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Anotace 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na proces rozhodování zákazníků v turismu, tedy jak 

zákazník prochází všemi pěti fázemi procesu (rozpoznání potřeby, hledání informací, 

porovnávání alternativ, nákup, ponákupní chování) při výběru destinace a dovolené obecně. Za 

dobu, kdy se akademici věnují procesu rozhodování v turismu, vzniklo několik modelů, které 

se chování zákazníků snaží lépe porozumět. Tato práce tedy představuje i výběr modelů, které 

se soustředí na komplexnost turistických produktů a služeb a segmentaci turistů. Autoři modelů 

se shodují, že při rozhodování je člověk ovlivněn mnoha faktory, to samé platí i v turismu. 

Některé faktory ho mohou motivovat odjet na dovolenou, některé odradit. Vliv na zákazníka 

má i marketingová komunikace, které se tato práce také věnuje – zejména tomu, jak 

marketingová komunikace ovlivňuje jednotlivé fáze procesu rozhodování. Teorie o vlivu 

marketingové komunikace je doplněna experimentem, který se snaží na příkladu 

Lucemburského velkovévodství zjistit, zda může jeden příklad marketingové komunikace  

(v tomto případě bannery) přesvědčit respondenty (studenty vysokých škol žijící v Praze) zvážit 

tuto destinaci jako jednu z jejich budoucích dovolených. Experiment porovnává dva typy 

komunikace. První je původní, kterou Lucembursko využívalo, a druhá byla vytvořena na 

základě odborné literatury o tvorbě bannerů. Z experimentu je zároveň možné odvodit mnoho 

cenných poznatků, jak se právě tato demografická skupina rozhoduje, když si vybírá destinaci.   

Annotation 

This bachelor’s thesis focuses on the process of customer decision-making in tourism, that is 

how the customer goes through all five phases (need recognition, information search, evaluating 

alternatives, purchase, post-purchase behaviour) of the process of choosing a destination and 

vacation in general. During the time that academics have studied the decision-making process 

in tourism, several models that seek to better understand customer behaviour have emerged. 

This thesis therefore also presents a selection of models that focus on the complexity of tourist 

products and services, and on segmentation of tourists. The authors of the models agree that 

when making a decision, one is influenced by many factors, the same is true in tourism. Some 

factors may motivate them to go on holiday, and some discourage them. The customer is also 

influenced by marketing communication, which this work also deals with – mainly how 

marketing communication affects the various stages of the decision-making process. The theory 

of the influence of marketing communication is complemented by an experiment. The 



experiment tries to find out on the example of the Grand Duchy of Luxembourg whether one 

example of marketing communication (in this case banners) can convince respondents 

(university students living in Prague) to consider this destination as one of their future holidays. 

The experiment compares two types of communication. The first is the original one used by 

Luxembourg, and the second was created based on professional literature on banner creation. 

At the same time, it is possible to derive much valuable knowledge from the experiment, how 

this demographic group decides when choosing a destination. 
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Lucembursko, marketing destinací, marketingová komunikace, marketingová komunikace 

Lucemburska, proces rozhodování zákazníků, turismus 
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Úvod 

Proces rozhodování je jedním z klíčových faktorů v rámci poznávání zákazníka. Umožňuje nám 

zjistit, jakými fázemi zákazník prochází, když si vybírá produkt nebo službu, jak se v každé 

fázi procesu chová a co vše může jeho rozhodnutí ovlivnit, například marketingová 

komunikace. Tento proces začne rozpoznáním potřeby si zakoupit určitý produkt/službu nebo 

vyřešit problém pomocí produktu/služby, pokračuje hledáním informací a porovnáváním 

jednotlivých alternativ a je zakončen samotným nákupem a ponákupním chováním.  

Produkty a služby v turismu jsou velmi odlišné od jiných odvětví, obvykle jsou mnohem 

komplexnější, proměnlivé, zákazník si je nemůže řádně prohlédnout, a přitom jsou poměrně 

drahé. Mezi turistické produkty a služby patří destinace, památky, celá dovolená, muzeum 

apod.  

Cílem této práce je aplikovat tradiční přístup k procesu rozhodování zákazníků na turismus, 

konkrétně na výběr destinaci pro zákazníkovu příští dovolenou. Chování zákazníků při výběru 

dovolené a destinace bude popsáno podle jednotlivých fází procesu. Kromě poznatků  

o rozdílech ve fázích procesu mezi turismem a ostatními odvětvími bude představeno i několik 

modelů, které turisty rozdělují do různých segmentů, vykazujících odlišné rozhodovací rysy. 

Zároveň bude kladen důraz na faktory, které mohou rozhodnutí ovlivnit. Některé faktory 

zákazníky motivují se pro danou destinaci nebo dovolenou rozhodnout, některé je naopak 

odrazují. Do tohoto spektra patří i marketingová komunikace, která s cílem přesvědčit 

zákazníka může být použita v každé fázi procesu. Tato práce bude rozebírat nejen, jak se 

zákazníci v jednotlivých fázích chovají, ale i jakou roli hraje marketingová komunikace.  

Poznatky získané z odborné literatury bude snaha rozšířit pomocí experimentu. Ten si klade za 

cíl zjistit, jak probíhá proces rozhodování při výběru destinace a jaký má na proces vliv 

marketingová komunikace. Jako příklad bude použito Lucemburské velkovévodství, protože je 

poměrně neznámé a mezi turisty jen zřídka vyhledávané, a tak bude větší šance, že respondenti 

nebudou mít s destinací žádné předchozí zkušenosti a budou k němu chovat neutrální názor, 

díky čemu bude jednodušší získat relevantní výsledky.  

Oproti tezi bude pro výzkum zvolena pouze jedna destinace. Kdyby bylo použito více destinací, 

byl by potřeba mnohonásobně větší vzorek a nebylo by možné výzkum provést pomocí 

rozhovoru, který dodal mnoho užitečných informací o procesu rozhodování zvolené 

demografické skupiny, jež tak doplňují poznatky uvedené v teoretické části. Díky použití jen 
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jedné destinace bude možné porovnávat příklady marketingové komunikace propagující 

stejnou destinaci, a navíc bude možné lépe porozumět celkové marketingové strategii 

Lucemburska a následně ji v práci popsat. 

Jako zdroj informací bude pro práci využita zejména odborná literatura, odborné články  

a oficiální stránky a dokumenty lucemburských turistických organizací.  

Hlavním zjištěním výzkumu bylo, že marketingová komunikace může ovlivnit proces 

rozhodování při výběru destinace (Lucembursko), ale zaleží na tom, jak je daná reklama 

provedena a jestli předává jasné sdělení. Zároveň výzkum poskytl mnoho informací o tom, jak 

se daná demografická skupina rozhoduje. Jedním z poznatků bylo například to, že studenti při 

výběru destinace považují za velmi důležitou cenu (dopravy, ubytování i obecně ceny služeb 

apod. v dané destinaci) a bezpečnost. Překvapením například nebylo, že respondenti si 

informace o dovolených a destinacích vyhledávají zejména online nebo se obracejí na své 

známé.   
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Teoretická část 

1 Turismus 

Pod pojmem turismus si každý představí něco jiného, Světová turistická organizace ho ale 

definuje jako „aktivity, při kterých lidé cestují do a tráví čas na místech mimo své obvyklé 

prostředí po dobu ne delší než rok za účelem zábavy, businessu atd.“ (Mak, 2003). Kotler a kol. 

(2014) ve své definici více ohraničuje účel cestování a turismus popisuje jako „více než 

jednodenní pobyt z domova za účelem dovolené, návštěvy přátel nebo příbuzných, pracovní 

konference, nebo za jakýmkoli jiným účelem, kromě případů vycestování za studiem nebo 

zaměstnáním“ (s. 5). Existuje mnoho druhů turismu, které nejčastěji určují, s jakým účelem 

turisté cestují. Patří mezi ně návštěva přátel nebo rodiny, pracovní cesta, účast na sportovní 

akci, vzdělávací výlet nebo jednodenní exkurze (Pike, 2008, s. 23). 

Turisty můžeme rozdělit do tří skupin. Příchozí turisté jsou ti, kteří přijíždějí do dané země  

z jiné, jejich domovské země. Domácí turisté cestují po své domovské zemi a odchozí turisté 

odjíždějí ze své domovské země do jiné (Dasgupta, 2011, s. 26). 

1.1 Turismus jako služba 

I když součástí turistického zážitku mohou být i hmotné produkty, turismus je obvykle 

definován jako služba. Podle Kotlera (2007) je služba „jakákoli aktivita nebo výhoda, kterou 

může jedna strana nabídnout té druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její 

produkce může, ale nemusí být spojena s fyzickým výrobkem“ (s. 710). Propagace služeb oproti 

propagaci produktů s sebou často nese několik nástrah, které musí být vždy brány v potaz 

během přípravy komunikační strategie. Turismus, jak je zmíněno výše, je velmi odlišný od 

jiných produktů/služeb a je charakterizován několika vlastnostmi, které jeho propagaci obvykle 

komplikují. První vlastností je nehmotnost. Když si lidé vybírají jejich příští dovolenou, 

nemohou si produkt/službu přesně prohlédnout, nemohou si na ni sáhnout, což způsobuje, že 

nákup dovolené s sebou nese mnoho risku. V dnešní době už nákup není tolik riskantní, a to 

hlavně díky internetu. Firmy mohou na internetu zveřejnit fotky, videa a další obsah, který může 

zákazníkovi dodat důležité informace o produktu či službě. Druhou vlastností je 

neoddělitelnost, tedy obě strany (zákazník i dodavatel) se vždy setkají tváří v tvář, což může 

jednoduše ovlivnit zákazníkovo celkové vnímání produktu či služby. Kromě možnosti 

prohlédnutí si produktu či služby prostřednictvím fotek nebo videí internet také usnadňuje 
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zákazníkům výběr a snižuje risk pomocí on-line recenzí. Ty ale v turismu nemohou fungovat 

stejně efektivně jako v jiných průmyslech. Třetí vlastností turismu je tedy heterogenita, 

turistický zážitek je ovlivňován tolika faktory, že proběhne vždy jinak. Z tohoto důvodu se 

zákazníci nemohou na recenze plně spolehnout. Poslední vlastnost je velmi spojena  

s nehmotností, a to že zákazník nemá ke službě přístup po jejím skončení (nedostatek 

vlastnictví). Zákazník nemá pocit vlastnictví, může být jedině spokojený (Horner  

& Swarbrooke, 2016, s. 70). 
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2 Rozhodovací proces zákazníků 

Proces rozhodování zákazníků je „proces vybírání, sbírání informací a porovnávání alternativ“ 

(Decision-making process, 2019). Herrmann (2015) proces definuje jako „soubor aktivit, kdy 

zákazník určuje cíle, identifikuje a hodnotí alternativy a jednu z nich vybere“ (s. 162). Zákazníci 

musí téměř každý den projít několika rozhodovacími procesy. Procesů existuje několik druhů, 

může je ovlivňovat nespočet faktorů a mohou zahrnovat různý počet účastníků. Rozdílnost 

rozhodovacích procesů můžeme rozeznat například podle toho, kolik zákazník potřebuje 

informací a jak je pro něj rozhodnutí těžké (Schiffman, 2012, s. 64). Nejjednodušší rozhodnutí 

jsou ta zvyklostní. Zákazník obvykle už má veškeré potřebné informace, které potřebuje  

k vybrání alternativy (Schiffman, 2012, s. 64). Jedná se zejména o produkty, které zákazník 

kupuje často jako například potraviny. Zvyklostně může zákazník také nakupovat produkty od 

jejich oblíbené značky, ke které chová značnou loajalitu (Vysekalová, 2004, s. 52). Další proces 

je limitovaný nákup, kdy zákazník ví, jak hodnotit alternativy, ale zatím nemá žádné preference 

mezi značkami, proto obvykle potřebuje dodatečné informace. Například, když si zákazník 

kupuje nový telefon, obvykle už ví, jaké parametry jsou pro něj u telefonu důležité, které 

následně použije pro vyhledání té nejlepší alternativy (Vysekalová, 2004, s. 52; Schiffman, 

2012, s. 64). Extenzivní nákupy jsou ta nejtěžší rozhodnutí, kdy zákazník potřebuje nejvíce 

informací. Obvykle nemá zkušenost s nákupem podobného produktu, neví, jak alternativy 

hodnotit a nemá přehled o dostupných značkách. Toto extenzivní rozhodování vyžadují drahé 

produkty s vysokým závazkem jako auto, nemovitost nebo dovolená. Vysekalová (2004) dále 

identifikuje i impulzivní nákup, „reaktivní jednání, kdy argumenty nehrají podstatnou roli“. 

Jedná se například o nákup zmrzliny během horkého dne (s. 52). 

2.1 Faktory ovlivňující proces rozhodování 

Zákaznický proces rozhodování ovlivňuje mnoho faktorů, a to obzvlášť platí pro turismus. 

Zákazníci si dovolenou často vybírají a kupují poměrně dlouhou dobu dopředu, pokud se 

nejedná o last-minute dovolenou, a tak mohou být výrazně ovlivněni během rozhodování, ale 

také i v době čekání na dovolenou. Horner a Swarbrooke (2016) identifikují dva typy faktorů, 

které mohou mít vliv na proces rozhodování, a to motivátory a determinanty (s. 53).  
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2.1.1 Motivátory rozhodování v turismu 

Podle Horner & Swarbrooke (2016) můžeme motivátory rozdělit do pěti kategorií: kulturní, 

fyzické, emocionální a osobní faktory, dále také status a osobní rozvoj (s. 53). Kulturními 

faktory je například motivace vidět památky dané destinace nebo objevit neznámou kulturu Na 

dovolenou k moři jezdí často turisté, jejichž motivací je opálení, tedy fyzický faktor. Emoce 

hrají při rozhodování velkou roli, a tak mají vliv i faktory jako nostalgie, romantika, 

dobrodružství nebo duchovní naplnění. Pro některé zákazníky je důležitý i status, který daná 

dovolená představuje. Může se jednat o exkluzivitu, získání cenově výhodné nabídky nebo zdali 

je daná destinace v módě. Motivátory mohou také i velmi osobní jako například dovolená  

s cílem navštívit kamarády, poznat nové lidi nebo s cílem osobního rozvoje, tedy zlepšení 

znalostí nebo osvojení nové dovednosti (Horner & Swarbrooke, 2016, s. 53). 

Beard a Raghob (1983) ve svém výzkumu rozdělili motivátory na čtyři skupiny, a to 

intelektuální, sociální faktory, zkouška dovedností a vyhýbání se stimulu. Intelektuální faktory 

měří motivací turistů účastnit se volnočasových aktivit jako objevování památek, poznávání 

kultury apod. Sociální faktory zahrnují motivaci účastnit se aktivit s cílem socializace. Někteří 

turisté cestují za sportem nebo s cílem otestovat jejich kompetence, které se obvykle odehrávají 

v přírodě a vyžadují fyzickou zdatnost, například přechod hor nebo jakýkoli adrenalinový 

zážitek. Do poslední skupiny patří turisté, kteří cestují s cílem uprchnout jejich každodennímu 

životu a odpočinout si.  

Motivátory můžeme také rozlišovat podle marketingových strategií „push“ a „pull“.  

„V marketingové push strategii jsou informace ‚tlačeny‘ směrem k zákazníkovi“, v pull strategii 

zákazník hledá informace o produktu či službě sám prostředním konkrétního komunikačního 

kanálu (Halada, 2015, s. 61). Push motivátory jsou způsobeny hlavně touhami a potřebami 

daného turisty (Baloglu & Uysal, 1996), patří mezi ně tedy odpočinek, útěk od každodenní 

rutiny nebo socializace. Na druhou stranu pull faktory se vztahují k dané dovolené jako cena, 

kultura a historie destinace, příroda, dostupnost destinace, zařízení apod (Yuan & McDonald, 

1990). Rozdělení motivátorů podle teorie o strategii „push“ a „pull“ se zejména hodí při 

vytváření marketingové strategie. 

Faktorů, které mohou ovlivnit rozhodování, je nespočet. Každého zákazníka ovlivňuje jiný 

soubor motivátorů a každý z těchto motivátoru je různě důležitý. Během rozhodovací procesu 

v rámci vybírání dovolené se musí brát v potaz velké množství proměnných, že není téměř 

možné implementovat vždy ty správné motivátory v rámci tvoření marketingové strategie. Mezi 
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proměnné patří turistova osobnost, životní styl, předchozí zkušenosti nebo vnímání jejich 

silných a slabých stránek (např. jejich schopnosti nebo bohatství). Vliv má zároveň národnost 

zákazníka, jeho věk nebo pohlaví. Odlišnost motivátorů samozřejmě nestojí jen na zákaznících 

ale i na produktu či službě samotné. K přímořské destinaci a historickému městu se budou vždy 

vztahovat velmi odlišné motivátory (Horner & Swarbrooke, 2016, s. 55-59). 

V turismu je zároveň silným faktorem, že na dovolenou lidé obvykle jezdí s rodinou nebo 

přáteli, kdy všichni mají odlišné motivátory, které musí být obvykle z části obětovány s cílem 

kompromisu (Horner & Swarbrooke, 2016, s. 55-59). Členové rodiny mohou k rozhodnutí dojít 

dvěma způsoby. Při „konsensuálním rozhodnutí o nákupu“ členové mají podobné preference. 

Hodnotí různé alternativy, dokud nenaleznou způsob, aby byly uspokojeny potřeby všech. Při 

„akomodativním rozhodnutí o nákupu členové“ mají odlišné preference, a tak je potřeba využít 

„vyjednávání, nátlaku a kompromisu k dosažení dohody, o tom, co koupit nebo kdo bude 

produkt využívat“ (Dortch, 1994). Během rozhodování často dochází ke konfliktu. To, jak moc 

bude člen rodiny nesouhlasit s ostatními, je ovlivňováno několika faktory jako jak moc bude 

produkt/službu používat nebo jak moc je jeho/její názor důležitý v rámci rodiny (Seymour  

& Lessne, 1984).  

Vzhledem k tomu, že existuje tolik motivátorů rozhodování, není divu, že jsou předmětem 

zájmu mnohých průzkumů. Například v roce 2012 Evropská komise zveřejnila průzkum  

o postoji Evropanů k cestování. Průzkumu se zúčastnilo přes 30 000 respondentů z 27 členských 

států Evropské unie. Příloha č. 1: Hlavní důvody, proč jet na dovolenou (graf) zobrazuje hlavní 

důvody, proč se Evropané rozhodli v lednu 2012 a lednu 2013 jet na dovolenou. 
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Příloha č. 1: Hlavní důvody, proč jet na dovolenou (graf) (zdroj: Evropská komise, 2013,  

s. 6)  

2.1.2 Determinanty rozhodování v turismu 

Podle Horner a Swarbrooke (2016) existují dva typy determinantů, a to „faktory, které určují, 

zda jedinec bude schopen odjet na dovolenou“ (s. 62). Když je první typ determinantů pozitivní, 

navazuje na něj druhý typ, „faktory, které určují typ dovolené“ (Horner & Swarbrooke, 2016, 

s. 62). Výběr typu dovolené určují proměnné jako destinace, dostupnost destinace a způsob 

přepravy, doba a čas dovolené, typ ubytování nebo cena (Horner & Swarbrooke, 2016, s. 62). 

Determinanty mohou být osobní i externí. Mezi osobní patří okolnosti jako zdravotní stav 

jedince, množství volného času, rozpočet na dovolenou, dále také znalosti například destinace 

a zkušenosti s daným typem dovolené nebo destinace. Velký vliv mají i zákazníkovy postoje  

a vnímání, tedy jak vnímá danou destinaci, politické názory nebo například strach z určitého 

typu přepravy (Horner & Swarbrooke, 2016, s 63). Externími determinanty mohou být 

například vlivy skupinového rozhodování, pokud tedy jeden člen skupiny má zdravotní 

omezení, musí se jimi řídit celá skupina. Dále také vliv médií, turistického průmyslu nebo 

obecně vliv globálních, politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů.  

V dnešní době může turistický průmysl a zejména jeho marketingové aktivity mohou ovlivnit 
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determinanty zákazníka a jeho celkový proces rozhodování. Organizace a firmy působící  

v turismu mohou vytvářet produkty a služby odpovídající různým determinantům (například 

dovolená pro osoby se zdravotním omezením), dodávat dostatečné informace (například  

o vízech, aktuálním počasí apod.), snížili pocit risku, který se obvykle s nákupem dovolené 

spojuje a formovat marketingovou komunikaci podle určitých determinantů jako například 

nabízet možnost zaplacení dovolené na splátky pro rodiny s omezeným rozpočtem (Horner  

& Swarbrooke, 2016, s. 64-67). 

Dasgupta (2011) přidal ještě jednu skupinu vlivů na rozhodovací proces, a to „zastrašující 

prostředky“. Myslí jimi vlastnosti dané destinace nebo dovolené, které zákazníka naprosto 

odradí. Patří mezi ně nestabilní politická situace, nepříznivé klimatické nebo hygienické 

podmínky, jazyková bariéra nebo terorismus (s. 36). 

Průzkum Evropské komise se věnuje i determinantům rozhodování v turismu, konkrétně těm 

negativním. Příloha č. 2: Hlavní důvody, proč nejet na dovolenou (graf) zobrazuje, co evropské 

turisty v roce 2012 a 2013 nejvíce odrazovalo odjet na dovolenou. 

 

Příloha č. 2: Hlavní důvody, proč nejet na dovolenou (graf) (zdroj: Evropská komise, 2013,  

s. 58) 
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2.2 Rozdílné pohledy na proces rozhodování zákazníků 

Za dobu, kdy se akademici a marketingoví profesionálové zabývají procesem rozhodování 

zákazníků, vzniklo několik možných pohledů, jak se na tento proces dívat. Patří mezi ně 

ekonomický/racionální, pasivní, emocionální a kognitivní model (Schiffman, 2012, s. 65). 

Racionální model pracuje s racionálním zákazníkem. V tomto případě musel znát všechny 

alternativy v dané kategorii produktů či služeb, následně by každou alternativu řádně zvážil  

a vybral tu nejvhodnější z nich (Schiffman, 2012, s. 65). Marketingoví profesionálové by se 

tedy měli soustředit hlavně na to, kde zákazníci získávají informace nebo jaká kritéria používají 

pro hodnocení alternativ a tato zjištění poté implementovat do jejich komunikace. Vzhledem  

k tomu, že zákazník denně dělá tolik rozhodnutí, nebyl tento systém možný. Zákazník raději 

zhodnotí, kolik úsilí by měl do rozhodnutí vložit a vybere patřičnou rozhodovací strategii.  

U některých nákupů jako rutinních nebo impulzivních se poté zákazník nerozhoduje téměř 

vůbec (Solomon, 2017, s. 306).  

Pasivní pohled pracuje s iracionálním zákazníkem, který naslouchá marketingové komunikaci 

a řídí a rozhoduje se podle ní. Tento pohled se dnes nevyužívá, jelikož bylo potvrzeno, že 

zákazník má v nákupních situacích stejnou, dokonce možná i větší roli než prodejce.  

Emoce hrají v procesu rozhodování velkou roli. Podle emocionálního pohledu na proces 

rozhodování zákazníci často zcela vynechají fázi porovnávání alternativ a rozhodnou se pro 

jednu z možností jen na základě emocí. Luxusní zboží si zákazníci nepořizují, protože by to 

byla ta nejvhodnější alternativa, nýbrž protože jim produkt dodá žádoucí status (Schiffman, 

2012, s. 65-66). Podle Dasgupty (2011) se mohou některé aspekty, které motivují zákazníka 

rozhodnout se pro určitou dovolenou, zdát iracionální nebo nepodstatné jako například zdali je 

daná destinace právě v módě. Tyto motivátory by se ale měly brát v potaz se stejnou důležitostí 

jako cena dovolené nebo dostupnost destinace (s. 28). Stejně jako emoce může mít na 

rozhodnutí vliv i nálada. I když je nálada obvykle krátkodobý stav, může například ovlivnit 

naše vnímání komunikace v místě prodeje („soubor reklamních prostředků používaných uvnitř 

prodejny, které jsou určeny k ovlivnění nákupního rozhodování nakupujících“ (Boček a kol., 

2009)), která se obvykle snaží nastolit pozitivní a veselou atmosféru.  

Kognitivní pohled pracuje se zákazníkem, který identifikuje své potřeby a problémy a následně 

hledá produkty, které by tyto problémy a potřeby mohly vyřešit, a tím mu zlepšit život. Je bráno 

v potaz, že zákazník není schopen shromáždit všechny možné alternativy a všechny informace 
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o každé alternativě, a rozhoduje se pomocí urychlujících pravidel neboli heuristik. Heuristiky 

jsou strategie založené na malém množství informací, které jsou obvykle správné a pomáhají 

lidem se rychleji rozhodnout. Konkrétně pomáhají vypíchnout nejdůležitější signály, které určí 

nejlepší alternativu, snižují náročnost vzpomínání si na informace o produktech či službách  

a zefektivňují rozhodovací proces tím, že není potřeba velkého množství informací (Shah  

& Oppenheimer, 2008). Při rozhodování jsou definovány tři typy heuristik. První z nich je 

reprezentativní heuristika, zákazník si vybere tu alternativu, kterou zná nejvíce (Goldstein  

& Gigerenzer, 2002). Dostupnostní heuristika popisuje situaci, kdy se zákazník rozhodne podle 

té momentálně nejvíce dostupné informace (Redelmeier, 2005). Poslední je heuristika ukotvení 

a přizpůsobení. Je využívána při rozhodnutích, které si vyžadují odhad hodnoty produktu či 

služby. Zákazník nejdříve použije kotvu a následně se podle ní přizpůsobí, dokud nedospěje  

k uspokojující odpovědi (Epley & Gilovich, 2006). Rozhodovací proces je obvykle ovlivněn 

zákazníkem stanovenými cíli. Když například zákazník shání přírodní prací prášek, 

automaticky vyloučí prášky, které obsahují chemii, a zároveň bude přírodní faktor tím 

nejdůležitějším faktorem při rozhodování.  

V dnešní době se nejčastěji při práci se zákaznickým procesem rozhodování používá kognitivní 

pohled, částečně v kombinaci s emocionálním pohledem (Schiffman, 2012, s. 66-7). 

2.3 Jednotlivé fáze procesu rozhodování 

Proces rozhodování zákazníků se skládá z pěti fází: rozpoznání potřeby, hledání informací, 

porovnávání alternativ, nákupní rozhodnutí a ponákupní chování. Z těchto fází je tedy 

evidentní, že nákupní chování začíná dlouho před samotným nákupem a pokračuje dlouho po 

něm. Zákazník samozřejmě neprochází všemi fázemi při nákupu všech produktů a služeb. Jak 

už bylo zmíněno, nad nákupy produktů, které nejsou tak časté nebo jim nepřiřazuje vysokou 

váhu například z důvodu nízké ceny, zákazník téměř nepřemýšlí – zvyklostní nákup (Kotler, 

2014, s. 164). Do většiny nákupních rozhodnutí zákazník vstupuje s určitým souborem 

vstupních informací, které mu obvykle pomohou dospět k rozhodnutí rychleji. Samozřejmě ale 

nastávají i situace, kdy zákazník má o dané kategorii produktů nebo služeb méně informací, 

poté je zejména fáze vyhledávání informací delší. V tomto souboru vstupních informací daného 

zákazníka se nachází sociokulturní informace jako doporučení od přátel, rodinných příslušníků, 

dále také články v novinách a magazínech nebo příspěvky v internetových diskuzích. Informace 

může zákazník také získávat z marketingové komunikace. Marketingoví profesionálové se 

snaží své potenciální zákazníky informovat o svém produktu nebo službě a přesvědčit je  
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k nákupu. Informace, které zákazník z marketingové komunikace získá se obvykle vztahují  

k produktu nebo službě samotné, tedy benefity, jedinečné vlastnosti apod. V rámci procesu 

rozhodování by se marketingoví profesionálové měli soustředit hlavně na to, jak zákazníci 

produkt/službu vnímají a zdali mají dostatek informací (Schiffman, 2012, s. 68). 

2.3.1 Rozpoznání potřeby 

V první fázi procesu rozhodování zákazník rozpozná potřebu pořídit si určitý produkt nebo 

službu. Potřeba může být způsobena vnitřním nebo vnějším stimulem (Kotler, 2014, s.164-

165). Vnitřní stimuly se mohou dále dělit podle toho, zda se zákazník rozhoduje podle 

aktuálního, nebo žádoucího stavu. Aktuální stav nastává, když zákazník zaznamená určitý 

problém s daným produktem, například že je rozbitý. V případě žádoucího stavu nemá stávající 

produkt žádné vady, ale zákazník touží pořídit si nový (Schiffman, 2012, s. 70). Solomon 

(2017) tyto situace nazývá rozpoznání potřeby a rozpoznání příležitosti. Jak je zobrazeno  

v Příloze č. 3: Rozpoznání potřeby nebo příležitosti (obrázek), v případě rozpoznání potřeby 

zákazník zaznamená zhoršení jeho aktuálního stavu a v případě rozpoznání příležitostí zjistí, že 

existuje stav, který je lepší než jeho aktuální (s. 337). Pokud si zákazník například přečte článek 

na internetu, projde kolem určitého obchodu nebo je vystaven marketingové komunikaci  

a rozpozná při tom potřebu zakoupit si daný produkt nebo službu, jedná se o externí stimuly 

(Kotler, 2014, s. 165).  

 

Příloha č. 3: Rozpoznání potřeby nebo příležitosti (obrázek) (zdroj: Solomon, 2017, s. 341) 
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2.3.2 Hledání informací 

Když zákazník rozpozná potřebu a jasné řešení jeho problému je na dosah, obvykle se rozhodne 

pro impulzivní nákup. Když ale problém není možné vyřešit na místě, nákup se odkládá  

a proces rozhodování se přesouvá do druhé fáze, hledání informací. Jak dlouho bude tato fáze 

probíhat ovlivňuje několik faktorů jako síla motivace k nákupu, množství vstupních informací, 

obtížnost získávání informací apod. Solomon (2017) identifikuje dva typy hledání informací,  

a to přednákupní a trvající hledání. Přednákupní hledání informací nastává, když zákazník 

identifikuje problém, který chce následně vyřešit. Mnoho lidí ale v určitých kategoriích 

produktů nebo služeb hledá informace a zůstává v obraze, aniž by momentálně měli záměr 

nakoupit (trvající hledání informací) (s. 337). Z hlediska cestování například lidé rádi sledují 

akční nabídky platforem vyhledávajících levné letenky jako Kiwi.com, Pelikán.cz nebo 

Honzovy letenky, i když si je neplánují koupit. 

Podle Kotlera (2014) lidé hledají informace hlavně s cílem snížení risku. Chtějí tedy, aby 

zakoupený produkt/služba odpovídala jejich očekávání a nákupu nijak nelitovali. Z tohoto 

důvodu zákazníci nejčastěji vyhledávají doporučení od přátel, produkty se zárukou, nakupují  

u firem s dobrou reputací atd. (s. 165-166). Než se zákazník pustí do vyhledávání informací, 

vždy nejprve shromáždí veškeré informace z vlastní paměti (interní vyhledávání informací). 

Množství informací, které o dané produktové kategorii zákazník zná, má velký vliv na délku 

procesu vyhledávání informací (Schiffman, 2012, s. 70-72). Příloha č. 4: Vztah mezi 

množstvím hledaných informací a znalostí produktu (obrázek) ukazuje, že zákazníci, kteří  

o produktové kategorii neví mnoho, nejsou schopni identifikovat nejdůležitější atributy 

produktu nebo jak alternativy porovnávat, a proto tráví vyhledávání informací poměrně krátkou 

dobu. Informace nevyhledávají dlouho i takzvaní experti. Ti už mají k dispozici většinu 

potřebných informací, díky kterým jsou schopni vybrat tu nejvhodnější alternativu. Nejdéle 

informace vyhledávají zákazníci s průměrným množstvím informacím o produktové řadě. Vědí 

tedy například, podle kterých kritérií alternativy produkty hodnotit, ale musí ještě mnoho 

informací vyhledat (Solomon, 2017, s. 343-344). 
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Příloha č. 4: Vztah mezi množstvím hledaných informací a znalostí produktu (obrázek) (zdroj: 

Solomon, 2017, s. 341) 

Zákazníci získávají informace o produktech na mnoha místech, ty nejčastější jsou ale 

doporučení od známých (rodina, přátelé, kolegové), reklamní sdělení, informace z veřejných 

zdrojů jako například novinové články nebo recenze a z internetu (webové stránky firmy, 

recenze, srovnávací portály apod.) (Kotler, 2014, s. 165). V turismu jsou podle průzkumu 

Evropské komise nejdůležitějšími zdroji doporučení od známých, internetové stránky a osobní 

zkušenosti (další zdroje informací viz Příloha č. 5: Nejdůležitější informační zdroje při 

rozhodování o dovolené (graf)). 
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Příloha č. 5: Nejdůležitější informační zdroje při rozhodování o dovolené (graf) (zdroj: 

Evropská komise, 2013, s. 16) 

2.3.3 Porovnávání alternativ 

Jakmile zákazník nashromáždí všechny potřebné informace, začne se rozhodovat, kterou 

alternativu zvolí. K tomuto procesu používá dva typy informací – seznam značek, u kterých by 

byl ochoten nakoupit, a kritéria, které využije pro hodnocení značek. Seznam značek, ze kterých 

se bude zákazník rozhodovat („consideration set“) se stanovuje výběrem ze všech značek  

z dané produktové kategorie, které zákazník zná, neboli „evoked set“ (Solomon, 2017, s. 347). 

Z tohoto seznamu všech značek zákazník vyloučí všechny značky, které jsou z určitého důvodu 

nevyhovující („inept set“) a které se nijak neliší od ostatních nebo nemají konkrétní benefit 

(„inert set“). Zbydou značky, ze kterých se bude rozhodovat (Pizam, 2008, s. 154-155). Kritéria 

pro hodnocení produktů zajišťují co nejefektivnější rozhodnutí. Produkty i služby mají obvykle 

nespočetné množství vlastností. Je potřeba vybrat pouze ty nejdůležitější, aby nebyl proces 

hodnocení příliš zdlouhavý. Zákazníci používají rozhodovací pravidla (heuristiky), které jim 

pomáhají jednoduše hodnotit alternativy podle jimi zvolených atributů. Heuristiky je možné 

rozdělit do dvou kategorií – kompenzační a nekompenzační. Kompenzační pravidla přikládají 
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všem atributům stejnou váhu. Zákazník tedy dává značkám body v různých kategoriích 

(atributech) a zvolí značku s nejvyšším počtem bodů. Zákazníci ale často považují některé 

atributy za mnohem důležitější než jiné, může to být například cena. K tomuto způsobu 

hodnocení alternativ pomáhají nekompenzační pravidla. Zákazníci mohou opět použít bodovací 

metodu u všech atributů, poté ale zvolit ten nejdůležitější a rozhodnout se pouze podle něj, tedy 

zvolit variantu s nejvyšším počtem bodů (lexikografické rozhodovací pravidlo). Zákazníci 

mohou dále použít disjunktivní a konjunktivní pravidla. Stanoví si pomyslnou čáru u jednoho 

atributu a zvolí si tu alternativu, která ji buď přesáhne (konjunktivní pravidlo) nebo se dostane 

pod ní (disjunktivní pravidlo). Často má například zákazník danou maximální cenu a volí tedy 

mezi alternativami, které ji nepřesahují (Schiffman, 2012, s. 77-78). 

2.3.4 Nákup a ponákupní chování 

Schiffman (2012) ve své knize „Consumer behaviour: a European outlook“ rozděluje jednotlivé 

fáze procesu rozhodování na dvě části – vstup a výstup. Vstupní informace zákazník získá 

během prvních tří fází, tedy rozpoznání potřeby, hledání informací a porovnávání alternativ. 

Díky těmto informacím může vzniknout výstup, nákup produktu a následně ponákupní chování. 

Když zákazník kupuje určitý produkt poprvé a není si jím jistý, často zvolí menší balení, aby si 

produkt mohl vyzkoušet (zkušební nákup). Firmy proto často volí strategie rozdávání vzorků, 

kdy se o kvalitě produktu může zákazník přesvědčit sám. Pokud je s produktem spokojený, 

začne u značky nakupovat opakovaně a v některých případech se ke značce stane loajální 

(opakovaný nákup). Dražší produkty či služby se závazkem jako například dovolená obvykle 

neposkytují možnost vyzkoušení, a proto s sebou přináší větší risk (nákup s dlouhodobým 

závazkem).  

Poté, co je produkt zakoupen, zákazník začne nákup a produkt hodnotit. Hodnocení může být 

pozitivní (nad očekávání), neutrální nebo negativní (Schiffman, 2012). V případě negativního 

hodnocení nastává stav kognitivní disonance, tedy rozpor mezi přesvědčením zákazníka 

(výsledky jeho průzkumu trhu a zvolení si daného produktu) a skutečným stavem věcí 

(nespokojenost s produktem). Zákazník se poté často snaží sám sebe přesvědčit o správnosti 

jeho rozhodnutí, aby se kognitivní disonance zbavil. Například, zákazník si zakoupí dovolenou 

s přesvědčením, že vybírá tu nejlepší, když ale dorazí na místo, zjistí, že je oklamán. Své 

rozhodnutí už změnit nemůže, a proto na dovolenou změní názor, aby nemusel uznat, že jeho 

rozhodnutí bylo špatné (Solomon, 2017). 
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2.4 Modely procesu rozhodování aplikované na turismus 

Proces rozhodování zákazníků v turismu je velmi komplexní. Produkty a služby v tomto odvětví 

jsou velmi odlišné a může mít na ně vliv nespočet faktorů. Aby zákazníci zkompletovali celou 

dovolenou, musí si vybrat destinaci, způsob dopravy, ubytování, délku pobytu, jaké roční 

období je pro tuto dovolenou nejvhodnější apod. V případě zájezdů je výběr jednodušší, i tak 

se ale musí například rozhodnout pro tu nejlepší cestovní kancelář. Rezervací zájezdu nebo 

ubytování a dopravy do destinace rozhodovací proces nekončí. Zákazníci se dále musí stanovit 

itinerář celé dovolené a popřípadě si zakoupit lístky do muzeí apod. Na samotné dovolené 

zákazníci zase vybírají restaurace, kavárny apod. Všechna tato rozhodnutí mají vliv na celkovou 

spokojenost zákazníka (Horner & Swarbrooke, 2016). 

Za posledních několik desetiletí se výzkum procesu rozhodování zákazníků velmi vyvinul.  

Z tohoto důvodu se nespočet akademiků snaží modely rozhodovacího procesu shromáždit, 

uspořádat a porovnat, aby se v budoucnu mohl výzkum posouvat co nejefektivněji. Abelson  

a Levi (1985) například všechny modely rozdělil na ty rozhodnutí bez risku a riskantní 

rozhodnutí. Turismus patří mezi riskantní volby, protože nikdy není při nákupu jisté, jak bude 

produkt či služba vypadat. Cooper (1991) ve svém článku představuje, že ty nejznámější  

a nejvyužívanější modely procesu rozhodování sdílejí šest vlastností jako například nákupní 

chování je neustálý proces rozhodování, důraz je kladen zejména na individuálního zákazníka 

a jeho chování nebo že se u zákazníků předpokládá, že během procesu rozhodování vždy hledá, 

porovnává a zapamatovává si informace. 

Sirakaya (2006) shromáždila několik modelů, které se zaměřují na to, jak zákazník formuje 

rozhodnutí při výběru dovolené. Jeden z historicky prvních modelů v turismu je od Clawsona 

a Knetche z roku 1966. Identifikovali pět kroků – doba očekávání dovolené, cesta na místo, 

samotná dovolená, cesta zpět a hodnocení dovolené (Clawson & Knetch, 1966). V dalších 

desetiletích se akademici snažili hlavně na proces rozhodování aplikovat komplexnost turismu. 

Jenkins (1978) například poukazuje na to, že výběr dovolené obvykle neřeší pouze jeden 

zákazník, ale celá rodina nebo skupina přátel, což má velký vliv na celý proces rozhodování. 

Zároveň zjistil, že každý člen rodiny má v procesu jinou roli. Například otec nejčastěji 

rozhoduje termín dovolené a finanční záležitosti, děti mají největší vliv na výběr aktivit na 

dovolené apod. (Jenkins, 1978). Gitelson a Kersetetter (1994) ke skupinovému rozhodování 

dodali, že i když zákazník vybírá dovolenou sám, rodina a přátele ho mohou ovlivnit, a to 

doporučením, radou či špatnou zkušeností. 
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Horner a Swarbrooke (2016) se ve své knize zaměřili na modely procesů rozhodování turistů, 

které se soustřeďují hlavně na to, jak formování rozhodnutí rozděluje turisty do několika 

segmentů. Cohen (1979) například turisty rozděluje podle toho, jaké mají očekávání od 

dovolené – rekreační turisté si vybírají dovolenou s cílem si odpočinout, „diversionary“ turisté 

chtějí na dovolené zapomenout na svůj každodenní život, zážitkoví turisté vyhledávají 

autentické zážitky, experimentální turisté chtějí být hlavně v kontaktu s místními a existenciální 

turisté se snaží proniknout do tamější kultury a života destinace. Studie o turistickém chování 

Belgičanů v roce 1985 (Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, Afdeling Toerislisch 

Underzoeu, 1986) zahrnovala 3 000 Belgičanů a identifikovala sedm typů turistů podle toho, 

jaké aktivity od dovolené očekávají. Jedná se například o „milovníky moře“, „objevitele“ nebo 

„vyhledávače odpočinku“. Segmentace turistů je využívána zejména v marketingové 

komunikaci, kde může pomoci stanovit si cílovou skupinu, jaké má preference, jak se rozhoduje 

a jak s ní komunikovat. I tak jsou ale modely často kritizovány například za to, že jsou již 

zastaralé, zaměřují se pouze na západní státy a nepracují s faktem, že lidé mohou patřit do více 

segmentů, nebo že se jejich preference mohou během života změnit (Horner & Swarbrooke, 

2016, s. 90-92). 

2.4.1 Výběr destinace 

Ještě než si zákazník zarezervuje hotel, dopravu a další služby spojené s jeho dovolenou, musí 

si vybrat destinaci. Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, zákazníka může v jeho 

rozhodnutí ovlivnit mnoho faktorů, některé ho mohou motivovat (motivátory – viz 2.1.1 

Motivátory rozhodování) a některé ho mohou odradit od dané alternativy (determinanty – viz 

2.1.2 Determinanty rozhodování). To samé platí i pro destinace. Dahiya (2016) ve svém článku 

„Tourist decision making: Exploring the destination choice criteria“ tyto dva typy faktorů 

popisuje jako motivační (pozitivní vlastnosti destinace, které zákazníka přesvědčují destinaci 

navštívit) a znepokojující faktory (negativní vlastnosti, které si zákazník s danou vlastností 

spojuje).  

V rámci výzkumu procesu výběru destinace se akademici zaměřují hlavně na to, jaké vlastnosti 

jsou pro zákazníky nejdůležitější, když se rozhodují mezi alternativami. V prvních studiích na 

toto téma se objevovaly zejména faktory jako cena, vzdálenost od domova (Nicolau & Mas, 

2006), klima a kvalita destinace (Goossens, 2000). LaMondia a kol. (2010) k těmto faktorům 

ještě přidali možnosti zábavy, kultura a historie destinace, aktivity vhodné i pro děti, znalost 
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tamějšího jazyka, ubytování a Amuquandoh a Adjei (2013) doplnili jídlo jako další velmi 

důležitý faktor.  

Nejati (2014) ve svém článku „Investigating the key factors influencing the travel decisions of 

international tourists“ dodává výsledky ze svého výzkumu v Malajsii s 803 mezinárodními 

turisty. Mezi těmito turisty nejčastější kritéria pro hodnocení destinace byla objevovaly kritéria 

jako unikátnost, kvalita destinace a vzdálenost od domova. Chování zákazníků, v tomto případě 

turistů, může být velmi odlišné ve východním a západním světě, proto nemůžeme výsledky 

aplikovat na všechny destinace. Například podle Pso, Mihalik a Uysal (1989) je pro turisty ze 

Spojených Států hlavním motivátorem k cestování touha utéct od každodenní reality a upevnit 

vztahy nebo navázat nové kontakty. U turistů z Tchaj-wanu a Hong Kongu hraje největší roli 

osobní bezpečnost, dále také příroda, kultura, přívětivost místních, cena, tamější kuchyně apod. 

(Mok & Armstrong, 1995). 

Mohamad a Jamil (2012) provedli studii zabývající se vlastnostmi destinací, podle kterých se 

zákazníci rozhodují, a rozdělili je do čtyř skupin: fyziologické, fyzické, sociální a objevování. 

Mezi fyziologické patří touha utéct z každodenní reality nebo seberealizace, mezi fyzické 

potřeba odpočinku nebo sportování a mezi sociálními upevňování vztahů s přáteli/rodinou nebo 

poznávání nových lidí. 

Woodside a Lysonski (1989) se ve svém výzkumu nezaměřují na vlastnosti destinací, nýbrž na 

proces, jakým destinaci zákazníci vybírají. Zákazník si stanoví seznam destinací, které zná, řadí 

je do několika kategorií podle informací, které o destinacích ví, nebo si je vyhledá. Kategorizaci 

ovlivňují osobní preference, očekávání, marketingová komunikace apod. Zákazník si vytvoří 

názor na každou destinaci a podle něj se rozhodne (Woodside & Lysonsi, 1989). 

V průzkumu Evropské komise o postojích Evropanů k cestování za rok 2010 (tato data bohužel 

v aktuálnější verzi nejsou) jsou zobrazeny aspekty destinace, které nejvíce turisty ovlivňují, 

jestli se pro danou destinaci rozhodnou (viz Příloha č. 6: Aspekty ovlivňující výběr destinace 

(graf)). 
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Příloha č. 6: Aspekty ovlivňující výběr destinace (graf) (zdroj: Evropská komise, 2011) 

Když zákazník vybírá destinaci, velmi ho ovlivňuje to, jaký má na destinace, mezi kterými se 

rozhoduje, názor. Cílem marketingových profesionálů je tento názor udržet pozitivní nebo ho  

z negativního změnit na pozitivní. K tomu využívají veškerou marketingovou komunikaci. 

Komunikační strategie destinací je mnohem komplexnější než u tradičních produktů a služeb. 

Patří pod pojem destinační branding – komunikování hodnot a zkušeností, které destinace 

nabízí cílovým zákazníkům, investorům, firmám, organizacím, obyvatelům a návštěvníkům  

a vytváření tak pozitivní image destinace. Pod destinační branding zároveň patří i celková 

úroveň destinace, protože aby si destinace zachovala správnou pověst, musí obraz zobrazený  

v komunikaci korespondovat s realitou. Země tedy musí pracovat nejen na strategii, ale i na 

celkové úrovni destinace včetně infrastruktury, kvality života apod. (Dasgupta, 2011).  

2.5 Vliv marketingové komunikace na proces rozhodování 

Marketingová komunikace má velký vliv na nákupní chování zákazníků, a to i na všechny 

jednotlivé části procesu rozhodování. Wang, Wu a Yuan (2009) ve své studii „The Role of 

Integrated Marketing Communications (IMC) on Heritage Destination Visitations“ analyzovali, 

jaké typy marketingové komunikace přesvědčili zákazníky navštívit město Lukang v Tchaj-

wanu. Z hlediska PR na turisty nejvíce dolehla komunikace v tištěných médiích, v televizi a na 
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internetových stránkách orientovaných na turismus. K rozhodnutí jim také pomohla reklama na 

internetu, v médiích, OOH (venkovní) reklama, a přímý marketing (Wang, Wu a Yuan, 2009). 

Podle Mihart (2012) integrovaná marketingová komunikace1 ovlivňuje, jak zákazník vnímá 

produkt či službu spolu i s celou značkou. Vnímání může mít velkou roli v hodnocení 

zákazníkova aktuálního stavu, identifikování určitého problému, a zároveň rozpoznání potřeby 

tento problém vyřešit. Marketingová komunikace tedy má za cíl poukázat na problém  

a následně zákazníkovi nabídnout řešení, obvykle ve formě produktu či služby dané firmy. 

Pokud zákazník o produktu neví nebo doposud neidentifikoval problém, který by produkt mohl 

vyřešit, prvním krokem marketingové komunikace by mělo být zvýšení povědomí, kterého je 

možné dosáhnout mnoha kanály jako například obsahová reklama, bannerová reklama či 

reklama na sociálních sítích. Pokud zákazník už produkt zná, firma musí identifikovat, proč 

zákazník nemá potřebu si produkt koupit a podle toho například upravit cenovou strategii, 

vytvořit novou verzi produktu nebo upravit distribuci (Mihart, 2012).  

V druhé fázi procesu rozhodování (hledání informací) se zákazník spoléhá na své předchozí 

zkušenosti, doporučení od známých, ale i komunikaci firem z dané produktové kategorie. Dnes 

zákazníci nejčastěji hledají informace na internetu, a proto se obracejí na jejich webové stránky, 

účty na sociálních sítích apod. Aby si zákazník danou firmu mohl vybrat, musí nejprve nalézt 

jejich webové stránky. Když má firma správně nastavené SEO (Search Engine Optimization – 

optimalizace pro vyhledávače)2 nebo využívá PPC reklamy3, získá vysoké umístění ve 

vyhledávači a zákazník je často upřednostní před konkurencí. Komunikace na webových 

stránkách, které zákazníkovi pomáhají se rozhodnout, musí být zejména srozumitelné. Firmy 

tedy musí myslet na cílovou skupinu, jejich vzdělání apod. (Solomon, 2017).  

Ve třetí fázi zákazník shromáždí veškeré alternativy („evoked“ set) a následně je hodnotí podle 

určitých kritérií, které mu pomohou se rozhodnout pro tu nejlepší alternativu. Zákazník si často 

alternativy dělí do několika kategorií, aby pro něj bylo rozhodnutí co nejjednodušší. Při 

hodnocení alternativ si zároveň zákazník formuje názory na všechny produkty. Cílem 

marketingové komunikace je v této fázi změnit nebo udržet názor na produkt dané firmy.  

V komunikaci se tedy nejčastěji objevují pozitivní vlastnosti produktu, kterých si zákazník 

 
1 Komunikační strategie, která ovlivňuje všechny části marketingového mixu – produkt, cena, distribuce a 

komunikace (Mihart, 2012). 
2 „Metoda úpravy (optimalizace) webových stránek tak, aby byly snáze dohledatelné v organických výsledcích 

vyhledávačů.” (Binka, 2019, s. 14) 
3 PPC = pay-per-click, neboli platba za proklik, „inzerenti platí pouze tehdy, pokud uživatel klikne na jejich PPC 

reklamu ve vyhledávačích, na Facebooku či kdekoli jinde na webu.” (Binka, 2019, s. 38 
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například nevšiml a mohly by ho přesvědčit ke koupi (Mihart, 2012). Firmy často využívají 

remarketingové reklamy4, díky kterým mohou zákazníkovi připomenout některé vlastnosti 

produktu nebo mu například nabídnout slevu či dopravu zdarma.  

Poté, co si zákazník vybere tu nejlepší alternativu a nakoupí, komunikace ze strany firmy 

nekončí. Hlavním cílem komunikace je přesvědčit zákazníka, že udělal správné rozhodnutí. 

Firmy tedy žádají o zpětnou vazbu, aby mohly své služby zlepšit nebo například poskytují tipy, 

jak se o produkt starat apod (Schiffman & Kanuk, 2012). 

To, že marketingová komunikace ovlivňuje všechny fáze procesu rozhodování dokazuje  

i model See-Think-Do-Care (Uvidět-Rozmýšlet-Jednat-Starat se), neboli STDC model, 

vyvinutý Avinashem Kaushikem jako pomůcka pro tvorbu marketingové strategie. Fáze See se 

zaměřuje na všechny potenciální zákazníky, mohou to být například všichni, kteří mají možnost 

cestovat. V druhé fázi Think se cílová skupina zmenšuje na ty, kteří zvažují jet na dovolenou. 

Ve fázi Do jsou rozhodnuti, že si dovolenou zarezervují, a hledají tu nejlepší. Poslední fáze 

Care pracuje se zákazníky, kteří už nakoupili. Podle Kaushika by komunikace měla být v každé 

fázi odlišná a upravená podle potřeb zákazníků v dané fázi. Liší se cíl komunikace, použité 

kanály, tón komunikace. V první fázi se firma snaží, aby se o ní zákazník dozvěděl, v druhé se 

snaží, aby získal co nejvíce informací produktu či službě, v další fázi je komunikace více 

urgentní, obsahuje největší konkurenční výhody firmy a snaží se přesvědčit ke koupi.  

V poslední fázi se firma o zákazníka stará a snaží se ho přesvědčit, aby nakoupil znovu 

(Kaushik, 2013). 

  

 
4 „Technika, jejíž pomocí se snažíme přivést uživatele zpět na webovou stránku, kterou předtím navštívil, ale 

neprovedl požadovanou akci – nejčastěji nákup.” (Fáborský, 2014, s. 61) 
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Metodologická část 

Proces rozhodování zákazníků je natolik komplexní téma, že je nutné ho neustále zkoumat. To 

obzvlášť platí v případě, kdy je do rovnice přidána marketingová komunikace a její vliv na 

rozhodování. Praktická část této práce si tedy bere za cíl pomocí experimentu zjistit, jak probíhá 

proces rozhodování při výběru destinace a jaký má na proces vliv marketingová komunikace. 

V experimentu bude jako příklad použito Lucemburské velkovévodství, zejména proto, že země 

nedisponuje vysokou návštěvností (Redakce COT, 2020), i když je bohatá na památky, přírodu 

a mnoho dalších atrakcí, které by mohly zaujmout nejednoho turistu.  

1 Kvantitativní výzkum 

1.1 Kvantitativní výzkum ve formě experimentu 

„Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním údajů o četnosti výskytu něčeho, co již proběhlo 

nebo se děje právě nyní“ (Kozel, 2006). Odpovídá tedy na otázku „kolik“. Získaná data je 

možné statisticky zpracovat a vyhodnotit. Experiment jako forma kvantitativního výzkumu se 

využívá v situacích, kdy je potřeba „otestovat dopad nějaké zamýšlené změny.“ Kdybychom se 

ale zákazníků jednoduše zeptali, jak by se zachovali, kdyby ke změně došlo, výsledky by 

nemusely být přesné. Proto jsou využívány experimenty, kdy je polovině vzorku představena 

testovaná změna a druhé polovině (kontrolní) je představena aktuální situace (Tahal, 2017). 

Testovanou proměnnou v experimentu této bakalářské práce bude marketingová komunikace 

Lucemburska ve formě banneru. Pro kontrolní skupinu (polovina vzorku) bude vybrán 

existující banner propagující Lucembursko jako destinaci z archivu organizace Luxembourg 

City Tourist Office (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek)). Pro druhou polovinu vzorku 

bude vytvořen banner na základě poznatků z literatury o bannerech, tedy které prvky jsou 

efektivní a které ne (viz Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek)). V experimentu bude 

zkoumán zejména vliv marketingové komunikace na názor respondentů na Lucembursko  

a zdali banner vytvořený na základě poznatků z literatury bude efektivnější než banner původní. 

Tím je myšleno zejména to, jestli respondenti budou schopni identifikovat hlavní sdělení 

banneru a jestli testovací banner přesvědčí více respondentů zvážit Lucembursko jako destinaci 

pro své budoucí cesty. 

Aby bylo možné banner vytvořit, bude nejprve potřeba získat povědomí o marketingových 

aktivitách Lucemburska, aby design banneru byl v souladu se zbytkem komunikace (viz 
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kapitola 1.2 Marketingová komunikace Lucemburska), a znalosti o tvorbě bannerů (viz kapitola 

1.3 Tvorba banneru). Na základě shromážděných informací bude vytvořen banner, který bude 

využit v polostrukturovaném rozhovoru. 

1.1.1 Průběh experimentu 

Pro kompletaci experimentu bude připraven polostrukturovaný rozhovor (viz Příloha č. 9: 

Rozhovor – Proces rozhodování zákazníků při výběru destinace). Díky rozhovoru bude možné 

porovnat úspěšnost jednotlivých bannerů, ověřit, zdali marketingová komunikace ovlivňuje 

rozhodování respondentů, a zjistit, jak se respondenti rozhodují, když si vybírají destinaci pro 

jejich příští dovolenou. 

Rozhovor bude rozdělen na tři části. V první bude zkoumán proces rozhodování respondentů, 

když si vybírají destinaci, tedy co musí destinace splňovat, aby ji respondenti zvážili a co je 

naopak odradí, kde hledají informace o destinacích apod. Druhá část se již soustředí na 

Lucembursko, zejména pak na názory respondentů na Lucembursko, jejich znalost země  

a jejich zkušenosti s marketingovou komunikací ze strany Lucemburska. Následně bude 

respondentům představen příklad marketingové komunikace Lucemburska ve formě banneru. 

Polovině vzorku bude představen existující banner, druhé polovině banner vytvořený pomocí 

literatury. Třetí část rozhovoru se bude zabývat reakcí respondentů na banner, jestli ovlivnil 

jejich názor na Lucembursko, jestli pochopili hlavní sdělení komunikace apod. (viz Příloha  

č. 9: Rozhovor – Proces rozhodování zákazníků při výběru destinace). 

V průběhu jednotlivých rozhovorů bude samozřejmě brána v potaz aktuální situace, tedy 

pandemie nemoci COVID-19, která má velký vliv i na cestování. Bude snaha respondenty 

navodit do atmosféry, kdy pandemie neexistuje. Vliv současné situace na odpovědi respondentů 

však není možné vyloučit. 

1.1.2 Výběr vzorku 

K experimentu bude pozváno 20 respondentů. Aby byly výsledky co nejreprezentativnější, 

bude vybíráno z velmi úzké demografické skupiny. Konkrétně se bude jednat o studenty 

různých vysokých škol, kteří momentálně žijí a studují v Praze. Bude snaha vybrat vzorek 

takový, aby mezi respondenty byli studenti, kteří cestují často i ti, kteří tolik necestují. 

Respondenti následně budou náhodně rozděleni do dvou skupin, do kontrolní a testovací 

skupiny. 
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1.1.3 Stanovení hypotéz 

Jak už bylo zmíněno dříve, podle (Redakce COT, 2020) Lucembursko nedisponuje vysokou 

návštěvností turistů, a to obzvlášť platí u českých turistů. Tato bakalářská práce se na zvoleném 

vzorku bude snažit toto tvrzení replikovat: 

H1: Znalost Lucemburska a jeho turistických atrakcí je nízká. 

Vzhledem k tomu, že se tato bakalářské práce soustředí zejména na vliv marketingové 

komunikace na proces rozhodování, bude se v experimentu ověřovat, zda bannery přesvědčí 

alespoň 30 % respondentů zvážit Lucembursko pro jejich budoucí dovolenou:  

H2: Marketingová komunikace (v tomto případě banner) ovlivní rozhodnutí alespoň  

30 % respondentů. 

Hlavní výzkumnou otázkou pro experiment je ale ověřit, který z bannerů je úspěšnější, což bude 

testováno dvěma způsoby. První způsob bude testovat předpoklad, že kontrolní banner je nic 

neříkající a že jediné sdělení, které z něj lze odvodit, je „Navštivte Lucembursko“. Testovací 

banner se v tomto směru bude snažit být efektivnější a předat více informací o Lucembursku, 

aby respondenti měli lepší představu o tom, co vše jim může jako turistům nabídnout: 

H3: Respondenti budou schopni z testovacího banneru odvodit konkrétnější informace 

než z kontrolního. 

Jako druhý způsob, jak ověřit výzkumnou otázku, bude zkoumáno, zda testovací banner 

přesvědčí více respondentů zvážit Lucembursko jako cílovou destinaci pro jejich budoucí 

dovolenou: 

H4: Testovací banner přesvědčí více respondentů zvážit Lucembursko jako cílovou 

destinaci pro jejich budoucí dovolenou než kontrolní banner. 

1.2 Marketingová komunikace Lucemburska 

To, že marketingovou komunikaci využívají restaurace, hotely, atrakce a další turistické 

produkty a služby, je zcela přirozené. O marketingových praktikách samotných destinací se ale 

tak často nemluví. Přitom stejně jako ostatní produkty a služby musí i destinace budovat vztahy 

se svými zákazníky, vytvořit kvalitní produkt, stanovit atraktivní cenovou strategii a co nejvíce 

tuto nabídku přiblížit svému cílovému publiku (Kotler, Bowen, Makens, 2014, s. 382). Jak už 
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bylo zmíněno, turistické produkty a služby jsou velmi odlišné od ostatních tradičních produktů, 

a zároveň i mnohem komplexnější, a proto je jejich propagace obtížnější. Zákazníci nemohou 

jednoduše porovnávat alternativy, turistický trh se neustále mění a je velmi konkurenční.  

V turismu se hlavně musí brát v potaz, že zákazníci mají velký vliv na blahobyt celé destinace, 

proto je opravdu důležité, aby byly uspokojeny jejich potřeby (Dasgupta, 2011). Další vrstvu 

komplexnosti přidává to, že destinace musí obvykle komunikovat s různými kulturami, které 

mají jiné potřeby a touhy (Jakubíková, 2012, s. 246).  

Nespočet destinací po celém světě komunikuje se svými cílovými publiky, tato kapitola se ale 

zaměří na malou zemi v západní Evropě, Lucembursko. Poslední velkovévodství na světě  

s téměř 615 tisíci obyvateli. I tato země komunikuje se zahraničím a snaží se nalákat turisty na 

historická města, bohatou přírodu, vinice a mnoho dalšího. I přes snahy není návštěvnost 

Lucemburska vysoká. V roce 2018 navštívilo velkovévodství 1 139 000 turistů (například 

sousední Belgii v roce 2018 navštívilo 9 119 000 turistů (Světová banka, 2018b)). Nejčastěji 

přijíždějí turisté z okolních států, tedy z Belgie, Nizozemska, Německa a Francie. Češi do 

Lucemburska zavítají opravdu málokdy, za rok 2018 se návštěvnost pohybovala mezi třemi až 

čtyřmi tisíci. Vysvětlení může být mnoho, jedním z nich ale je, že Lucembursko nijak s českými 

turisty nekomunikuje. Návštěvnost Čechů není možné přesně určit, protože většina z nich zemi 

navštíví pouze na jeden den, obvykle se zdrží pouze v hlavním městě a přespává v jiném 

evropském městě, například v Bruselu nebo Bruggách. Krátké návštěvy jsou v Lucembursku 

obvyklé, průměrná délka pobytu je 2,6 dne (Redakce COT, 2020). 

1.2.1 Marketingový mix Lucemburska 

Dříve marketingoví profesionálové využívali zejména masovou komunikaci (masová média 

jako televize, rádio nebo časopisy), která cílí na celou společnost. Dnes se využívá jak masová 

komunikace, tak komunikace připravená na míru jednotlivým segmentům, aby uspokojila jejich 

potřeby a přání. Zároveň marketingoví profesionálové využívají integrovanou marketingovou 

komunikaci, která zahrnuje všechny složky marketingového mixu, tedy produkt, cenu, 

distribuci a propagaci.  

„Produkt je cokoli, co může být nabídnuto trhu s cílem získat pozornost, nákup, použití nebo 

konzumaci, a uspokojit tak potřebu nebo přání zákazníka. Může to být hmotný produkt, služba, 

místo, organizace nebo nápad“ (Kotler, 2014, s. 251). V turismu by měl být produkt hlavně 

jedinečný zážitek vytvořený na míru cílovým zákazníkům (Dasgupta, 2011). Pro turistický 
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marketing je kvalita destinace velmi důležitá. Nestačí ji tedy správně propagovat, ale musí 

zákazníkům dodat vše, co očekávali, aby se do destinace vrátili zpět nebo ji doporučili svým 

známým. I když je Lucembursko velmi malá země z hlediska rozlohy (2 586 km²), pro turisty 

je rozmanitou destinací. V Lucemburku, hlavním městě velkovévodství, se nachází mnoho 

historických budov a památek jako například Malý hrad, Kasematy nebo palác Grand Ducal. 

České turisty by ve městě pak mohla zejména zaujmout katedrála Notre-Dame, kde jsou 

uchovány ostatky Jana Lucemburského. Tři památky v Lucemburku jsou seznamu světového 

dědictví UNESCO, a to Staré město, výstava fotografií Lidská rodina od světoznámého 

fotografa Edwarda Steichena a tradiční taneční průvod Echternacha, který se koná na „Whit 

Tuesday“, tedy den po Letnicích (50 dní po Velikonocích). Turisty, kteří cestují za historií, 

nezaujme jen hlavní město, ale také nespočet středověkých hradů rozmístěných po celé zemi 

nebo městečko Schengen, kde byla podepsána Schengenská dohoda. Kromě historických  

a kulturních památek je Lucembursko bohaté i na přírodní atrakce, takže může nalákat turisty 

zajímající se o cyklistiku, turistiku nebo o přírodu obecně. Nejznámější lokality jsou například 

Malé lucemburské Švýcarsko, které je známé pro své skalní útvary a hluboké lesy, nebo 

zalesněný, hornatý region Ardeny. Nakonec je Lucembursko známé i pro své vinice, které jsou 

po hlavním městě jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí (Visit Luxembourg, 2020, 

Luxembourg City Tourist Office, 2020).  

„Cena je množství peněz, které zákazník zaplatí za produkt nebo službu. Obecně je to hodnota, 

kterou zákazník vymění za výhodu vlastnění nebo využívání produktu či služby“ (Kotler, 2014, 

s. 315). V rámci cenotvorby by majitelé firem a marketingoví profesionálové měli zvážit 

několik externích faktorů jako je poptávka, cenová pružnost nebo jak zákazník vnímá destinaci  

a konkurenci. Zároveň vzhledem k tomu, že do mnoha destinací se jezdí jen v určitou roční 

dobu, je nezbytné vytvořit takovou cenovou strategii, která podpoří návštěvnost i mimo sezónu 

(Dasgupta, 2011). Podle HDP na osobu (v roce 2018 bylo $116 639.9 (Světová banka, 2018a)) 

je Lucembursko pátou nejbohatší zemí na světě, hlavně díky finančnímu sektoru. Možná proto 

mnoho turistů považuje Lucembursko za drahé a volí pro svou cestu raději jinou destinaci. Stát 

samozřejmě vyvíjí snahu tuto představu u zákazníků změnit. Nabízí například turistům 

„Luxembourg Card“, která poskytuje vstup zdarma do více než 60 muzeí a atrakcí po celé zemi. 

Zároveň od 1. března 2020 zavedlo Lucembursko jako první země na světě hromadnou dopravu 

zdarma, což sníží náklady nejen turistům, ale i místním obyvatelům. 

V turistickém průmyslu se pod distribucí rozumějí hlavně místa, kde si zákazník může 

dovolenou koupit, nebo o destinaci najít informace (Dasgupta, 2011). Informace  
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o Lucembursku turisté mohou získat na oficiálních webových stránkách Lucemburska 

visitluxembourg.com. Webové stránky pak mají některé regiony (například region na severu 

země Éislek: visit-eislek.lu), hlavní město Lucemburk (luxembourg-city.com) a další 

lucemburské místa (například město Viaden: visit-vianden.lu). Všechny tyto organizace jsou 

také přítomny na sociálních sítích. Co se týče nákupu dovolené v Lucembursku, situace v České 

republice je složitá. Při průzkumu několika českých cestovních kanceláří nebyl nalezen ani 

jeden zájezd do Lucemburska. Kanceláře obvykle nabízí zájezd do Beneluxu5 a Lucemburk je 

jednou ze zastávek, obvykle ale jen na jeden den.  

Propagace či komunikace je důležitou součástí marketingového mixu. Marketingoví 

profesionálové musí svému cílovému publiku představit unikátní výhody produktu nebo služby 

a navázat s ním vztahy. Všechny nástroje propagace by měly být naplánovány a uspořádány do 

integrované marketingové komunikace (Kotler, 2014, s. 382). Cíle propagace mohou být různé, 

nejčastěji je to ale ukázat, co má daná firma v nabídce, a následně přesvědčit lidi ke koupi 

(Dasgupta, 2011). Marketingové strategii Lucemburska se věnuje následující podkapitola 

práce. 

1.2.2 Marketingové komunikace Lucemburska 

Aby byla marketingová strategie co nejefektivnější, mělo by se při její tvorbě projít 

následujícími fázemi: identifikace cílového publika, stanovení komunikačních cílů, návrh 

komunikace, výběr komunikačních kanálů, stanovení rozpočtu, rozhodnutí o propagačním 

mixu a zhodnocení výsledků (Kotler, 2014). V roce 2013 The Nation Branding Committee 

zveřejnila klíčové „stakeholdery“6 jako ministerstva, úřady ze sektorů rozvoje (turismus, 

business, finance, kultura a sport), diplomatická a konzulární síť, zahraniční kanceláře pro 

obchod a investice atd. (Vláda Lucemburského velkovévodství, n.d.). Destinace obvykle svou 

komunikací cílí na více trhů. Po prozkoumání oficiálních stránek Visit Luxembourg a jejich 

facebookového účtu je evidentní, že Lucembursko se soustředí na sousední státy a státy 

Beneluxu, tedy Belgii, Nizozemsko, Francii a Německo (Web Visit Luxembourg, 2020, 

Oficiální facebook Visit Luxembourg, 2020). 

Spolu s klíčovými stakeholdery The Nation Branding Committee v roce 2013 identifikovala  

i několik cílů komunikační strategie, a to „podpořit mezinárodní vztahy země (politické, 

 
5 Označení pro tři hospodářsky sepjaté země v západní Evropě: Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. 
6 Skupiny, bez jejichž podpory by organizace nemohly existovat (Freeman, 2010, s. 31) 

https://www.visitluxembourg.com/
https://www.visit-eislek.lu/
https://www.luxembourg-city.com/
https://www.visit-vianden.lu/
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ekonomické, kulturní a obchodní), zaujmout investory, profesionály a návštěvníky a zajistit 

jednotnou komunikaci s ostatními zeměmi“ (Vláda Lucemburského velkovévodství, n.d.). Až 

o pár let později se Lucembursko, konkrétně organizace Luxinnovation starající se  

o ekonomický rozvoj země, začalo komunikaci věnovat více a na začátku roku 2017 vydala 

organizace prezentaci s cíli strategie a plánem, jak jich dosáhnout. Vize Luxinnovation byla 

vytvořit strategii, která ukáže Lucembursko jako mezinárodní zemi se všemi svými tradicemi  

a kulturou, která je důležitou součástí světového trhu a sídlem globálních firem a také podporuje 

místní podnikatele v jejich kreativitě. Na základě vize bylo identifikováno pět cílů: „usnadnit 

lucemburským firmám přístup na mezinárodní trh, zaujmout zahraniční investory, posílit 

propagaci Lucemburska, vytvořit silnou image země, která ji ukáže jako výhodnou lokaci pro 

firmy a odvětví, a zajistit soudržnost a relevanci v propagačních aktivitách“ (Trade and 

Investment Board, 2017).  

Současná strategie Lucemburska se začala tvořit na začátku roku 2017, kdy byla zveřejněna 

prezentace s vizí a cíli komunikace a plány, jak jich dosáhnout. Organizace Luxinnovation  

v prezentaci uvedla, že například cíle posílit image země plánuje dosáhnout několika kroky jako 

identifikování prioritních zemí, na které bude komunikace cílená, implementování komunikace 

na sociálních sítích nebo propagace ekonomických úspěchů Lucemburka (Trade and 

Investment Board, 2017).  

Samotná strategie započala v roce 2018, a to vydáním krátkého animovaného filmu od režiséra 

Laurenta Witze. Film ukazuje Lucembursko „poetickým a nekonvenčním způsobem“, aniž by 

zmínil název země. Poukazuje na kreativitu a zručnost národa a představuje značku 

Lucembursko spolu s její vizuální stránkou. Hlavním sloganem destinace se stala fráze Let’s 

make it happen (Udělejme to), která se odráží i v příběhu filmu. Poukazuje na to, že i z malého 

nápadu může vzniknout něco velkého, když lidé spojí síly (celý film dostupný zde) 

(Luxinnovation, 2018). Hlavním cílem propagace bylo zachytit osobnost Lucemburska a tu 

představit do zahraničí. Bylo tedy provedeno nespočet osobních i online rozhovorů s obyvateli, 

aby prezentované hodnoty opravdu odpovídaly místním (Approach, 2019). Tři hlavní hodnoty 

jsou otevřenost, spolehlivost a dynamičnost. Lucembursko vždy podporovalo, aby Evropa byla 

co nejvíce sjednocená, je to zároveň velmi multikulturní země a hlavním pilířem zahraniční 

politiky je spolupráce – otevřenost. Spolehlivost, protože Lucembursko je velmi stabilní země 

z ekonomického i politického hlediska a životní úroveň a spokojenost obyvatel je vysoká.  

V historii velkovévodství prošlo několika vývoji, v poslední době hlavně z hlediska technologií, 

výzkumu a kreativních odvětví. Lucembursko je tedy otevřená, neustále se vyvíjející  

https://www.youtube.com/watch?v=zwSe0rHaIfc
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a dynamická země (Luxembourg’s values, 2020). Všechny tři hodnoty jsou zachycené i v logu 

a celkové vizuální prezentaci země. Logo tvoří červeno-modré „X“, které kromě hlavních 

hodnot představuje i „rozmanitost příležitostí, které země nabízí svým obyvatelům, 

návštěvníkům a partnerům“. Vizuální identita byla připravena tak, aby ji mohly používat 

všechny lucemburské organizace a prezentace byla jednotná (Design, 2019). 

 

Příloha č. 10: Logo Lucemburska (obrázek) (zdroj: Design, 2019) 

V rámci strategie Lucembursko zveřejnilo webové stránky luxembourg.public.lu, kde 

představuje vše, co země nabízí, vysvětluje, proč jsou jeho obyvatelé tak spokojení nebo sdílí 

tipy pro ty, kteří by se chtěli do Lucemburska přestěhovat za studiem nebo prací (Web 

Luxembourg.lu, b.r.). Součástí komunikační strategie byla i prosba k lucemburskému 

obyvatelstvu, aby se na propagaci podíleli i oni (Luxembourg Times, 2016). Na webových 

stránkách jsou tedy zveřejněny všechny podklady, které by lidé mohli k propagaci potřebovat: 

publikace, brožury i vysvětlení, jak komunikace vznikla (Toolbox, 2020). Zároveň bylo 

zveřejněno i několik emotikonů ve stylu vizuální identity Lucemburska, které lidé mohou 

používat při komunikaci se známými (EmoXies, b.r.).  

https://luxembourg.public.lu/
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Příloha č. 11: Jedno z řady emotikonů inspirované vizuální identitou Lucemburska (obrázek) 

(zdroj: (EmoXies, b.r.) 

Kromě spolupráce s obyvateli Lucembursko sjednalo i několik partnerství, například  

s olympijskou komisí Lucemburska a významnými lucemburskými sportovci. Komise pomohla 

s financováním implementace strategie a také spolu se sportovci a dalšími sportovními 

organizacemi vyvíjí snahu zvýšit povědomí o Lucembursku a pomoct zemi k lepší image – 

například nabízením země pro pořádání mezinárodních sportovních akcí (Chronicle.lu, 2018). 

Lucembursko ve své strategii pokračuje i nadále. Od března 2020 je v Lucembursku veškerá 

hromadná doprava zdarma (jako první na světě) a na všech komunikačních kanálech byla tato 

inovace propagována sloganem „We made it happen“ (Udělali jsme to), což odkazuje na 

původní a hlavní slogan „Let’s make it happen“ (We made it happen!, 2020). 

Jaké kanály plánuje zvolit Lucembursko, nebylo oznámeno ani v jednom z výše citovaných 

dokumentů. Ne všechna marketingová aktivita je dohledatelná, po průzkumu ale bylo zřejmé, 

že Lucembursko je aktivní na sociálních sítích Facebook, Instagram, Youtube i Twitter. Také 

se prezentuje několika webovými stránkami jako visitluxembourg.com nebo 

luxembourg.public.lu.  

Co se týče zpětné vazby, strategie je pro Lucembursko pravděpodobně úspěšná. Například  

v roce 2017 Lucembursko získalo cenu City Nation Place za nejlepší vyjádření identity 

destinace skrz design (identita byla představena před oficiálním zahájením kampaně) 

(Luxinnovation, 2017). 

https://www.facebook.com/VisitLuxembourg/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/visit_luxembourg/
https://www.youtube.com/channel/UCtDXlMzpdU9-A1fCBdRZbQg
https://twitter.com/luxembourginfo?lang=cs
https://www.visitluxembourg.com/
https://luxembourg.public.lu/
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1.3 Tvorba banneru 

Jako příklad marketingové komunikace budou v experimentu využity dva bannery. Bannery 

byly zvoleny hlavně z důvodu, že například oproti plakátům jsou v dnešní době, kdy turisté se 

při výběru destinací obracejí hned po doporučení od přátel na internetové vyhledávání 

(Evropská komise, 2013), lépe použitelné v praxi. 

Reklama v obsahové sítí neboli bannerová reklama je typ reklamy, která oslovuje potenciální 

zákazníky, když si prohlížejí oblíbené webové stránky, sledují video na Youtube, používají 

Gmail nebo aplikace v mobilním zařízení. Formátem reklamy je nejčastěji obrázek, interaktivní 

obrázek nebo krátké video. Obsahovou síť marketingoví profesionálové používají zejména  

s cílem zvýšit povědomí o značce, budovat image nebo například znovu získat pozornost 

zákazníků, kteří dříve navštívili webovou stránku (remarketingová reklama) (Obsahová síť 

Google, 2020). Mezi akademiky existují dva pohledy na reklamu v obsahové síti. Část bannery 

srovnává s kupóny v tištěných médiích a identifikuje CTR7 jako nejefektivnější formu měření, 

druhá část akademiků vidí bannery jako reklamu, jejímž cílem je zvýšit povědomí o značce,  

a právě povědomí by mělo být hlavním metrikou efektivity (Chandon, Chtourou & Fortin, 

2003).  

Tvorba bannerů je velmi komplexní, protože má nespočet proměnných. Nicméně z důvodu 

popularity reklamy v obsahové síti jsou bannery často zkoumány akademiky, a je tedy možné 

odvodit několik praktik, které by měly zajistit vyšší úspěšnost reklamy. Na úspěšnost může mít 

vliv jak obsah banneru, tak i jeho design. Co se týče obsahu, tedy textu na bannerech, měl by 

být co nejjednodušší. Podle Baltas (2003) dlouhé texty zvyšují složitost reklamy, musela by 

tedy uživatele i mnohem více zaujmout, aby si text přečetl celý a komunikaci porozuměl. 

Holbrook a kol. (1987) radí používat v textu emoce, dále by měl být text jednoduše 

pochopitelný a důležitý je i zvolený font, aby byl jednoduše čitelný (Rostecký, 2015). Podle 

Krishnamurthy (2000) by reklama měla obsahovat CTA8, v online prostředí je nejúčinnější 

forma tlačítka. Výzva k akci by ale měla být originální, protože stereotypní fráze mohou mít 

opačný efekt a zhoršit výsledky banneru (Robinson, Wysocka & Hand., 2007). 

 
7 “Míra prokliku (CTR = click-through-rate) udává, jak často uživatelé na reklamu kliknou, když se jim zobrazí” 

(Definice míry prokliku (CTR), 2020). 
8 call-to-action 
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Z hlediska designu je také možné optimalizovat několik aspektů banneru. Robinson, Wysocka 

a Hand (2007) a Interactive Advertising Bureau (2002) se shodují, že větší rozměr banneru má 

pozitivní vliv na povědomí o značce i CTR. Mnoho firem na svých bannerech používá své logo. 

Akademici se neshodují, jestli je přítomnost loga efektivní. Někteří předpokládají, že logo má 

negativní vliv a jeho nepřítomnost může vyvolat zvědavost a větší touhu dozvědět se více 

informací (Robinson, Wysocka & Hand, 2007), na druhou stranu například Briggs & Hollis 

(1997) tvrdí, že přítomnost loga napomáhá budování značky. Důležitá je také použitá barva. 

Silně kontrastní ani jemné fotky a barvy nejsou velmi účinné, nejúčinnější je tedy zvolit středně 

výrazné barvy (Briggs, 2001). Marketingoví profesionálové na bannery často používají 

dynamické prvky. Zatímco interaktivita prokázala pozitivní vliv na CTR, protože zapojí 

uživatele a vytváří dvousměrnou komunikaci tam, kde je obvykle jednosměrná (Mand, 1998). 

U animace je na druhou stranu efektivita nejistá. Lee a Ahn (2012) ve svém výzkumu pomocí 

„eye-trackingu“9 dokázali, že i když díky animaci reklama vyčnívá a uživatel si ji může 

jednodušeji všimnout, zároveň ale rychleji pozná, že se jedná o reklamu a může se obsahu spíše 

vyhnout. Naopak Lohtia, Donthu a Hershberger (2004) ve svém výzkumu zjistil, že animace 

zvyšuje CTR bannerů.  

Jak už bylo zmíněno dříve, bannery se buď používají s cílem dosáhnout konverze10 nebo zvýšit 

povědomí o značce. O cíli banneru by se mělo rozhodovat ještě, než se začne s jeho přípravu, 

jelikož se obsah i design bude v každém případě lišit (Rostecký, 2015). Zároveň je nezbytné se 

zamyslet, v jakém stádiu procesu rozhodování se potenciální zákazník s bannerem setká a jaké 

motivátory a determinanty budou v jeho rozhodnutí hrát roli. Výběr destinace, v tomto případě 

Lucembursko, se obvykle uskutečňuje na začátku výběru celé dovolené, často může být 

marketingové sdělení destinace externím podnětem, který vyvolá v zákazníkovi touhy jet na 

dovolenou. Cílem vytvořeného banneru pro rozhovor bude zvýšit povědomí, zejména poté 

připomenout zákazníkovi Lucembursko a vše, co může země nabídnout různým typům turistů. 

Po nastudování literatury bude při tvorbě banneru kladen důraz na krátký a jednoduchý text, 

silné CTA bez použití stereotypních frází, čitelný font a nebudou použity ani silné ani moc 

nevýrazné barvy. Tato opatření zajistí, že hlavní sdělení bude jednoduše pochopitelné. Zároveň 

se banner bude snažit navodit emoce a představit více lokací v Lucembursku, tedy více druhů 

atrakcí, aby mohl zaujmout více typů turistů. Motivátorů rozhodnutí je mnoho, tento banner se 

 
9 metoda sledování očních pohybů 
10 “Ke konverzi dojde, když uživatel zareaguje na vaši reklamu (může jít například o kliknutí na textovou 

reklamu nebo zhlédnutí videoreklamy) a následně provede akci, která je pro vaši firmu přínosná” (Konverze – 

definice, 2020). 
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ale bude soustředit na motivaci vidět památky, historické město a hrady, přírodu  

a sportovat v přírodě. Dále se také zaměří na rodiny s dětmi, nabídne jim výlet za středověkými 

hrady, nebo na milovníky vína, kterým zase nabídne nespočet vinic a lucemburské víno. Cílem 

banneru bude tedy zejména představit nabídku země a připomenout existenci Lucemburska. 

Důvodem, proč na banneru bude zobrazeno více tváří Lucemburska, je i to, že na představování 

více tváří stojí celá komunikační strategie země. Jak už bylo zmíněno v předchozí podkapitole, 

identita destinace Lucembursko byla vytvořena spojením nejdůležitějších hodnot země, tedy 

otevřenost, spolehlivost a dynamičnost. 

Determinantů rozhodnutí a zastrašujících prostředků, které by mohly vnímání banneru ovlivnit, 

je také nespočet. V aktuální situaci (jaro 2020) je nejvýznamnější koronavirová pandemie, která 

turistům zcela znemožnila cestovat. Banner samozřejmě nemůže tuto situaci odlehčit, proto se 

při experimentu pandemie nebude brát v potaz, jinak by nebylo možné získat užitečné 

výsledky.  
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Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek) 

Jako kontrolní banner bude využit banner z archivu organizace Luxembourg City Tourist 

Office, který je diametrálně odlišný od testovacího banneru. Kontrolní banner není v souladu 

se zbytkem marketingové komunikace Lucemburska, není jasně dané hlavní sdělení a je tedy 

pravděpodobné, že respondenti nebudou schopni pochopit cíl banneru.  
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Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek) 

Banner byl vytvořen ve formátu A4, protože by tak mohl být nejlépe představen respondentům 

během rozhovoru. Z tohoto důvodu banner nemá obvykle využívané rozměry pro obsahovou 

reklamu na internetu nebo například neobsahuje klikatelné tlačítko, protože respondenti by ho 

během rozhovoru nemohli použít. Pokud by byl banner používán v praxi, jeho rozměry by bylo 

možné jednoduše upravit a stejně tak přidat klikatelné tlačítko. Kvůli aktuální situaci rozhovory 

nemohly proběhnout klasickým způsobem. Podoba bannerů byla ale zachována a respondentům 

byly v průběhu rozhovoru poslány přes používanou komunikační platformu.  

1.4 Výsledky výzkumu 

Cílem experimentu bylo získat informace o procesu rozhodování studentů při výběru destinace 

a potvrzení nebo vyvrácení čtyř dříve stanovených hypotéz. Bylo provedeno dvacet rozhovorů. 

Polovině byl představen kontrolní banner (Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek)) (viz Přílohy 
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č. 13-22) a druhé polovině testovací banner (Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek)) (viz 

Přílohy č. 23-32). K experimentu bylo pozváno 20 vysokoškolských studentů z různých 

univerzit v Praze. Mezi respondenty je 10 žen a 10 mužů a jejich věk je mezi 19 a 23 lety (viz 

Příloha č. 12: Věk respondentů (tabulka)). Co se cestování týče, četnost dovolených za rok se 

u respondentů velmi liší. Někteří cestují jednou až dvakrát do roka, někteří jednou měsíčně.  

U všech respondentů je ale stejné to, že ani jeden z nich nikdy nenavštívil Lucembursko. 

1.4.1 Proces rozhodování při výběru destinace 

Pro získání informací o procesu rozhodování respondentů jsou využity otázky z první části 

rozhovoru, tedy otázky Jak si vybíráte destinace, které navštívíte, co musí destinace splňovat, 

abyste ji navštívili (co je nejdůležitější), co by vás odradilo od navštívení destinace a kde hledáte 

informace, abyste si vybrali destinaci (viz otázky č. 3-7 v Příloha č. 9: Rozhovor – Proces 

rozhodování zákazníků při výběru destinace). Vzhledem k tomu, že v této části rozhovoru 

proměnná (2 bannery) nehraje žádnou roli, budou odpovědi z obou skupin respondentů 

analyzovány dohromady. Mezi odpověďmi se objevuje několik podobností  

a odlišností. Vzhledem k tomu, že všichni respondenti jsou studenti, objevovala ve všech 

otázkách této části rozhovoru cena. 16 z 20 respondentů uvedlo, že vysoké ceny (např. potravin, 

dopravy, ubytování či restaurací a dalších služeb) by je odradily od navštívení destinace. 

například Respondentka č. 3 (viz Příloha č. 15) destinace vybírá čistě podle cen letenek: „Výběr 

destinace tedy u mě nejčastěji probíhá tak, že na stránce s levnými letenkami hledám města, 

která jsem ještě nenavštívila.“ Častá byla také bezpečnost, 15 z 20 respondentů uvedlo, že by 

nenavštívili destinaci, kde by jim mohlo hrozit jakékoli nebezpečí, konkrétně poté zmiňovali 

nepokoje, nestabilní politickou situaci, přírodní katastrofy apod.  

Mezi vlastnostmi, které destinace musí mít, aby ji respondenti navštívili, se nejčastěji 

objevovaly zajímavé památky, možnost navštívit více míst, vhodné počasí a snadná dostupnost 

destinace. Například respondent č. 2 (viz Příloha č. 14) zmínil, že preferuje destinace, které jsou 

z České republiky dostupné přímým leteckým spojem. Respondenti se také liší v tom, jaký typ 

dovolené vyhledávají. Někteří vyhledávají spíše přírodu, někteří města a respondentka č. 7 (viz 

Příloha č. 19) zejména přímořské destinace. Proces vybírání destinace je u jednotlivých 

respondentů také velmi odlišný. Nejvíce z nich (8 z 20 respondentů) se rozhoduje podle intuice. 

Buď si vyberou podle vnitřního pocitu, kam by v tuto chvíli chtěli nejraději, nebo se rozhodnou 

podle imaginárního seznamu destinací, které by chtěli navštívit. Dále se pět respondentů 

rozhoduje hlavně podle ceny, další jezdí za kulturními akcemi jako festival, koncert (3 z 20 
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respondentů) a někteří navštěvují kamarády (2 z 20 respondentů). Někdy se respondenti 

nerozhodují sami a vybírají si destinaci na základě konzultace s partnerem/partnerkou nebo 

kamarády.  

Druhou fází procesu rozhodování je hledání informací. U dražších nákupů, jako je dovolená, je 

tato fáze obzvlášť důležitá, protože snižuje pocit risku při nákupu. Vzhledem k tomu, že všichni 

respondenti jsou studenti, není překvapivé, že většina jejich hledání je online, přičemž jediná 

offline metoda hledání je doporučení od známých. Online se nejčastěji obracejí na cestovatelská 

fóra jako Tripadvisor, cestovatelské blogy (např. Passion Passport), sociální sítě a účty 

influencerů zaměřené na cestování nebo webové stránky s levnými letenkami (např. Honzovy 

letenky). 

1.4.2 Znalost Lucemburska 

H1: Znalost Lucemburska a jeho turistických atrakcí je nízká 

Pro otestování první hypotézy (H1: Znalost Lucemburska a jeho turistických atrakcí je nízká) 

byly použity otázky z druhé části rozohovoru, tedy proč nenavštívili Lucembursko, „Co by se 

muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili?, co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte?, 

Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? a Zaregistrovali jste nějakou 

marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska?“ (viz otázky č. 10-14 v Příloha č. 9: 

Rozhovor – Proces rozhodování zákazníků při výběru destinace). Jak už bylo zmíněno výše, 

nikdo z respondentů nikdy Lucembursko nenavštívil, jako důvod všichni v různých formulacích 

uvedli, že je nikdy Lucembursko nenapadlo jako destinace pro jejich cesty. Zároveň na otázku 

„Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili?“ většina odpověděla, že by 

potřebovali nějaký podnět, aby zemi navštívili (přátelé by jim navrhli, aby se k nim na cestu do 

Lucemburska přidali, doporučení od známých, některé z lákadel země by upoutalo jejich 

pozornost apod.). Respondentka č. 14 (viz Příloha č. 26) například uvedla: „Musela bych dostat 

nějaký podnět, že Lucembursko stojí za to navštívit – např. doporučení od přátel, uvidět někde 

(klidně i v rámci reklamy) nějaké fotky nebo videa, vidět v TV dokument o této zemi.“ Znalosti 

Lucemburska a jeho turistických lákadel jsou u respondentů také velmi omezené. Pět z 20 

respondentů o Lucembursku ví pouze to, že je jednou z nejmenších zemí v Evropě. Ostatní jsou 

si vědomi, že například v Lucembursku sídlí některé instituce Evropské unie, že je to 

velkovévodství a kde se země nachází. Nikdo nebyl schopen jmenovat turistická lákadla ani 

konkrétně popsat, jaký typ lákadel by se mohl v zemi nacházet. Vzhledem k tomu, že poměrně 
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mnoho zemí Evropy má podobná lákadla, respondenti správně Lucembursku tipovali historická 

města, hrady, památky a krásnou přírodu. Nicméně nikdo si například Lucembursko nespojil  

s vínem a vinicemi. 

Respondenti o Lucembursku nemají skoro žádné informace a nikdy je nenapadlo zemi navštívit, 

nebylo tedy překvapivé, že se s reklamou propagující Lucembursko jako destinaci setkal pouze 

jeden respondent (respondent č. 2 v Příloha č. 14). Přitom na otázku č. 8 „Zaregistrovali jste 

někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace?“ 17 z 20 odpovědělo ano, je tedy možné 

vyloučit, že by negativní odezvu na otázku č. 14 „Zaregistrovali jste nějakou marketingovou 

komunikaci ze strany Lucemburska?“ způsobovalo to, že si respondenti nikdy žádné reklamy 

propagující destinaci nevšimli. Na základě těchto odpovědí lze jednoznačně říct, že znalost 

Lucemburska a jeho turistických lákadel je velmi nízká a první stanovená hypotéza byla 

potvrzena.  

1.4.3 Vliv marketingové komunikace na proces rozhodování 

H2: Marketingová komunikace (v tomto případě banner) ovlivní rozhodnutí alespoň  

30 % respondentů 

Vzhledem k tomu, že cílem obou bannerů je informovat o Lucembursku a zejména tuto 

destinaci potenciálním zákazníkům připomenout, spadá tento typ komunikace pod první fázi 

procesu rozhodování (viz kapitola 2.3.1 Rozpoznání potřeby). V zákazníkovi by tedy 

komunikace mohla vyvolat potřebu vyjet na dovolenou obecně nebo rovnou vyjet na dovolenou 

do Lucemburska. V experimentu byla testována druhá možnost, tedy zdali marketingová 

komunikace přesvědčí respondenty zvážit Lucembursko jako jejich příští destinaci. Pro 

potvrzení či vyvrácení hypotézy bude z rozhovoru využita otázka č. 18 „Myslíte si, že je teď 

větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko navštívili?“. Za hranici úspěšnosti 

bylo zvoleno 30 % kladných odpovědí. 

V rámci této hypotézy jsou analyzováni všichni respondenti dohromady a předpokladem je, že 

nehledě na design marketingová komunikace může ovlivnit rozhodnutí respondentů. Z 20 

respondentů pouze pět, tedy 25 %, vyjádřilo, že by Lucembursko rádi jednou navštívili (viz 

Příloha č. 33: Odpovědi obou skupin respondentů na otázku „Myslíte si, že je teď větší 

pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko navštívili?“ (graf)). Třetí hypotéza tedy 

může být považována za vyvrácenou. Na druhou stranu musíme vzít v potaz, že analyzovaná 

otázka byla otevřená, a je tedy těžké určit, kteří respondenti byli opravdu přesvědčeni 
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Lucembursko jako destinaci zvážit. Například další tři respondentů uvedli, že se možná někdy 

v budoucnu jejich názor změní. Tito respondenti představují pro marketingové profesionály 

velkou příležitost. Sice nejsou rozhodnuti teď, ale kdyby na ně byla zacílena další reklama  

s jiným kreativním nápadem, je mnohem pravděpodobnější, že by se jejich odpověď změnila 

na pozitivní než u respondentů, kteří vyjádřili, že se do Lucemburska určitě nechystají. 

 

Příloha č. 33: Odpovědi obou skupin respondentů na otázku „Myslíte si, že je teď větší 

pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko navštívili?“ (graf) 

H4: Testovací banner přesvědčí více respondentů zvážit Lucembursko jako cílovou 

destinaci pro jejich budoucí dovolenou než kontrolní banner. 

Tato hypotéza stejně jako druhá analyzuje otázku č. 18 „Myslíte si, že je teď větší 

pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko navštívili?“, tentokrát je ale kladen důraz 

na rozdíl mezi kontrolní a testovací skupinou. Jak už bylo zmíněno výše, kdybychom vzali  

v potaz všechny respondenty nehledě na to, do jaké skupiny byli zařazení, nedá se říct, že by 

marketingová komunikace obecně měla na respondenty značný vliv. Když jsou ale jednotlivé 

skupiny analyzovány zvlášť, je evidentní, že na designu marketingové komunikace záleží.  

V rámci kontrolní skupiny pouze jeden respondent (10 %) odpověděl, že se pravděpodobnost, 

že Lucembursko zváží, zvýšila. Na druhou stranu v testovací skupině odpověděli pozitivně čtyři 

respondenti, tedy 40 %. Kdybychom tedy testovací skupinu analyzovali podle hranice, která 
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byla stanovena pro druhou hypotézu (30 %), mohla by být marketingová komunikace ve formě 

testovacího banneru považována za úspěšnou. V Příloze č. 34: Odpovědi jednotlivých skupin 

respondentů na otázku „Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu 

Lucembursko navštívili?“ (graf) je možné vidět přesný výpis, jak se respondenti vyjádřili 

ohledně toho, zdali se zvýšila pravděpodobnost, že by někdy v budoucnu navštívili 

Lucembursko. 

 

Příloha č. 34: Odpovědi jednotlivých skupin respondentů na otázku „Myslíte si, že je teď větší 

pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko navštívili?“ (graf) 

H3: Respondenti budou schopni z testovacího banneru odvodit konkrétnější informace 

než z kontrolního. 

Důležitým cílem všech bannerů je, aby potenciální zákazník pochopil sdělení komunikace, 

proto bude analyzována otázka č. 15 „Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho 

cílem?“ a odpovědi jednotlivých skupin budou porovnány.  

Respondenti z první skupiny vzorku (kontrolní banner) měli na to, co se jim banner snaží, 

poměrně podobný názor. Pouze dva z 10 respondentů interpretovali komunikaci na banneru 

podrobněji. Zbytek respondentů žádný cíl kromě základního „Navštivte Lucembursko“ 

nedokázal identifikovat. Není samozřejmě možné s jistotou říct, že by tento negativní výsledek 
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byl způsoben nejasným marketingovým sdělením v banneru, nicméně 5 z 10 respondentů 

zároveň vyjádřilo zmatenost, že opravdu netuší, co banner sděluje. Například respondentka  

č. 9 uvedla (viz Příloha č. 21): „Popravdě upřímně netuším, jelikož mi vážně přijde nicneříkající  

a nedokážu si představit, jaké poselství má mít.“  

Na druhou stranu druhá skupina respondentů (banner podle literatury) pochopila z banneru 

komplexnější sdělení, a to že komunikace zobrazuje všechny tváře Lucemburska, historickou  

i moderní část, přírodu a středověké hrady. Přesně tak byl stanoven cíl při tvorbě banneru. 

Například respondentka č. 14 (viz Příloha č. 26) řekla: „Snaží se říct, že Lucembursko má hodně 

co nabídnout – krásnou přírodu, historické stavby, ale i moderní města. Cílem je tedy 

pravděpodobně nalákat turisty k návštěvě země.“ Několik respondentů si i všimlo, že se banner 

snaží propagovat sociální sítě a webové stránky Lucemburska. Například tři respondenty 

banner informoval o existenci webových stránek visitluxembourg.com a hned v následující 

otázce „Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit?“ stránky 

zmínili jako potenciální zdroj informací.  

Z odpovědí je evidentní, že testovací banner dodal respondentům více informací než kontrolní 

banner, protože v testovací skupině 9 z 10 respondentů pochopilo hlavní sdělení banneru, tedy 

ukázat všechny stránky Lucemburska, které by mohly turisty zaujmout. Na druhou stranu  

v kontrolní skupině 8 z 10 respondentů identifikovalo jako cíl banneru pouze základní sdělení 

tedy „Navštivte Lucembursko“, a dokonce 5 z 10 respondentů dodalo, že hlavní sdělení banneru 

není jasné. 

Ke třetí hypotéze se zároveň váže i otázka č. 16 „Popsali byste teď turistickou nabídku 

Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na Lucembursko?“. U této otázky, ale bylo poměrně 

těžké odpovědi analyzovat. Jak už bylo zmiňováno, většina respondentů se u otázky č. 13 „Co 

si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům?“ snažila hádat, i když přiznali, že  

o Lucembursku nic neví. Proto bylo překvapivé, že všichni respondenti z první skupiny 

(kontrolní banner) a 7 z 10 respondentů druhé skupiny (banner podle literatury) uvedlo, že se 

po prohlédnutí banneru nedozvěděli nic nového o turistických nabídkách Lucemburska. Je 

pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že respondenti tipovali turistické atrakce správně, neměli 

poté pocit, že by se situace změnila. 

Abychom tuto kapitolu shrnuli, z výsledků je evidentní, že tři ze čtyř hypotéz byly potvrzeny 

pouze druhá hypotéza byla vyvrácena. Zároveň když spojíme výsledky třetí a čtvrté hypotézy, 
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můžeme spolehlivě říct, že testovací banner je podle definovaných pravidel efektivnější než ten 

kontrolní. 

1.5 Diskuze  

Cílem první části rozhovoru bylo zjistit co nejvíce informací o tom, jak respondenti rozhodují, 

když si vybírají destinace. Z výsledků je evidentní, že, i když byla k rozhovoru přizvána velmi 

úzce definovaná demografická skupina, názory respondentů jsou velmi odlišné. Někteří cestují 

často a destinace si vybírají velmi pečlivě, jiní jen občas a na destinaci jim tolik nezáleží.  

U některých respondentů byl zase velmi kontrastní pohled na to, jako dovolenou preferují 

(město vs. příroda vs. přímořské destinace). Odpovědi v této části rozhovoru samozřejmě 

nemusí být stoprocentně pravdivé. Respondenti si byli plně vědomi, že se účastní výzkumu 

(samozřejmě nevěděli, jaký má výzkum cíl), a to mohlo například ovlivnit pravdivost jejich 

odpovědí. Na druhou stranu se většina respondentů nebála mluvit o financích, což je pro mnoho 

lidí velmi citlivé téma. Respondenti například přiznali, že cena dopravy a ubytování i ceny na 

místě hrají velkou roli, když si vybírají destinace, a právě vysoká cena je často od určitě 

destinace naprosto odradí.  

Prostor pro další výzkum z hlediska procesu rozhodování při výběru destinace zde rozhodně je. 

Vzhledem k omezené kapacitě byl zvolen pouze úzce definovaný vzorek, výsledky by ale 

samozřejmě byly zajímavější, kdyby bylo možné například vyzpovídat studenty z celé České 

republiky. 

Testování vlivu na proces rozhodování je velice obtížné. Jak je zmíněno v teoretické části, 

existuje nespočet motivátorů a determinantů, které mohou každého člověka při rozhodování 

ovlivnit různými způsoby (viz kapitola 2.1.1 Motivátory rozhodování a 2.1.2 Determinanty 

rozhodování). Vliv má i marketingová komunikace, která ale s sebou nese mnoho proměnných. 

Pro tento experiment byl jako příklad marketingové komunikace zvolen banner, kdyby ale byl 

zvolen jiný typ reklamy jako například příspěvek na sociálních sítích nebo reklama ve 

vyhledávání, výsledky by mohly být naprosto odlišné. Prostorem pro další výzkum by tedy 

mohlo být otestování jiných typů reklamy. 

Co se týče samotných odpovědí respondentů, z první hypotézy (Znalost Lucemburska a jeho 

turistických atrakcí je nízká) je evidentní, že respondenti o Lucembursku jako destinaci mají 

velmi omezené informace a tyto bannery byly první marketingovou komunikací ze strany země, 

se kterou se setkali (kromě jednoho respondenta). Je tedy dost možné, že pokud by respondenti 
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byli reklamě vystaveni vícekrát v různých situacích, jejich názor by se změnil. Zároveň se 

použitá reklama soustředí na první fázi procesu rozhodování (rozpoznání potřeby), kdy  

k finálnímu rozhodnutí nedochází. V mnoha případech by tedy byla potřeba cílit na zákazníky 

reklamou i v dalších fázích procesu, aby se nakonec pro Lucembursko rozhodli. 

Na druhou stranu bychom se k výsledkům měli postavit i kriticky. Když je zákazník vystaven 

reklamě obvykle jí věnuje pozornost jen pár vteřin. V tomto rozhovoru byli respondenti 

požádáni se nad reklamou aktivně zamyslet, což by se v reálné situaci nestalo. Tím mohlo být 

jejich finální rozhodnutí také ovlivněno. 

Dalším výzkumem by také mohla být rozšířená analýza výsledků. Například by mohlo být 

stanoveno více pravidel pro testování úspěšnosti bannerů, nebo by k analýze odpovědí mohlo 

být přizváno více lidí, jelikož každý si může vyložit odpověď jiným způsobem. Názor více lidí 

by tedy mohl pomoci s přesností interpretace rozhovorů. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, jak probíhá proces rozhodování, když si zákazníci vybírají 

destinaci pro svou příští dovolenou, a jak tento proces ovlivňuje marketingová komunikace, 

čehož bylo dosaženo pomocí práce s odbornou literaturou a experimentu. 

Výběr destinace nebo celkově dovolené je velmi složitý a riskantní proces. Dovolená je časově 

i finančně náročný závazek, zároveň si zákazník nikdy nemůže být jistý, jak přesně jeho 

dovolená bude probíhat. Při studiu procesu rozhodování v turismu se akademici nejvíce 

soustředí právě na komplexnost produktů a služeb, například tím, jak důležitý je vliv okolí na 

zákazníka apod.  

Proces rozhodování zákazníků se skládá z pěti částí: rozpoznání potřeby, hledání informací, 

porovnávání alternativ, nákup a ponákupní chování. Pokud se nejedná o zvyklostní nákup nebo 

impulzivní nákup, zákazník obvykle v jisté míře prochází všemi fázemi tohoto procesu při 

výběru všech produktů a služeb, což platí i pro výběr destinace. Vzhledem k tomu, že dovolená 

pro mnoho zákazníků spadá do kategorie finančně náročnějších služeb, proces rozhodování  

a zejména pak hledání informací trvá z pravidla delší dobu. Díky intenzivnímu vyhledávání 

zákazníci snižují risk, který výběr dovolené s sebou nese. 

Každý se při výběru destinace nebo dovolené rozhoduje zcela odlišně, zajímají ho jiné atributy 

destinace, vyráží na dovolenou s různými cíli. A právě cíle, s jakými turisté cestují, se v odborné 

literatuře nejčastěji používají pro výzkum procesu rozhodování. Zákazníci jsou rozdělení do 

skupin podle toho, proč vyrážejí na dovolenou, například odpočinout si na pláži nebo za 

sportem. Tato segmentace poté může pomoci marketingovým profesionálům při snaze 

představit si jejich cílového zákazníka a vytvořit tak odpovídající formu marketingové 

komunikace. 

Marketingová komunikace může rozhodování ovlivnit ve všech pěti fázích procesu, příklad 

komunikace v experimentu této práce se soustředil pouze na první fázi, tedy rozpoznání 

potřeby. Vzhledem k tomu, že zvolená destinace (Lucembursko) byla pro všechny respondenty 

velmi neznámá, bylo zvolení marketingové komunikace zapadající do první fáze procesu 

rozhodování správná volba, protože kdyby jim nebyla připomenuta existence Lucemburska  

a jeho turistických nabídek, v dalších fázích procesu by ho vůbec nezvážili.  
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V experimentu bylo zjištěno několik poznatků o zvolené demografické skupině a jejich procesu 

rozhodování při výběru destinace. Rozhodovací procesy respondentů byly poměrně odlišné, ale 

co se týče hodnot, které musí daná destinace splňovat, respondenti měli poměrně podobné 

odpovědi. Destinace musí být podle nich zajímavá a jednoduše dostupná. Nejdůležitější je pro 

většinu respondentů bezpečnost a ceny, a to cena dopravy na místo a ceny ubytování, služeb, 

dopravy, potravin apod. v dané destinaci.  

Z hlediska vlivu marketingové komunikace bylo zjištěno, že marketingová komunikace může 

ovlivnit rozhodnutí zákazníků nebo jejich názor na danou destinaci, záleží ale na tom, jak je 

komunikace provedena. To v práci demonstruje fakt, že bannery, které byly v experimentu 

použity, měly z hlediska zvýšení pravděpodobnosti výběru Lucemburska jako destinace pro 

budoucí dovolenou odlišné výsledky, přičemž banner vytvořený podle poznatků z literatury  

o tvorbě bannerů ovlivnit respondenty více. 

Realizovaný výzkum má své limity, a proto by se na něj i tak mělo přihlížet. Zmíněná zjištění 

jsou aplikovatelná pouze na danou demografickou skupinu (studenti vysoké školy žijící  

v Praze), prostorem pro další výzkum je tedy testování i dalších demografických skupin, výběr 

jiné formy marketingové komunikace nebo zaměření se na jinou fázi procesu rozhodování.  
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Summary 

This thesis aimed to determine the course of the decision-making process when customers 

choose a destination for their next vacation and how this process is influenced by marketing 

communication. This was achieved by working with literature and experiment. 

Choosing a destination or vacation in general is a very complicated and risky process. Holidays 

are a time-consuming and financially demanding obligation; at the same time, the customer can 

never be sure exactly how his vacation will transpire. When studying the decision-making 

process in tourism, academics focus most on the complexity of products and services – for 

example on the importance of the influence of the environment on the customer. Everyone 

decides completely differently when choosing a destination or vacation; they are interested in 

different destination attributes and have different objectives. And it is the objectives which are 

most often used in the professional literature for research into the decision-making process. 

Customers are divided into groups according to why they go on holiday, such as to relax on the 

beach or play sports. This segmentation can then help marketing professionals in trying to 

imagine their target customer and create an appropriate form of marketing communication. 

The customer decision-making process consists of five parts: need recognition, information 

search, evaluating alternatives, purchase, post-purchase behaviour. Unless it is a habitual 

purchase or an impulsive purchase, the customer usually goes through all stages of this process 

to some extent when choosing the products and services; this also applies to the choice of 

destination. Since holidays for many customers fall into the category of more financially 

demanding services, the decision-making process and especially the search for information 

usually takes longer. Thanks to an intensive search, customers reduce the risk that choosing  

a holiday carries. 

Marketing communication can influence decision-making in all five phases of the process. The 

example of communication in this thesis' experiment focused only on the first phase, the need 

recognition. Given that the chosen destination (Luxembourg) was very unknown to all 

respondents, the choice of marketing communication falling into the first phase of the decision-

making process was the right choice, because if they were not reminded of the existence of 

Luxembourg and its tourist offers, they would not consider it at all.  

The experiment revealed several findings about the selected demographic group and their 

decision-making process when choosing a destination. The decision-making processes of the 
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respondents were relatively different, but in terms of the conditions that the destination must 

meet, the respondents had relatively similar answers. According to them, the destination must 

be interesting and easily accessible. The most important thing for most respondents is safety 

and prices, namely the cost of transport to the place and expenses in the destination, such as 

accommodation, services, transportation or food. 

In terms of the impact of marketing communication, it was found that marketing 

communication can influence customers' decisions or their opinion of a given destination. 

However, it depends on how the communication is utilized and whether it contains an easily 

understandable message. This is demonstrated by the fact that the banners used in the 

experiment had different results in terms of increasing the probability of choosing Luxembourg 

as a destination for future holidays, with the banner created according to the literature on the 

creation of banners affecting respondents more. 

The performed research has its limits, and these, therefore, should be taken into account. The 

mentioned findings apply only to the given demographic group (university students living in 

Prague), so the space for further research is testing other demographic groups, choosing another 

form of marketing communication or focusing on another phase of the decision-making 

process.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Hlavní důvody, proč jet na dovolenou (graf) (zdroj: Evropská komise, 2013,  

s. 6) 
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Příloha č. 2: Hlavní důvody, proč nejet na dovolenou (graf) (zdroj: Evropská komise, 2013, s. 

58) 

 

Příloha č. 3: Rozpoznání potřeby nebo příležitosti (obrázek) (zdroj: Solomon, 2017, s. 341) 
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Příloha č. 4: Vztah mezi množstvím hledaných informací a znalostí produktu (obrázek) (zdroj: 

Solomon, 2017, s. 341) 

 

Příloha č. 5: Nejdůležitější informační zdroje při rozhodování o dovolené (graf) (zdroj: 

Evropská komise, 2013, s. 16) 
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Příloha č. 6: Aspekty ovlivňující výběr destinace (graf) (zdroj: Evropská komise, 2011) 
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Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek)  
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Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek) 

 

Příloha č. 9: Rozhovor – Proces rozhodování zákazníků při výběru destinace 

1. Kolik je vám let? 

2. Jak často cestujete? 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 
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10. Proč ne? 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

[zde byl představen jeden z bannerů (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek)) a Příloha č. 

8. Testovací banner (obrázek)] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

Příloha č. 10: Logo Lucemburska (obrázek) (zdroj: Design, 2019) 
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Příloha č. 11: Jedno z řady emotikonů inspirované vizuální identitou Lucemburska (obrázek) 

(zdroj: (EmoXies, b.r.) 

 

Příloha č. 12: Věk respondentů (tabulka) 

Věk  Počet respondentů 

19 1 

20 2 

21 4 

22 10 

23 3 

 

Příloha č. 13: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 1 

1. Kolik je vám let? 

o 22 

2. Jak často cestujete? 

o Minimálně třikrát do roka. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Podle doporučení od známých, nebo cestuji kvůli kulturním akcím, které se v 

těch zemích dějí například na festival. 
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4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Určitě tam musí být něco zajímavého, co mě naláká zemi navštívit. Také je pro 

mě důležitá cena, nejel bych na místo, kde všechno moc drahé. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Asi to, že mě na té destinaci něco zaujme, jinak nemám důvod místo 

navštěvovat. Až potom začínám uvažovat o ostatních věcech jako cena a 

podobně. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Kdyby se tam konaly nějaké nepokoje, tak bych tam asi nejel. Takže bezpečnost 

a politika státu mě taky může trochu odradit od navštívení té země. 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Nejčastěji hledám na Googlu a sociálních sítích nebo na něco narazím náhodu. 

Jinak samozřejmě na doporučení od přátel a známých. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Viděl jsem nedávno reklamu na Turecko, ale vůbec si nepamatuju, co v ní bylo.  

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Není pro mě asi až tak atraktivní, jako jiné země. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Kdyby kamarádi řekli, že pojedeme do Lucemburska, tak bych jel. Ale 

samotného by mě to nenapadlo. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Vím, že je to malá země, jinak vůbec nic. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Určitě tam budou nějaké zajímavé historické památky, ale nikdy jsem neviděl 

žádné fotky nebo články o Lucembursko, takže nemůžu říct. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Ne 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Navštivte Lucembursko. Máme tu jak staré kostely, tak i nové budovy a skály 
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16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Asi ne 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Hledal bych na Googlu. Třeba tato reklama by mi rozhodně nepomohla s 

hledáním. 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Asi ne. 

Příloha č. 14: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 2 

1. Kolik je vám let? 

o 19 

2. Jak často cestujete? 

o Pravidelně každých 6 měsíců do USA za rodinou, poté tak jednou až dvakrát do 

roka. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Nejdůležitějším faktorem je pro mě určitě cena letenek a cena ubytování. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Destinace musí mít dostatečně velký počet měst, které bych mohl během pobytu 

navštívit. Zároveň je pro mě asi důležité, aby byla destinace dostupná přímým 

letem a celá dovolená byla cenově dostupná. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Určitě ta cena letenek a ubytování. Jsem student, takže opravdu nemůžu utratit 

všechny svoje úspory na jednu letenku. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Špatná politická situace a konflikty v destinaci.  

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Nejčastěji na doporučení od přátel a hlavně sleduji stránky, které nabízejí levné 

letenky. Tam si potom vyberu, co mě zaujme.  

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Na kanále Eurosport jsem několikrát viděl krátké reklamy o různých destinacích. 

Nejčastěji jen ukazují, jaké místa je možné v dané lokaci navštívit. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 
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o Ne 

10. Proč ne? 

o Nikdy mě nenapadlo zemi navštívit.  

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Nemůžu to objektivně posoudit, protože jsem se o Lucembursko nikdy 

nezajímal, takže nevím, co turistů nabízí a nenabízí, takže ani nevím, co by se 

muselo změnit. Musel by se tedy celkově změnit můj názor. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Kromě toho, že je to jedna z nejmenších zemí v Evropě, nevím vůbec nic a názor 

upřímně také nemám žádný. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Jak už jsem říkal. Vzhledem k tomu, že o zemi nic nevím, tak nemohou říct, 

jestli destinace může něco turistům nabídnout. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Myslím, že mezi reklamami na Eurosportu, které jsem už zmiňoval, bylo i 

Lucembursko, ale vůbec si nepamatuju, o čem reklama byla, nebo co v ní 

ukazovali. Pravděpodobně jen nejhlavnější památky. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Myslím si, že banner se snaží nalákat turisty, aby navštívili danou zemi, ale z 

banneru osobně netuším, co bych měl konkrétně navštívit, protože mě nic 

nezaujalo. V pozadí je výšková budova, která je v dnešní době v každém městě, 

a to samé platí pro kostel v popředí. Netuším, na co se tento banner snaží nalákat 

turisty. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Můj názor se nezměnil, stále nemám o Lucembursko zájem a stejně tak jsem se 

nedozvěděl nic nového o turistické nabídce země. 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Na stránkách o cestování od turistů, kteří už v Lucembursku byli a asi na 

stránkách jednotlivých míst. 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 
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o Můj zájem o Lucembursko se určitě nezvýšil, ale nevylučuji, že v budoucnu 

nenavštívím. 

Příloha č. 15: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 3 

1. Kolik je vám let? 

o 22 

2. Jak často cestujete? 

o Poměrně často. V posledním roce jsem měla za cíl alespoň jednou měsíčně 

vycestovat ze země, i když to bylo třeba jen na víkend nebo jen do sousední 

země. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Často cestuji za rodinou do Německa a Rakouska, tak si tedy destinaci vybírat 

nemusím. A co se týče klasické dovolené a poznávání zemí, tak nejvíce vybírám 

podle ceny letenek. Zatím cestuji jen po Evropě, takže mimoevropské státy ani 

nezvažuji. A vzhledem k tomu, že Evropu ještě nemám procestovanou celou, tak 

vždy vybírám z měst, které jsem zatím nenavštívila. Výběr destinace, tedy u mě 

nejčastěji probíhá tak, že na stránce s levnými letenkami a hledám města, která 

jsem ještě nenavštívila. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Preferuji země, v kterých jsem ještě nebyla, které nejsou moc drahé a jsou v 

Evropě. Určitě musí být v zemi bezpečnost a aby do destinace byl přímý spoj, 

nejlépe pak letecký. Například bych si nevybrala destinaci, do které by možné 

se dostat jen autobusem a cesta by trvala 20 hodin. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Určitě bezpečnost, vyhovující doprava a to, že jsem ve městě nebyla (alespoň v 

posledním roce) 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Kdyby nebylo v destinaci bezpečnost, tak bych tam stoprocentně nejela. Jinak 

ale asi nic, zajímá většina míst na světě a jediné co potřebuji je, abych se tam 

cítila bezpečně.  

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Nejčastěji se koukám na letecké společnosti, stránky s levnými letenkami jako 

například AZair.com nebo Honzovy letenky. Ještě než si koupím letenku, tak se 

vždy podívám na AirBnB, jaké jsou možnosti ubytování. Před cestou se pak 
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dívám na sociální sítě, hlavně Instagram a Pinterest a hledám inspiraci, jaké 

místa navštívit nebo jaké lokace jsou nejlepší pro fotky. Také se občas zeptám 

kamarádů na tipy, co navštívit a hledám na stránkách Tripadvisor a podobně.  

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Často vídám reklamy na levné letenky, ale že by se propagovaly samotné 

destinace, to moc ne. Pamatuji si, že jsem viděla něco na Instagram Stories, ale 

nepamatuji si ani, co to bylo za destinaci. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne, nenavštívila. 

10. Proč ne? 

o Vzhledem k tomu, že hledám hlavně přes levné letenky, tak jsem asi nikdy 

neviděla letenky do Lucemburska, a proto mě ani nikdo nenapadlo zemi 

navštívit.  

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Vím, že je země docela drahá, tak asi to. A aby tam byla levnější doprava z 

Prahy. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Upřímně nic moc. Vím, že je to malá, drahá a docela nábožensky založená země. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o To netuším, ale myslím si, že tam určitě bude mnoho historických památek.  

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Ne, nikdy jsem žádnou nezaregistrovala. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Snaží se ukázat, že tam jsou jak moderní stavby, tak i památky a příroda. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Můj názor se asi nezměnil. Asi si teď víc uvědomuji, že Lucembursko existuje 

a že jsem ho ještě nenavštívila, ale nemám nijak větší touhu ho navštívit. 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Klasicky na Googlu, různé články, diskuze. Hledala bych tipy, co navštívit, 

restaurace, jak tam například funguje doprava a podobně. 
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18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Myslím, že až budu příště vybírat dovolenou, tak si na Lucembursko vzpomenu. 

Kdybych viděla nějakou dobrou nabídku, tak bych zvážila, že zemi navštívím.  

Příloha č. 16: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 4 

1. Kolik je vám let? 

o 22 

2. Jak často cestujete? 

o Do zahraničí třikrát až čtyřikrát do roka. Záleží na různých faktorech. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Peníze, dostupnost, mít s kým jet. Počasí v dané destinace a bezpečnost 

destinace.  

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Musí být cenově přijatelná, to je asi jediné a musím o ní mít nějaký cestovatelský 

zájem, což je ale poměrně široká skála věcí. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Vzhledem k tomu, že jsem student momentálně cena, ale jsem schopen třeba 

omezit počet výletů za rok a našetřit si na dražší, pokud někam vážně chci. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Hrozba teroristického útoku, místní nepokoje, přírodní katastrofy, zvýšená 

kriminalita (rabování, protesty atd.) 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Nejčastěji na sociálních sítích, hlavně na Instagramu, pak hodně dám na 

doporučení od přátel (či místních, díky Erasmu mám dost zahraničních 

kamarádů) a samozřejmě TripAdvisor a Airbnb. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Nepamatuji si konkrétně, co to bylo za reklamy, ale určitě jsem viděl reklamu 

na Itálii, Španělsko, Chorvatsko nebo na Česko, když jsem byl v zahraničí. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Zatím na něj nepadla řada. Myslím, že Lucembursko není cenově nejpříznivější, 

takže asi proto. 
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11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Mít čas a chuť tam cestovat, a asi peníze budou velký faktor. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Skoro nic, jen, že je to hodně malá země. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Vážně o něm nic nevím. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Ne 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Aby lidé cestovali do Lucemburska, ale není z banneru jasné, proč bych to měl 

udělat. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Ne 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Tripadvisor, obecně Google a různé stránky jako blogy, sociální sítě a Airbnb. 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Asi ne, ale třeba někdy v budoucnu. 

Příloha č. 17: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 5 

1. Kolik je vám let? 

o 22 

2. Jak často cestujete? 

o V průměru třikrát do roka. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Podle poměru cena-výkon, takže vždy beru v potaz ceny letů a ubytování k 

zajímavosti destinace. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Nesmí být orientována na jeden druh zážitku, musí být relativně dostupná 

cenově a bezpečná. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 
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o Určitě ta bezpečnost. To je pro mě priorita obecně, nejen v době cestování. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Nízká míra bezpečí, nezajímavost destinace nebo příliš vysoká cena. 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Nejčastěji se obracím na přátele, kteří už destinaci navštívili. Potom se rozhoduji 

podle vlastních preferencí, několik destinací chci už dlouho navštívit, na ty se 

při hledání levných letenek dívám jako první. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Ano, zejména internetovou reklamu ve formě bannerů. Konktrétně to byla 

například Itálie, ale už se nepamatuji, co bylo obsahem. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Navštěvoval jsem pro mě atraktivnější destinace. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Lucembursko je relativně drahá a podle mě ne tak zajímavá destinace, takže 

proto jsem ho asi nikdy nezvážil. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Základní údaje, jako, že je to velmi malá země, velkovévodství, sídlí tam několik 

institucí EU a podobně. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Relativní klid na koncentrovaný na malém prostoru, vysokou míru bezpečí a 

kvalitní služeb. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Ne 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Žádnou jasnou zprávu nebo lákadlo neukazuje, ale hlavním cílem bude, abych 

navštívil Lucembursko. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Asi ne. 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 
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o Factbook, anglická nebo německá stránka Wikipedie, doporučení Lonely planet, 

z těch obecnějších. Jinak lokální studentské a erasmácké guidy. 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Ne. 

Příloha č. 18: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 6 

1. Kolik je vám let? 

o 21 

2. Jak často cestujete? 

o Většinou se snažím každý rok vycestovat do zahraničí a v průběhu roku cestuji 

po republice. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Většinou vybírám podle toho, kde jsem už byl, rád se vracím na má oblíbená 

místa. Když už se mám rozhodnout pro něco nového, tak vybírám podle osobní 

přitažlivosti, podle snů a tak. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Destinace musí bezpečná, nemělo by tam být moc draho a preferuji, když není 

destinace nijak daleko. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Nejdůležitější je bezpečí, jelikož jsem bázlivý člověk, a tak i například hlubší 

Balkán je pro mě už krapet problém. Krajina je také důležitá, mám rád kopce a 

hory. Rovina mě nudí. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Zhoršená bezpečnostní situace, když je v destinaci moc draho. 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Nejčastěji hledám online, na sociálních sítích, cestovatelských fórech a v 

katalozích cestovních kanceláří. Pak se samozřejmě obracím na přátele. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Na Youtube nejspíš oficiální videa Slovenska a Maďarska propagující tyto 

destinace. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 
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o Nebyl nápad. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Vlastně asi nic. Může to být pro mě docela zajímavá země, jen mě to zkrátka 

ještě nenapadlo. Teď mě ještě napadá, že je to docela drahá země, tak možná to 

mě vždy odrazovalo. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Malinká země, kopcovitá, je to tuším monarchie, sídlo různých institucí. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Určitě zajímavé památky a krajinu, též historická místa, řekl bych i zajímavou 

kuchyni, ale to už střílím hodně naslepo.  

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Bohužel ne 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Nalákat lidi do Lucemburska na zajímavé památky. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Asi 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Online na stránkách, které jsem již zmiňoval a zeptal bych se přátel, jestli někdo 

Lucembursko nenavštívil. 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Myslím, že ne. Není na mém seznamu příliš vysoko. 

Příloha č. 19: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 7 

1. Kolik je vám let? 

o 20 

2. Jak často cestujete? 

o Párkrát do roka do zahraničí a pak několikrát na víkendové výlety po Česku. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Obvykle hledám na internetu, čtu blogy a často mě nějaká destinace zaujme, pak 

si o ní najdu více informací na Tripadvisoru a dalších stránkách. Hodně je pro 
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mě také důležitá cena, takže hledám, jak moc draho je v destinaci a jak je drahá 

doprava a ubytování. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Napadá mě určitě bezpečnost a nějaká bezproblémovost destinace. Pak určitě 

aby byla dobře dostupná, nejlépe nějakým přímým spojem, ale třeba mi nevadí 

jet 10 hodin autobusem, ale nechtěla bych několikrát přestupovat. Jinak se to 

hodně liší. Často jezdím k moři, kde mi nezáleží na místě a hledám hodně podle 

ceny. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Určitě bezpečnost a dostupnost destinace.  

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Tak určitě by mě odradila dlouhá cesta, jak už jsem říkala a vysoká cena 

ubytování nebo dopravy a rozhodně bych nejela do destinace, kde by mi mohlo 

hrozit nějaké nebezpečí.  

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Tak různě, čtu si články na blogu, občas kouknu na sociální sítě, že si vyhledám 

danou lokaci a přes fotky zjišťuji, co by mě na místě mohlo zaujmout. Dopravu 

nejčastěji hledám přes různé srovnávače letenek nebo Flixbus, ubytování se 

vždy koukám na Booking.com a AirBnb. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Nejsem si toho vědoma, ale je dost možná, že si to jen nepamatuji. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne, nikdy 

10. Proč ne? 

o Nevím, co by mě mohlo v zemi zaujmout. Nikde jsem například nečetla, že by 

Lucembursko stálo za navštívení, takže jsem ho nikdy ani nezvážila. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Myslím si, že je to poměrně drahá země, takže asi bych musela najít opravdu 

dopravu za opravdu výhodnou cenu, aby se vybalancovala výška cen v destinaci. 

A jak jsem říkala, nikdy jsem o zemi neslyšela v kontextu cestování, takže asi 

země musela upoutat moji pozornost. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 
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o Vím, že je to malá země, myslím si, že docela drahá, a vím, že tam sídlí několik 

institucí Evropské unie. Moc toho není, takže upřímně nemám na Lucembursko 

žádný názor. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Určitě tam nějaké zajímavé památky budou, ale upřímně vůbec netuším. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Ne, nikdy. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Tak určitě, že mám navštívit Lucembursko, ale jinak nevím. Jestli tahle fotka 

zobrazuje to nejlepší, co Lucembursko může nabídnout, tak mě to moc 

nepřesvědčuje, že by země stála za navštívení. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Nečekala jsem, že Lucembursko má i moderní části, ale jinak asi ne. 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Hledala bych na internetu, hlavně bych kontrovala ceny dopravy a ubytování. 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Asi ne, ale určitě nemůžu říct, že ho nikdy nenavštívím. Situace se může změnit. 

Příloha č. 20: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 8 

1. Kolik je vám let? 

o 22 

2. Jak často cestujete? 

o To se hodně liší, ale průměrně je to tak jednou až dvakrát do roka.  

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Necestuji jen tak kvůli památkám, nejčastěji jedu na nějakou akci, hlavně 

festivaly nebo navštěvuji kamarády v zahraničí.  

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Nízká kriminalita, dostupnost služeb, zajímavé památky či undergroundová 

místa a určitě mě lákají víc města než příroda. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 
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o Musím se tam cítit bezpečně, takže asi nízká kriminalita. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Jak jsem říkal, nejel bych nikam, kde by mohlo být nebezpečno. Jinak mě nic 

nenapadá.  

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Obecně hledám na Googlu, nejčastěji chodím na Reddit, tam se člověk dozví 

úplně všechno, i o cestování. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Je to dost možný, ale nic si nepamatuju. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Nikdy mě to nenapadlo ani jsem asi neměl důvod. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Asi by musel někdo navrhnout, jestli nechci jet do Lucemburska, sám od sebe 

bych asi nejel. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Vím jen, že je to hodně malá země, toť vše. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Určitě tam budou nějaké hezké památky, ale netuším. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Vůbec. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o No to, že je tam příroda, památky i moderní stavby. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Asi ne. 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Na Google a na Redditu. 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Možná někdy v budoucnu bych to zvážil, ale teď asi ne. 
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Příloha č. 21: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 9 

1. Kolik je vám let? 

o 21 

2. Jak často cestujete? 

o Zhruba jednou za dva měsíce.  

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Cestuji většinou za kulturou čili pokud se v místě koná koncert oblíbeného 

interpreta, vystavuje tam můj oblíbený autor nebo se tam koná hudební festival. 

Mimo to, cestuji za přáteli, kteří bydlí v zahraničí. Kromě těchto důvodů, které 

jsou nejčastější, se pak jedná jednoduše o chuť dané místo – považuji ho za 

zajímavé, odehrával se tam děj knížky nebo filmu.  

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Musí být dobře dostupná a jelikož cestuji většinou sama, tak musím vědět, že se 

tam mohu cítit bezpečně.  

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Určitě pocit bezpečí. V krajním případě při nedostupnosti hromadnými 

prostředky si můžu pomoct autem, ale bezpečnost je pro mě kvůli cestování sólo 

priorita. Nechci cestovat do destinací, ve kterých bych se neustále musela bát.  

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Rozhodně nestabilní vnitropolitická situace, což souvisí s předchozí odpovědí, 

že se potřebuji v místě cítit bezpečně.  

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Nejspíš sociální sítě a různá internetová fóra, kde se dozvím informace od 

místních. Snažím se vyhnout hodně turistickým portálům jako TripAdvisor 

apod., abych se vyhnula turistickým pastem, kterých je tam většinou plno. Často 

hledám přímo na portálu daného města, státu či konkrétního místa, jelikož tam 

často bývají i aktuality, které v termínu návštěvy probíhají. V posledních letech 

jsem si taky zvykla půjčovat v knihovně turistické průvodce, pokud je ta 

možnost, čistě z praktických důvodů, protože většinou obsahují mapy i plány 

MHD, takže je nemusím shánět na místě.  

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Zaznamenala jsem kampaň Deutsche Bahn k navštěvování různých německých 

destinací od Ogilvy, která využívala německá místa podobná slavným světovým 

destinacím. 



 

85 

 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Neměla jsem příležitost ani důvod Lucembursko navštívit.  

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Musela bych se vědomě rozhodnout, že chci v Lucembursku něco vidět a 

naplánovat cestu. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Vím o něm, že to je malý evropský stát mezi Německem, Belgií a Francií, že je 

to velkovévodství. To je asi vše, speciálně vyhraněný názor na Lucembursko 

nemám.  

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Popravdě moc nevím, tipla bych si nejspíš atmosférické historické místo.  

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Určitě ne.  

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Popravdě upřímně netuším, jelikož mi vážně přijde nicneříkající a nedokážu si 

představit, jaké poselství má mít.  

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Spíš ne, zmiňovala jsem historické město a vidím banner s historickou 

dominantou. Takže nezměnil.  

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Primárně určitě na internetu, fóra, místní weby, nějaké historické přehledné 

články, abych do Lucemburska mohla odjet již s nějakou znalostí místa.  

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Nejspíš ne. 

Příloha č. 22: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 10 

1. Kolik je vám let? 

o 23 
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2. Jak často cestujete? 

o Asi tak jednou nebo dvakrát ročně. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Většinou si moc nevybírám a nechávám to na ostatních, protože sám moc 

necestuju. Když už tak by to bylo nejspíš podle bezpečnosti. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Měla by být jednoduše něčím zajímavá, tím myslím jako místa, kam zajít, trochu 

historie, co je potřeba vidět a tak. Taky se vždycky koukám na bezpečnost a 

celkově dostupnost, asi ale není nic, co by mě nějak donutilo kamkoliv odjet. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Určitě bezpečnost. Všechno, co jsem chtěl vidět už jsem viděl, a tak nějak 

necítím potřebu tak často cestovat, a proto když už někam jedu, tak chci mít klid 

a nemám důvod riskovat. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o To už tak nějak souvisí s tím, co jsem říkal předtím. Když cítím, že bych se 

někde jednoduše necítil dobře, ať už z videí, názorů lidí kolem mě nebo odjinud, 

tak bych tam nikdy nejel. 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Vždycky záleží, ale obecně mám dost specifický hledání informací a je to tak 

nějak kombinace všeho. Za poslední dobu se mi asi nejvíc osvědčilo podívat se 

na videa přímo z těch míst, ať už to jsou třeba vlogy nebo přímo dokumenty. 

Myslím, že nic typu recenze cestovky nepředá ten pocit z místa jako možnost ho 

trochu vidět a ideálně i ne zrovna ty nejumělejší turistický místa, zajímá mě, jak 

vypadá prostě normální ulice. Dál se samozřejmě snažím zeptat kamarádů a 

zjistit si i co nejvíc sám. Často víc než oficiální zdroje jsou na to nejlepší fóra, 

kde předávají tipy přímo místní, mám na to třeba Reddit nebo Quoru. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Teď mě nic moc nenapadá, několikrát jsem viděl reklamu na Dubaj, ale nebylo 

to nic konkrétního. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Nepřijde mi tak zajímavý na to, abych tam potřeboval vyrazit. Je to určitě jedna 

z těch bezpečnějších a čistších zemí, takže v tom má plus, na druhou stranu u 
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něj ale mám asi předsudek, že je to drahá země a za tu cenu nenabízí nic co bych 

chtěl vidět.  

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Těžko říct, nic moc mě popravdě nenapadá, možná bych tam musel někoho znát. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Vím, že je celkově hodně malý, a na to, jak je malý se v něm točí docela dost 

peněz. Taky v něm sídlí některý instituce EU a mám ho obecně spojený s králi, 

ale nic konkrétního si o něm nemyslím. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Řekl bych, že hodně přírody, a to i ve městech. Relativní klid a bezpečí.  

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Neviděl jsem nic. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 7: Kontrolní banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Odhaduji, že cílem bylo ukázat Lucembursko jako progresivní a moderní zemi, 

zato ale s bohatou historií a pěknou přírodou.  

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Asi ne 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Pravděpodobně tam kde vždycky, v banneru ani nemají odkaz na stránky, takže 

i když z toho chápu, že nejspíš nějaký jsou, tak bych se k nim možná ani 

nedostal.  

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Určitě ne. 

Příloha č. 23: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 11 

1. Kolik je vám let? 

o 23 

2. Jak často cestujete? 
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o Když jsem v ČR, tak jezdím zhruba 1x za měsíc na nějaký menší výlet po 

Evropě. Pak procestuju více méně celé prázdniny a do toho jezdím na všechny 

možné studijní výměny, work and travel atd. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Často nemám žádné konkrétní důvody, jen takový vnitřní pocit, který mě prostě 

„někam táhne“, a který nedokážu vysvětlit. Inspiraci hledám nejčastěji na 

Instagramu, travel blozích a magazínech (Passion Passport, World Nomads, 

National Geographic), nebo třeba dostanu tip od přátel. Už od třinácti let mám 

seznam míst, na které se chci podívat, a ten se neustále rozšiřuje. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Jediné podstatné kritérium je pro mě bezpečnostní situace. Jinak bych jela asi 

kamkoliv, každá země má něco zajímavého. Pak je fajn, když mám nějaký 

důvod, proč tam jet zrovna teď. Třeba navštívit kamarády, kteří tam bydlí, nebo 

jsou zrovna na Erasmu, nějaký festival apod). 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Bezpečnostní situace v dané zemi. Přestože mám ráda adrenalin, tak se vždy 

plánuji vrátit zpět celá.  

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Často mě odradí, když je ta destinace zrovna hodně populární. Profláknutá 

místa, kde se stojí fronty na instagramovou fotku, mě dokážou hodně znechutit. 

A protože jsem student, dávám spíše přednost destinacím, kde je levno. Zase ale 

nemůžu říct, že bych do těch dražších nejezdila. 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Nejčastěji sociální sítě, hlavně Instagram a travel influenceři, pak již zmíněné 

blogy a magazíny o cestování a doporučení od přátel. Nejvíce důvěřuji přátelům, 

kteří v dané destinaci byli, protože na fotkách může vypadat hezky každé místo. 

Často se mi stává, že jsem z místa, na které mě nalákal Instagram zklamaná. 

Proto mám ráda weby jako je Passion Passport, kde se vám novináři snaží předat 

dojmy a atmosféru toho místa a není to jen o fotkách.  

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Občas narazím na různá promo videa na FB, většinou jsou to záběry měst nebo 

přírody z dronů. V televizi někdy zahlédnu reklamu cestovní kanceláře, ty jsou 

podle mě nejefektivnější v zimě, když vás nalákají na záběry z pláže. S cestovní 

kanceláří bych si zájezd asi nekoupila, ale jako lákadlo k dalšímu cestování to 
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zabírá. Další, co na mě působí, jsou akční letenky (Cestujeme levně, Honzovy 

letenky) atd. Přestože se mi nikdy nepovedlo letenku v akci koupit, tak mě to 

pobídne k dalšímu cestování, protože mi to dá pocit, že je to strašně levné. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Ještě jsem neměla důvod nebo příležitost tam jet. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Kdyby někdo z mých přátel přišel a řekl: „Pojď, pojedeme do Lucemburska.“ 

Tak bych hned jela. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Láká mě, i když ho nemám mezi top destinacemi, které chci v nejbližší době 

navštívit. Byla jsem v Belgii, Švýcarsku a Francii a Lucembursko si představuji 

jako takový mix mezi těmito destinacemi. Není to pro mě tedy nic tak zvláštního, 

zajímavého, nového.  

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Hrady, zámky, kostely, krásná města, zajímavou architekturu.  

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Žádná mě nenapadá. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Jeho cílem je pravděpodobně přilákat do Lucemburska víc turistů, ukázat 

lucemburskou architekturu a promovat sociální sítě účtu Visit Luxembourg. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Je to to, co jsem očekávala a říkala předtím, takže v podstatě se můj názor 

nezměnil. 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Nejprve bych se zeptala přátel, jestli někdo destinaci nenavštívil a mohl mi dát 

tipy. Prohlédla bych si fotky na Instagramu a přečetla články. Když pak hledám 

jednotlivá místa, restaurace a kavárny k navštívení, používám stránky 

Theculturetrip.com nebo Tripadvisor. 
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18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Asi bych se tam ráda podívala, ale musela bych nejdřív dostat nějaké dobré 

recenze od kamarádů nebo přečíst si článek, který by Lucembursko vychválil. 

Příloha č. 24: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 12 

1. Kolik je vám let? 

o 22 

2. Jak často cestujete? 

o Několikrát do roka, hodně se to proměňuje v závislosti na roční době, ale do 

zahraničí cca 4-6krát za rok. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Především podle dlouhodobých preferencí jednotlivých zemí a klimatu, 

vzdálenosti, ceny. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Nesmí být příliš drahá, měla by mít hezkou přírodu nebo zajímavá místa, nebýt 

příliš přeplněná turisty, zároveň je dobré, pokud se zde mluvím alespoň jedním 

jazykem, kterým se domluvím. Důležité jsou také možnosti ubytování a 

dopravy. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Nejspíše ta příroda, jinak moc nemá cenu tam jezdit 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Především vysoké ceny, neznalost jazyka, případně špatná místní doprava, 

protože nemám vlastní auto. Kromě toho, přeplněnost turisty, případně špatná 

„pověst“ místních jako špinavé hostely, okrádání na ulicích apod. 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Primárně je to vlastní vyhledávání, hodně mě inspirují i např. knihy nebo filmy, 

které se na daném místě odehrávají. Dále také cestovatelské portály - 

Travelbible, NaHedvábnéStezce, trekkingová fóra apod. Někdy i doporučení od 

přátel, ale spíše výjimečně. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Ano, na Spojené arabské emiráty, myslím, že na YouTube. A pak samozřejmě 

konkrétní nabídky na ubytování či zážitky skrze cílenou reklamu, např. od 
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Bookingu, pokud se to nechá považovat za marketingovou komunikaci 

destinace. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Není to typ země, který mě láká. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Musel bych dostat cenově hodně výhodnou nabídku, v zásadě nejsem příliš 

ochotný utrácet peníze za to, abych Lucembursko viděl. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Malá země, součást Beneluxu, zřejmě poměrně bezpečná, nejspíše má hezkou 

evropskou architekturu (hrady, zámky). Také si myslím, že je dost čistá a 

upravená. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Jak už jsem říkal, určitě tam bude hezká architektura, jinak může nabídnout 

bezpečí, nejspíš pohodlné ubytování a dopravu. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Ne 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Přimět mě vyjet do Lucemburska 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Ne 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Primárně internet – portály zmíněné výše, wikipedie, nejspíš i oficiální stránky 

Lucemburka, případně zvoleného města apod. Možná bych nakoukl do nějakého 

tištěného průvodce typu Lonely Planet a určitě do Google Maps (nejen trasy, ale 

i např. obrázky, virtuální „prohlídka“ atd.). 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Asi ne. 
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Příloha č. 25: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 13 

1. Kolik je vám let? 

o 23 

2. Jak často cestujete? 

o Do zahraničí tak 2-3krát do roka. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Většinou je to podle atraktivity. Vybíráme si velká města v Evropě. Pokud 

někam jedu s přítelem, volíme místa, kde jsme byli před tím, a chceme si je 

navzájem ukázat. Nebo je oba chceme vidět. Někdy i podle památek, které tam 

jsou. To většinou bývá hlavní důvod, spolu s přírodou. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Cenová dostupnost, dobrá doprava a možnosti ubytování, jazyk, dobré jídlo. 

Pokud se jedná o cestu letadlem, tak i dobrá cena letenek. Důležitá je i 

zajímavost místa.  

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Cenová dostupnost. Když vím, že na to nemám, tak nemá cenu nikam jezdit. 

Navíc na levnějším místě jsou větší možnosti si jej užít a nemusí se obracet 

každá koruna. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Nebezpečné místo, špatné reference, konflikt.  

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Doporučení od přátel, z knih a filmů, pak občas narazím na různé reklamy, ty 

mě docela namotivují obecně cestovat. Pak určitě sociální sítě. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Určitě jsem viděla reklamu propagující Maďarsko, myslím, že to bylo na 

sociálních sítích. Pak reklamy na letištích, někdy i v televizi. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Drahé místo, relativně špatná dostupnost. A taky to, že před Lucemburkem mám 

na seznamu jiná místa. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Bylo by na cestě nebo by byl čas tam jet.  
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12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Malé knížectví, země s vysokým HDP, vydělává na bankovnickém sektoru. 

Určitě to zajímavé místo. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Krásné památky, hodně historie, jinak vůbec netuším. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Nezaregistrovala. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Snaží se ukázat, že si každý přijde na své. Jsou tam památky, příroda i moderní 

architektura. Určitě je i cílem nalákat co nejvíce návštěvníků. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Mám pořád stejnou představu.  

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Na internetu 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Myslím si, že pořád stejná. Alespoň mám představu, jak to tam vypadá.  

Příloha č. 26: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 14 

1. Kolik je vám let? 

o 22 

2. Jak často cestujete? 

o Do zahraničí se snažím cestovat cca 1x za 3 měsíce, přičemž jezdím většinou na 

jednu velkou cestu v létě na cca měsíc, jinak se jedná o kratší pobyty na pár dní 

(většinou 3-7).  

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Většinou cestuji s přítelem, a proto každé cestě předchází konzultace s ním, kdy 

řešíme, kam bychom se rádi podívali. Takto vznikne seznam možných destinací, 

které já potom analyzuju a dělám rešerši na základě několika faktorů, mezi které 

patří: atraktivita lokality, bezpečnost, cena letenek, ceny na místě, co se zde dá 

všechno zažít a navštívit, počasí v době návštěvy, ale také mě zajímá např. jak 
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moc turisticky oblíbená oblast to je. Na základě mé rešerše potom většinou 

porovnáme alternativy a rozhodneme se kam vyrazit.  

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Hodnotím podle několika faktorů, ale podle mě destinace musí být atraktivní, 

cenově dostupná, a to letenky i ceny na místě. Pak mě zajímá, jaké je počasí na 

místě, jestli to není moc turisticky oblíbené místo a jestli je tam bezpečno. Také 

mě zajímá, jestli mi destinace může něco nabídnout i z kulinářského hlediska. 

Potom samozřejmě občas vyrazím někam jen protože se mi naskytne možnost 

(levné letenky, návštěva přátel či rodiny, spontánní výlet), ačkoliv ta destinace 

mé obvyklé podmínky nesplňuje.  

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Nejdůležitější je asi ta atraktivita a ceny na místě. Každý asi máme svá vysněná 

místa, která chceme navštívit a neodradí nás ani špatné počasí, návaly turistů 

nebo vysoká cena letenek. Zároveň ale stále jako studentka musím neustále řešit 

peníze, a proto hrají místní ceny velkou roli.  

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Momentálně asi hodně vysoké ceny na místě. Naposledy mě takhle odradilo 

Japonsko, kam jsem moc chtěla vyrazit, ale opravdu to nebylo finančně 

zvládnutelné. Pak asi hodně špatná bezpečnostní situace, třeba probíhající 

válečný konflikt apod.  

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Nejvíce asi vlastní plánovaní, ale moc ráda si poslechnu i rady známých, kteří 

už danou destinaci navštívili. Vlastní plánování většinou spočívá v dlouhé 

rešerši různých blogů, videí z destinace, recenzí návštěvníků, článků nebo i 

informací na MZVČR. Někdy mě inspirují například pořady v televizi, 

dokumenty nebo i katalogy cestovních kanceláří, podle kterých velmi často 

tvořím itinerář cesty.  

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Ano. Teď mě napadá komunikace např. CzechTourism na Instagramu @visitcz. 

Dále pak komunikace propagující ČR, kde bylo srovnání míst v zahraničí (např. 

Grand Canyon) s místy v ČR, které jsou hodně podobné. Myslím, že něco 

podobného mělo i Německo, ale nevzpomenu si na název kampaně. Pak mě ještě 

napadá Tel Aviv & Jerusalem, v rámci, které jezdila po Praze dlouho tramvaj 
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propagující právě tuto kampaň. Dále pak kampaně skrze různé influencery např. 

na Instagramu.  

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Upřímně mě nikdy nenapadlo ho zvážit. Nevím o nikom, kdo by toto místo 

navštívil a neviděla jsem ani žádné zajímavé fotografie nebo dokument z této 

destinace.  

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Musela bych dostat nějaký podnět, že Lucembursko stojí za to navštívit, např. 

doporučení od přátel, uvidět někde, klidně i v rámci reklamy, nějaké fotky nebo 

videa, vidět v TV dokument o této zemi. Ještě bych ho určitě zvažovala navštívit, 

pokud by se objevila nějaká velká akce na letenky. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Maličký stát mezi Německem, Francií a Belgií. Myslím, že se jedná o nějakou 

formu monarchie, ale nejsem si jistá jakou. Myslím, že se bude jednat o zemi 

velmi podobnou jejím sousedním zemím. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Upřímně toho o Lucembursku moc nevím, ale předpokládám, že zde budou 

zajímavé historické stavby (zámky, hrady, kostely) a stejně jako okolní země 

určitě nabízí mnoho přírodní zajímavostí. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Nezaregistrovala jsem žádnou. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Snaží se říct, že Lucembursko má hodně co nabídnout, krásnou přírodu, 

historické stavby, ale i moderní města. Cílem je tedy pravděpodobně nalákat 

turisty k návštěvě země.  

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Vlastně ani moc ne. Jediné, co se mi ve spojení s Lucemburskem nevybavilo je 

ta moderní tvář destinace, kterou se zde zřejmě snaží částečně ukázat.  

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 
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o Začala bych na Google, našla bych si nějaké články, podívala se na cestovní 

kanceláře pro inspiraci zajímavých míst, která navštívit. Poté bych si ta města 

vyhledala na sociálních sítích a také bych si přečetla recenze na TripAdvisoru. 

Pravděpodobně bych teď navštívila i stránky visitluxembourg.com. 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Asi ne, ale musím říct, že mě tento rozhovor upozornil na Lucembursko jako 

destinaci. 

Příloha č. 27: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 15 

1. Kolik je vám let? 

o 22 

2. Jak často cestujete? 

o Záleží podle situace, ale obvykle párkrát za rok.  

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Nejdřív si udělám seznam míst, která bych chtěla navštívit a potom si o nich 

hledám informace, cena ubytování, cena dopravy, výdaje na pobyt atd. a podle 

toho se následně rozhoduji. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o To takhle těžko říct. Musí mě tam něco lákat jako památky nebo příroda.  

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Asi dostupnost a schopnost se domluvit. Nepojedu tam, když se nedomluvím ani 

na zaplacení ubytování a když budu muset čtyřikrát přestupovat.  

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Vysoká cena „žití“ nebo „pobytu“, nepočítám ubytování a dopravu. Pak 

politická situace místa a možnost nemoci jako třeba Egypt a střevní chřipka.  

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Asi kombinace vlastního plánování, sociálních sítí, doporučení od přátel, občas 

kouknu i na stránky cestovních kanceláří pro inspiraci. Dám na rady z blogů, 

které mají často šikovné tipy. Ale vždycky to kombinuju, dokud nenajdu 

dostatek užitečných informací. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Pokaždé, když se vrátím z dovolené, tak na mě to „město“ cílí všude.  

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 
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o Ne 

10. Proč ne? 

o Nenapadlo mě nikdy, jako místo, kam bych chtěla. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Musela bych si o tom něco zjistit a najít nějaké lákadlo. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Vím, že existuje a kde se tak přibližně nachází. Ale tam to tak končí. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Upřímně netuším. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Ne, nikdy. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Ukázat hlavní památky a lákadla, které jsou doposud nejvíce navštěvované 

turisty.  

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Asi ne. 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Zadala bych do Googlu „Luxembourg vacation“ a projížděla to, co mi to najde.  

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Spíš jako spontánní výlet, ale jinak asi ne.  

Příloha č. 28: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 16 

1. Kolik je vám let? 

o 22 

2. Jak často cestujete? 

o Řekla bych, že do zahraničí cestuju tak dvakrát až třikrát za rok. Po Česku 

cestuju poměrně často. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Pro mě cestování není zas tak důležité, takže mi moc nezáleží na tom, do jaké 

destinace pojedeme. Nemám žádné vysněné destinace, kam bych se chtěla 
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podívat. Například raději cestuji po Česku. Nejčastěji cestuji spíš s cílem trávení 

času s kamarády a nezáleží mi tedy na destinaci.  

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Nemám moc konkrétní požadavky. Záleží mi na ceně, cena dopravy i ceny v 

dané lokalitě. Například na Island v blízké budoucnosti nechystám, protože 

islandské ceny jsou pro mě příliš drahé. Často je také důležité počasí. Když 

například jedu k moři musí tam samozřejmě být teplé počasí. Občas také ráda 

jezdím na místa, která nejsou moc turistická.  

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Asi bude nejdůležitější cena, protože jsem student a nemohu si dovolit drahé 

dovolené. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Důležité je hlavně bezpečnost. Pokud by mi v destinaci hrozilo jakékoli 

nebezpečí, určitě by mě to odradilo místo navštívit. A často mě odradí, když je 

destinace moc populární a navštěvuje mnoho mých kamarádů a známých. 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Když cestuji na místo, které není moc turisticky populární, tak si většinou 

nehledám nic. Zarezervuji si ubytování a nechám se překvapit. Nikdy necestuji, 

takže výběr destinace obvykle probíhá na základě nějaké dohody. Obvykle si 

řekneme, kde jsme ještě nikdy nebyli a bez hledání informací tam prostě jedeme. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Zaznamenala jsem například reklamu v Brně, která lákala obyvatele, aby 

navštívili Prahu. Pamatuji si to jen proto, že mi reklama přišla zvláštní. Jinak 

vídám jen reklamy cestovních kanceláří, ale od samotných destinací si nic 

nevybavuju. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Nikdy mě nenapadlo, že bych ho mohla nebo chtěla navštívit. Obvykle cestuji, 

abych navštívila kamarády nebo jedu k moři, takže destinace jako Lucembursko 

nikdy nezvažuji. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Určitě bych zemi navštívila, kdyby se tam například odstěhoval jeden z mých 

kamarádů nebo bych se seznámila s někým z místních. Jinak by mě 
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Lucembursko muselo nějakým způsobem zaujmout. Rozhodně ne tak, že by se 

najednou stalo populárním, ale například, že bych četla knížku, která se v 

Lucembursku odehrává a díky tomu, bych chtěla zemi více poznat. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Moc toho Lucembursku nevím. Je to malý stát, který není úplně nijak významný, 

ale myslím, že tam sídlí nějaké instituce Evropské unie. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Myslím si, že může nabídnout architekturu podobnou třeba Nizozemsku a 

možná tam bude hezká i krajina třeba na cyklistiku. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Žádnou jsem nezaznamenala. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Snaží se mi říct, abych přijela do Lucemburska. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Nevěděla jsem třeba, že tam jsou hezké hrady a zámky, takže bych jejich 

nabídku poslala jinak. A názor se mi asi změnil. Nikdy jsem nad Lucemburskem 

nepřemýšlela, že bych ho mohla navštívit. Teď si myslím, že by mě země 

zaujala, protože například není tak populární mezi turisty, což je pro mě důležité. 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Hledala bych na Google a pak se asi podívala na fotky na Instagramu, jestli tam 

bude něco, co by mě mohlo zaujmout. 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Asi ano, určitě by záleželo na ceně dopravy a ubytování a klidně bych se tam 

podívala.  

Příloha č. 29: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 17 

1. Kolik je vám let? 

o 21 

2. Jak často cestujete? 
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o Tak tak často ne, obvykle tak jednou až dvakrát za čtvrt roku, ale počítám do 

toho i výlety po republice nebo jen víkendové výlety. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Buď podle toho, že už dlouho se mi destinace líbí a chtěl bych se tam podívat 

nebo zcela spontánně, například, když mi přátelé nabídnout, že bych mohl jet s 

nimi. Potom mi moc nezáleží, do jaké destinace jedeme. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Když cestuji po Česku, tak si vystačím s málem, jediné, co mě zajímá, jestli je 

v destinaci alespoň něco zajímavého. U zahraničí je pro mě důležité, abych byl 

dané lokalitě dostatečně kulturně nablízku, abych se například domluvil, mohl 

se tam jednoduše orientovat a tak. Také mě zajímá cena ubytování a dopravy a 

jaké jsou ceny na místě. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Řekl bych, že bezpečnost. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Asi těžko překonatelná jazyková nebo kulturní bariéra. Také by mě možná 

odradila špatná odezva na podniky, zařízení, kulturní místa, které bych v rámci 

cesty navštívit. 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Výhradně plánuji na vlastní pěst na základě vlastních představ o cestě. Jsem 

otevřen doporučením přátel, ale nápad vycestovat a výběr destinace obvykle 

nechávám na sobě, poté co si dohledám informace na internetu. Nejčastěji 

hledám na cestovních blozích, ale občas postačí i mapa místa. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Plakáty i billboardy jak od cestovních kanceláří, tak samotných měst, zemí. 

Vybavuju si například Dubaj. Tu a tam mi vyskočí sponzorovaný příspěvek na 

sociální síti, Twitter nebo Facebook), ale většinou to jsou destinace, které vůbec 

nechci navštívit, například Hong Kong. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Je mnoho destinací, které chci navštívit více než Lucembursko a upřímně mě to 

ani nikdy nenapadlo. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 
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o Musel bych o něj sám začít zajímat. Nemyslím si, že bych se třeba nechal 

přesvědčit reklamou. Nebo by někdo z mých přátel musel navrhnout, jestli tam 

nepojedeme. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Nějaké základní informace, jako kde se nachází, že je to velkovévodství vím, ale 

moc toho není, takže můj názor je neutrální. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Myslím si, že tam budou nějaká zajímavá kulturní místa. Tipoval bych, že to 

bude dost podobné ostatním zemím Beneluxu. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Nezaregistroval. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Snaží se ukázat, že mají krásnou přírodu, historické památky i moderní města. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Asi ne 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Internet. Encyklopedické zdroje, cestovní blogy, oficiální stránky země a 

jednotlivých měst.  

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Myslím si, že ne. 

Příloha č. 30: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 18 

1. Kolik je vám let? 

o 21 

2. Jak často cestujete? 

o Do zahraničí zhruba dvakrát ročně, ale to nepočítám Slovensko, kam jezdím 

často za rodinou. Po České republice více. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 
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o Primárně si vybírám z míst, kde jsem doposud nebyla, ale jsem ochotna se od 

tohoto odklonit. Roli určitě hraje jak dopravní, tak převážně finanční dostupnost 

dané destinace. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Mám ráda, když je v destinaci více aktivit. Je tam možné vidět zajímavá místa, 

která jsou ideální na výlety, tak i možnost nějakého klidnější vyžití jako pláž 

nebo muzeum. Shrnula bych to tak, že čím rozmanitější možnosti využití času 

na stráveném na místě, tím líp. Také nesmí být dovolená moc drahá, ale jinak 

nemám vyhraněné preference. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Nejdůležitější jsou aktivity, které se dají na místě dělat, výlety, muzea, ležení na 

pláži apod., protože to je to, co určuje, jak ta dovolená nakonec bude vypadat. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Asi nějaké hrozící nebezpečí, takže například země ve válce a obdobně závažné 

věci. Jinak úplně nepreferuju velká vedra, ale občas to zvládnu i to. 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Primárně asi hledám inspiraci na internetu, ať už to jsou weby cestovek, nebo 

jen nějaké články o zemích nebo místech, které se mi zalíbí, já se pro to nadchnu 

a je když uskutečnitelné, sám naplánuju a jedu. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Nic mě nenapadá, ale samozřejmě je možné, že jsem tomu nevěnovala 

pozornost, ale spíš ne. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Nevím, nikdy ani nezvážila zemi navštívit. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o No vzhledem k tomu, že jsem zemi nikdy nezvážila, tak bych asi musela dostat 

nějaký podnět, aby destinace vůbec získala moji pozornost. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Lucembursko je viditelně prosperující krajina, je to malá země, součástí 

Beneluxu, hlavní město je Lucemburk a tuším, že státní zřízení je 

velkovévodství, pokud se nepletu. Celkově mám k Lucembursku neutrální 

vztah. 
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13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Určitě jsou lákavé některé ze starých hradů a zámků. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Nezaregistrovala. 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Určitě se snaží propagovat hezké hrady a zámky a pak spojení historických 

památek a moderních částí. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Upřímně nijak zásadně to můj názor neovlivnilo. 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Určitě internet nebo třeba knižní průvodce, kdybych měla přátele, kteří tam byli, 

zeptala bych se jich. 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Myslím si, že v nejbližší budoucnosti asi ne, ale nemůžu říct, že se tam určitě 

nikdy nepodívám. 

Příloha č. 31: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 19 

1. Kolik je vám let? 

o 22 

2. Jak často cestujete? 

o Průměrně tak dvakrát do roka na větší dovolenou, tak na týden, a poté několik 

menších výletů jen třeba na víkend. 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Mám seznam destinací, které chci navštívit, takže vždy vybírám z tohoto 

seznamu. Hodně se výběr točí kolem cen letenek nebo ubytování. Když 

například narazím na nějakou akci, tak klidně změním plány.  

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 

o Určitě tam musí být bezpečno. Musí na destinaci být něco atraktivního. Mám 

ráda historická města, takže ty mě vždy zaujmou nejvíce, ale je fajn když je i 
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město blízko k přírodě. Také je pro mě důležité, aby se z destinace dalo vyjet na 

pár jednodenních výletů. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Určitě bezpečnost a atraktivita města. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Kdyby tam například byly nějaké nepokoje nebo cokoli co by mě mohlo ohrozit. 

Pak určitě cena, nejela bych do destinace, která je příliš drahá, nebo by byly moc 

drahé letenky. Také by mě asi odrazilo, kdyby bylo těžké se do destinace dostat, 

například muset jet 30 hodin autobusem. 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Jak už jsem říkala mám seznam destinací, které chci navštívit, takže vybírám z 

nich. Obvykle se koukám na internet, jestli destinace opravdu stojí za navštívení, 

takže si čtu články na blozích nebo diskuze na Tripadvisoru. Pak kontroluji ceny 

letenek na různých srovnávačích nejlevnějších letenek a ubytování na AirBnb. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Myslím, že jsem viděla nějaké reklamy na sociálních sítích, hlavně na 

Instagramu, ale nic si o nich nepamatuji. Vím, že jedna byla na Dubaj. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Nikde mě nenapadlo zemi navštívit, protože z hlavy vůbec netuším, co by mě 

tam mohlo zaujmout. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Asi bych musela někde vidět nebo si přečíst, co bych mohla v Lucembursku 

vidět nebo například objevit akci na levné letenky nebo autobus do 

Lucemburska. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 

o Vím, že je to malý stát v Beneluxu a že je to velkovévodství. Nic víc. 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Netuším, řekla bych, že tam bude nějaké historické město, možná hezká příroda. 

Myslím si, že země bude dost podobná Nizozemsku a Belgii, například 

architekturou nebo přírodou. 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 
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o Ne, nikdy 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Myslím si, že jeho cílem je ukázat Lucembursko a co všechno by tam turisté 

mohli vidět. Poukazuje na to, že tam najdete historické památky, přírodu i 

moderní části. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Asi ano, například jsem vůbec nevěděla, že mají hezké zámky. Historické město 

a pěknou přírodu jsem odhadovala, ale teď to mám potvrzené. A musím tedy 

říct, že ostatním státům Beneluxu se tedy vůbec nepodobá, což je pro mě docela 

překvapení. 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Na banneru jsem si všimla webové stránky visitluxembourg.com takže asi bych 

se koukla tam, pak bych prostě hledala na internetu, přečetla si nějaké blogy a 

tak. A samozřejmě bych se koukla na cenu dopravy a ubytování. 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Asi ano, určitě mě Lucembursko zaujalo a myslím si, že přesně spadá do 

destinací, které ráda navštěvuji. Navíc jsem si uvědomila, že tam pravděpodobně 

nejezdí tolik lidí, což pro mě u destinací velké pozitivum. 

Příloha č. 32: Odpovědi na rozhovor respondenta č. 20 

1. Kolik je vám let? 

o 22 

2. Jak často cestujete? 

o Do zahraničí několikrát do roka, asi 3-4krát na 5 dní a víc a jinak nárazově. 

Třeba na koncert a tak 

3. Jak si vybíráte destinace, které navštívíte? 

o Mám v hlavě seznam míst, hlavně zemí a měst, kam bych se chtěl podívat, a pak 

to v průběhu roku vybírám více méně jak mě to napadne. Ale třeba do 

populárních destinací jako Londýn nebo Řím, se snažím jezdit mimo hlavní 

sezónu, aby tam nebylo tolik lidí. A ty nejdelší výlety si nechávám na léto. 

4. Co musí destinace splňovat, abyste ji navštívili? 
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o Musí být bezpečná, musí být ne moc daleko. Dá se tam dostat autobusem nebo 

krátkým letem. Musí tam chtít jet i moje přítelkyně, se kterou cestuji. Trochu se 

do toho promítají i nějaké politické názory, takže třeba si nejsem úplně jistý, 

jestli bych teď chtěl jet do Izraele. 

5. Co je z toho nejdůležitější? Proč? 

o Určitě ta bezpečnost. Nejde jenom o nějaký seznam ministerstva zahraničí, kde 

jsou nedoporučené destinace, ale i o můj osobní pocit nebo to, co jsem slyšel 

nebo četl. Třeba do hor v Gruzii bych se v malém počtu, např. ve dvou, bál, i 

když to je určitě bezpečnější než před 20 lety. Nebo takové Maroko. Nebo zase 

Izrael, kde občas létají rakety. Vím, že mají promakaný systém obrany, ale 

stejně. V tomto je mi asi nejlépe v evropských městech. 

6. Co by vás odradilo od navštívení destinace? 

o Nebezpečnost, špatná politická situace, špatné vztahy Česka s danou zemí, příliš 

vysoké ceny, i když to bych byl schopen překousnout a přizpůsobit tomu třeba 

délku pobytu 

7. Kde hledáte informace, abyste si vybrali destinaci? 

o Doporučení od přátel může hrát roli. Místo si „zapíšu“ jako možnou destinaci 

pro budoucí rozhodování. Jinak ale hlavně vlastní plánování, takže jak už jsem 

říkal, vybírám z toho, kam chci jet, hledám třeba kdy tam jezdí kolik lidí, abych 

se těm nejvytíženějším obdobím vyhnul, dál koukám na počasí, protože jednou 

mi Španělsko v létě stačilo. Naopak cestovní kanceláře nebo reklamy u 

cestování vůbec neřeším a neovlivňují mě. 

8. Zaregistrovali jste někdy marketingovou komunikaci jakékoli destinace? Jakou? 

o Jasně si vzpomínám na plakáty v metru u eskalátorů, které lákaly lidi na cestu 

do Chorvatska. Bylo tam určitě číslo jako počet chorvatských ostrovů, nějaký 

ten brand „Visit Croatia“, fotka ostrovů. 

9. Navštívili jste někdy Lucembursko? 

o Ne 

10. Proč ne? 

o Nikdy mě nenapadlo tam jet, vlastně mě ani moc nenapadá, co tam je. 

11. Co by se muselo změnit, abyste Lucembursko navštívili? 

o Musel bych se dozvědět třeba o něčem zajímavém, co tam je. 

12. Co si u Lucembursku myslíte/co o něm víte? 
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o Je to malá země, jsou tam myslím nějaké instituce Evropské unie, je součást 

Beneluxu 

13. Co si myslíte, že Lucembursko může nabídnout turistům? 

o Vůbec nevím 

14. Zaregistrovali jste nějakou marketingovou komunikaci ze strany Lucemburska? Pokud 

ano, tak kde, co na ní/v ní bylo a o čem byla? 

o Žádnou jsem nezaregistroval 

[zde byl představen banner (viz Příloha č. 8: Testovací banner (obrázek))] 

15. Co si myslíte, že se tento banner snaží říct? Co je jeho cílem? 

o Asi ukázat rozmanitost té země, je tam kontrast středověkého hradu a nových 

budov. 

16. Popsali byste teď turistickou nabídku Lucemburska jinak? Změnil se váš názor na 

Lucembursko? 

o Tak určitě teď už trochu lépe vím, co v Lucembursku je a co bych třeba chtěl 

vidět. A vzhledem k tomu, že předtím jsem nevěděl skoro nic, tak je to určitě 

velká změna. 

17. Kde byste hledali informace o Lucembursku, kdybyste ho chtěli navštívit? 

o Wikitravel (taková wikipedie pro cestování), tam jsem se docela naučil chodit a 

je to fajn zdroj, pak třeba TripAdvisor nebo stránku Culture Trip. Nejspíš bych 

kouknul i na visitluxembourg.com 

18. Myslíte si, že je teď větší pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko 

navštívili? 

o Asi bych se tam rád jednou podíval. 
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Příloha č. 33: Odpovědi obou skupin respondentů na otázku „Myslíte si, že je teď větší 

pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko navštívili?“ (graf) 

 

Příloha č. 34: Odpovědi jednotlivých skupin respondentů na otázku „Myslíte si, že je teď větší 

pravděpodobnost, že byste v budoucnu Lucembursko navštívili?“ (graf) 
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