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Anotace 

 Táto práce je zaměřená na problematiku marketingového výzkumu a analýzu 

služeb. Je zde rozebrán marketingový význam jako takový a jeho následné členění. V práci 

je rozpracovaný proces marketingového výzkumu. Součástí je charakteristika společnosti, 

její předmět podnikání, výběr odběratelů a analýza poskytovaných služeb je pro lepší 

přehlednost uvedena v tabulkách. V neposlední řadě je zde realizován marketingový 

výzkum pomocí dotazníku a SWOT analýza. Cílem práce je provést analýzu služeb a 

navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení situace.  

 

Klíčová slova: marketingový výzkum, analýza služeb, dotazníkové šetření, proces 

marketingového výzkumu, silné a slabé stránky, SWOT analýza. 

 

Summary  

This work focuses on the marketing research and the services analysis issues. 

Marketing importance is analyzed here as such, as well as its subsequent structuring. 

Elaborated process of marketing research is present in this work. The company 

characteristics, its line of business and customer choice are also a part of work. Analysis of 

services provided is shown in tables for better clarity. Last but not least, the marketing 

research using questionnaire is implemented here and SWOT analysis. The aim is to 

analyze services and suggest measures to improve the situation. 

Keywords: marketing research, services analysis, questionnaire survey, marketing 

research process, strengths and weaknesse, SWOT analysis.
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1. Úvod  

 

 Pro dnešní úspěšnou firmu je typické řízení marketingu vedoucí k plnění 

stanovených marketingových cílů v souladu s cíli celé společnosti. Firmy jsou orientovány 

na zákazníka s maximální snahou poskytnout jim přidanou hodnotu. Jednou z hlavních 

priorit je zlepšování kvality produktu, služeb a marketingových procesů. Marketingový 

výzkum neodmyslitelně patří k dnešní společnosti, neboť představuje východiska pro 

marketingovou činnost podniku. Jedním z typů marketingového výzkumu je marketingový 

výzkum spokojenosti zákazníků, zjišťování spokojenosti s poskytovanými službami.   

 Předpokladem úspěšného řízení marketingové činnosti je zabezpečení pracovníků 

účelnými a aktuálními informacemi. Jestliže chce firma na trhu obstát, musí neustále 

sledovat veškeré změny v ekonomickém prostředí, jako jsou např. změny v požadavcích 

spotřebitele, nové přístupy konkurenčních podniků, nové způsoby distribuce, nové 

tendence v propagaci a jiné. Smyslem marketingového výzkumu je na základě analýzy 

získaných informací vytvořit podklady pro rozhodování manažerů. 

 Cílem mé diplomové práce je provést analýzu úrovně poskytovaných služeb ve 

společnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. dále, navrhnout opatření vedoucí 

ke zlepšení. Společnost dodává pitnou vodu prostřednictvím jednoho oblastního, třech 

skupinových a 18 samostatných vodovodů.  

Voda je základní komoditou, bez které není možný život, je základní podmínkou 

života. Mnohé chyby v oblasti vodního hospodářství z minulosti můžeme připsat 

skutečnosti, že voda byla a stále je považována za cosi, co je zdarma, nebo se její hodnota 

nebrala do úvahy v plné míře. Růst počtu obyvatelů, zvýšená hospodářská činnost a 

zvyšování životní úrovně vede k intenzivnějším konfliktům, protože zdroje sladké vody 

jsou omezené a tak se voda postupně stává důležitým kapitálem.  

Při zpracování práce jsem pro získání potřebných dat v praktické části využila 

dokumenty a interní informace, které mi byly firmou poskytnuty. 
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První kapitola se zabývá významem marketingového výzkumu jako takového, 

postupně se zde člení marketingový význam. Dle toho, jaké informace chceme získat 

z marketingového výzkumu, můžeme dle předmětu marketingový výzkum členit na 

několik typů. Následně v další podkapitole je rozpracovaný proces marketingového 

výzkumu.  

Zvláštní kapitola patří charakteristice společnosti Severoslovenské vodárne a 

kanalizácie a.s. a je zde také definován předmět činnosti. 

Ve čtvrté části práce je vybráno několik odběratelů a v tabulkách uvedená analýza 

určitých poskytovaných služeb firmy a jejich hodnoty. Veškeré hodnoty a ceny jsou 

zpracované za rok 2012 a 2013. 

V neposlední řadě byl realizován marketingový výzkum prostřednictvím dotazníku, 

kterého forma byla zvolená jako telefonické dotazování. Po oslovení vzorku respondentů 

byly zpracované získané údaje, stanovené hypotézy, které byly následně otestované dle 

relativní četnosti, a v závěru kapitoly jsou vyhodnocené získané údaje. Výsledky výzkumu 

jsou znázorněné pomocí grafů pro lepší přehlednost. Součástí kapitoly bude taky SWOT 

analýza, kde budou podrobněji identifikované silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Uvedené atributy se dále hodnotí formou párového srovnávání.   

Jako poslední bod práce bude doporučení pro společnost a následně závěr. 
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2. Teorie marketingového výzkumu 

 

 Při základních marketingových činnostech jakými jsou analýza, plánovaní, 

implementace a kontrola, se marketingoví manažeři neobejdou bez informací o svých 

zákaznicích, konkurencích a o mnohých jiných faktorech trhu. Na získání těchto, pro 

marketingového manažera důležitých informací je, zaměřený soubor činností – 

marketingový výzkum.  

 Philip Kotler definuje marketingový výzkum jako “ systematické určování, sběr, 

analýzu, vyhodnocování informací a závěrů, které zodpovídají marketingové situaci, před 

kterou firma stojí.”
1
 

 Chce-li firma co nejefektivněji usměrňovat svou činnost na trhu, musí neustále 

shromažďovat informace prostřednictvím marketingového výzkumu. O tom, do jaké míry 

bude marketingový výzkum pro firmu přínosem, rozhoduje nejen kvalita výzkumu, ale i 

kvalita marketingového řízení firmy. Jestli výzkum není provedený kvalitně, nepřináší 

relevantní, spolehlivé a aktuální informace. V tom případě je lepší, aby výsledky takového 

výzkumu nebyly realizovány. Na druhé straně i ten nejkvalitnější výzkum, který přináší 

zajímavé informace, je jen zbytečně vynaloženým nákladem pro firmu, která se nebude 

rozhodovat na základě jeho výsledků. (P. KOTLER, 2001) 

 Marketingový výzkum zmenšuje rizika a informační nejistoty při plánovaní 

marketingových opatření a na základě předběžného monitorování a kontrole 

marketingových operací, které jsou součásti marketingového výzkumu, umožňuje 

rozhodovat o jejich přizpůsobení změněným podmínkám. Právě proto by se měla věnovat 

velká pozornost marketingovému výzkumu ve firmě. (P. KOTLER, 2001) 

2.1. Členění marketingového výzkumu 

 

 Dle toho, jaké informace chceme získat z marketingového výzkumu, můžeme dle 

předmětu marketingový výzkum členit na několik typů. 

                                                 
1
 Kotler, Ph.: Marketing Management (Analýza, plánování, využití, kontrola). 7. vyd. Praha, Victoria 

Publishing, 1992. s. 107. 
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Celková analýza trhu  

 Poskytuje základní přehled o trhu a jeho hlavních činitelích, např.: charakter 

poptávky, nabízený sortiment, hlavní konkurenti, aj. Tato analýza poskytuje základní 

informace o trhu jako celku, proto nezachází do podrobností. Úlohou celkové analýzy trhu 

je zjistit velikost trhu, jeho dynamiku rozvoje, určení hlavních konkurentů a zodpovědět na 

otázku, jestli má podnik nebo firma vstoupit na daný trh, jestli má expandovat nebo radši 

ho opustit. (M. KULČÁKOVÁ, 1994) 

Výzkum konečného spotřebitele 

 Tento výzkum je zaměřen na konečného spotřebitele. Úlohou je zjistit, co motivuje 

zákazníka, jeho názory a znalosti. Tento výzkum je náročný a ve zvýšené míře používá 

metody z oborů jako je psychologie, sociologie a antropologie. (M. KULČÁKOVÁ, 1994) 

Výzkum konkurence 

 Každý podnik, který se chce dostat na trh, musí znát svou konkurenci a právě nato 

slouží výzkum konkurence. Výsledkem tohoto výzkumu by měli být informace o tržním 

podílu, konkurence, o kvalitě, vlastnostech a cenách výrobků. U provádění výzkumu by se 

měli dodržovat pravidla etikety výzkumu. (M. KULČÁKOVÁ, 1994) 

Výrobkový výzkum 

 Výrobkový výzkum blíže zkoumá výrobky, jeho vlastnosti, obal, značku, cenu a 

v neposlední řadě, i jeho kvalitu a porovnává ji s konkurenčními výrobky. Je mimořádně 

důležitý při zavadění nového výrobku na trh. Podstatou postupu výrobkového výzkumu je 

porovnáni výrobku se známými, konkurenčními výrobky a zjištění těch vlastností, které 

jsou pro spotřebitele při koupi důležité. (M. KULČÁKOVÁ, 1994) 

Výzkum reklamy  

 Výzkum reklamy spočívá v zabezpečení informací pro přípravu reklamní kampaně 

na jedné straně a v získání informací o úspěšnosti reklamní kampaně ve vztahu 

k stanoveným cílům na druhé straně. Při přípravě reklamní kampaně plní výzkum reklamy 

několik funkcí, např.: identifikace cílových skupin, specifikace argumentace, kterou bude 
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vhodné použít, ale taky získání informací o sledovanosti vytypovaných reklamních médií. 

(M. KULČÁKOVÁ, 1994) 

Výzkum prodeje 

 Informace získané výzkumem prodeje jsou důležitým podkladem pro plánování 

prodeje, organizaci prodeje i zlepšení efektivností prodeje. Tenhle výzkum se proto nejvíc 

soustředí na průběh prodeje, porovnání jeho efektivností na různých trhových segmentech, 

provedení prodeje s různým časovým předstihem a vysvětlení sezonnosti a výkyvů.  

 Existuje množství dalších klasifikačních kriterií výzkumů. Jednotlivé výzkumy se 

vyznačují specifickými rysy, ale taky poskytují důležité informace potřebné pro úspěšné 

vedení firmy. (M. KULČÁKOVÁ, 1994) 

2.2.  Proces marketingového výzkumu  

 

Pracovník marketingového výzkumu řeší různé úlohy. Někdy je jeho úlohou zjistit 

jenom jednu informaci, např.: jaký velký je podíl firmy na trhu. Jindy může jít o složitější 

úlohu, jakou je např.: zjištění věrnosti značce. I když každá z těchto úloh vyžaduje osobní 

přístup a jednotlivé firmy můžou použít rozdílné postupy, proces výzkumu se dá 

zevšeobecnit do několika kroků. Ve všeobecnosti lze marketingový výzkum chápat jako 

postupnost na sebe navazujících činností nebo kroků, které jsou seřazeny v logickém sledu 

(viz. obrázek1). Přibová uvádí tyto kroky procesu výzkumu:
2
 

 Určení cíle výzkumu, definování výzkumního problému 

 Zdroje údajů 

 Metody a techniky sběru údajů 

 Určení velikosti vzorky (výběr vzorky) 

 Sběr údajů  

 Zpracování a analýza údajů  

 Prezentace výsledků výzkumu 

 

                                                 
2
 Příbová, M.: Marketingový výskum v praxi. 1. vyd. Grada Publishing 1996. s. 25. 
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Obrázek 1 Proces marketingového výzkumu 

Zdroj:  SVĚTLÍK, J.: Marketing – Cesta k trhu. EKKA, Zlín, 1994, s. 43 

 

Určení cíle výzkumu 

 Proces marketingového výzkumu logicky začíná formulováním cíle výzkumu. 

Východiskem pro stanovení cíle navrhovaného výzkumu je poznání potřeby informací. 

Výsledkem této fáze by měla být odpověď na otázku: „ Proč se výzkum uskutečňuje?“. 

Aby byla odpověď na tuto otázku jednoznačná a srozumitelná, je potřebné, aby zadavatel 

výzkumné úlohy a pracovník výzkumu, daný problém pochopili stejně. Obě strany, tj. 

zadavatel i výzkumník by měli úzce spolupracovat během celého průběhu marketingového 

výzkumu. (J. BOUČKOVÁ, 2003) 

Zdroje údajů  

 Další fází výzkumu je rozhodnutí o zdrojích údajů. Ty mohou být ve vztahu 

k podniku interní nebo externí a z hlediska disponibility primární a sekundární.  

Základní rozdíl mezi sekundárními a primárními zdroji údajů vychází z účelu, pro který 

byly tyto údaje shromaždovány. Sekundární jsou shromaždovány za jiným účelem, jako je 

řešený projekt. Jsou k dispozici zdarma a v okamžiku zpracovávání projektu. 

Nejjednodušší dělení těchto zdrojů je dělení na interní a externí zdroje. Informace 

shromaždovány uvnitř firmy jsou interní, např.: údaje o cenách, nákladech, zisku. 

Ve skupině externích zdrojů sekundárních údajů nalezneme data shromaždovány za 

různými účely, institucemi jako jsou Statistický úřad a ministerstva, např.: statistické 

katalogy, registry, výzkumné zprávy. (J. BOUČKOVÁ, 2003) 

 Primární údaje se shromaždují v rámci výzkumného projektu. Zdrojem těchto údajů 

je zkoumaná jednotka, kterou může být jednotlivec, domácnost, firma, škola, atd. 

 

Definování 

problémů 

 

Plán 

výzkumu 

Sběr 

informací 

Analýza 

údajů 

Závěry a 

doporučení 
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Tabulka 1 Přehled zdrojů informací 

Zdroje primárních informací 
 

Interní zdroje firmy Externí zdroje firmy 

- dotazování pracovníků podniku 
Informace získané od zákazníků na základě 

metod šetření: 

 
- písemné dotazování 

 
- osobní dotazování 

 
- telefonické dotazování 

 
- elektronické dotazování 

 

Zdroje sekundárních informací 
 

Interní zdroje firmy Externí zdroje firmy 

Přehledy objednávek a prodejů Údaje marketingových agentur 

Údaje o zákaznících Výzkumné práce řešené jinými organizacemi 

Údaje o reklamacích Odborný a denní tisk 

Prodejní statistiky Informace poskytované televizí a rozhlasem 

Výsledky předchozích výzkumů Databanky 

Kartotéky 
 

Knihy návrhů, přání a stížností 
 

Další evidenční záznamy podniku 
 

Zdroj: MALÝ, V. Marketingový výzkum – Teorie a praxe, Praha, 2004, s. 181 

 

Metody a techniky sběru údajů 

 V případě, že se při řešení výzkumného projektu bude pracovat s primárními údaji, 

je potřebné určit techniky sběru údajů. Můžeme si zvolit metodu pozorování, dotazování 
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nebo experimentování. Taky je nutný rozhodnout jakou kontaktní metodu zvolíme – 

osobní, písemnou nebo telefonickou.  

 Každá z těchto metod má své výhody i nevýhody, které je nutné pozorně zvážit.  

 dotazování 

Mnozí autoři považují dotazování za základní a nejčastěji používanou metodu ve výzkumu. 

„Poptávání je sběr informací na základě odpovědí zkoumaných osob na různé skutkové 

podstaty.“
3
 Dle kontaktu s respondentem se dělí poptávání na ústní, telefonické, písemné a 

pomocí počítače.  

Tabulka 2 Porovnání metod dotazování 

Hledisko Metoda pozorování 
  

 
ústní telefonická písemní 

výše nákladů vysoká střední nízká 

náročnost 

organizace 
vysoká 

roste od počtu 

respondentů 
nízká 

návratnost 

odpovědí 
vysoká poměrně vysoká nízká 

kontakt s 

respondentem 
nízký ne příliš úzký žádný 

využití ve 

výsledcích 
velké poměrně velké omezené 

rychlost 

uskutečnění 
střední vysoká střední 

Zdroj:  Vlastní zpracování   

 Pozorování 

„Pozorování je cílevědomé a plánovité shromaždování údajů o smyslově 

vnímatelných skutečnostech v okamžiku jejich vzniku prostřednictvím jiných osob nebo 

přístrojů.“
4
 Jestli je pozorování uskutečňované správně, pozorovaná osoba neví o tom, že 

je objektem pozorování.  

 

 

                                                 
3
 Kulčáková, M.: Výskum trhu. Bratislava, SOFA 1994, s 30 

4
 Kulčáková, M.: Výskum trhu. Bratislava, SOFA 1994, s 53 
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 Experiment 

Jedná se o techniku sběru dat založenou na vytvoření situace s parametry, které jsou 

podstatné pro výzkumný objekt (např. porovnání chuti několika druhů výrobků, 

diskutování názorů na určitý výrobek). Při experimentu jsou vybrány odpovídající skupiny 

respondentů, kteří přicházejí do uměle vytvořených podmínek a kteří podle pokynů 

vedoucího experimentu ochutnávají, vyhodnocují, diskutují apod. Tito respondenti jsou 

vlastně sledováni v různých podmínkách s kontrolovanými souvisejícími faktory.  

(M. FORET, 2008) 

Určení velikosti vzorku 

Ve většině marketingových výzkumů je otázka přiměřené velikosti vzorku, od 

kterého budeme získávat primární data, menším problémem. V přístupu k určování 

velikosti vzorku se střetávají rozdílné zájmy. Podle ekonomického přístupu je cílem mít 

vzorek co nejmenší, protože sběr dat je vysokou nákladovou položkou rozpočtu 

marketingového výzkumu. Zvolení vhodného výběru můžeme vysvětlit jako proces výběru 

určitého množství respondentů z celkového počtu, abychom na tomto výběru mohli 

garantovat takové výsledky, jaké bychom získali zkoumáním celého souboru.  

Sběr údajů 

  Rozhodnutí o zdrojích informací je další fází procesu marketingového výzkumu. 

Plán výzkumu může předpisovat shromaždování sekundárních, primárních nebo obou 

druhů informací.  

 Základní rozdíl mezi sekundárními a primárními údaji vyplývá z účelu, kvůli 

kterému byli shromaždovány.  

Zpracování a analýza informací 

Účelem kontroly dát je vyřadit ze souboru vyplněných dotazníků a formulářů ty, 

která jsou zpracované neúplně, resp. jejich obsah je nelogický. Zkontrolovaný soubor 

dotazníků je nutné pro konečné počítačové zpracování údajů kódovat. 

 Při kódování se kódují zvláště uzavřené a otevřené otázky. Při uzavřených otázkách 

je nutné vědět, kolik kategorií (možností) odpovědí přichází do úvahy. Kódování 

otevřených otázek je složitější. Výzkumný pracovník musí nejdřív přejít přibližně sto 

dotazníků a zaznamenat si typy odpovědí, pro které pak určí příslušné kódy. Informace 
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získané z dotazníků a rozdělené kódováním se musí pak dále zpracovat a analyzovat 

aplikací statistických metod. (M. FORET, 2008) 

Závěrečná zpráva 

 Závěrečná zpráva je určená pro zadavatele výzkumu, kterým je jiný 

vnitropodnikový útvar, vedení vlastního podniku, nebo externí klient. Při zpracování 

závěrečné zprávy je nutné vrátit se k základnímu cíli výzkumu a následně transformovat 

výsledky výzkumu zpátky do podoby informací, které mají přispět k rozhodování 

managementu při řešení výchozího problémů.  

 Prezentace výsledků je konečná etapa, které smyslem je přesvědčivým, atraktivním 

a názorným způsobem prezentovat výsledky výzkumu zadavatelovi výzkumu.  Ústní 

prezentace není zpravidla samostatní formou vyjádření výsledků, ale je spíš doplňujícím 

prostředkem k písemné závěrečně zprávě, což umožňuje použít na prezentaci vizuální 

prostředky. Její cílem je publikovat výsledky výzkumu tak, aby transformace výzkumu do 

praktické činnosti podniku proběhla co nejplynuleji, aby si výsledky výzkumu osvojili 

nejen management firmy, ale taky co nejvíce pracovníků firmy. (M. PŘIBOVÁ, 1996) 
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3. Charakteristika společnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, 

a.s.    

 

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, akciová společnost, vznikla 7.9 2006 

zapsáním do Obchodného rejstříků na základě projektu rozdělení, jako nástupnická 

společnost Severoslovenskej vodárenskej společnosti, a.s. rozhodnutím akcionářů na 

valném shromáždění dne 26.6 2006 přijetím usnesení č. 10/2006.  

 Předmětem podnikání společnosti jsou hlavně tyhle činnosti: 

 výroba a dodávka vody veřejnými vodovody, odvádění a čistění odpadových vod 

 inženýrská činnost 

 vykonávání inženýrských a průmyslných staveb 

 montáž vodoměrů na teplou i studenou užitkovou vodu 

 provoz, údržba a opravy vodoměrů, kanalizací a čistění odpadových vod 

 čistění vodovodních a kanalizačních potrubí 

 vytyčování vodní a kanalizační sítě 

a další činnosti.  

3. 1. Spravování veřejných vodovodů a kanalizací  

 

 Společnost dodává pitnou vodu prostřednictvím jednoho oblastního, třech 

skupinových a 18 samostatných vodovodů. Délka těchto vodovodů je 1 375,4 km, bez 

vodovodních přípojek. Kapacita vodárenských zdrojů společnosti je 1 706 l/s, z toho 669 

l/s z podzemní a 1 037 l/s z povrchové vody. Voda vyrobená ve vodárenských zdrojích a 

dodávaná do sítě veřejných vodovodů představuje objem 14 826 tis.m
3
/rok.  

 Kapacita vodárenských zdrojů tedy v současnosti několika násobně převyšuje 

potřebu pitné vody v regionu. Navzdory tomu, vzhledem k charakteru území, 

vybudovanému systému zásobování pitnou vodou a nerovnoměrnému rozložení 

vodárenských zdrojů, se v čase extrémně suchého, resp. chladného počasí, projevuje 
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nedostatek kapacity vodárenských zdrojů u samostatných vodovodů zásobovaných pitnou 

vodou z malých vodárenských zdrojů.  

 Společnost řeší nedostatek pitné vody, jejím dovozem cisternovými vozidly přímo 

do vodojemu. Ke spolehlivému vedení veřejných vodovodů ve velké míře přispívá 

vodárenský dispečink, který monitoruje všechny rozhodující objekty a řídí vybrané uzly 

veřejných vodovodů.   

 Firma vykonává odvádění a čistění odpadové vody prostřednictvím pěti 

skupinových a čtyř samostatných kanalizací. Délka těchto kanalizací je 685 km, bez 

kanalizačních přípojek. Všechny veřejné kanalizace jsou ukončené objektem čistírny 

odpadových vod (ČOV) jednou mechanickou a osmi mechanicko-biologickými. Ke 

spolehlivému vedení veřejných kanalizací, podobně jak u veřejných vodovodů výraznou 

mírou přispívá zavádění informačních technologií. Autonomní řídicí systém řídí procesy 

dávkování chemikálií, dodávky vzduchu, jako i ovládání jiných zařízení technologické 

linky ČOV v závislosti od znečistění přitékající odpadové vody tak i odtékající vyčištěné 

vody.  Samozřejmostí je měření rozhodujících veličin v přečerpávacích stanicích odpadové 

vody a jejich přenos do centrálního dispečinku.  

 Společnost hospodaří s majetkem a majetkovými právy, které byly dané při její 

založení a taky s majetkem a majetkovými právy nabytými přes vykonávání hospodářské 

činnosti.  

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vykonávají podnikatelskou činnost na 

území Slovenské Republiky a v zahraničí nemá zřízenou organizační složku. 
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4. Výběr odběratelů a analýza poskytovaných služeb 

 

Výroba pitné vody – voda fakturovaná 

Vývoj vody fakturované od roku 1997 do 2013: viz Příloha č. 1. 

Celkově v rámci společnosti došlo oproti roku 2012 k mírnému poklesu vody fakturované 

(pokles 134,9 tis. m
3
 z toho pokles 167,8 tis. m

3 
v kategorii domácnosti a 32,9 nárůst tis. 

m
3
 v kategorii průmysl a ostatní). Tenhle vývoj byl nejvíc ovlivněn nárůstem rozhodujících 

odběratelů a nárůstem kapacit (převzaté obecní vodovody).   

 Pokles vody fakturované v roku 2013 oproti roku 2012 nastal hlavně u velkých 

bytových správců a to v důsledku úsporných opatření majitelů a nájemců bytů a zároveň 

přechodem vlastníků bytových domů k jiným správcům. Největší pokles v odběru vody byl 

zaznamenán u bytových domů v správě Bytterm, a.s.  

 Přehled odběratelů s největším poklesem vody fakturované oproti roku 2012 se 

uvádí v následující tabulce: 

Tabulka 3 Přehled odběratelů oproti roku 2012 

 Zdroj: Vlastní zpracování   

Přehled odběratelů s nejvyšším nárůstem vody fakturované oproti roku 2012 je 

uvedeno v následující tabulce. 

 

 

Odběratel Pokles v tis. m
3 

Bytterm, a.s. 53,1 

Žilinská univerzita 14,7 

Hyza, a.s. 16,4 

OSBD Žilina 22,5 
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Tabulka 4 Přehled odběratelů s nejvyšším poklesem vody oproti roku 2012 

Odběratel Nárůst v tis. m
3 

Mobis s.r.o. 13,1 

INA Kysuce 22,5 

Kia Motors 64,1 

Zdroj: Vlastní zpracování   

Tabulka 5 Realizační cena vodního za rok 2012 a 2013 

Rok Cena 

2012 0,888 eur 

2013 0,898 eur 

Zdroj: Vlastní zpracování   

Voda nefakturovaná a ztráty vody 

Opatření vykonané v průběhu roka, které mají vliv na snížení objemu vody 

nefakturované resp. ztrát vody: viz Příloha č. 2. 

 Zdůvodnění zvýšení ztrát vody o víc jak 5% bylo zaznamenáno u některých malých 

vodovodů, u kterých došlo ke krátkodobým poruchám na síti nebo vodovodních 

přípojkách. Ve většině případů nebylo možné jejich okamžité vytipování a následní 

dohledání. Při nevýznamných standardních oděrech do těchto vodovodů i krátkodobé 

poruchy způsobili i několikanásobní zvýšení ztrát a to dle následovního seznamu: 

 Vodovod Nezbudská Lúčka 

 Vodovod Malá Čierna 

 Vodovod Čičmany 

 Vodovod Ďurčina 

 Vodovod Čadca U Poláka 

 Vodovod Čadca Drahošanka  
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Zpravování vodoměrů  

Během roku 2013 nedošlo ke stavu, že by odběratelé pociťovali nedostatek vody, 

pokles vydatností vodárenských zdrojů byl řešen dovozem vody přímo do vodojemů 

zásobujících příslušné vodovody. V tomto roce nebyl důvod na vyhlášení regulačního 

stupně v dodávce vody z veřejných vodovodů. Dodávka vody v průběhu roku byla plynulá, 

krátkodobé nevyhnutné odstávky vody byli realizované jen přes opravy havárií a poruch na 

veřejném vodovodu.  

 Vlivem téměř nulového úhrnu srážek v letních měsících došlo postupně k poklesu 

vydatností vodárenských zdrojů, které se projevilo nedostatkem vody hlavně u menších 

vodovodů (Hričovské Podhradie, Malá Čierna), který byl řešen doplňkovým dovozem 

vody do vodojemů.  

 Mimořádná situace v dodávce vody vznikla 12.11 2013, kdy došlo z důvodu 

havárie pojistného ventilu na ČS Teplička nad Váhom k několikahodinovému výpadku 

dodávky vody pro významné odběratele – závody KIA a MOBIS  Tepličke nad Váhom. 

Tahle situace vznikla taky z důvodu, že v daném termínu nebyla možnost využívat 

alternativní způsob zásobování vodou čerpáním ze studně. Po odevzdání staveb 

vybudovaných v rámci stavby Externí infrastruktura závodů KIA – vodní hospodářství ze 

strany jejího investora do majetku a provozování SEVAK, a.s. k 31.12 2013 se možnosti 

alternativní dodávky rozšíří, avšak je důležité vyřešit několik technických nedostatků 

zapříčiněných dlouhodobým neprovozováním čerpací stanice.   

Odkanalizování a čistění odpadových vod – voda odkanalizována 

Vývoj vody odkanalizované od roku 1999 do 2013, viz Příloha č. 3. V roce 2013 

byl zaznamenán nárůst (34,3 m
3
) množství fakturované odpadové vody, a to hlavně 

v důsledku nárůstu připojených odběratelů na stavbě KF – HK. K významným nárůstům a 

pokleskům produkce odpadové vody došlo u producentů uvedených v následující tabulce. 

 

Tabulka 6 Přehled producentů za rok 2013 

Producent Pokles v tis. m
3 
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Bytterm Žilina 58,7 

Žilinská univerzita 14,0 

OSBD Žilina 22,9 

Slovena a.s. Žilina 11,7 

ŽSR  15,1 

 
Nárůst v tis. m

3
 

KIA Motors s.r.o. 46,3 

Kofola Rajecká Lesná 12,7 

MOBIS s.r.o. 12,8 

INA Kysuce 10,8 

Zdroj: Vlastní zpracování   

 

Tabulka 7 Realizační cena za vykazované období a za rok 2012 

Rok Cena  

2012 0,950 eur 

2013 0,950 eur 

Zdroj: Vlastní zpracování   

Zpravování kanalizací 

Při zpravování kanalizací, co je další poskytovaná činnost společnosti z následující 

tabulky vidíme počet poruch odstraněných v roce 2013 na stokové síti a přípojkách. 
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Tabulka 8 Počet odstraněných poruch v roce 2013 

 
Počet 

  

Poruchy Celkem Důvod poškození 
 

  
poškození potrubí ucpání potrubí 

stoková sít 97 7 90 

přípojky 9 5 4 

Zdroj: Vlastní zpracování   

 V tabulce jsou uvedené počty poruch odstraňovaných po pracovní době v rámci 

pracovní pohotovosti.  

 V průběhu roku pokračovala realizace opravy kanalizačních šachet levostranného 

kanalizačního sběrače Žilina DN 1200 poškozených síranovou bio-korozí dodavatelskou 

firmou TUCON. V roku 2011 byla touhle firmou dokončená oprava 9 ks revizních 

kanalizačních šachet. Vstupy do šachet byly v tomhle úseku kanalizace utěsněny a osazené 

poklopy.  

 Opravou bylo dosaženo další snížení šíření zápachu v lokalitě, který se do prostoru 

šířil přes revizní šachty a dosáhla se zvýšená bezpečnost a únosnost kanalizace.  

Odvádění odpadových vod 

 Při analýze se zjistilo, že odvádění odpadových vod bylo plynulé, jen běžné 

poruchy, které byly odstraněné bezodkladně bez významného vlivu na plynulost odvádění 

odpadové vody. V průběhu roku se vyskytovaly problémy v různých městech, které ale 

byly plynule odstraňovány.  

 Na kanalizaci ve městě Turzovka byly dokončené práce spojené s dešťovými 

vodami, čím se snížilo množství zředěných OV přitékajících do čistíren ČOV na stavbě: 

při deštivém počasí a při topení sněhu vtékají do kanalizace dešťové vody a ČSOV 

kapacitně nestačí tyto vody přečerpávat. Dochází k zatápění kanalizace a následně 

k protlaku na zařízení čerpací stanice, co vede k vydouvání stropu technologické části 

čerpací stanice a hrozí možnost její destrukce.  
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Čistění odpadových vod 

 V průběhu roku pokračoval zkušební provoz ČOV. Během provozu se zjistilo, že se 

vyskytly tyto závady: z důvodu nízkého zatížení OV přitékajících na ČOV byla v provozu 

jen jedna linka biologického stupně. Tři měsíce bylo testované přidávání externího 

substrátu do odpadových vod na biologickém stupni, které překázalo potřebu jeho 

dávkování při nízkém zatížení přitékajících odpadových vod do čistíren tak, aby bylo 

zabezpečeno odbourávání dusíku ve smyslu povolení. Ostatní limity stanovené 

rozhodnutím byly v průběhu roku plněny.  

Chemicko-technologická činnost 

Z následující tabulky je vidět navýšení plánovaného počtu rozborů a výkonů pro 

SEVAK, a.s., které nastalo na základě provozních požadavků na výkon opakovaných 

rozborů. A navýšení pro cizí z důvodu úspěšné účasti HS laboratoria v elektronické aukci, 

kterou organizovala TURVOD, a.s. Martin, a pro kterou se vykonávala laboratorní činnost.    

Tabulka 9 Pitná voda-plnění výkonů za rok 2013 

Ukazovatel Plán Skutečnost Plnění 

Rozbory Počet Počet % 

vlastní 2193 2369 108,02 

pro cizí - 1198 - 

Celkem - 3567 - 

Výkony tis. Eur tis. Eur % 

vlastní 130,00 159,09 122,38 

pro cizí 146,30 182,70 124,88 

Celkem 276,30 341,79 123,70 

Zdroj: Vlastní zpracování    
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 Následující tabulka ukazuje plnění výkonů odpadové vody. Navýšení nákladů 

nastalo taky z důvodu jak u předcházející tabulky.  

Tabulka 10 Plnění výkonů za rok 2013 

Ukazovatel Plán Skutečnost Plnění 

Rozbory Počet Počet % 

vlastní 1779 2004 112,65 

pro cizí - 1876 - 

Celkem - 3880 - 

Výkony tis. Eur tis. Eur % 

vlastní 76,30 110,81 145,23 

pro cizí 60,00 62,80 104,67 

Celkem 136,30 173,61 127,37 

Zdroj: Vlastní zpracování   

Stavebně-montážní činnost 

V tabulce je vidět, že celkový plán stavebně-montážní činnosti byl překročený 

z důvodu realizace investičních staveb, které nebyli zařazené do HS Opravy a SMČ na rok 

2013.  

Tabulka 11 Výkony SMČ za rok 2013 

 
Plán Skutečnost Plnění 

Celkový plán SMČ 202 000 Eur 235 742,21 Eur 116,70% 

Investice: 

stavby+odbočení 
143 500 Eur 169 066,80 Eur 117,81% 

Přípojky voda a 

kanál 
37 500 Eur 57 383,18 Eur 153,02% 
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Práce pro cizí 21 000 Eur 9 292,23 Eur 44,25% 

Zdroj: Vlastní zpracování   

 

V roku 2013 bylo střediskem zrealizováno 1003 ks oprav, poruch a havárii z toho 

na vodovodech 916 ks a na kanalizacích 87 ks a také bylo zrealizováno 709 ks připojení 

nemovitostní na veřejný vodovod.   
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5. Marketingové šetření a SWOT analýza 

 

 Následující kapitola navazuje na poznatky obsažené v teoretické části. K získání 

potřebných dat a údajů, které tvoří důležitou část mé diplomové práce, byla využita 

metodiku marketingového výzkumu. Marketingový výzkum se skládá ze dvou částí, a to 

z přípravné a realizační fáze. V přípravné fázi bude definován problém, cíl a stanovené 

hypotézy. Součástí je i plán výzkumu a analýza zjištěných dat.  

PŘÍPRAVNÍ FÁZE 

 Definování problému: 

Občané berou vodu v dnešní době jako samozřejmost a proto je důležité, aby se do 

povědomí většiny lidí dostala znalost o poskytovaných službách vodáren a také o cenách 

pitné vody. Analýza silných a slabých stránek, jako i příležitostí a hrozeb je zaměřena 

v podniku na oblast výrobních procesů. 

Cíl výzkumu: 

  Hlavním cílem bylo zjistit, jak odběratelé, tak i široká veřejnost, mají přehled o 

poskytovaných službách společnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. a celkově 

o stavu vody v jejich domácnostech.  

 Stanovení hypotéz: 

 Zkoumaná tématika a cíl výzkumu, byl blíž specifikován hypotézami, aby ho bylo 

možné podrobněji ověřit. Jedná se o první marketingový výzkum z této oblasti a hypotézy 

jsou vypracované v následovném znění: 

H1: Předpokládejme, že všichni mají vodu z veřejného vodovodu.  

H2: Předpokládejme 90% -ní spokojenost s kvalitou vody. 

H3: Předpokládejme, že alespoň 70% dotázaných má přehled o cenách pitné a 

odkanalizované vody. 
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H4: Alespoň polovina využívá možnost bezplatného rozboru vody při příležitosti Dnů 

vody. 

H5: Předpokládejme, že minimálně 80% respondentů by byla ochotná poskytovat 

pitnou vodu krajinám, které trpí nedostatkem pitné vody. 

PLÁN VÝZKUMU 

Vytvoření plánu výzkumu je poslední částí přípravné fáze. Na základě tohoto plánu 

přistupujeme k realizaci samotného výzkumu. Přesněji specifikuje potřebné informace a 

obsahuje: 

Typy údajů 

Při zpracování diplomové práce byly využity primární data, získané sběrem dat 

pomocí dotazníku. Bylo osloveno 100 respondentů, z jejichž odpovědí se pak prováděla 

analýza. 

Způsob sběru informací 

Pro tuto práci bylo použito telefonické dotazování. Nástrojem sběru dat byl 

dotazník, viz Příloha č. 4. Dotazování je nejčastější a nejpoužívanější metoda, které slouží 

pro získání požadovaných údajů. Nese sebou také nevýhody, jakými jsou například 

nezastižení dotazovaných anebo neochota respondenta spolupracovat. 

Zpracování dat 

K analýze získaných dat byl použít program Microsoft Excel 2007, kde probíhaly 

veškeré výpočty, tvorba tabulek a grafů. 

Demografický profil respondentů  

Jak už bylo zmíněno, telefonického dotazování se zúčastnilo 100 respondentů. 

Součástí dotazníku jsou otázky pohlaví a věkové struktury a z dotazování bylo zjištěno, že 

marketingového výzkumu se zúčastnily zejména ženy, jejich část tvořila 71% z celkového 

vzorku. V 29% byli zastoupeni muži. Nejvyšší procento dotázaných tvořili lidé ve věku od 

30-40 let. Konkrétně se jednalo o 84 respondentů. Další otázka, kterou dotazník obsahoval, 
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byla zaměřena na status respondenta. Výsledky doložili, že 79 respondentů byli pracující, 

17 byli studenti. Zbytek respondentů patří do skupiny důchodci a nezaměstnaný.  

 

REALIZAČNÍ FÁZE 

 Výzkum byl realizován 16.1 2014 ve městě Žilina v prostorách společnosti, kde 

byli telefonicky kontaktováni náhodně, vybraný účastníci ankety. Respondenti byli v rámci 

celého Žilinského kraje. Při sběru dat nenastaly žádné problémy.  

5.1. Výsledky výzkumu 

 

 V této časti, jsou uvedeny výsledky výzkumu. Dotazník byl poskytnut celkově 100 

respondentům. Každý z dotazovaných poskytl svůj názor, takže návratnost byla 100%.  

 První otázka dotazníku směřovala na pohlaví respondentů, kde se zjistilo, že 

marketingového výzkumu se zúčastnili převážně ženy, jejich část tvořila 71% z celkového 

vzorku, zbytek tvořili muži.   

 Následně se taky zjišťovala věková kategorie dotázaných lidí, kde nejvyšší 

procento tvořili lidé ve věku 30-40let a to, 85%. Téměř na stejné úrovni byli respondenti 

ve věku 18-29 let a 40 let a víc, kteří tvořili necelých 10%.   

 Poslední otázka týkající se demografického profilu rozdělila dotázaných lidí do 

skupin: pracujících, studujících a poslední možnost byla důchodci nebo nezaměstnaný. 

Výzkumu se zúčastnilo 79% pracujících, 17% bylo studentů a jen 4% zvolili odpověď jiné. 

 Z grafu č. 1 je vidět, že na otázku jestli jsou respondenti spokojeni s kvalitou vody, 

odpovědělo ano 86%, 2% nejsou spokojeni a 12% na tom ani nezáleží.  
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Graf 1. Jste spokojeni s kvalitou pitné vody? 

 

 Na další otázku v dotazníku jestli mají respondenti v domácnosti vodu z veřejného 

vodovodu, se 78% vyjádřilo, že ano, a zbylých 22% nemá, což znamená, že mají vlastní 

studny na vodu.  

Graf 2. Máte v domácnosti vodu z veřejného vodovodu? 

 

 Výsledky průzkumu dále ukazují v grafu č. 3, jestli dotazovaní odběratelé mají 

přehled o tvrdosti vody. Jenom polovina z dotazovaných ví, jak je na tom jejich voda, 36% 

neví a 11% se o tuhle tematiku nezajímá.  
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Graf 3. Víte, jaká tvrdá je voda ve Vašem vodovodu? 

 

K otázce, jestli mají respondenti informace o cenách pitné a odkanalizované vody 

se ze 100 dotázaných vyjádřilo, že 57% mají přehled o cenách, dále 32% neví, jaké jsou 

ceny, a dokonce se našlo taky 11% těch, kteří nemají zájem o takové informace. Ti, kteří 

přehled mají, uvedli jako zdroj informací většinou internetové stránky společnosti.   

Graf 4. Máte informace o cenách pitné a odkanalizované vody? 

 

 Při otázce, jestli jsou spokojeni s rychlostí odstraňování případných poruch vidět 

z grafu č. 5, že téměř většina je spokojená, ale našlo se i 8% respondentů, kteří spokojeni 

nejsou. Jako důvod je zde veden, že někdy nastane zpoždění na místo odstranění poruchy, 

hlavě kvůli nepřístupnosti terénu.    
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Graf 5.  Jste spokojeni s rychlostí odstraňování případných poruch? 

 

 Záměrem následující otázky bylo zjistit, zda využívají odběratelé speciální vozy, 

které má společnost SEVAK k dispozici.  

Z grafu č. 6 vidět, že téměř všichni v případě vývozu využívají speciální vozy, ale 

existuje i 2% dotázaných, kteří je nevyužívají.  

Graf 6. Využíváte možnost vývozu speciálními vozidly? 
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 Otázka číslo 10 zjišťovala, kolik respondentů je spokojeno s poskytovanými 

službami při vývozu. Těmito službami byly např. druh vozidla, časová dostupnost, 

možnost vývozu jen v pracovních dnech. Z odpovědí jsem zjistila, že 75% spokojených je 

a zbylých 25% spokojených není. Nejdůležitějším důvodem nespokojnosti je právě vývoz 

jen v pracovních dnech.  

Graf 7. Jste spokojeni s poskytovanými službami při vývozu? 

 

Vyhodnocením další otázky, se zjišťovalo, jaký mají lidé názor na ovzduší 

v blízkosti ČOV kde závěr byl, že 37% lidí je spokojeno s ovzduším v blízkosti ČOV, 1% 

se vyjádřilo, že není spokojeno a většina respondentů nebydlí v blízkosti čističky 

odpadních vod. 
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Graf 8.  Jste spokojeni s ovzduším v blízkosti ČOV? 

 

 Následující graf č. 9 nám znázorňuje, co si dotazovaní lidé myslí o příležitosti Dne 

vody, kdy je možnost bezplatně využít rozbor pitné vody v domácnosti. Většina, což je 

72% tuhle možno společnosti nezná, takže jí nevyužívá, jenom 24% odpovědělo ano a 4% 

dotazovaných vůbec neuplatňuje bezplatní rozbor pitné vody.  

Graf 9. Využíváte možnost bezplatného rozboru vody při příležitosti Dnů vody? 

 

V poslední položené otázce v dotazníku se ze 100 respondentů 95% vyjádřilo, že 

souhlasí s takovou nabídkou, 5% dotazovaných je názoru, že je jim to jedno.  
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Graf 10. Myslíte, že bychom měli poskytovat pitnou vodu krajinám, které trpí nedostatkem pitné vody? 

 

 Na začátku výzkumního šetření byly stanoveny hypotézy na ověření cíle a jejich 

pravdivost byla následně potvrzená nebo vyvrácená. Stanovené hypotézy se na základě 

testu hypotézy o relativní četnosti vypočetly a vyhodnotili. 

5.2. Test hypotéz o relativní četnosti 

 

 Testuje se hypotéza, že relativní četnost určité varianty znaku v základním souboru 

se rovná určitému číslu. Nulová hypotéza tedy je:  

         

Jako testové kritérium je použita statistika, 

  
    

         
 

 

která má při platnosti    asymptoticky normované normální rozdělení, přičemž   je 

výběrová relativní četnost. Je zvolená obvyklá hladina významnosti pro všechny hypotézy 

      . 

První stanovená hypotéza předpokládá, že všichni mají vodu z veřejného vodovodu.  

95% 

0% 5% 

ANO 

NE 

JE MI TO JEDNO 
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          proti alternativě       > 0,1  

       

             

        

Sestrojení kritického oboru:      =                        

Výpočet konkrétní hodnoty testového kritéria: 

  
        

           
   

 
    

     
   

 
    

    
        

0,05U W  na hladině významností 0,05 se zamítá    ve prospěch   . Skutečně se 

může tvrdit, že všichni mají vodu z veřejného vodovodu. 

Další stanovené hypotéza je, že společnost předpokládá alespoň 90% -ní 

spokojenost s kvalitou vody.  

          proti alternativě        > 0,9 

       

             

        

Sestrojení kritického oboru:      =                        

Výpočet konkrétní hodnoty testového kritéria: 

  
        

           
   

 
     

     
   

 
     

    
        

0,05U W  na hladině významností 0,05 se zamítá   . Na základě stanovené 

hypotézy se zjišťuje, že 90% -ní předpokládaná spokojenost není správná.  
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 Stanovená hypotéza předpokládá alespoň 70% -ní přehlednost dotázaných o 

cenách pitné a odkanalizované vody.  

          proti alternativě        > 0,7 

       

             

        

Sestrojení kritického oboru:      =                        

Výpočet konkrétní hodnoty testového kritéria: 

  
        

           
   

 
     

     
   

 
     

     
        

0,05U W  na hladině významností 0,05 se zamítá   . Předpokládána hypotéza se 

ani v tomto případě nepotvrdila. 

Jako další stanovená hypotéza byla, že alespoň polovina dotázaných využívá 

možnost bezplatného rozboru vody při příležitosti Dnů vody.  

          proti alternativě        > 0,5 

       

             

        

Sestrojení kritického oboru:      =                        

Výpočet konkrétní hodnoty testového kritéria: 
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0,05U W  na hladině významností 0,05 se zamítá   . Bohužel i touhle hypotézou se 

zjistilo, že ani polovina respondentů nevyužívá možnost bezplatného rozboru vody při 

příležitosti Dnů vody. 

Poslední stanovená hypotéza předpokládá, že 80% respondentů by byla ochotná 

poskytovat pitnou vodu krajinám, které trpí její nedostatkem. 

          proti alternativě        > 0,8 

       

             

        

Sestrojení kritického oboru:      =                        

Výpočet konkrétní hodnoty testového kritéria: 

  
        

           
   

 
    

     
   

 
    

    
      

0,05U W  na hladině významností 0,05 se zamítá    ve prospěch   . Mohu 

potvrdit, že skutečně většina respondentů by byla ochotná, poskytnou vodu krajinám, které 

trpí její nedostatkem.  

 

5.3 Shrnutí marketingového šetření  

 

Zvoleného telefonického dotazování se zúčastnilo 100 respondentů a všichni 

poskytli svůj názor, takže návratnost byla 100% -ní. Výzkumu se zúčastnilo více žen a jen 

malé procento mužů. Věková kategorie převládala v rozmezí od 30 do 40 let. Ve velkém 

zastoupení odpovídali na uvedené otázky respondenti pracující a tvořilo jich téměř 80%.   

 Z dotazníkového šetření vyplynuly některé informace, které společnost potěší, ale 

zároveň některá tvrzení jsou pro podnik neradostné. K dobrým zprávám patří zejména fakt, 
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že skutečně téměř všichni už mají vodu z veřejného vodovodu.  Taky se zjistilo, že víc jak 

polovina dotázaných má přehled, co se týče ceny pitné vody. Určitě by v budoucnosti bylo 

příznivější, aby víc lidí mělo přehled o cenách. Důležité pro společnost je vědět, jestli jsou 

zákazníci spokojeni s rychlostí odstraňování vzniklých případných poruch. Na základě 

výzkumu bylo zjištěno, že lidé, kteří využili služby při poruchách, jsou spokojeni a tvoří 

jich 92% z celkového vzorku. Další skutečností je, že kromě 2% dotázaných, všichni 

využívají speciální vozidla pro vývoz. Následující otázkou se zjišťovalo, jestli jsou 

spokojeni s poskytovanými službami při vývozu. Z odpovědí bylo zjištěno, že 75% 

spokojených je a zbylých 25% spokojených není. Nejdůležitějším důvodem nespokojnosti 

je vývoz jen v pracovních dnech. V otázce jestli respondenti využívají možnost 

bezplatného rozboru vody v domácnosti k příležitosti Dne vody, se převážná část vyjádřila, 

že tuto možnost neznají, v důsledku čeho ji vlastně nevyužívají, jenom 24% odpovědělo 

ano a zbylé procento vůbec neuplatňuje bezplatní rozbor pitné vody. Zda jsou vybraní 

respondenti spokojeni s ovzduším v blízkosti ČOV, se došlo k závěru, že většina nebydlí 

v těsné blízkosti čističky a 37% je spokojeno. Za uvážení stojí i otázka, zda jsou lidé 

ochotní podporovat krajiny, které trpí nedostatkem pitné vody. Z dotazníků bylo 

jednoznačně vidět, že 95% respondentů s touto možností nemá problém a podporovali by 

krajiny s nedostatkem pitné vody.  

5.4 SWOT analýza 

 

 SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou 

analýzu, zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické 

postavení podniku. Využívá závěrů předchozích analýz tím, že identifikuje hlavní silné a 

slabé stránky podniku a porovnává je s hlavními vlivy podniku, resp. příležitostmi a 

ohroženími a směřuje k syntéze jako východisku pro formulaci strategie.  

 Přístup SWOT analýzy rozlišuje dvě charakteristiky vnitřní situace podniku, silné a 

slabé stránky, a dvě charakteristiky vnějšího okolí, příležitosti a rizika. Z tohoto přístupu 

však současně vyplývá značné omezení SWOT analýzy, vyvolané právě požadavkem 

odlišit silné stránky od slabých a příležitosti od hrozeb. (J. SVĚTLÍK, 1994) 
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 Uplatnění SWOT analýzy je vedeno základním cílem rozvíjet silné stránky a 

potlačovat slabé a současně být připraven na potenciální příležitosti a hrozby.  

 

Obrázek 2 Matice SWOT 

Zdroj: GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D., Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení, 2010, str. 299 

 

Mezi čtyři alternativy strategií vytvářeny v matici SWOT se řadí WO strategie, SO 

strategie, WT strategie a ST strategie. 

WO strategie (strategie hledání) 

Jsou zaměřeny na překonávání slabých stránek pomocí příležitostí. 

SO strategie (strategie využití) 

Tyhle strategie jsou založeny na využití silných stránek organizace k zhodnocení 

příležitostí, které se pak pro podnik z vnějšího prostředí nabízejí. 

WT strategie (strategie vyhýbaní)   

V tomhle případě se jedná o obranné strategie zaměřené na odstranění slabých 

stránek podniku a vyhnutí se ohrožení z vnějšího prostředí.  

ST strategie (strategie konfrontace)  
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Tyto strategie jsou realizovatelné v případě, když je organizace dost silná na 

přímou konfrontaci s ohroženími z vnějšího prostředí.    

IDENTIFIKACE SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK 

  Pro hodnocení silných a slabých stránek je využitá metoda párového srovnávání, 

která je vypracovaná v následující části. Všechny jsou navzájem porovnány a každé je 

přidělena odpovídající váha. 

Silné stránky:  

Dostatek zdrojů kvalitní pitné vody – dostatek zdrojů pitné vody je celkově pro 

Slovensko silná stránka, protože je druhou krajinou na světě s největší zásobou pitné vody. 

Dostatečná kapacita na ČOV ve zprávě SEVAK Žilina – použité finanční prostředky 

z EÚ na intenzifikaci a rekonstrukci jestvujících ČOV. 

Technický potenciál zařízení společnosti – patří mezi silné stránky, protože společnost 

plynule obnovuje a modernizuje stávající technické zařízení. 

Soustředěné zástavby v příměstských částích – společnost přebírá do své zprávy obecní 

vodovody, čímž zabezpečuje zlepšení dodávky pitné vody obyvatelům.  

Odborný potenciál lidí a firem ve vodním hospodářství – firma disponuje zaměstnanci, 

kteří jsou ve své oblasti odborně vzdělaní, a spolupracuje jen s organizacemi, které mají 

obor zaměřený výlučně na vodní hospodářství.  

Akreditované laboratoře – SEVAK Žilina má ve své zprávě jako jeden z mála 

akreditovanou laboratoř na výkon rozboru pitné i odpadové vody. 

Slabé stránky: 

Místy zastaralá a poruchová síť – v Žilinském kraji je ještě mnoho měst a obcí, kterých 

vodovody nejsou v zprávě společnosti a nejsou odkanalizovány.  

Nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům – v mnohých případech nejsou vypořádané 

majetkoprávní vztahy a výkup pozemků pod nové objekty.    
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Technická a finanční náročnost – modernizace vyžaduje velké finanční zatížení pro 

společnost. 

Zastaralé a nevyhovující strojní, technické a stavební zařízení v objektech přehrad 

zdrojů pitných vod – z důvodu zastaralých zařízení se musí přistupovat 

k spolufinancování z EÚ. 

IDENTIFIKACE PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB 

Hodnocení příležitostí a hrozeb je tak jak u silných a slabých stránek vypracované 

formou párového srovnávání uvedeného v další části.  

Příležitosti: 

Zapojení občanů do plánovaného rozvoje – při budování nových rozvodů kanalizačního 

rozvodu občané mají možnost k napájení na odkanalizování svých domácností.  

Zabezpečovaní pitné vody – společnost má jako prioritu zabezpečit přístup každému 

obyvateli Žilinského kraje ke kvalitní pitné vodě.   

Vhodná dotační politika – SEVAK má v zájmu vytváření nových projektů v rámci 

ochrany životního prostředí spolufinancovaných EÚ.  

Zavádění energeticky úsporných opatření – společnost plánuje do budoucna využívání 

například solární energie. 

Hrozby:  

Finanční náročnost – zásobování pitnou vodou a odkanalizování je finančně velmi 

náročné, a to i z důvodu, že u této činnosti musí firma využívat přečerpávací stanice, které 

fungují na elektrický pohon. 

Negativný vliv vodních staveb na ekosystém – v důsledku neuváženého kácení lesů 

občany dochází k ztrátě přírodního bohatství-vody a proto se musejí budovat vodní stavby-

přehrady. 

Kvalita vody ve vodních tocích – je nutné pravidelně kontrolovat kvalitu vody z důvodu 

možných ekologických katastrof.  
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Rozsah nutných technických opatření – hrozbou pro společnost představují zastaralé a 

nefunkční technické opatření, které zabezpečují bezporuchovost dodávky pitné vody 

obyvatelům.  

Nedostatečné zajištění čistění odpadních vod – nedostatečné čistění vod může 

představovat riziko pro životní prostředí a pro rozvoj podnikání.  

Teroristické útoky – největší hrozbou je chemická nebo biologická kontaminace zdrojů 

pitné vody. 

KONSTRUKCE MATICE SWOT 

 Při konstrukci matice SWOT vycházíme z předchozí analýzy, kde jsou 

identifikované jednotlivé atributy. 

Tabulka 12 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

- -dostatek zdrojů kvalitní pitné vody   

- -dostatečná kapacita na ČOV ve zprávě 

SEVAK Žilina 

- -technický potenciál zařízení společnosti 

- -soustředěné zástavby v příměstských 

částích 

- -odborný potenciál lidí a firem ve vodním 

hospodářství 

- -akreditované laboratoře 

 

 

 

- -místy zastaralá a poruchová síť 

- -nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům  

- -technická a finanční náročnost 

- -zastaralé a nevyhovující strojní, technické a 

stavební zařízení v objektech přehrad zdrojů 

pitných vod  

  

 

Příležitosti Hrozby 

- -zapájení občanů do plánovaného rozvoje 

- -zabezpečování pitné vody 

-vhodná dotační politika 

- -finanční náročnost 

- -negativní vliv vodních staveb na ekosystém 

- -kvalita vody ve vodních tocích 
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- -zavádění energeticky úsporných  

opatření  

 

 

 

 

 

- -rozsah nutných technických opatření 

- -nedostatečné zajištění čištění odpadních  

vod  

- -teroristické útoky 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Za silné stránky jsou považovány ty interní faktory, díky kterým má firma silnou 

pozici na trhu. Představují oblasti, ve kterých je firma dobrá. V silných stránkách jsou 

posuzovány podnikové schopnosti, dovednosti, zdrojové možnosti a potenciál.  

 Slabé stránky jsou opakem silných stránek. Firma je v něčem slabá, úroveň 

některých faktorů může být nízká. Někdy se může stát, že nedostatek některé silné stránky 

znamená slabou stránku, což bráni efektivnímu výkonu firmy. 

 V další částí SWOT analýzy jsou příležitosti, které představují možnosti, s jejichž 

realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění 

cílů. Zvýhodňují podnik vůči konkurenci. 

 Pro firmu jsou identifikované i možné hrozby, což jsou nepříznivé situace 

v podnikovém okolí, které znamenají překážky pro činnost. Mohou taky znamenat hrozbu 

úpadku či nebezpečí neúspěchu. Podnik musí rychle reagovat odpovídajícím způsobem, 

aby je odstranil či minimalizoval.  

 

5.3 Porovnání faktorů SWOT analýzy pomocí párového srovnání 

 

 Jsou vybrané nejvýznamnější faktory pro podnik, kterým pomocí párového 

srovnání byla přiřazena významnost jednotlivých faktorů. Všechny byly navzájem 

porovnány a ke každému přiřazena odpovídající váha. K hodnocení byla použita 

trojúhelníková matice (tzv. Follerův trojúhelník). 
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 Silné stránky:  1. dostatek zdrojů kvalitní pitné vody 

2. dobrý technický stav 

 Slabé stránky:  3. finanční náročnost  

4. malé množství protipovodňových opatření 

 Příležitosti:  5. zapojení občanů do plánovaného rozvoje 

   6. propagace ochrany ŽP 

 Hrozby:   7. kvalita vody ve vodních zdrojích 

   8. nedořešené vlastnické vztahy 

   9. rozsah nutných technických opatření 

Follerův trojúhelník má vždy k-1 dvojřádků. V prvním řádku jsou všechny 

kombinace pro porovnání s prvním kritériem, v druhém kombinace pro porovnání 

s druhým kritériem, kromě té z předchozího řádku a v každém dalším řádku jsou 

kombinace pro porovnání s dalším kritériem, které nejsou v předchozích řádcích. Každý 

řádek má tedy o jeden člen míň.  

Tabulka 13 Follerův trojúhelník 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2 2 2 2 2 2  

3 4 5 6 7 8 9  

3 3 3 3 3 3   

4 5 6 7 8 9   

4 4 4 4 4    

5 6 7 8 9    

5 5 5 5     

6 7 8 9     

6 6 6      

7 8 9      

7 7       



Simona Bajáková: Analýza úrovně poskytovaných služeb 

 

40 

 

8 9       

8        

9        

Zdroj: Vlastní zpracování 

1 bod: nevýznamný vliv 

7 bodů: zásadní vliv 

    počet zakroužkování i-tého kritéria 

N   počet všech srovnání  

    
  

 
   váha i-tého kritéria 

Celkový počet srovnání je teda rovný: 

   
 

 
  

            

        
 

      

 
 

 

   
 

 
  

      

 
 

   

 
 

  

 
    

Tabulka 14 Párové srovnání 

i-číslo faktoru    počet preferencí Váha v % Celkový podíl 

1 6 16,7 Silné stránky 

2 3 8,3 25% 

3 5 13,9 slabé stránky 

4 3 8,3 22,20% 

5 2 5,6 Příležitosti 

6 6 16,7 22,3 

7 3 8,3 Hrozby 

8 2 5,6 22,20% 

9 3 8,3 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

    absolutní četnost 

n – rozsah souboru 
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    relativní četnost (%)     
  

 
     

Volba strategie: SO – strategie využití: 

 Je to varianta, kdy podnik může využít silné stránky na získání výhody. Tuto 

variantu si volí podniky, u kterých převažují síly nad slabostmi a příležitosti nad hrozbami. 

Podnik je schopen využít všechny nabízející se příležitosti. Jestli má být strategie sladěna 

se situaci podniku, tak musí být zaměřena na sledování těch příležitostí, které nejlépe 

vyhovují schopnostem podniku a poskytují obranu vůči vnějšímu okolí.  

5.4 Zhodnocení SWOT analýzy 

 

 Matice SWOT analýzy ukazuje situaci, ve které se společnost aktuálně nachází a 

taky určuje očekávaný vývoj v budoucnosti.  

Mezi nejvýznamnější silné stránky společnosti patří dostatek zdrojů pitné vody 

s 16,7% váhou. Bohužel téměř o půlku slaběji se vykazuje technický stav s 8,3% váhou. 

Nejdůležitější slabou stránkou je finanční náročnost, která dosáhla téměř 14% váhu. Za ní 

následuje malé množství protipovodňových opatření s 8,3% váhou. Největší příležitost se 

ukazuje pro společnost propagace ochrany životního prostředí. Tenhle faktor dosáhl 16,7% 

váhu. Dále vidím příležitost v zapojování občanů do plánovaného rozvoje, a to při 5,6% 

váze. Nejvýraznějším ohrožením společnosti je kvalita vody ve vodních zdrojích a rozsah 

nutných technických opatření. Tyhle faktory získali pomocí párového srovnávaní stejnou 

váhu 8,3%. Dalším ohrožením jsou nedořešené vlastnické vztahy, které by bylo nutné 

v nejbližší době vyřešit.  

 Z vyhodnocení SWOT analýzy vyplývá, že firma patří mezi průměrné podniky. Její 

silné stránky zastupují 25% celkového podílu, ty podnik může využít k boji s ohrožením, 

které na základě párování vychází 22%.   
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6. Návrhy a doporučení 

 

Cílem této kapitoly je poskytnout vedení návrhy a doporučení, které by vedly ke 

zvýšení spokojenosti těch nejdůležitějších osob, a to zákazníků. Čím lépe a efektivněji 

bude firma svým zákazníkům naslouchat, tím snadněji bude uspokojovat jejich potřeby. 

Rajonizace  

V důsledcích velkého rozsahu vodovodní a kanalizační sítě se doporučuje vytvořit skupiny 

„rajony“ pracovníků, kteří by zabezpečovali bezporuchový provoz dodávky pitné vody a 

odkanalizování obyvatelstva. Při odstraňování poruch hlavně mimo pracovní doby, během 

pohotovosti by byli možné operativnější zásahy. Společnost ušetří finanční prostředky 

z důvodu kratších tras vozidel a mechanizmů, taky se sníží doba zajištění a odstranění 

poruch.  

Pohotovostní sklady   

Při odstraňování vzniklých poruch nejsou v přímém dosahu zásoby vodárenského 

materiálu, které jsou potřebné pro zabezpečení plynulé dodávky vody. Proto se zde 

doporučuje vytvořit tzv. pohotovostí sklady na provozech, které budou vybaveny 

nejdůležitějšími druhy materiálů na to určených.  

Vytyčování sítí    

Dále se navrhuje společnosti zabezpečit elektronické připojení s SSE a Plynárenským 

podnikem co se týče vytyčování sítí podzemních vedení v jejich správě, z důvodu 

odstraňování poruch. V současnosti je totiž potřebné vycestovat do jmenovaných 

organizací a požádat při každém výskytu přerušení dodávky pitné vody (poruchy) o 

vytýčení jejích sítí.   

Internetové stránky  

Internetovým stránkám společnosti nelze moc vytknout. Je zde uvedena historie 

společnosti, potřebný kontakt na firmu, politika podniku, nabídka služeb a dokonce taky 

smlouvy, faktury nebo objednávky. Mé doporučení spočívá v tom, že by se tyto stránky 
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mohly oživit. Užitečné by bylo vložení krátkého videa, aby potencionální zákazník měl 

vetší přehled o poskytovaných službách a dokázal si je tak lépe představit.   

 Při realizaci opatření, podle uvedených doporučení je pravděpodobné, že ve 

společnosti dojde ke zlepšení situace.   
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký přehled mají obyvatelé Žilinského kraje o 

poskytovaných službách společnosti SEVAK a také jestli mají vědomosti o cenách pitné 

vody. Proto na základě stanovených cílů diplomové práce byl vytvořen dotazník a ten 

pomocí telefonického dotazování předložen 100 respondentům. Dotazníková metoda je 

nejpoužívanější pro zjišťování názoru většího souboru. Pokud jsou otázky správně mířené, 

lze přesně zjistit, kde má organizace podniknout kroky pro zlepšení.  

Práce je rozdělená na dvě části. V teoretické části byly použity a shrnuty znalosti 

z odborné literatury, které se staly základním kamenem pro vypracování praktické části.  

V druhé kapitole je přiblížená oblast marketingového výzkumu, podrobněji je zde 

rozpracované členění marketingového výzkumu a následně jeho proces. Chce-li firma co 

nejefektivněji usměrňovat svou činnost na trhu, musí neustále shromažďovat informace 

prostřednictvím marketingového výzkumu. O tom, do jaké míry bude marketingový 

výzkum pro firmu přínosem, rozhoduje nejen kvalita výzkumu, ale i kvalita 

marketingového řízení firmy.  

Třetí část je věnována charakteristice společnosti, kde je taky vymezen předmět 

podnikání. Výběr odběratelů a poskytované služby jsou součástí čtvrté kapitoly práce. 

Vedení organizace poskytlo interní materiály a pro lepší přehled je vše zachycené 

v tabulkách. Jádro diplomové práce tvoří marketingové šetření a SWOT analýza. Na 

základě dotazníku jsou stanoveny hypotézy a vytvořeny grafy. Je provedeno testování 

hypotéz o relativní četnosti, kde byli potvrzeny nebo zamítnuty stanovené hypotézy. 

Nedílnou součástí je SWOT analýza, která je jednoduchým nástrojem, koncepčním 

rámcem pro systematickou analýzu, zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů 

ovlivňujících strategické postavení podniku. Podrobněji jsou popsány jak silné a slabé 

stránky podniku, tak i příležitosti a hrozby a na základě identifikovaných jednotlivých 

atributů je sestrojena matice SWOT. V dalším kroku jsou vybrány nejvýznamnější faktory 

pro podnik, kterým pomocí párového srovnání byla přiřazena významnost jednotlivých 

faktorů. Všechny jsou navzájem porovnány a ke každému je přiřazena odpovídající váha. 

K hodnocení je použita trojúhelníková matice tzv. Follerův trojúhelník.  
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 Z celkového vyhodnocení lze usoudit, že obyvatelé Žilinského kraje jsou spokojení 

s poskytovanými službami společnosti. Všechny uvedené poznatky jsou vzhledem ke 

smysluplnosti formulovány jako doporučení pro firmu. Přínos diplomové práce pro 

společnost SEVAK je zejména ve vytvoření rajonizace, vytyčování sítí a v neposlední řadě 

ve zřízení pohotovostních skladů.  
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