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ABSTRAKT: 

Bakalářská práce je zaměřena na měření spokojenost cestujících u Dopravního podniku 

Ostrava, a. s. Cílem práce je analyzovat spokojenost zákazníků a na základě jejích postojů 

navrhnout opatření a změny. Pro získání informací byla použita metoda osobního dotazování. 

 

ABSTRACT: 

This Bachelor´s thesis deals with customer satisfaction measuring in Dopravní podnik 

Ostrava, a. s. The aim is to analyze customer satisfaction and based on their opinions to 

recommend preventive measures and changes. To obtain information, a method of personal 

interviews was used. 
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Úvod 

Měření spokojenosti zákazníků je v dnešní době velice důležitým faktorem, jelikož dokáže 

poukázat nejen na pozitivní skutečnosti a nedostatky, ale také je prospěšný pro samotný 

rozvoj společností a nabízených služeb či inovace produktů. 

 

Pozitivní či negativní pocity zákazníka se neodvíjí pouze od spokojenosti nebo 

nespokojenosti s produktem, na jejím vytváření se podílí celá řada dalších faktorů. Hlavním 

úkolem společnosti při měření a zjišťování zákaznické spokojenosti je pak odhalení těchto 

klíčových faktorů a řádně ohodnotit jejich význam a celkový podíl na spokojenosti zákazníka. 

 

Pod pojmem spokojenost se v marketingové interpretaci rozumí soulad mezi očekávanou a 

získanou hodnotou. V případě, že skutečnost je vyšší než očekávání, tím zajistíme 

spokojenost zákazníka, avšak v opačném případě je zákazník nespokojen. 

Cíl práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza spokojenosti zákazníků dopravního podniku 

Ostrava. Součástí jsou údaje o tom, jaké využívají respondenti MHD, v zastoupení 

jednotlivých druhů jízdních dokladů a četnosti používání MHD. Na základě průzkumu jsou 

získány primární informace, které jsou následně analyzovány, vyhodnoceny a použity jako 

námět na zlepšení. Průzkum spokojenosti zákazníků bude využit jako návrh pro zvýšení 

kvality MHD, které povedou ke zlepšení a zvýšení počtu cestujících. Účelem průzkumu je 

tedy zaměřit se na různá hlediska spojené s dopravou v Ostravě, s cílem zlepšit je tak, aby 

následné šetření bylo co nejlépe hodnocené. 

Práce rozdělena na teoretickou část, zaměřenou na objasnění pojmů a metod marketingového 

šetření a hodnocení spokojenosti zákazníků a praktickou část, věnovanou provedení a 

vyhodnocení marketingového výzkumu, kdy jsou na základě zjištěných informací sestaveny 

návrhy na zlepšení spokojenosti zákazníků. Tento rozbor je proveden pomocí dotazníkového 

šetření, díky kterému budou navrhnuta opatření ke zlepšení spokojenosti konečných klientů 

využívající služeb MHD. Cílem této bakalářské práce je získání pravdivých a nezávislých 

informací, které společnosti napomohou k účelnému rozhodování a zvýšení spokojenosti 

zákazníků. 

Bakalářská práce je rozčleněna do následujících kapitol. 
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První kapitola je zaměřena na teoretický pohled, tedy bližší seznámení s problematikou 

marketingu, marketingového výzkumu a algoritmizace postupu, mimo jiné je zde zmíněn 

marketing dopravních služeb a jsou také vysvětleny odborné pojmy spojené se spokojeností 

zákazníku. Zahrnuty jsou i jednotlivé postupy hodnocení a statistické zpracování a analýza 

informací, které vedou k získání a dlouhodobému udržení spokojeného zákazníka, který bude 

opětovně vracet a nadále využívat nabízených služeb.  

Cílem druhé kapitoly je samotné představení společnosti Dopravního podniku Ostrava, 

počínaje historickým vývojem společnosti a analýza spokojenosti konečných zákazníků.  

 

V závěrečné kapitole je provedeno celkové vyhodnocení průzkumu a následně jsou navrhnuty 

doporučení, která by měla vést ke zvýšení kvality služeb a tím i celkové využívání městské 

hromadné dopravy. 

Teoretická část 

1 Měření spokojenosti zákazníků 

V dnešní době společnostem záleží na názorech svých zákazníků a na jejich celkové 

spokojenosti a loajalitě, díky této zpětné vazbě, kterým docílí měřením, je vrcholové vedení 

schopno rozhodovat o tom, jak zlepšovat výkonnost podniku. Proto lze poukázat na 

skutečnost, že měření spokojenosti zákazníků je životně důležitým nástrojem pro management 

jakosti. 

Ke zvládnutí procesu měření spokojenosti zákazníků, by se společnosti měly zaměřit na 

následující kroky:  

1) segmentace zákazníků 

2) definování znaků spokojenosti zákazníků 

3) návrh a tvorbu dotazníků k měření spokojenosti 

4) určení velikosti výběru pro měření spokojenosti 

5) výběr vhodné metody sběru dat od zákazníků 

6) návrh postupů pro vyhodnocení dat 

7) přezkoumání výsledků měření spokojenosti managementem 

8) realizace projektu a zlepšování vztahů se zákazníky [1] 
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Definice dle normy ČSN EN ISO 9001: 

„Organizace musí, jako jedno z měření výkonnosti systému managementu jakosti, 

monitorovat informace týkající se vnímání zákazníka, zda organizace splnila jeho požadavky. 

Způsob získávání a používání těchto informací se musí určit.“ 

 

Celkový počet zákazníků mnohých podniků je ve většině případů příliš vysoký na to, aby šel 

výzkum jejich spokojenosti provádět bez vysokých nákladů, především u potravinářských 

výrobků a cestujících v dopravních prostředcích, proto je nutné v těchto situacích realizovat 

výběr respondentů, označovaný jako „vzorkování“ zákazníků. 

Vzorkování zákazníků lze charakterizovat jako proces, při kterém je výběr určitého počtu 

respondentů z celého známého objemu zákazníků, aby byly garantovány takové výsledky, 

jaké by přineslo zkoumání celého souboru zákazníků. [2, str. 88] 

Existují tři přístupy k vzorkování zákazníků, a to: 

 metoda Census 

 metoda úsudková 

 metoda statistická 

1.1. Metoda Census  

hlavní charakteristikou, kdy velikost výběru je rovna velikosti souboru. Míru spokojenosti 

zjišťujeme u všech zákazníků společnosti. Tuto metodu je možno aplikovat v případě, že 

podnik má omezený počet zákazníků (cca do 100), v případě že dodavatelské organizace 

požadují názory všech zákazníků, nebo dále také v případech, že podnik je ochoten uvolnit 

sběr a vyhodnocení informací o spokojenosti zákazníků potřebné zdroje, anebo existuje 

počítačová databáze, která může být pro zjišťování spokojenosti efektivně využita.   

 

1.2.  Úsudková metoda  

je empirickou metodou, jelikož výběr závisí na úsudku lidech, kteří vzorkování realizují. Tato 

metoda je využívána v případech, kdy není možno zavést metodu Census, anebo v případě, že 

nelze aplikovat statistické metody vzorkování, to může nastat tehdy, pokud podnik nikdy 

v minulosti žádné průzkumy míry spokojenosti neprováděl. 

 

1.3.  Statistické (pravděpodobnostní) metody  

vycházejí z poznatků teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Mezi hlavní znaky 

statistické metody patří, že výběr zákazníků je náhodný, je možné určit vyhovující velikost 
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výběru, a také je možné definovat pravděpodobnost toho, že vybraný vzorek reprezentuje celý 

soubor zákazníků. [2, str. 89] 

 

Základní charakteristiky metod statistického vzorkování zákazníků 

 jednoduché vzorkování 

 stratifikované vzorkování 

 víceúrovňové vzorkování 

1.3.1. Metoda jednoduchého vzorkování 

 je nejméně komplikovaná na výběr zákazníků k dotazování. Náhodným výběrem 

se z celého seznamu zákazníků vybere vzorek, který lze považovat za 

reprezentující. Výsledky měření spokojenosti zákazníků v tomto vzorku mohou 

být považovány za výsledky celého souboru zákazníků. 

1.3.2. Metody stratifikovaného vzorkování  

představuje, že se celý soubor zákazníků segmentuje na základě vhodných 

kritérií do dvou a více skupin. S každou vytvořenou skupinou se pracuje jako 

s jedním samostatným souborem, ve kterém se provede náhodný výběr.  

1.3.3. Víceúrovňová metoda  

je metoda, kdy se výběr provádí na úrovni skupin zákazníků. Tyto skupiny jsou 

tvořeny podle určitých zásad. Celkový počet skupin je pak považován za soubor, 

ze kterého náhodným výběrem určíme ty skupiny, se kterými budeme při měření 

spokojenosti dále pracovat. [2, str. 90-91] 

 

Obecně platí, že rozsah výběru zákazníků se dá určit jako funkci podle tří proměnných: 

 tzv. stupně spolehlivosti 

 přípustné chyby výběru 

 směrodatné odchylky měřené veličiny  

 

1.3.4. Stupeň spolehlivosti 

 představuje úroveň shody údajů získaných na výběru zákazníků s údaji, které by 

byly získány na celém souboru. Nejčastěji je vyjadřován v procentech, avšak 

v praxi se využívá operátor t nazývaný kvantil a je předem zadáván týmem pro 

měření spokojenosti zákazníků. [2, str. 92] 
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1.3.5. Přípustná chyba  

odráží požadovaný stupeň přesnosti stanovení míry spokojenosti zákazníků na 

určeném vzorku. Velikost přípustné chyby je také určena předem. 

1.3.6. Směrodatná odchylka 

patří obecně k charakteristikám variability výsledků měření vzhledem k průměru 

naměřených hodnot. Je možno vypočítat průměrnou hodnotu indexu spokojenosti 

zákazníků    a na základě toho odhadnout velikost směrodatné odchylky pomocí 

vztahu 

   
        

   
 

   - aritmetický průměr 

Xi – vybraná hodnota ze souboru 

n - počet jedinců vybraných ze základního souboru 

Je zřejmé, že směrodatnou odchylku můžeme vypočítat pouze v případě, že máme dostatečné 

množství historických dat. Za předpokladu, že směrodatnou odchylku známe, jsme schopni 

rozsah výběru zákazníků určit vztahem 

  
       

    
 

s – směrodatná odchylka  

t - kvantil 

PCH – přípustná chyba.[2, str. 93] 

 

K jakémukoliv náhodnému výběru lze přistupovat dvojím způsobem: 

 systematickým výběrem s náhodně stanoveným začátkem 

 čistým náhodným výběrem 

 

V případě systematického výběru s náhodným začátkem jsou zákazníci vybíráni 

v pravidelných, pevně stanovených intervalech. Tyto intervaly jsou dány podílem velikosti 

souboru a velikosti vzorku. [2, str. 94] 

Čistý náhodný výběr lze přirovnat k losování. Výběr je možné realizovat ručně, nebo 

pomocí počítače. [2, str. 95] 

 



16 
 

Mnohé společnosti neumějí patřičně nakládat se získanými informacemi a následně je správně 

vyhodnotit, pokud však dodrží již zmiňovaných 8 kroků, které napomáhají ke zvládnutí 

procesu měření spokojenosti, měli by vyhodnocení s přehledem zvládnout. [2, str. 97] 

 

Existuje nespočet možností, jak se získanými daty pracovat, a ať už si společnosti zvolí 

jakýkoliv způsob vyhodnocování dat, je zásadní mít na paměti tyto skutečnosti: 

 různé znaky spokojenosti mohou mít pro zákazníky rozdílnou závažnost, 

 rozhodující je poznání trendů ve vývoji míry spokojenosti zákazníků, 

 s výsledky vyhodnocování míry spokojenosti zákazníků mají být seznámeni všichni 

zaměstnanci společnosti [2, str. 98] 

 

Vyhodnocováním dat o spokojenosti zákazníků, se pochopitelně provádí pomocí statistických 

nástrojů. Nejrozšířenější formou kvantifikace míry spokojenosti zákazníků je výpočet indexů 

spokojenosti. K tomuto indexu se používá vícestupňová Likertova škála, kdy je rovněž nutné 

stanovit závažnost jednotlivých znaků spokojenosti některou z expertních metod. Index 

spokojenosti zákazníků je označován Isz a je vyjádřen vztahem 

    
         

   
 

Iss představuje dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky služeb, 

Isv představuje dílčí index spokojenosti se znaky výrobku, 

k představuje konstantu vyjadřující podíl znaků spokojenosti výrobku na celkové spokojenosti 

zákazníků 

 

Dílčí index spokojenosti se znaky služeb je vyjádřen vztahem  

        

 

   

    

N představuje počet znaků spokojenosti se službami 

wis představuje váhu i-tého znaku spokojenosti se službami a platí, že       
     

Si představuje hodnocení míry spokojenosti s i-tým znakem služeb a je vyjádřen vztahem 

   
    

 
   

 
 

Six představuje hodnocení i-tého znaku spokojenosti se službami x-tým zákazníkem 

n představuje rozsah výběru (resp. velikost vzorku). [2, str. 98-99] 
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Dílčí index spokojenosti zákazníků se znaky výrobku je vyjádřen vztahem 

        

 

   

    

M představuje celkový počet znaků spokojenosti s výrobkem 

wjv představuje váhu j-tého znaku spokojenosti s výrobkem a platí, že     
 
      

Vj představuje hodnocení míry spokojenosti s j-tým znakem výrobku 

   
    

 
   

 
 

Vjx představuje hodnocení j-tého znaku spokojenosti s výrobkem x-tým zákazníkem ve výběru 

o velikosti n zákazníků 

 

Výhodnou indexu spokojenosti je mimo jiné, i že může společnost dále statisticky 

vyhodnocovat např. závislosti v čase, tedy aby spolehlivě poznali trendy ve vývoji 

spokojenosti zákazníků. [2, str. 98-100] 

 

Je samozřejmé, že veškeré výsledky provedené měřením spokojenosti zákazníků, jsou 

důležitým faktorem pro všechny manažery. Jelikož negativní trendy ve vývoji indexů 

spokojenosti jsou signálem pro blízké ekonomické problémy a měly by být chápany jako 

vstupy pro přijímání účinných projektů zlepšování. [2, str. 104] 

 

Můžeme tedy říci, že veškeré postupy monitorování a měření spokojenosti zákazníků 

(externích i interních) se dají rozdělit v souladu s obr. 1 do dvou základních směrů: 

a) postupy využívající tzv. výstupní ukazatele vnímání zákazníků, 

b) postupy využívající tzv. interních ukazatelů výkonnosti. 

 

Obr. 1 Postupy monitorování a měření spokojenosti zákazníků 
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V prvním případě postupy pracují s ukazateli, které vypovídají o úrovni vnímání jednotlivých 

produktů různými skupinami zákazníků. Tyto ukazatele jsou obvykle odvozeny od údajů 

získaných pravidelnými průzkumy u externích zákazníků, resp. zaměstnanců. Postupy druhé 

skupiny jsou založeny na analýze údajů získaných z interních databází organizací, které 

produkty zákazníkům dodávají. O těchto ukazatelích zákazníci nemusí vůbec vědět, nejsou 

odvozeny od jejich názorů, jsou naopak odrazem toho, jak jsou v podniku efektivně rozvíjeny 

procesy, které pak přímo podmiňují pozitivní nebo negativní vnímání zákazníků.[3, str. 16]  

 

2. Marketing a marketingový průzkum 

2.1. Marketing  

je proces, který je zaměřuje na uspokojování potřeb zákazníka, kterých docítí pomocí 

metod a technik marketingového průzkumu. V současné době se žádná společnost 

neobejde bez marketingového řízení, chce li uspět v náročném konkurenčním prostředí. 

Jakákoliv snaha charakterizovat marketing nelze charakterizovat pouze jako činnost 

určitého útvaru v organizační hierarchii podniku, ale především musí být pochopen jeho 

pravý význam a to tedy, že marketing musí být nedílnou součástí práce všech 

zaměstnanců podniku, součástí podnikového myšlení a řízení. [4, str. 6] 

 

Definice marketingu: 

„Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a 

výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako 

celek.“ [5] 

2.2. Marketingový výzkum 

 je funkce, která především spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost k samotnému 

marketingu na základě získaných informací, které slouží k identifikaci a definování 

marketingových příležitostí a problémů, vytváření, vylepšování, a zhodnocování 

obchodních činností, mimo jiné umožňuje sledovat marketingovou výkonnost a lépe 

pochopit marketing jako proces. Tyto požadované informace marketingový výzkum 

specifikuje a následně se navrhne řešení k případným problémům, také navrhuje metody 

pro sběr informací, řídí a realizuje proces sběru dat, analyzuje výsledky a sděluje poznatky 

a jejich důsledky. [6] 
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Hlavní podstatou marketingového výzkumu je specifikace, shromáždění a analýza informací, 

na základě kterých je daná společnost schopna lépe porozumět trhu, kde vytváří průzkum 

nebo kde se snaží prorazit s novým produktem či službou. V praxi tedy marketingový výzkum 

slouží jako zpětná vazba příležitostí, identifikuje spotřebitele a podává data o požadavcích a 

potřebách spotřebitelů. Popřípadě může být použit k analyzování a řešení podnikových 

problémů. Předmětem marketingového výzkumu může být cílová skupina, cena, produkt, 

distribuční kanály, marketingová komunikace. 

 

2.3. Marketingový výzkum v praxi  

můžeme aplikovat několika způsoby a to např.: 

 výrobkový výzkum 

 výzkum trhu 

 výzkum propagace 

 výzkum reklamy 

 výzkum konkurence 

 výzkum spokojenosti zákazníka [7] 

 

2.4. Postup marketingového výzkumu  

by se měl dodržovat v systematickém pořadí, co se volby kroků týče, které jsou řazeny 

v logickém sledu. Tento algoritmus je pro lepší pochopení zobrazen na obrázku č. 2. 

Obvykle se označuje jako proces marketingového výzkumu. 
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Obr. 2 Proces marketingového výzkumu [8] 

  

3. Marketing v dopravě 

3.1. Význam marketingu dopravních služeb 

Význam marketingu dopravních služeb musíme řešit jak z pohledu poskytovatele těchto 

služeb, tak i zákazníka. Správné marketingové rozhodnutí dopravní firmy je zákazník a jeho 

přepravní potřeby a požadavky, které jsou upřesněny v přepravní poptávce. Hlavním úkolem 

dopravního marketingu je tuto poptávku vytvářet. [9] 

. 

Snaží se řešit pět alternativních cílů: 

 maximalizace spokojenosti zákazníků 

 maximalizace výběru poskytovatele 

 maximalizace kvality života 

 minimalizace nákladů využitím moderních technologií 

 minimalizace znečištění životního prostředí [9] 
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„V současné době můžeme marketing definovat mnoha způsoby, které obvykle zdůrazňují 

jednu či druhou stránku, což je systém podnikových činností, postoj podnikatelské společnosti 

nebo způsob myšlení a jednání. Zákazníkovy potřeby a přání můžeme charakterizovat jako 

hmotné a nehmotné požadavky. Mezi hmotné požadavky patří např. úspora nákladů, 

bezpečnost. Nehmotné požadavky představují psychologické a emocionální potřeby, jako je 

značka služby nebo společenská přijatelnost. Výše zmíněná definice zdůrazňuje prvek řízení v 

uplatňování marketingu. Celý systém podnikatelských aktivit společnosti musí být orientován 

na zákazníka, na jeho potřeby a přání, které by měly být uspokojeny. Vzhledem k tomu, že se 

stále častěji a ne vždy zcela správně používá v podnikatelské činnosti v sektoru dopravy slovo 

„marketing“, je třeba upřesnit podstatu tohoto pojmu a jeho roli v dopravním podnikání. Je 

především spojován s reklamou, prodejem nebo průzkumem trhu. Ovšem marketing není 

synonymem těchto pojmů.“ [9, str. 13] 

 

4. Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníků a loajalita úzce souvisí s marketingovou ziskovosti a podílem na trhu. 

Je to poměrně běžné, že získávání nových zákazníků stojí marketing pětkrát až desetkrát víc, 

než udržení stávající zákazníků, proto mnoho firem vyvinulo odlišné kompetence v měření 

spokojenosti zákazníků a podobně celý poradenský průmysl se objevil v oblasti měření 

spokojenosti zákazníků. [10] 

 

4.1. Hlas zákazníka 

Hlavním cílem výzkumu spokojenosti zákazníků je měření silných a slabých stránek firmy se 

zaměřením na zákazníka, tím roste oblast výzkumu, která má v posledních letech významnou 

pozornost. Spokojenost zákazníků je hlavním ukazatelem výkonnosti, je to dobrý a populární 

způsob, jak posílit orientaci na zákazníka. [11] 

 

 

4.2. Analýza zákazníka 

Analýza zákazníka představuje činnost zaměřenou na výzkum jeho chování, potřeb a přání, 

které je velice důležité analyzovat, aby podnik mohl odhadnout velikost a strukturu poptávky. 

Toto tvrzení je znázorněno v koloběhu potřeb a přání na obrázku 3. 
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Obr. 3 Koloběh potřeby a spotřeby [4] 

  

4.3. Pojem zákazník 

Velice důležitým faktorem je určení a zjištění, kdo je pro danou společnost zákazníkem, aby 

bylo dále možné zkoumat jejich spokojenost. Podniky by neměly používat agresivní metodu 

marketingu, z důvodu odrazení zákazníků a také proto, že by měli brát v potaz jejich 

soukromí. „Mnoho zákazníků se obává, že marketingový výzkum využívá rozvinuté metody, 

které se snaží odhalit nejhlubší pocity, a potom tyto informace použít k manipulaci jejich 

nákupního chování. Vadí jim průzkumy zasílané poštou nebo prováděné po telefonu, které 

zaberou hodně času, jsou příliš osobní, nebo je vyruší v nevhodnou dobu“ [12] 

 

Definice z ISO 9000: 

„Zákazník je charakterizován jako organizace nebo osoba, která přijímá produkt či službu.“ 

 

Spokojenost zákazníka vyjadřuje, jak jednotlivec vnímá provedení výrobků a služeb 

vzhledem ke svému očekávání. Zákazník, jehož zkušenost neodpovídá očekávání, bude 

nespokojený. Dle tohoto přístupu lze rozlišit několik typů zákazníků: naprosto spokojení 

zákazníci, což jsou buď loajalisté, kteří budou pokračovat v nákupech, nebo apoštolové, 

jejichž zkušenosti překonaly jejich očekávání a již s ostatními hovoří o podniku velmi 

pozitivně, odpadlíci, kteří pociťují neutrální nebo pouhé uspokojení a již pravděpodobně 

přestanou obchodovat s firmou, spotřebitelští teroristé, kteří mají negativní zkušenosti s 
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firmou a šíří o ní nepříznivé informace, rukojmí, nešťastní zákazníci, již zůstávají u firmy 

vzhledem k monopolnímu postavení nebo nízkým cenám a se kterými je obtížné a nákladné 

jednání, protože si často stěžují a žoldáci, velmi spokojení zákazníci bez skutečné loajality k 

firmě, již mohou přeběhnout někam jinam kvůli nižší ceně nebo impulzivně, navzdory 

rozumové úvaze o spokojenosti a loajalitě. [13] 

 

Definice spokojenosti zákazníků dle EFQM: 

„Souhrn pocitů zákazníka, odvozený od rozdílů mezi jeho očekávání a vnímanou realitou na 

trhu“  

 

Definice spokojenosti zákazníků dle normy ČSN EN ISO 9000:2006: 

„Vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků“ 

 

5. Proces hodnocení, statistické zpracování a analýza informací  

Při procesu hodnocení, musíme dodržet jistý postup, který nám zajistí získání primárních 

údajů, které následně vyhodnotíme pomocí statistických postupů. 

5.1. Primární data  

jsou shromažďována různými způsoby: 

 přímý průzkum - osobní rozhovory - individuální 

                       - skupinové 

                                       - telefonní rozhovory 

                                       - dotazníky (ankety) 

 pozorování - osobní, mechanické (skryté kamery) 

 experimenty - testování nového výrobku vlastními zaměstnanci, testy ve vlastních 

prodejnách, ochutnávky jídel [14, str. 77-78] 

 

5.1.1. Osobní rozhovory (interview) 

Považuje se za nejvšestrannější, jelikož umožňuje položit mnoho otázek a význam má i 

samotné pozorování respondenta. Vyžaduje dobrou organizační přípravu a určitý dohled, 

proto je tento způsob nejnákladnější. 

Osobní dotazování má dvě formy: interview a rozhovor při zastavení. 
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Při interview jsou respondenti vybírání náhodou a požádáni o rozhovor buď telefonicky, nebo 

jsou navštíveni doma. 

Rozhovor uskutečněný při zastavení má tu nevýhodu, že dotazování musí být velice krátké. 

 

5.1.2. Telefonní průzkum  

Patří mezi nejrychlejší metodu při shromažďování informací. Dotazovatel může objasnit 

nesprávně pochopené dotazy a může klást doplňující otázky. Dotazování musí být stručné a 

neosobní. [14, str. 81] 

  

5.1.3. Dotazníky 

Jsou nejpoužívanějším a nejpružnějším nástrojem, z důvodu širokého spektra možností, jak 

klást otázky. Výsledky lze rychle zpracovat, avšak samotnému sestavování musí být kladen 

velký důraz [14, str. 80]. Při sestavování dotazníků je třeba dávat pozor na správné formulování 

otázek, protože špatně sestavený dotazník může zpochybnit získané informace, které pak 

nemusí odpovídat potřebám podniku [4, str. 59]. Proto je velice důležité dodržovat tyto 

pravidla: 

 musí být jasná hlavní myšlenka dotazníku 

 otázky musí být jasně formulovány a musí být jednoznačně vykládány 

 otázky musí mít zachován určitý logický sled 

 dotazník by neměl být zahájen osobními a důvěrnými otázkami 

 dotazník by neměl obsahovat otázky navádějící předem k odpovědi 

 otázka by měla být formulována neurčitě 

 dotazník nesmí obsahovat vícenásobné otázky 

 otázek by nemělo být příliš mnoho [4, str. 59-60] 

 

  Dotazníky mohou být:  

 s otevřeným koncem (co si myslíte o..) 

 dichotomní (ano - ne) 

 výběrové (zaškrtává se jedna z mnoha možností) [14, str. 81] 
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5.1.3.1. Uzavřené otázky 

V tomto případě respondent vybírá odpověď, která je podle jeho názoru správná. Uzavřené 

otázky mohou být: 

 se dvěma možnými odpověďmi (ano-ne) 

 otázky s více volbami (a,b,c,d,..h) 

 otázky s vyznačením klasifikace (velmi dobrý, dobrý, špatný) 

 otázky s označením míry souhlasu nebo nesouhlasu (velmi souhlasím, spíše 

souhlasím, spíše nesouhlasím, velmi nesouhlasím) [4, str. 60] 

 

5.1.3.2. Otevřené otázky 

Respondent odpovídá vlastními slovy. Otevřené otázky mohou být: 

 volné – respondentovi je ponechána absolutní volnost při formulaci odpovědi 

 asociační – respondent uvede první slovo nebo stručnou charakteristiku, která ho 

napadne na položenou otázku 

 volné dokončení věty – respondent doplní naznačovanou větu [4, str. 61] 

 

Výhodou otevřených otázek je především fakt, že nabízí tazateli obvykle více informací. Mezi 

nevýhody potom patří nekonzistentní odpovědi a vyžadují čas na jejich formulaci. 

 

Nejběžnější způsob rozdání dotazníku je rozeslání poštou, včetně elektronického (e-mail, 

internet) nebo osobního předání. 

 

5.1.4. Pozorování 

Tato metoda spočívá v záměrném, cílevědomém a plánovitém sledování smyslově vnímaných 

skutečností, aniž by pozorovatel do pozorovaných skutečností zasahoval. Pozorovat lze i 

v případě osobního rozhovoru, sleduje se vybavení domácnosti – z toho se mohou odvodit 

příjmové skupiny, aniž by se provádělo vlastní dotazování.  

Pozorování může být mechanické – skryté, např. kamera sleduje reakci na nový výrobek, 

počítače návštěvnosti. Toho pozorování se provádí proto, aby přítomnost pozorovatele 

nenarušovala způsob pozorování. Mimo to mechanické se používá pozorování zjevné. [4] 

5.1.5. Experimentální metody 

V průběhu experimentu se v souhrnu daných podmínek, zavede testovací prvek, kdy se 

výsledek jeho působení pozoruje a měří na určitém procesu. Před uvedením výrobku na trh, se 
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dá výrobek do různých prodejen, v různých cenách a zkoumá se reakce zákazníků na tento 

produkt. Používané experimenty lze klasifikovat do dvou hlavních skupin. Jsou to jednak 

experimenty laboratorní (výrobkové testy) a terénní (tržní testy). [14] 

 

 

6. Statistické zpracování a analýza informací  

Informace a údaje získané v marketingovém průzkumu jsou zpracovány pomocí statistických 

postupů. Hodnoty sledovaných vlastností jsou zjišťovány pomocí znaků. Jako prvním 

určujícím hlediskem je rozdělení znaků na identifikační a na sledované. Mezi identifikační 

znaky patří ty, které určují, zda jednotka do souboru patří, nebo nepatří. Na rozdíl od znaků 

sledovaných, které sledují danou problematiku. Další hledisko rozděluje znaky na nominální 

(kvalitativní, slovní) a číselné (kvantitativní). [15] 

 

„Uspořádání získaných hodnot označujeme jako třídění. Při třídění rozlišujeme stupeň třídění. 

Tříděním 1. stupně je pouhý výčet absolutních či relativních četností v hodnotách jednoho 

znaku. Tříděním 2. stupně zachytíme jednotky, které mají stejné hodnoty již dvou tříděných 

vlastností zároveň. Těžiště práce se zpravidla soustředí na třídění 1. a 2. stupně. Výsledkem 

třídění prvního stupně je rozdělení četností v jednotlivých variantách znaku. V případě 

druhého stupně se jedná o rozdělení četností ve vzájemných kombinacích variant obou znaků. 

Výslednou podobou je tzv. kontingenční tabulka. Četnosti je třeba chápat jako funkce 

příslušných hodnot znaku. Každé rozdělení četností má totiž 2 aspekty: aspekt jedinečnosti, 

aspekt zákonitosti, z čehož lze vyvodit základní tendence.“ [15, str. 56]   
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7. Představení společnosti Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

Dopravní podnik Ostrava, a.s. je posledním pokračovatelem dopravců v historii hromadné 

dopravy ve městě Ostrava. Prvotním zakladatelem je Statutární město Ostrava. Váže se 

s tímto podnikem dlouhá historie, která získala za celou tu dobu bohaté zkušenosti a tím 

pokračují v udržení dobré tradici MHD. Nejdůležitějším faktorem je bez pochyby spokojenost 

zákazníků, proto vedení společnosti vybudovalo v červnu roku 2002 systém managementu 

kvality podle ISO 9001. Na základě toho to rozhodnutí je Dopravní podnik Ostrava držitelem 

certifikátu managementu kvality v souladu s EN ISO 9001:2008 pro provozování městské 

hromadné dopravy při dodržení ČSN EN 13816, včetně oprav a údržby tramvají, trolejbusů, 

autobusů a označníků při dodržení ČSN EN ISO 3834-2. Provozování autoškoly.   

 

7.1. Historie 

7.1.1. 1894 - 1918  Počátky městské dopravy za Rakousko-Uherska 

Rozrůstající se průmyslové oblasti v Evropě měl velký vliv na Ostravu a okolní obce, jelikož 

díky většímu počtu obyvatel, dolů a hutí se začal budovat dopravní systém, pro přepravu 

zboží. V roce 1847 byla vybudována železnice, která neměla příliš velké uplatnění, avšak to 

se změnilo po vybudování první parní dráhy roku 1894, která nejen že obstarávala přepravu 

osob, ale také nákladní přepravu. Tato skutečnost přivedla do města stavební ruch. V roce 

1901 se v ulicích města poprvé projely první elektrické tramvaje, které sloužily přepravě osob 

a železniční pozůstaly k dopravě nákladní. Šlo tedy o průlomové období dopravy, kde se 

nejen přešlo z železniční dopravy na tramvajovou, ale také se stále rozrůstaly přepravní trasy 

ať už v městě samotném, nebo mezi okolními obcemi a městy.  

 

7.1.2. 1918 – 1939 Poklidná léta první republiky 

Vznikem Československé republiky byly mnohé společnosti částečně nebo úplně pod 

vlastnictvím Rakouska. Tento stav se následně změnil ve prospěch československých 

subjektů, kdy společnost brněnských místních drah přesunula své ředitelství do Ostravy, a 

vytvořili novou společnost pod názvem Společnost moravských místních drah (SMMD), 

avšak to bylo brněnské ředitelství, město Ostrava dostalo 60% podíl. Za doby fungování této 

nové společnosti byly dodány nové motorové vozy, modernizovány stávající vozy, 

tramvajové trasy byly postupně opravovány a rozšiřovány, byl zaveden nový dopravní 

prostředek autobus, díky kterým bylo město propojeno s městy a obcemi, do kterých nevedly 

tramvajové trasy.  
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7.1.3. 1938 – 1948 Těžké časy plné změn 

Toto období bylo pro Ostravu tragedií. Sotva opět obnovili tratě a modernizovali vozy po 

první světové válce, přišla na řadu další, která měla za následek rozdělení území. Německo 

zabralo levý břeh Odry, Polsko se nakrátko zmocnilo Karvinska a Bohumínska. Tratě, které 

SMMD vybudovalo, byly rozděleny, vytrhány, zničeny nadměrnými převozy cestujících, 

zabavené vozy, autobusová doprava byla omezena, atd. Následkem bombardování, které 

zasáhlo i centrum města výrazně poškodilo a zničilo mnoho tramvají. Po osvobození 

Ostravska Rudou armádou bylo okamžitě zahájeno odstraňování následků války a obnovování 

dopravy. Obnovit tramvajovou a autobusovou dopravu se podařilo až v roce 1946. V roce 

1947 se SMMD rozhodla o likvidaci společnosti a veškerý majetek byl převeden městu 

Ostrava.  

 

7.1.4. 1949 – 1960 Městská doprava za budování socialismu 

Dne 1. ledna 1949 byl založen Dopravní podnik města Ostravy. Jeho základem se stala 

předchozí dopravní společnost SMMD. Okamžitě začaly vznikat návrhy na propojení 

jednotlivých tratí se zaměřením na celkové zlepšení dopravy. Počátkem 50. let se začal 

rozvíjet těžký průmysl a začaly se budovat nová sídliště, což mělo dopad na městskou 

dopravu. Začaly se tedy nakupovat nové tramvaje, ale jelikož stále nebyl jejich dostačující 

počet, odkupovaly se starší vozy z Prahy. Velkým zlepšením pro dopravu se stal rok 1953, 

kdy se zavedl jednotný tarif, posléze se nakoupily další nové tramvaje a vozy, na jejíchž 

údržbu byla vybudována moderní vozovna v Porubě. Velký význam měla i autobusová a 

trolejbusová doprava.  

 

7.1.5. 1960 - 1978 Období preference autobusů 

Počátkem 60. let dosáhla největšího rozmachu bytová výstavba v oblasti Hrabůvky a Zábřehu, 

pokračovala také výstavba Poruby. V obsluze těchto sídlišť se stále více prosazovaly 

autobusy. Ty také nahradily tramvaje na mnoha jednokolejných tratích, které pokračovali i 

v 70. letech. Mimo to byla zrušena nákladní tramvajová doprava v roce 1972. Trolejbusová 

doprava byla roku 1969 málem zrušena, díky zařízení pěší zóny v centu města, kde trolejbusy 

měly nefretkovanější úsek, zrušení se ovšem nekonalo. Avšak největším rozvojem v tomto 

období prošla autobusová doprava. Pro zrychlení dopravy a úsporu průvodčích bylo roku 

1978 zavedeno tzv. mechanické odbavování cestujících, kdy všechny vozy byly vybaveny 

znehodnocovači, ve kterých si cestující označovali jízdenky zakoupené v předprodeji. 
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7.1.6. 1978 – 1989 Návrat k elektrické trakci 

Nutnost kvalitativní změny městské dopravy v Ostravě a růst cen nafty po energetické krizi 

vedly k novému pohledu na výhody elektrické trakce v porovnání s autobusy. Vypracovaná 

studie doporučovala přestavbu tramvajové sítě na systém rychlé tramvaje, doplněný o 

trolejbusovou dopravu ve značně větší míře než doposud. Výrazně se rozšířila tramvajová 

doprava, ale také i autobusová. Byly nakupovány nové a moderní vozy, které však byly 

centrálně omezovány, stejně jako elektřina a nafta, dalším problémem byl nedostatek řidičů, 

čímž docházelo k omezování a ke značnému zhoršování kvality dopravy. 

 

7.1.7. 1989 - ???? Městská doprava v nových podmínkách 

Pádem totalitního režimu se začal Dopravní podnik především připravovat na konkurenci 

individuální dopravy a nárůstem osobních automobilů. Hlavním faktorem jsou té změny 

rozvojem techniky, začala se rozvíjet tarifní politika, mechanické znehodnovače byly 

nahrazeny elektrickými, jízdenky byly změněny na časové s možností přestupu. Významnou 

událostí byl vznik Ostravského dopravního integrovaného systému. Veškeré vozy získaly 

jednotný nátěr. Pokračovalo se ve výstavbě nových tratí a modernizací těch stávajících, 

modernizovaly se zastaralé vozy, aby se cestující cítili pohodlně a bezpečně. Zásadním 

přelomem je zavádění nízkopodlažních tramvají, trolejbusů a autobusů do provozu. Tento 

trend, probíhající na celém světě, je důležitým faktorem zvyšujícím přitažlivost MHD. 

Dopravní podnik Ostrava neustále zvyšuje kvalitu svých služeb, vozidel, především aby byl 

spokojen zákazník. 
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Praktická část 

8. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

Dopravní podnik Ostrava si uvědomuje důležitost spokojenosti, resp. nespokojenosti svých 

zákazníků, a proto provádí marketingové výzkumy již několik let, především aby zjišťovali 

trendy. Tyto výzkumy prováděly v minulosti i externí firmy. Výzkum mapuje postoje 

respondentů na území Ostravy a okolí. Na základě dotazníkového šetření byly sesbírány 

primární informace, které napomohou k definování cílů a problémům výzkumu.  

 

8.1. Definování problému a cílů výzkumu 

Jelikož společnost provádí výzkumy spokojenosti řadu let, tedy mají přibližnou představu, o 

zákazníkově spokojenosti, provádějí tyto marketingové výzkumy především pro 

informovanost nových trendů. Jedná se tedy o pravidelnou činnost s hodnocením úrovně nově 

či zavedených poskytovaných služeb. 

 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit respondentův názor na poskytované služby, kdy na základě 

těchto informací lze identifikovat příležitosti a odhalení nových problémů, spojené s novými 

potřebami, přáními, očekáváními a spokojenosti cestujících. 

 

8.2. Segmentace zákazníků 

Na základě zvolené metody marketingového výzkumu – dotazování online, bude zapotřebí 

100 - 150 respondentů. Cestující byli osloveni ve všech věkových skupinách a přibližně ve 

stejném poměru ženy, muži.  

 

8.3. Metoda sběru informací 

Pro tento výzkum byla použita metoda dotazování. Výhodou metody je vysoká návratnost 

dotazníků, krátký čas šetření. Nevýhody jsou oproti výhodám nepatrné. V této práci byla 

využita přímá (písemná) metoda dotazování. 
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8.3.1. Dotazník  

Pro lepší analýzu bylo zvoleno třináct uzavřených otázek a na doplnění pět otevřených otázek, 

které dávají volný prostor pro připomínky a postoje respondentů. V rámci škálování byla 

vybrána Likertova pětibodová verbální škála. Pro identifikaci zákazníka jsou na konci 

dotazníku otázky týkající se pohlaví, věku, vzdělání a sociálního postavení.  

 

Použitá škála v dotazníku včetně jejího hodnocení: 

 Velmi spokojen    1 

 Spokojen     2 

 Ani nespokojen, ani spokojen  3 

 Nespokojen     4 

 Velmi nespokojen    5 

 

V první části dotazníku byly zodpovídány otázky typu, jaké dopravní prostředky respondenti 

využívají nejčastěji, k jakým účelům cestování tyto dopravní prostředky využívají, jaké typy 

jízdenek využívají, jejich využívané služby apod.  

 

Další část je soustředěna na spokojenost, resp. nespokojenost s interiérem, exteriérem a 

cestováním v MHD po Ostravě, samozřejmě se také mohli svobodně vyjádřit, s čím 

konkrétním jsou nespokojeni. 

   

Výzkum proběhl na začátku března a trval měsíc, během tohoto období bylo získáno 122 

dotazníků. Většina informací byla získána pomocí dotazníku on-line, a ta menší část osobním 

dotazováním.  

 

9. Statistické zpracování a analýza informací 

Při samotném zpracování získaných údajů byly použity nástroje popisné statistiky. Především 

se jednalo o četnosti odpovědí na jednotlivé otázky a pro znázornění byla sestrojena 

kontingenční tabulka. 

K zjištění obecné míry spokojenosti sloužili střední hodnoty, konkrétně aritmetický průměr, 

modus, medián, směrodatnou odchylku a variační koeficient. Výsledky byly zpracovány v 

programu Microsoft Excel. 
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9.1. Uzavřené otázky 

1. otázka Kterým dopravním prostředkem jezdíte v Ostravě nejčastěji? 

Jak je z grafu č. 1 patrné, že více než polovina respondentů nejvíce využívá za dopravní 

prostředek tramvaj. Mezi druhý nejčastěji používaný prostředek 33% patří městské autobusy. 

Mimo tyto dopravní prostředky 8% cestujících využívají i jiné dopravní vozidla a mezi ně 

spadají příměstské vlakové spoje a osobní automobily. Trolejbusy spadají do méně využívané 

kategorie dopravy 5%. Medián = 2,5. Modus = 1, tedy tramvaje. Směrodatná odchylka = 

28,11. Variační koeficient = 92,17. 

 

 
Graf č. 1 Nejčastěji využívaný druh vozidel 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následující tabulka č. 1 znázorňuje procentuální rozdělení odpovědí dle věku a pohlaví 

respondentů. Nejčastější dopravní prostředky jsou podle respondentů tramvaje a městské 

autobusy, které denně průměrně využívá 40% cestujících. Nejméně využívaným prostředkem 

je trolejbus a to ve věkových skupinách od 28 do 49 let (0%), to však může být důvodem 

využívajících pohodlnější přepravy a to automobilů, které využívá věková skupina 28-39 let, 

z 25% odpovídajících. 

 

Tabulka č. 1 Využití dopravních prostředků 

Oblast Tramvaje 
Městské 

autobusy 
Trolejbusy Jiné 

Žena 52% 37% 3% 8% 

Muž 56% 26% 9% 9% 

15-19 let 34% 33% 33% 0% 

20-27 let 65% 26% 2% 7% 

28-38 let 25% 50% 0% 25% 

39-49 let 33% 67% 0% 0% 

50 a více let 25% 50% 25% 0% 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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2. otázka K jakým účelům používáte MHD? 

Na grafu č. 2 je zobrazena situace a nejčastější odpovědí na tuto otázku je cestování do školy, 

na kterou odpovědělo 40% respondentů. Do zaměstnání MHD využívají cestující s 29%. 

K lékaři MHD využívá 13% cestujících. Do skupiny jiné patří 18%, a zde spadá ježdění za 

všemi uvedenými možnostmi, nebo také za zábavou, za přáteli, na letiště, do restaurací, do 

nákupních center, za kulturní zábavou apod. Medián = 2,5. Modus = 2, tedy cestování do 

školy. Směrodatná odchylka = 19,62. Variační koeficient = 47,28. 

 

 
Graf č. 2 Účelnost MHD  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následující tabulka č. 2 znázorňuje procentuální rozdělení odpovědí dle věku a pohlaví 

respondentů. Nejvíce využívaná je městská hromadná doprava do zaměstnání a to ve věkové 

skupině 39-49 let, a také cestujícími, kteří dojíždí do škol, tedy od 15 do 27 let, jich využívá 

průměrně 61%, a převládá skupina žen. Vysoké procento cestujících ve věku 28-38 let, také 

využívá přepravu MHD za kulturou, nákupy, návštěv známých, apod.  

Tabulka č. 2 Účelné využití MHD 

Oblast Do školy Do zaměstnání K lékaři Jiné 

Žena 43% 33% 14% 10% 

Muž 37% 24% 5% 34% 

15-19 let 75% 0% 25% 0% 

20-27 let 47% 21% 12% 20% 

28-38 let 12% 50% 0% 38% 

39-49 let 0% 75% 25% 0% 

50 a více let 0% 67% 33% 0% 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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3. otázka Jaké druhy jízdenek využíváte nejčastěji?  

Mezi nejvíce používané druhy jízdenek spadá z 61% měsíční předplatní jízdenky. 

Jednorázové jízdenky využívá 20% cestujících. Roční předplatní jízdenky jsou výhodné pro 

8% cestujících a mezi jiné 11% spadají jízdenky čtvrtletní, půlroční jízdenky spojené 

s vlakovou přepravou ODIS a režijní jízdenky DPO. Tato otázka je znázorněna v grafu č. 3. 

Medián = 2,5. Modus = 2, tedy měsíční předplatní jízdenky. Směrodatná odchylka = 29,59. 

Variační koeficient =97,02. 

 

Graf č. 3 Nejčastěji používané druhy jízdenek 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podrobnější četnosti odpovědí respondentů na tuto otázku můžeme vyčíst z následující 

tabulky č. 3. Nejvíce využívané jízdenky v Ostravě jsou měsíční předplatní jízdenky, které 

využívá v průměru 61% cestujících ve všech věkových skupinách. Na druhou stranu mezi 

nejméně využívané jízdenky spadají roční předplatní jízdenky, které využívá průměrně 14% 

cestujících. Jednorázové jízdenky jsou nejčastěji využívané cestujícími ve věkové skupině 28-

39 let, tedy na 28%, kde rovněž spadají nejčastější využívané jízdenky čtvrtletní, a to z 29%. 

Tabulka č. 3 Nejvyužívanější druhy jízdenek   

Oblast 
Jednorázové 

jízdenky 

Měsíční předplatní 

jízdenky 

Roční předplatní 

jízdenky 
Jiné 

Žena 26% 58% 5% 11% 

Muž 9% 65% 13% 13% 

15-19 let 0% 100% 0% 0% 

20-27 let 21% 63% 5% 11% 

28-38 let 28% 43% 0% 29% 

39-49 let 25% 75% 0% 0% 

50 a více let 0% 25% 75% 0% 

   

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. otázka Využíváte e-kartu DPO, a. s.? 

Na tuto otázku bylo získáno 52% odpovědí typu ne, tedy nevyužívají e-kartu. 38% cestujících 

není obeznámeno se službami a výhodami e-karty. A pouhých 10% cestujících využívá této 

služby. Zobrazena situace na grafu č. 4. Medián = 2. Modus = 2, tedy ne. Směrodatná 

odchylka = 26,41. Variační koeficient = 64,94. 

 

 

Graf č. 4 Využití e-karty 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zajímavý pohled na odpovědi podle struktury pohlaví a věku nám ukazuje tabulka č. 4. E-

kartu nevyužívá až 39% mužů a to ve věku mezi 28-39 let. Dále si můžeme všimnout, že 

nejvíce tuto službu využívají ženy a muži ve věku nad 50 let - více než polovina z nich. Na 

100 % nevyužití služeb e-karty odpovídá věková skupina 15-19 let. 

Tabulka č. 4 Využití e-karty   

Oblast Ano Ne 
Neznám službu a 

výhody e-karty 

Žena 10% 53% 37% 

Muž 9% 52% 39% 

15-19 let 0% 100% 0% 

20-27 let 7% 56% 37% 

28-38 let 0% 43% 57% 

39-49 let 0% 50% 50% 

50 a více let 75% 0% 25% 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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5. otázka Jste spokojeni se změnou časové platnosti jízdenek od 1. 1. 2014? 

Na spokojenost se změnou časové platnosti odpovědělo 44% respondentů, že nevyužívá 

jednorázové jízdenky, avšak pro 38% cestujících to je přijatelná změna. A bohužel 18% 

cestujících nejsou spokojeni s touto změnou. Viz graf č. 5. Medián = 2,5. Modus = 3, tedy 

nevyužívám jednorázové jízdenky. Směrodatná odchylka =16,65. Variační koeficient = 40,95. 

 

 

Graf č. 5 Spokojenost se změnou časů jednorázových jízdenek 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z následující tabulky č. 5 lze vyčíst procentuální rozdělení odpovědí dle věku a pohlaví 

respondentů. Nejnižší četnost u odpovědi - Ano (25 %) měli cestující od 39 až nad 50 let. 

Skupina cestujících 50 a více let dosáhla naopak nejvyšší četnosti u odpovědí – Nevyužívám 

jednorázové jízdenky, kde tak odpovědělo 75 %. Nejvíce nespokojeni se změnou časů na 

jednorázových jízdenkách jsou cestující ve věkové skupině od 28 do 38 let. 

Tabulka č. 5 Spokojenost se změnou časové platnosti jednorázových jízdenek 

Oblast Ano Ne 
Nevyužívám 

jednorázové jízdenky 

Žena 39% 24% 37% 

Muž 35% 9% 56% 

15-19 let 33% 0% 67% 

20-27 let 42% 16% 42% 

28-38 let 28% 43% 29% 

39-49 let 25% 25% 50% 

50 a více let 25% 0% 75% 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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6. otázka Spokojenost s exteriérem 

Na tuto otázku respondenti odpovídali pěti stupňovou škálou, na grafu č. 6 jsou znázorněny 

veškeré odpovědi. Pro větší přehlednost jednotlivých získaných informací jsou rozděleny do 

samostatných grafů. Na otázku zda jsou cestující spokojeni s čistotou a úpravou zastávek 

odpovědělo 46% respondentů, že nejsou ani spokojeni ani nespokojeni. Spokojeno je 36 % 

dotazovaných. Do odpovědi nespokojených spadá 15 % dotazovaných. Velmi nespokojeni 

jsou cestující z 2%. A velmi spokojeno se cítí pouze 1 % zákazníků. Situaci znázorňuje graf č. 

7. Medián = 2. Modus = 3, v prvních dvou otázkách je modus ani nespokojen, ani spokojen, a 

ve druhých dvou otázkách je modus = 2, spokojen. Směrodatná odchylka = 24,63. Var. 

koeficient = 100, 96. 

 

Graf č. 6 Spokojenost cestujících s exteriérem 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 7 Spokojenost s čistotou a úpravou na zastávkách 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z následující tabulky č. 6 lze vyčíst procentuální rozdělení odpovědí dle věku a pohlaví 

respondentů. Je z ní patrné, že je poměrně veliký rozdíl mezi názory mužů a žen, stejně tak i 

ve věkové struktuře. V odpovědi spokojen je rozdíl četností mezi muži a ženami 10 %, kde 

je větší míra odpovědí u žen. Rozdíl je patrný v této odpovědi i mezi cestujícími ve věku 39 

až 49 let a nad 50 let. Spokojeni jsou cestující v 67 % ve věkové skupině 15-19 let, na rozdíl 

od zákazníků ve věkové skupině 39-49let, kde je spokojeno pouze 25 % z nich. Spíše 

nespokojeni jsou ženy od 39 do 49 let. Další četnosti jsou zobrazeny v tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6 Spokojenost s čistotou a úpravou zastávek 

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 

Nespokojen/

a 

Velmi 

nespokojen/

a 

Žena 0% 23% 29% 10% 0% 

Muž 2% 13% 16% 5% 2% 

15-19 let 0% 67% 0% 33% 0% 

20-27 let 2% 35% 47% 14% 2% 

28-38 let 0% 29% 71% 0% 0% 

39-49 let 0% 25% 25% 50% 0% 

50 a více let 0% 50% 50% 0% 0% 

   Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na otázku zda jsou spokojeni s pohodlím a vybaveností zastávek se nejvíce cestujících 

vyjádřilo s odpovědí ani nespokojen, ani spokojen 46%. Velká část je s touto otázkou 

nespokojena 28%. Avšak 24% cestujících je s pohodlím spokojena. Respondenti, kteří jsou 

velmi nespokojeni, tvoří 2%. A velmi spokojeni cestující nejsou žádní 0%, jak je možno 

vidět na grafu č. 8. Směrodatná odchylka = 23,55. Var. koeficient = 96,53. 

 

Graf č. 8 Spokojenost s pohodlím a vybaveností zastávek 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V tabulce můžeme vidět, že žádný cestující (0%) není velmi spokojen s pohodlím a 

vybaveností na zastávkách. Vyskytují se především odpovědi ani nespokojen ani spokojen, 

kde odpověděli klienti ve věku 39 – 49 ze 75 % případů a ve věku 15-19 let takto 

odpovědělo 67 % respondentů. Další odpovědi byly srovnatelné ve všech věkových 

strukturách i mezi pohlavími. Tyto informace nám poskytuje následující tabulka č. 7. 

 
Tabulka č. 7 Spokojenost s pohodlím a výbavou zastávek 

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 

Nespokojen/

a 

Velmi 

nespokojen/

a 

Žena 0% 18% 47% 32% 2% 

Muž 0% 35% 43% 22% 0% 

15-19 let 0% 33% 67% 0% 0% 

20-27 let 0% 21% 44% 33% 2% 

28-38 let 0% 29% 43% 28% 0% 

39-49 let 0% 25% 75% 0% 0% 

50 a více 

let 
0% 50% 25% 25% 0% 

   Zdroj: vlastní zpracování 

 

Co se týče otázky spokojenosti s jízdními řády na zastávkách, je 49% cestujících spokojeno. 

Velmi spokojených cestujících je 39%. Do skupiny ani spokojených, ani nespokojených 

spadá 7% respondentů. Skupinu nespokojených potom tvořící 3% a velmi nespokojených 

tvoří 2% cestujících. Zobrazená situace je na grafu č. 9. Směrodatná odchylka = 27,44. Var. 

koeficient=112,45. 

 

Graf č. 9 Spokojenost s jízdními řády vystavených na zastávkách 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce můžeme vidět, odpovědi na otázku jízdních řádů na zastávkách.  Je patrné, že 54% 

respondentů je spokojeno s přehledností jízdních řádů, a to jak v mužské kategorii, tak 

ženské. I vysoké procento respondentů je velmi spokojeno s touto otázkou. Další informace 

jsou zobrazeny v následující tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8 Spokojenost s jízdními řády 

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 

Nespokojen/a 
Velmi 

nespokojen/a 

Žena 37% 50% 10% 3% 0% 

Muž 44% 48% 4% 4% 0% 

15-19 let 33% 33% 34% 0% 0% 

20-27 let 42% 54% 2% 2% 0% 

28-38 let 43% 43% 14% 0% 0% 

39-49 let 25% 25% 50% 0% 0% 

50 a více 

let 
25% 50% 0% 25% 0% 

  

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Spokojenost s dostupností zastávek je zobrazena na grafu č. 10 a výsledky jsou následující. 

Velké procento cestujících je spokojeno 66%. Do skupiny velmi spokojených spadá 15% 

respondentů. Ani nespokojeni, ani spokojeni jsou cestující tvořící 13% odpovědí. Bohužel 

nespokojeni cestující tvoří 6%. A velmi nespokojen není žádný cestující 0%. Směrodatná 

odchylka = 31,89. Var. koeficient = 130,69. 

 

 

Graf č. 10 Spokojenost s dostupností zastávek MHD 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z následující tabulky č. 9 lze vyčíst procentuální rozdělení odpovědí dle věku a pohlaví 

respondentů.  U odpovědi spokojen vidíme, že je spokojenost s dostupností zastávek vysoká a 

téměř všechny věkové skupiny odpověděly nad 50%. Naopak muži z věkové skupiny 15-19 

let jsou na 67% nespokojeni. Více naleznete v následující tabulce. 
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Tabulka č. 9 Spokojenost s dostupností zastávek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 

Nespokojen/a 

Velmi 

nespokojen/

a 

Žena 16% 61% 18% 5% 0% 

Muž 13% 74% 4% 9% 0% 

15-19 let 0% 33% 0% 67% 0% 

20-27 let 18% 65% 12% 5% 0% 

28-38 let 0% 86% 14% 0% 0% 

39-49 let 25% 25% 50% 0% 0% 

50 a více let 0% 100% 0% 0% 0% 

   Zdroj: vlastní zpracování 

 

7. otázka Spokojenost s interiérem 

Na tuto otázku respondenti odpovídali pěti stupňovou škálou, na grafu č. 11 jsou znázorněny 

veškeré souhrnné odpovědi. Pro větší přehlednost jednotlivých získaných informací jsou 

rozděleny do samostatných grafů. Medián = 3. Modus = 2, tedy nejčastější odpověď 

spokojeni. Směrodatná odchylka = 25,74. Var. koeficient = 105,51. 

 

Graf č. 11 Spokojenost s interiérem 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na otázku zda jsou cestující spokojeni s čistotou a úpravou uvnitř vozů odpovědělo 51% 

respondentů, že jsou spokojeni. Ani spokojeno, ani nespokojeno je 33 % dotazovaných. Do 

odpovědi nespokojených spadá 10 % dotazovaných. Velmi spokojeni jsou cestující z 5%. A 

velmi nespokojeno se cítí pouze 1 % zákazníků. Situaci znázorňuje graf č. 12. 
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Graf č. 12 Spokojenost s čistotou ve vozidlech  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 10 znázorňuje spokojenost cestujících s čistotou uvnitř vozidel. Je patrné, že 

většina cestujících je spíše spokojena, nejvíce tedy věková skupina 50 a více let, která 

odpověděla na 75%. Nejvíce nespokojena je potom věková skupina 15-19 let (33%). Další 

četnosti jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka č. 10 Spokojenost s čistotou vozidel    

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 
Nespokojen/a 

Velmi 

nespokojen/a 

Žena 5% 50% 37% 8% 0% 

Muž 4% 52% 26% 13% 2% 

15-19 let 0% 67% 0% 33% 0% 

20-27 let 5% 44% 37% 12% 2% 

28-38 let 14% 72% 14% 0% 0% 

39-49 let 0% 50% 50% 0% 0% 

50 a více let 0% 75% 25% 0% 0% 

  

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Na otázku zda jsou spokojeni s informacemi poskytovaných uvnitř vozů (hlášení stanic) se 

nejvíce cestujících vyjádřilo, s odpovědí spokojen/a 62%. Velmi spokojených cestujících je 

25%. Do skupiny ani spokojen/a, ani nespokojen/a spadá 11% respondentů. Respondenti, 

kteří jsou nespokojeni, tvoří 2%. A velmi nespokojeni cestující nejsou žádní 0%, jak je možno 

vidět na grafu č. 13. Směrodatná odchylka = 31,22. Var. koeficient = 127,96. 
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Graf č. 13 Spokojenost s informacemi poskytovaných uvnitř vozů (hlášení stanic) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 11, vyjadřuje četnosti spokojenosti s informacemi uvnitř vozů. Většina 

respondentů je více spokojena. Velmi spokojeni jsou muži ve věkové skupině 28-38 let, jejich 

odpovědi vyšly na 43%. Spokojeni jsou opět více muži, kterých je spokojeno 65%. A ženy ani 

nespokojené, ani spokojené odpověděli se 14%. Další informace jsou v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 11 Spokojenost s informacemi uvnitř vozů   

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 

Nespokojen/a 
Velmi 

nespokojen/a 

Žena 24% 60% 16% 0% 0% 

Muž 26% 65% 5% 4% 0% 

15-19 let 0% 100% 0% 0% 0% 

20-27 let 23% 65% 9% 3% 0% 

28-38 let 43% 43% 14% 0% 0% 

39-49 let 25% 50% 25% 0% 0% 

50 a více let 25% 50% 25% 0% 0% 

  

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Co se týče otázky spokojenosti s pohodlím ve vozidlech v rozdílném ročním období, 

je 34% cestujících spokojeno. Do skupiny ani spokojených, ani nespokojených spadá 

29% respondentů. Skupinu nespokojených potom tvořící 25% a velmi nespokojených 

tvoří 7% cestujících. Velmi spokojených cestujících je 5%. Zobrazená situace je na 

grafu č. 14. Směrodatná odchylka = 16,46. Var. koeficient = 67,44. 
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Graf č. 14 Spokojenost s pohodlností ve vozidlech v rozdílném ročním období 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Struktura mezi pohlavími a věkem v otázce spokojenosti s pohodlím ve vozidlech má spíše 

homogenní podobu. Pouze respondenti ve věku mezi patnácti až devatenácti a nad padesát let 

neoznačili cestující odpověď ani spokojen ani nespokojen. Stejně tak neoznačila odpověď 

nespokojen skupina cestujících mezi 28-38 lety. Další podrobnosti můžeme vidět v tabulce č. 

12. 

Tabulka č. 12 Spokojenost s pohodlím ve vozech v různém ročním období  

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 

Nespokojen/a 
Velmi 

nespokojen/a 

Žena 3% 37% 34% 18% 8% 

Muž 9% 30% 22% 35% 4% 

15-19 let 0% 67% 0% 33% 0% 

20-27 let 7% 30% 28% 26% 9% 

28-38 let 0% 29% 71% 0% 0% 

39-49 let 0% 25% 25% 50% 0% 

50 a více let 0% 75% 0% 25% 0% 

  

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Spokojenost s dostupností zastávek je zobrazena na grafu č. 15 a výsledky jsou následující. 

Velké procento cestujících je spokojeno 66%. Do skupiny velmi spokojených spadá 15% 

respondentů. Ani nespokojeni, ani spokojeni jsou cestující tvořící 13% odpovědí. Bohužel 

nespokojeni cestující tvoří 6%. A velmi nespokojen není žádný cestující 0%. Směrodatná 

odchylka = 19,82. Var. koeficient = 81,23. 

6 

42 

36 

30 

8 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

velmi spokojen/a 

spokojen/a 

ani nespokojen/a, ani spokojen/a 

nespokojen/a 

velmi nespokojen/a 



45 
 

 

Graf č. 15 Spokojenost s bezpečností při cestování MHD 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z následující tabulky č. 13 lze vyčíst procentuální rozdělení odpovědí dle věku a pohlaví 

respondentů. Bezpečně ve vozidlech se cítí spíše muži, 52% ve věkové skupině 50 a více jich 

odpovědělo na 75% a skupina 15-19 let odpověděla na 100%. Avšak velmi nespokojené jsou 

ženy nad 50 let, 25%, které se necítí bezpečně. 

Tabulka č. 13 Spokojenost s bezpečností  

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 

Nespokojen/a 
Velmi 

nespokojen/a 

Žena 10% 32% 42% 13% 3% 

Muž 0% 52% 22% 22% 4% 

15-19 let 0% 100% 0% 0% 0% 

20-27 let 5% 30% 42% 21% 2% 

28-38 let 14% 57% 29% 0% 0% 

39-49 let 25% 25% 25% 25% 0% 

50 a více let 0% 75% 0% 0% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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8. otázka Cestování v MHD 

Na tuto otázku respondenti odpovídali pěti stupňovou škálou, na grafu č. 16 jsou znázorněny 

veškeré souhrnné odpovědi. Pro větší přehlednost jednotlivých získaných informací jsou 

rozděleny do samostatných grafů. Viz níže. Medián = 2. Modus = 2, tedy nejčastější odpověď 

spokojeni. 

 

 

Graf č. 16 Spokojenost s cestováním v MHD 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na otázku zda jsou cestující spokojeni s dodržováním jízdních řádů, odpovědělo 57% 

respondentů, že jsou spokojeni. Skupiny ani spokojeno, ani nespokojeno tvoří 15 % 

dotazovaných. Do odpovědi velmi spokojených spadá 13 % dotazovaných. Nespokojeni jsou 

cestující z 10%. A velmi nespokojeno se cítí 5 % zákazníků. Situaci znázorňuje graf č. 17. 

Směrodatná odchylka = 25,90. Var. koeficient = 106,15. 

 

Graf č. 17 Spokojenost s dodržováním jízdních řádů  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Strukturu odpovědí ohledně spokojenosti s dodržováním jízdních řádů můžeme vidět v 

tabulce č. 14. Spokojeno s otázkou je víc než polovina všech dotazovaných a nejvíce věkové 

skupiny od 39 do 50 a více let, které obě mají 75%. Velmi spokojeni jsou potom muži ve 

věkové skupině 20-27 let. U odpovědí nespokojen je nejvyšší četnost u osob 19 let a to 

především u můžu (33%). 

 

Tabulka č. 14 Spokojenost s dodržováním jízdních řádů   

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 

Spokojen/

a 

Ani 

nespokojen/a

, ani 

spokojen/a 

Nespokojen/

a 
Velmi nespokojen/a 

Žena 8% 61% 18% 8% 5% 

Muž 22% 52% 9% 13% 4% 

15-19 let 0% 67% 0% 33% 0% 

20-27 let 16% 54% 14% 9% 7% 

28-38 let 14% 57% 29% 0% 0% 

39-49 let 0% 75% 25% 0% 0% 

50 a více let 0% 75% 25% 0% 0% 

  

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 18 znázorňuje spokojenost s plynulou návazností dopravních prostředků mezi sebou. 

Spokojených cestujících je 44%. Do skupiny ani spokojen/a, ani nespokojen/a spadá 27% 

respondentů. Nespokojených cestujících je rovných 20%. Respondenti, kteří jsou velmi 

spokojeni, tvoří 7%. A velmi nespokojeni cestující tvoří 2%. Směrodatná odchylka = 19,92. 

Var. koeficient = 84,41.  

 

 

Graf č. 18 Spokojenost s plynulou návazností jednotlivých vozů 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Zajímavý pohled se naskytuje v následující tabulce č. 15 vztahující se ke spokojenosti 

cestujících s plynulou návazností dopravních prostředků. Ukazuje se zde, že muži jsou 
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spokojeni v 65 % a ženy ve 29 %. Velmi spokojeny jsou ženy ve věkové skupině 28-38 let. 

Nespokojeny jsou spíše ženy v 26 % a to ve věkové struktuře 20-27 let v 28 %. Velmi 

nespokojeny jsou pak ženy ve 3 %. 

 

Tabulka č. 15 Spokojenost s plynulou návazností jednotlivých spojů  

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 
Nespokojen/a Velmi nespokojen/a 

Žena 10% 29% 32% 26% 3% 

Muž 0% 65% 18% 17% 0% 

15-19 let 0% 67% 33% 0% 0% 

20-27 let 7% 44% 19% 28% 2% 

28-38 let 14% 43% 29% 14% 0% 

39-49 let 0% 50% 50% 0% 0% 

50 a více let 0% 0% 75% 25% 0% 

  

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Co se týče otázky spokojenosti s počtem spojů, je 41% cestujících spokojeno. Do skupiny ani 

spokojených, ani nespokojených spadá 28% respondentů. Stejně tak skupinu nespokojených 

potom tvořící 28% a velmi spokojených tvoří 3% cestujících. Velmi nespokojených 

cestujících je 0%. Zobrazená situace je na grafu č. 19. Směrodatná odchylka = 21,51. Var. 

koeficient = 88,17. 

 
Graf č. 19 Dostačující počet spojů s ohledem na počet cestujících 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 16 vyjadřuje spokojenost, resp. nespokojenost, s počtem spojů s ohledem na 

vysoký počet cestujících. Jak se možno vidět opět převládají odpovědi typu spokojen, ani 

nepokojen, ani spokojen a nespokojen. Do spokojených cestujících patří věkové skupiny od 

39 do 49 let a nad 50 let, které mají 50%. Stejně je tomu i tak u odpovědi ani spokojen, ani 

nespokojen. Nespokojeni jsou cestující spíše ženy 34%. 
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Tabulka č. 16 Spokojenost s počtem spojů    

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 

Nespokojen/a 
Velmi 

nespokojen/a 

Žena 5% 37% 24% 34% 0% 

Muž 0% 48% 35% 17% 0% 

15-19 let 0% 33% 34% 33% 0% 

20-27 let 2% 44% 21% 33% 0% 

28-38 let 14% 14% 43% 29% 0% 

39-49 let 0% 50% 50% 0% 0% 

50 a více let 0% 50% 50% 0% 0% 

  

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Spokojenost s rychlostí přepravy MHD je zobrazena na grafu č. 20 a výsledky jsou 

následující. Velké procento cestujících je spokojeno 70%. Do skupiny ani spokojených, ani 

nespokojených spadá 18% respondentů. Velmi spokojeni cestující tvoří 7%. Nespokojeni 

cestující pak tvořící 5% odpovědí. Velmi nespokojeni cestující tvoří 0%. Směrodatná 

odchylka = 35,37. Var. koeficient = 144,95. 

 

Graf č. 20 Rychlost přepravy MHD je uspokojivá 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

V následující tabulce č. 17 jsou zaznamenány četnosti týkající se rychlosti přepravy 

v Ostravě. Až 100% cestujících je spokojeno ve věkové skupině 50 a více let. Do odpovědi 

ani nespokojen, ani spokojen se vyjádřilo více žen 21% a to ve věkové skupině 28-38 let. 

Nespokojeni jsou cestující ve věkové skupině 39-49 let, 25%.   
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Tabulka č. 17 Spokojenost s rychlostí přepravy    

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 

Nespokojen/a 
Velmi 

nespokojen/a 

Žena 8% 66% 21% 5% 0% 

Muž 4% 78% 13% 5% 0% 

15-19 let 0% 67% 33% 0% 0% 

20-27 let 9% 70% 16% 5% 0% 

28-38 let 0% 71% 29% 0% 0% 

39-49 let 0% 50% 25% 25% 0% 

50 a více let 0% 100% 0% 0% 0% 

  

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Na otázku spokojenosti s tarifním systémem v Ostravě a okolí je spokojena více než polovina 

respondentů 52%. Ani spokojeno, ani nespokojeno je 23% cestujících. Skupinu velmi 

spokojených tvoří 15% cestujících, Nespokojeni jsou pak respondenti z 7% a velmi 

nespokojeni z 3%. Tuto otázku znázorňuje graf č. 21.  Směrodatná odchylka = 24,02. Var. 

koeficient = 98,43. 

 
Graf č. 21 Tarifní systém (systém zón) je srozumitelný a přehledný 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Z následující tabulky č. 18 lze vyčíst procentuální rozdělení odpovědí dle věku a pohlaví 

respondentů. Pouze 61 % dotazovaných mužů je spokojeno s tarifním systémem na území 

Ostravy. Věková struktura nám napoví, že 75 % dotázaných cestujících od 39 do 49 let není 

ani spokojeno, ani nespokojeno. Nespokojeni cestující převládají ženy a to ve věkové skupině 

nad 50 let. Velice spokojeny jsou pak ženy ve věkové skupině 20-27 let, 19%.  
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Tabulka č. 18 Spokojenost s tarifním systémem Ostravy a okolí 
 

Oblast 
Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Ani 

nespokojen/a, 

ani spokojen/a 

Nespokojen/a 
Velmi 

nespokojen/a 

Žena 18% 47% 21% 11% 3% 

Muž 9% 61% 26% 0% 4% 

15-19 let 0% 67% 33% 0% 0% 

20-27 let 19% 51% 18% 7% 5% 

28-38 let 14% 86% 0% 0% 0% 

39-49 let 0% 25% 75% 0% 0% 

50 a více let 0% 25% 50% 25% 0% 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

9. otázka Jestliže srovnáte Vaše cestování po Ostravě s dobou před dvěma roky, 

máte pocit, že 

Více než polovina cestujících 51% cestuje stejnou frekvencí, ve srovnání s dobou před dvěma 

roky. 24% respondentů cestuje MHD méně často. Cestující, kteří cestují častěji, než před 

dvěma roky tvoří 15%. A cestující, kteří necestují vůbec, nebo nedokážou posoudit, tvoří 

dohromady 10%. Znázorněno v grafu č. 22. Medián = 3. Modus = 2, tedy nejčetnější odpověď 

respondentů cestuje stejnou frekvencí. Směrodatná odchylka = 23,26. Var. koeficient = 95,31.  

 

 

Graf č. 22 Frekvence cestujících 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Z následující tabulky č. 19 lze vyčíst procentuální rozdělení odpovědí dle věku a pohlaví 

respondentů. Až 67 % respondentů začalo cestovat MHD častěji, a to především ve věkové 

skupině 15-19 let. Průměrně 55% respondentů cestuje neustále stejnou frekvencí. Mizivé 
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procento cestujících nedokáže posoudit, nebo necestuje vůbec. Ze 122 respondentů průměrně 

20% cestuje méně, než před dvěma roky. 

Tabulka č. 19 Frekvence cestování   

Oblast 
Cestujete 

v MHD častěji 

Cestujete 

MHD stejnou 

frekvencí 

Cestujete 

MHD méně 

často 

Necestoval/a 

jsem vůbec 

Nedokážu 

posoudit 

Žena 16% 50% 26% 5% 3% 

Muž 13% 52% 22% 4% 9% 

15-19 let 67% 33% 0% 0% 0% 

20-27 let 16% 47% 28% 7% 2% 

28-38 let 0% 57% 14% 29% 0% 

39-49 let 0% 75% 25% 0% 0% 

50 a více let 0% 75% 25% 0% 0% 

   Zdroj: vlastní zpracování 

 

10. otázka Pohlaví  

Z celkového počtu 122 dotázaných byla mírná převaha žen, kterých bylo 57 %. Muži tvořili 

43 % dotazovaných. Na grafu č. 23 můžeme vidět procentní složení pohlaví zkoumaných 

cestujících. 

 

Graf č. 23 Pohlaví respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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11. otázka Věk  

Ve věkové struktuře dotazovaných dominují cestující mezi 20-27 lety, kterých bylo 70 % 

dotázaných. O něco méně byla početná věková skupina 28-29 let, která tvořila 11 %. Věkové 

skupiny od 39 do 50 a více let spolu tvoří 14% respondentů. Bohužel nejméně početná 

skupina je 15-19 let, která tvořila pouhých 5 %. Graficky můžeme vidět věkovou strukturu v 

grafu č. 24. 

 

Graf č. 24 Věk respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

12. otázka Nejvyšší dosažené vzdělání 

Z nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů mírně převažuje vysokoškolské vzdělání, tedy 

49%. Cestujících se středoškolským vzděláním zodpovídalo na dotazník 46%. Bohužel 

nejméně získaných odpovědí bylo od cestujících se základním vzděláním, tedy 5%. A 

vyučen/a bez maturity nezodpověděl žádný cestující 0%, jak můžeme vidět na grafu č. 25. 

 

Graf č. 25 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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13. otázka Sociální postavení 

Nejvíce získaných informací je od studentů 61%. Zaměstnanců vyplnilo dotazník 34% a 

ekonomicky neaktivních, tedy důchodců, žen na mateřských dovolených a nezaměstnaných 

zodpovědělo 5%, jak je tomu vidět na níže uvedeném grafu č. 26.  

 

 

Graf č. 26 Sociální postavení respondentů  

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro ukázku byla sestrojena kontingenční tabulka k otázce č. 1, kterým dopravním 

prostředkem jezdíte v Ostravě nejčastěji? 

 

Kontingenční tabulka č. 1 Dopravní prostředky MHD, které nejčastěji používají respondenti 

rozdělení dle pohlaví.  

 
tramvaj autobus trolejbus jiné celkem 

ženy 40 28 2 6 76 

muži 26 12 4 4 46 

celkem 66 40 6 10 122 

9.2. Otevřené otázky 

V dotazníku byly kromě uzavřených otázek zahrnuty i otevřené otázky, ve kterých mohli 

cestující dobrovolně vyjádřit svůj osobní názor. Bylo zařazeno pět otevřených otázek, které 

slouží pro přesnější vyhodnocení. První z nich byla součástí otázky č. 4, která souvisela 

s využíváním e-karty. Druhá otevřená otázka zaznamenává postoj ke změně časové platnosti 

jízdenek zavedené 1. 1. 2014. Třetí otevřená otázka se opět vztahuje k otázce č. 5, a to 

vyjádření k exteriéru, tedy zastávek MHD. Další čtvrtá otevřená otázka je součástí otázky č. 
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5% student  
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6, kde se opět cestující mohli vyjádřit k interiéru dopravních vozů. Pátá otevřená otázka byl 

jejich subjektivní postoj spokojenosti, resp. nespokojenosti.  

 

 4. otázka Využíváte e-kartu DPO,a.s.? Zde se můžete vyjádřit, z jakého důvodu e-

kartu nevyužíváte, i když znáte službu a výhody e-karty. 

Na tuto otázku se vyjádřilo pár cestujících, kteří odpověděli, že ji nevyužívají z důvodu, že 

nejezdí MHD pravidelně a také že zatím nevyužívají, ale mají v plánu si ji pořídit. Ve 

většině případů cestující tuto službu neznají, a proto tedy nevyužívají.   

 5. otázka Jste spokojeni se změnou časové platnosti jízdenek od 1. 1. 2014? Zde 

můžete více odůvodnit svůj kladný či záporný postoj ke změně časové platnosti 

jízdenek zavedené 1. 1. 2014.  

K této otázce se cestující vyjádřili kladně, i záporně. Cestujícím vyhovují spíše 30 minutové 

jízdenky, kdežto zkrácení 15 minutové jízdenky na 10 minutovou nevyhovují z důvodu, že 

není dostatečně dlouhá, na přejezd z místa A do místa B. Dalším nespokojeným názorem byly 

ceny na jízdenkách, neodpovídají časům. Ale také tyto 10 minutové jízdenky jsou výhodné 

pro cestující, kteří cestovali menší časové úseky.   

 6. otázka Spokojenost s exteriérem 

Názor cestujících k této otázce je následující. Mají pocit, že by se mohlo rekonstruovat více 

zastávek, chybí lavičky na frekventovanějších místech, nadstřešení zastávek. U čistoty a 

udržování zastávek jsou nespokojeni s větší udržovaností čistoty v centrech, než na okrajích 

města. Negativní ohlasy jsou na kouření na zastávkách. Vyjadřují svou nespokojenost, také 

s ničením zastávek, také jim přijde odpuzující sobotní nepořádek na zastávkách po pátečních 

večer, především na zastávkách v centu města.  

 7. otázka Spokojenost s interiérem 

Na spokojenost s interiérem dotazující odpověděli, že jim vadí teplotní rozdíly v 

různých ročních obdobích. Topí se, i když venku nemrzne, nebo naopak, netopí se, když je 

potřeba. To souvisí i s větráním ve vozidlech, příliš malé okna v novějších tramvajích. Jsou 

nespokojeni s vysokým výskytem bezdomovců ve vozidlech.  
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 10. otázka S čím konkrétním při jízdě MHD jste osobně nespokojen/a? 

V této otázce mohli projevit respondenti jakýkoliv svůj názor na služby dopravních 

prostředků. Především jsou nespokojeni respondenti s chováním řidičů, překračují povolené 

rychlosti (v autobusech), nečekají na přípojné spoje, nelíbí se jim zbytečné zvonění, když se 

potkají tramvaje. Nespokojeni jsou také s cestujícími, kteří nedodržují přepravní předpisy a 

chodí do vozidel špinaví a zapáchající z práce.  

 

9.3. Analýza stavu 

Pro srovnání výsledků dotazníku byl použit průzkum prováděný externí firmou před 10 lety. 

Pro dopravní podnik je to výhodné srovnání, díky kterému se odhalí dlouhodobější pohled 

cestujících na celkovou dopravu. Externí průzkum probíhal v roce 2004 firmou Respond&Co.  

Oproti průzkumu před deseti lety frekvence cestování byla zvýšená o 15%, avšak většina 

cestujících využívá MHD stejnou frekvencí. Využívání dopravy se takřka nezměnilo, nejvíce 

využívají respondenti do 27 let a to především do škol a zaměstnání. Nejpoužívanější 

dopravní prostředek také zůstal na stejném procentu a jsou to tramvaje, avšak pokles 

zaznamenaly městské autobusy až o 20%. Účel dopravních služeb se nepatrně změnil, oproti 

průzkumu 2004, kde nejvíce cestovali za zábavou a službami (65,7%), dnes využívají dopravu 

do škol a do zaměstnání a nákupy, služby a jiné jsou dnes na 18%. Co se týče exteriéru, 

interiéru a cestování v MHD se tento stav rapidně změnil. Před 10 lety cestující byli spokojeni 

s čistotou a udržováním těchto míst, dnes je tomu právě naopak, mezi nejhorší hodnocené 

patří právě tyto faktory. A s posledním srovnatelným údajem s externím průzkumem jsou 

druhy jízdenek, a zde je to opět na stejné úrovní jako před 10 lety. Nejvyužívanější jsou 

měsíční předplatní jízdenky.     

10. Návrhy na zlepšení 
Marketingový průzkum v otevřených otázkách ukázal, že respondenti jsou nespokojeni se 

zázemím a vzhledem zastávek MHD Ostrava, s kvalitou interiéru a bezpečnosti ve vozidlech 

přepravy. Respondenti dále uváděli nespokojenost s časovosti intervalů spojů přepravy MHD 

Ostrava o víkendech a státních svátcích, přeplněností vozidel v určitých časových intervalech, 

dále kritizovali zkracování intervalu spojů (zejména u linky 8, 9) s paralelním snižováním 

počtu vagonu dopravní soupravy, které se projevuje přeplněnosti MHD prostředků. Část 

respondentů uváděli obavy z bezpečnosti jízdy, a také s negativním chováním některých 

řidičů MHD. V dotazníkovém šetření byli respondenti dotázaní na používání a znalost výhod 

e-karet, a spokojenost se změnu časovosti jednorázových.      
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Se zastávkami MHD v otevřených otázkách malá část respondentu uvedla spokojenost, 

z čehož lze usuzovat, že DPO rekonstrukci zastávek provádí. Respondenti, kteří byli 

nespokojeni s exteriérem MHD, jako důvod uváděli nedostatečný počet míst k sezení, 

nepořádek, nedostatečné chránění proti povětrnostním vlivům a nedostatek bezpečí zejména 

v nočních hodinách. Pro vyšší spokojenost cestujících by měla společnost zavést opatření 

proti negativním jevům vedoucí k nespokojenosti cestujících. Rekonstrukcí a modernizací 

stávajících zastávek provádět dle analýzy počtu nastupujících a frekvence využití zastávek, 

které mohou provádět studenti vysokých a vyšších odborných dopravních škol v rámci 

bakalářských, diplomových a absolventských prací. Dále navrhuji zvýšit počet úklidových 

aktivit na zastávkách v centru i na okrajích Ostravy zejména o víkendech, které mohou 

provádět v rámci domluvené spolupráce mezi DPO, a.s. s úřadem práce a městským soudem 

Ostrava nezaměstnaní občané a odsouzení na veřejně prospěšné práce. S nepořádkem na 

zastávkách úzce souvisí vandalismus. Je samozřejmé, že pachatele je příliš obtížné dostihnout 

přímo na místě, ale může se stát, že bude poblíž občan, který je svědkem ničení majetku jak 

exteriéru, tak interiéru, a není mu toto chování lhostejné a byl by ochoten přispět k odhalení 

pachatele, takového občana ocenit například ročním jízdným zdarma, použit výzvu odměny 

v dopravních prostředcích MHD. Také doporučuji analýzu frekvenci oprav zastávek a v rámci 

dohody s městem a městskou policii Ostrava tyto místa vybavit monitorovacím kamerovým 

systémem.  

 

S interiérem vozu přepravy v otevřených otázkách malá část respondentu uvedla spokojenost, 

z čehož lze usuzovat, že DPO obnovuje a revitalizuje vozové soupravy. V interiéru vozidel 

nespokojení respondenti kritizovali nedostatek prostoru, nedostatečné udržování teploty, a to 

s technických důvodu, či osobní nezodpovědnosti řidiče, vydýchanost vzduchu a obavy o 

bezpečnost před nepřizpůsobivými občany ve vozidlech, kteří je používají jako domov, 

kapsáři, popřípadě s řidičem nedodržujícím pravidla silničního provozu. V souvislosti 

interiéru doporučuji zvýšit kontroly cestujících bez jízdenek, a zavést vyšší sankce, aby 

zmírnili procento cestujících bez zakoupených jízdenek. Umožnit po vzájemné ekonomické 

dohodě příslušníkům městské policie, státní policie přepravu ve výkonu profese (úsporná 

přeprava jedné strany v rámci úspor = přítomnost uniformovaného příslušníka v dopravních 

prostředcích ze strany druhé).  Při nákupu a inovaci vozových souprav se soustředit na kvalitu 

a účinnost klimatizace a topení při různých teplotách při městském provozu soupravy, protože 

toto je jedna z nejvíce kritizovaných atributu přepravy. Zavést směrnice a standardy: přístupu 

komunikace a chování k zákazníkovi, kdy řidič komunikuje podle postupu daného firmou, a 
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také aby korespondovali s teplotou ve vozové soupravě, která je v souladu k teplotě venku. 

Cestujícím velmi vadí, pokud řidič dobíhajícímu cestujícímu zavře dveře před nosem a 

odjede. Provádět audity a hodnocení stížnosti zákazníku. Návrh k řešení přeplněnosti v 

následuje níže.       

 

Jelikož se cestující převážně vyjádřili, že službu e-karta nepoužívají, neznají, netušili, že 

existuje, navrhuji zvýšit reklamu pro zviditelnění této služby. V rámci smluvních partneru 

nabízet zákazníkům propagační materiál při jejich běžných službách. Rovněž přehodnotit zda 

výhody pro zákazníka převyšují náklady na e-kartu, a je tedy pro zákazníka výhodná.      

 

Převážné části respondentů používající jednorázové časové jízdenky změna vyhovuje, a pouze 

část respondentu uvedla nespokojenost se změnou času jednorázových jízdenek. Jednalo se o 

cestující, kterým nestačila 10 minutová jednorázová jízdenka, a půlhodinový časový interval 

se jim zdál nepotřebný. Pro tuto skupinu cestujících doporučuji zavést produkt, který schází 

v jiné nabídce DPO a.s., a to SMS 20 minutová jízdenka/15 Kč včetně DPH, a sledovat zájem 

o tento produkt.  

 

Cestující rovněž uváděli nespokojen s přeplněností vozidel v pracovních dnech ve špičce, kdy 

doporučením je rozšíření velkokapacitních vozidel, o svátcích a víkendech uváděli dlouhé 

časové intervaly a sníženou kapacitu sedacích míst, proto bych navrhovala důkladnou analýzu 

obsazenosti sedacích míst a dostupnosti jednotlivých spojů např. provádět je studenty 

vysokých a vyšších odborných dopravních škol v rámci bakalářských, diplomových a 

absolventských prací, eventuálně dle výsledku analýzy snížit frekvenci vytížených spojů o 10-

15 minut či navýšit kapacitu sedacích míst.   

 ZÁVĚR 

Téma této bakalářské práce je vyhodnocování spokojenosti zákazníků u dopravní společnosti 

v Ostravě. Metodou marketingového výzkumu bylo online a osobní dotazování. Výzkum 

proběhl na začátku března a trval měsíc, během tohoto období bylo nasbíráno 122 primárních 

informací. Ze sociodemografické analýzy vyplývá, že průzkumu se zúčastnil téměř stejný 

počet žen a můžu. Více než polovina cestujících je ve věku od 20 do 27 let, vzdělání 

vysokoškolského. Respondenti využívají MHD především k cestování do škol a do 

zaměstnání a používají měsíční předplatní jízdenky.  



59 
 

Výzkum ukázal, že zákazníci jsou ve větší míře spokojeni, ale jelikož není všechno 100%, 

mají i k některým věcem výhrady. Proto se provádí tyto marketingové výzkumy, na základě 

kterých se problémy zjistí, zpracují a následně částečně nebo úplně odstraní. Nespokojeni jsou 

respondenti především s čistotou zastávek, neodpovídající teplotou uvnitř vozů a zrušením 15 

minutových jízdenek. Naopak spokojeni jsou s rychlostí přepravy, poskytovanými 

informacemi uvnitř vozů (hlášení stanic) a snadno dostupnými zastávkami.  

Prvním opatřením ke zlepšení či zvýšení spokojenosti zákazníků bylo navrženo více 

modernizovat a opravovat zastávky, tzn. více sedaček na frekventovanějších místech, větší 

zastřešení a zvýšení úklidu o víkendech a na okrajích Ostravy. S úklidem souvisí i 

vandalismus, kterému se nedá předejít, ale mohlo by se mu částečně zabránit, a to vybavit 

zastávky kamerovým systémem, mohlo by to být ku prospěchu také při krádežích a 

identifikování pachatele.  

Dalším návrh souvisí s interiérem, a to spíše s jeho vytápěním, než s úklidem, s tím je spousta 

cestujících spokojeno. V tomto kroku se dá a také bylo navrženo jediné, a to zacházet 

s topením ve vozidlech zodpovědně a adekvátně podle ročního období. Cestující často 

obtěžuje příliš přetopený, nebo naopak málo vytopený dopravní prostředek, nejen že je to 

nepříjemné, ale také to může vést k sezónním nemocem.  

Dalším problémem ze strany cestujících jsou zkrácené jednorázové jízdenky, konkrétně 15 

minutové. Upravené jízdenky vyhovují zákazníkům, kteří cestují kratší tratě, proto bylo 

navrženo zavést opět i klasické 15 minutové jízdenky, popřípadě je zavést do SMS jízdenek. 

Posledním návrhem bylo zkrátit časové intervaly o víkendech. Příliš velká časová prodleva 

byl také jeden z problému cestujících. 

Většina těchto návrhů je finančně náročná, proto jejich realizace bude dlouhodobějšího 

charakteru. Je vidět, že dopravnímu podniku nejsou zákazníci lhostejní a snaží se postupně 

vytvářet nové služby a zajímavosti pro zvyšování spokojenosti stávajících a získávání nových 

zákazníků. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Dotazník 

Dotazník 

pro výzkum trhu měření spokojenosti zákazníků s MHD u Dopravního podniku Ostrava, a.s. 

 

Vážení cestující,  

jmenuji se Markéta Carbolová a jsem studentkou 3. ročníku FMMI VŠB v Ostravě, 

obor: Management jakosti, prezenční studium. Ve společnosti  DPO, a.s. zpracovávám 

bakalářskou práci na téma: "Vyhodnocování spokojenosti zákazníků v dopravní společnosti". 

Společnost DPO, a.s. má stálý zájem o zvyšování kvality nabízených služeb, a jelikož 

vedení společnosti na Vašem názorů záleží, ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto 

dotazníku. Vyplnění dotazníků je dobrovolné a anonymní, není třeba uvádět své jméno. 

V případě, že se rozhodnete jej vyplnit, upřímně děkuji za Vaši spolupráci. 

 

14. Kterým dopravním prostředkem jezdíte v Ostravě nejčastěji? 

a) tramvaj b) městské autobusy c) trolejbus                 d) jiné _________ 

2. K jakým účelům používáte MHD? 

a) do zaměstnání b) do školy  c) k lékaři                d) jiné _________ 

3. Jaké druhy jízdenek používáte nejčastěji? 

a) jednorázové b) měsíční předplatní c) roční    d) jiné _________ 

4. Využíváte e-kartu DPO,a.s.? 

a) ano  b) ne  c) neznám službu a její výhody 

Zde se můžete vyjádřit, z jakého důvodu e-kartu nevyužíváte, i když znáte službu a výhody e-karty. 

  ______________________________________________________________________________ 

5. Jste spokojeni se změnou časové platnosti jízdenek od 1. 1. 2014?  

a) ano  b) ne  c) nevyužívám jednorázové jízdenky 

Zde můžete více odůvodnit svůj kladný či záporný postoj ke změně časové platnosti jízdenek zavedené 1. 1. 

2014.  

_______________________________________________________________________________ 

6. Spokojenost s exteriérem (1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – ani nespokojen, ani 

spokojen, 4 – nespokojen, 5 – velmi nespokojen)   

Zastávky jsou upravené a čisté         1       2       3       4       5        

Zastávky jsou pohodlné a dobře vybavené         1       2       3       4       5        

Jízdní řády na zastávce MHD jsou přehledné          1       2       3       4       5        

Zastávky MHD jsou bez problému dostupné          1       2       3       4       5        

Váš osobní názor na exteriér   

___________________________________________________ 

7. Interiér dopravních prostředků (1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – ani nespokojen, ani 

spokojen, 4 – nespokojen, 5 – velmi nespokojen)   

Vozy jsou uvnitř čisté a udržované    1      2      3      4      5        

Informace poskytované uvnitř vozů (hlášení stanic)  1      2      3      4      5  

Cestování ve vozech je pohodlné i v rozdílném ročním období   1      2      3      4      5  

Cestování v MHD je bezpečné                              1      2      3      4      5   

Váš osobní názor na interiér dopravních prostředků 

____________________________________________________ 
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8. Cestování v MHD (1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – ani nespokojen, ani spokojen, 4 – 

nespokojen, 5 – velmi nespokojen)   

Dodržování jízdních řádů je přesné a spolehlivé        1     2     3     4     5  

Linky vhodně navazují, takže přestupy nejsou komplikované          1     2     3     4     5 

Počet spojů je dostačující s ohledem na počet cestujících      1     2     3     4     5      

Rychlost přepravy MHD v Ostravě je uspokojivá       1     2     3     4     5 

Tarifní systém (systém zón) je srozumitelný a přehledný      1     2     3     4     5 

9. Jestliže srovnáte Vaše cestování po Ostravě s dobou před dvěma roky, máte pocit, že 

a) cestujete MHD častěji 

b) cestujete MHD stejnou frekvencí 

c) cestujete MHD méně častěji  

d) necestovala jsem vůbec 

e) nedokážu posoudit 

10. S čím konkrétním při jízdě MHD jste osobně nespokojen/a? 

____________________________________________________ 

11. Pohlaví  

a) žena  b) muž 

12. Věk 

a) 15-19 let b) 20-27 let c) 28-38 let d) 39-49 let e) 50 a více let 

13. Nejvyšší dosažené vzdělání 

a) základní   b) vyučen/a bez maturity        c)středoškolské  d) vysokoškolské 

14. Sociální postavení 

a) student b) zaměstnanec  c) ekonomicky neaktivní (nezaměstnaný, důchodce, 

žena na MD) 

 


