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Úvod  

Doprava má velký význam nejen pro ekonomiku, ale i pro společenský a kulturní 

rozvoj společnosti (poznávání cizích zemí, rekreační cestování i například pro bydlení  

v obcích.). Její stav a vývoj jsou podmíněny celkovým sociálně ekonomickým řádem 

společnosti. 

Každé město má svůj jedinečný historický vývoj, každé uplatňuje svůj originální 

přístup k dopravní koncepci, a proto i ve městech zdánlivě stejného významu a velikosti lze 

nalézt velké rozdíly v kvalitě dopravní infrastruktury. Důkazem rozvinutosti dopravní 

infrastruktury je dostatečně hustá, spolehlivá a bezpečná městská hromadná doprava (dále 

MHD). V České republice je pravidelná hromadná doprava zajištěna ve všech větších městech 

a stala se již neodmyslitelnou součástí denního života.  

Dopravní služby představují významnou část sektoru služeb. Po transformaci              

a privatizaci v dopravě vzrostl počet nových podnikatelských subjektů a také zahraničních 

firem působících na českém dopravním trhu, což vedlo k zesílení konkurence a rozvoji 

dopravního marketingu. Mezi další příčiny rozvoje dopravního marketingu patří rozšiřování 

sortimentu dopravních služeb či orientace firem na uspokojování potřeb zákazníků. Důležitou 

oblastí marketingové podnikatelské orientace je poskytování kvalitních dopravních služeb 

zákazníkům. Za tím účelem musí management firem poznat zákazníkův názor na kvalitu, 

metody měření spokojenosti zákazníka a možnosti získávání a udržování zákazníků. Právě  

na měření spokojenosti zákazníků s MHD v Opavě, kterou zajišťuje Městský dopravní podnik 

Opava, a.s. (dále MDPO), je bakalářská práce zaměřena. Cílem práce je zjištění 

spokojenosti zákazníků se službami MDPO a následně navrhnutí opatření pro zlepšení 

kvality služeb městského dopravního podniku Opava.  

Práce bude obsahovat charakteristiku trhu, charakteristiku a historii dopravy                 

a dopravního podniku, metodologii měření spokojenosti, metodiku výzkumu, definování 

problému, plán výzkumu, údaje týkající se interních a externích dat, SWOT analýzu 

vyhodnocení údajů.  
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1 Charakteristika trhu městské hromadné dopravy 

Definice cílového trhu a jeho požadavků je výchozím krokem procesu segmentace. 

Definovat cílový trh znamená určit skupinu zákazníků, kterým chce firma nabídnout své 

služby. Nejdříve může být definována širší skupina, která bude dále segmentována. Výběr 

trhu vychází z hodnocení možností nabídky dopravních služeb, typů zákazníků, prostorové 

působnosti firmy, hodnotového řetězce, do kterého se chce firma zapojit. [5] 

Městská hromadná doprava (někdy označovaná zkráceně jen městská doprava)  

je systém linek osobní veřejné dopravy určených k zajišťování dopravní obsluhy na území 

města hromadnými dopravními prostředky. MHD může zahrnovat autobusovou, 

tramvajovou či trolejbusovou dopravu, ve městech s více než miliónem obyvatel zpravidla 

také metro a městskou nebo příměstskou železnici. V některých případech jsou součástí 

městské hromadné dopravy i lanovky. V současné době v některých krajích České republiky 

převládá snaha propojit městskou a regionální dopravu a zmenšit rozdíly mezi nimi především 

rozvojem integrovaných dopravních systémů. Současně dochází k propojování systému 

hromadné dopravy s veřejnou i soukromou nehromadnou dopravou. Významné přepravní 

uzly MHD se zřizují v blízkosti přepravních uzlů meziměstské dopravy (nádraží, autobusová 

nádraží, letiště, přístavy významné pro osobní dopravu). [9] 

Postupný nárůst individuální dopravy a s ním spojené negativní jevy si začaly 

vynucovat výraznější podporu veřejné dopravy. Jednou z možností podpory veřejné dopravy 

je integrovaný dopravní systém, v němž zajišťuje veřejnou dopravu více dopravců  

za stejných či podobných tarifních podmínek podle koordinovaných jízdních řádů. Tento 

model je výhodný pro města i obce, protože jsou zde vyloučeny jednak konkurenční boje 

mezi dopravci, ale především se tím šetří finanční prostředky, které obce do veřejné dopravy 

vkládají. Obvykle mívají města vlastní integrovaný dopravní systém, buď pro samotné území 

města, nebo i pro jeho okolí. Provoz linek MHD je dotován městem jednotným způsobem. 

Městská hromadná doprava  může zahrnovat i linky, které nejsou součástí integrovaného 

systému a mají vlastní, odlišné podmínky. 

MHD obvykle z větší části dotuje město. Podle Zákona o silniční dopravě  

by základní dopravní obslužnost měl dotovat stát, městská doprava je však z tohoto pravidla 

vyjmuta. Dotace se má podle Zákona o silniční dopravě provádět formou úhrady takzvané 

prokazatelné ztráty, do níž je započítán i přiměřený zisk dopravce. Tržby z jízdného obvykle 
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pokryjí čtvrtinu až polovinu nákladů. Dotační pravidla by měla být shodná, ať je dopravce 

vlastněn dotujícím městem, nebo patří jiným vlastníkům. Zhruba od roku 1997  

se nezanedbatelnou součástí městské hromadné dopravy v mnoha městech staly linky  

k obchodním centrům (Tesco, IKEA, Carrefour, Globus apod.), jejichž provoz je obvykle 

plně financován provozovateli hypermarketů a pro cestující je přeprava zdarma. Tyto linky 

obvykle nejsou zařazeny do běžného zjednodušeného číslování městských linek  

a v informačním systému pro cestující obvykle nefiguruje ani číslo linky přidělené v licenci, 

ale podle Zákona o silniční dopravě jde většinou o linky veřejné městské autobusové  

dopravy. [13] 

Městskou hromadnou dopravu v Opavě zajišťuje pomocí trolejbusů a autobusů 

Městský dopravní podnik Opava, a.s. Regionální a dálkovou autobusovou dopravu v Opavě 

zajišťuje opavský dopravce TQM - holding s.r.o., dalším významným dopravcem je Connex 

Morava a.s. MHD v Opavě využívají převážně občané Opavska, jejichž počet činí k datu 

31.12. 2006 180 305. Z toho je 60 095 občanů z města Opavy. Rozloha města je 90,6 km2. 

1.1 Historie městské dopravy v Opavě   

O zřízení městské pouliční dráhy v Opavě se uvažovalo a živě diskutovalo již 

počátkem devadesátých let 19. století. Místní noviny Troppauer Zeitung v té souvislosti 

otiskly názor, podle kterého měla být výstavba pouliční dráhy pro Opavu zbytečným luxusem, 

který si město nemohlo dovolit. Zastánců zřízení pouliční dráhy však přesto přibývalo, 

protože prestižní charakter podniku byl důležitější než jeho ziskovost. Dne 4. prosince 1905 

tak byl za obrovského zájmu obyvatel města zahájen provoz městské elektrické pouliční 

dráhy. Tato dráha byla jednokolejná o rozchodu 1 000 mm a celková délka tratí činila  

4 809 m. Provoz byl zahájen devíti motorovými vozy, poté byl vozový park dále  rozšiřován. 

V roce 1912 došlo k prvnímu prodloužení tratě.  

Počátkem čtyřicátých let 20. století vedení města rozhodlo o přeměně zastarávající 

tramvajové dopravy na trolejbusovou. Vzhledem k válečné situaci k realizaci tohoto projektu 

nedošlo. Během osvobozovacích bojů byla dráha značně poškozena, ale objekty elektrárny 

stejně jako tramvajové vozy zůstaly téměř neporušené. Provoz na  pouliční dráze byl obnoven 

7. dubna 1947. V následujícím roce byl rozšířen vozový park, došlo k dílčímu prodloužení 

tratí a dopravní podnik zavedl rovněž autobusovou dopravu. V důsledku špatného 

technického stavu dráhy však byl od roku 1950 na některých úsecích provoz postupně 
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zastavován. Současně bylo rozhodnuto nahradit tramvaje autobusy. Dne 24. srpna 1952 byla 

v Opavě slavnostně zahájena trolejbusová doprava a 22. dubna 1956 projely městem 

naposledy opavské tramvaje. 

Stoletý vývoj opavské hromadné dopravy prokázal, že její význam pro rozvoj a kvalitu 

života ve městě je nezbytný. Již zmíněný názor, který hodnotí městskou dopravu jako 

zbytečný luxus dávno neplatí. Historie, současnost i plány do budoucna dokládají, že moderní 

a efektivně fungující dopravní společnost není zbytečným luxusem, ale naopak nedílnou 

součástí Opavy 21. století. 
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2 Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníka  

V dané etapě rozvoje trhu a s ní spojeného vývoje úrovně marketingového řízení 

nabývá hodnocení spokojenosti zákazníka stále většího významu.  

2.1 Zákazníci  

Předmětem zájmu podniku je především zákazník, konkrétně poznávání jeho 

problémů a potřeb, postojů, motivací, požadavků, nákupních a spotřebních zvyklostí. Existuje 

mnoho přístupu k analýzám zákazníků. Jedním z hledisek, podle kterého je možno rozlišit 

zákazníky je hledisko, kdo kupuje. Jde o charakteristiku, kdy zákazníky členíme podle vztahu 

k nakupovanému zboží či službě. [1] 

Představitelé odběratele 

� Spotřebitelé - jednotlivé osoby a domácnosti, které nakupují zboží či službu pro svou 

osobní spotřebu.  

� Obchodníci - jednotlivci a organizace, které nakupují za účelem dalšího prodeje.  

� Výrobci - soukromé a státní podniky, které nakupují k dalšímu zpracování nebo 

použití, aby dále vyráběli.  

� Státní instituce a orgány, které získávají služby a zboží proto, aby s jejich pomocí 

mohly plnit veřejné funkce a úkoly. Patří zde také neziskové organizace, které kupují 

zboží a služby pro poskytování služeb veřejnosti. 

� Zahraniční zákazníci, kteří mohou být tvořeny výše zmíněnými čtyřmi skupinami. 

Takto definovaní zákazníci se odlišují svou motivací ke koupi zboží či služby. Rovněž 

svým rozhodováním, představami a požadavky. Na spotřebitele působí především faktory 

kulturní, sociální, osobní a psychologické. Na trhu organizací nakupují jeho představitelé 

v zájmu podniku s ohledem na jeho cíle a účely, jedná se tedy o vlivy prostředí, organizační 

vlivy nebo interpersonální vlivy. [1] 

2.2  Analýza chování zákazníka  

Složitější otázkou spadající do analýzy zákazníků je otázka, proč se zákazník pro daný 

produkt či službu rozhodl. Zde hledáme motivy a důvody pro jeho kupní a spotřební chování. 

Tyto informace získáváme z šetření u zákazníků formou dotazování  
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a vyhodnocujeme pak jeho kvalitativní údaje, to znamená stanovení četností, škál, testy 

změny apod. [7] 

Proces chování a rozhodování zákazníků  

Výchozím bodem výzkumu chování zákazníka je poznání, jak zákazník reaguje  

na různé vnější podněty, ale zejména podněty marketingové (služba, cena, distribuce, podpora 

prodeje, lidé poskytující služby) a ostatní podněty (ekonomické, kulturní, technologické). 

Chování zákazníků i poskytovatelů služeb je odlišné od nákupního chování spotřebitelů 

organizací spotřebního a průmyslového zboží.  

Kupní role 

� Iniciátor – vyvolává potřebu nákupu. 

� Kupující – uskutečňuje činnost nákupu, v procesu rozhodování při koupi 

působí v oblasti poznání problému. 

� Rozhodující – rozhoduje o uskutečnění nákupu, v procesu rozhodování  

při koupi působí v oblasti samotného nákupu. 

� Ovlivňující – ovlivňuje rozhodování o nákupu, v procesu rozhodování  

při koupi působí v oblasti zhodnocení alternativ. 

� Uživatel – užívá výrobek, v procesu rozhodování při koupi působí v oblasti 

vyhodnocení nákupu. 

Firmy o svých zákaznících a uživatelích svých výrobků nebo služeb potřebují znát 

také určité statistické údaje, aby je mohly lépe obsluhovat. Jedná se o: 

� Osobní faktory – zde zahrnujeme věk, období životního cyklu, povolání, 

ekonomické podmínky, životní styl a osobnost. 

� Kulturní faktory – tvoří je soubory kulturních prvků a vazby mezi nimi. 

Kulturní prvky mohou být hmotné nebo nehmotné povahy. 

� Sociální faktory – referenční skupiny, rodina, společenské role. 

� Psychologické faktory – jádrem chování každého kupujícího je jeho 

psychické založení. Mezi standardní složky ovlivňující spotřební chování patří 

vnímání, učení, postoje a motivace. 
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Znalost těchto statistických údajů je důležitá zejména pro marketingové manažery, 

protože bez nich nemohou promítnout výsledky marketingového průzkumu na všechny 

zájmové osoby žijící v cílovém regionu. 

2.3 Pojem služba 

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem  

je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda 

uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou 

hrazeny z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby  

ze jsou hrazeny ze zdrojů soukromých.[4] 

Charakteristika služeb 

� Neskladovatelnost - služby nelze vyrábět do zásoby. 

� Nedělitelnost - poskytnuté služby nelze nijak dělit. 

� Nehmotnost - služby nemají hmotnou (fyzickou) podstatu. 

2.4 Pojem spokojenost  

Spokojenost zákazníka patří do skupiny intenzivních zdrojů rozvoje nezbytných 

 pro vytváření  konkurenční pozice firmy na trhu. Můžeme ji definovat jako subjektivní pocit 

člověka o naplnění jeho potřeb a přání. Ta jsou podmíněna zkušenostmi a očekáváním, 

osobností a prostředím. Teoreticky vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu. Spočívá 

ve stanovení představy zákazníka o charakteristikách a užitku výrobku či služby a následné 

konfrontaci s charakteristikami výrobku či služby  po jeho nákupu. Jestliže zkušenost předčila 

očekávání, zákazník je spokojen. Spokojeného zákazníka charakterizuje opakovaný nákup, 

nevěnovaná pozornost konkurenci a pozitivní hodnocení firmy. Pokud zkušenost nedosáhla 

očekávání, zákazník je nespokojen. Nezanedbatelný je vliv času, tedy opakovaná spokojenost 

či nespokojenost. [5] 

Další definice spokojenosti  

Spokojenost patří k psychologickým fenoménům, o kterých mají lidé více méně určité, 

i když individuálně odlišné představy. Definuje se jako výsledek psychologického procesu 

porovnání mezi vnímanou realitou produktu a očekáváním spojeným s tímto  

produktem. [7] 
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V ČSN EN ISO 9000:2001 je tento pojem definován jako názor zákazníka na míru, 

kterou obchodní případ splnil potřeby a očekávání zákazníka. [6] 

Spokojenost zákazníka je trhem vyjádřené měřítko pro kvalitu. [6] 

Evropská nadace pro management jakosti tento pojem definuje jako souhrn pocitů 

zákazníka, odvozený od rozdílů mezi jeho potřebami a očekáváními a vnímanou realitou 

 na trhu. [4] 

Obr. 2.1: Faktory ovlivňující spokojenost zákazníka 

 
Zdroj: ŘEZNÍČEK, B., ŠARADÍN, P. Marketing v dopravě, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2001. 197 s. 
ISBN 80-247-0051-4. 
 

2.5 Měření spokojenosti zákazníka  

Princip měření spokojenosti zákazníka je založen na měření celkové, tedy 

akumulované spokojenosti, která je ovlivněna celou řadou dílčích faktorů spokojenosti. Tyto 

faktory musí být měřitelné a je nutno znát jejich význam pro zákazníka v rámci celkové 

spokojenosti. [5] 

2.5.1 Indexy spokojenosti  

Měření spokojenosti zákazníka se často provádí pomocí indexu spokojenosti 

zákazníka. Jedná se o americký a evropský přístup k měření spokojenosti zákazníka. 

Evropský model spokojenosti (ESCI) zákazníka spočívá v definici celkem sedmi 

hypotetických proměnných, z nichž každá je determinována určitým počtem proměnných. 

Vztahy mezi nimi je možno vyjádřit následujícím modelem.  

Očekávaná kvalita 

Vlastní zkušenosti zákazníka 

Zkušenosti jiných zákazníků 

Individuální náročnost 

Marketingová komunikace firmy 

Image firmy 

Vnímaná kvalita 

Subjektivní vnímaní výhonu 

Znalosti zákazníka o 
alternativách 

Individuální zkušenost 



 9 

Obr. 2.2: Model spokojenosti zákazníka  

  
Zdroj: FORET, M., STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum: Jak poznávat své zákazníky, 1.vydání, Praha: Grada 

Publishing, 2003. 159 s. ISBN 80-247-0385-8. 
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ε j – index spokojenosti zákazníka j 

v ij - váha i-té proměnné pro j-tou hodnotu 

x ij -  hodnota měřitelné proměnné 

10 – vztahuje se ke škále (stupnice od 1 do10) 

n – počet měřitelných proměnných [2] 

vij se stanoví jako kovariace mezi hodnotou x ij a yj u každého zákazníka, kde  

yj představuje součet všech měřitelných proměnných pro j-tého zákazníka.  

Indexy se pro lepší představivost uvádějí v procentech. V analýze spokojenosti lze 

dále pokračovat zkoumáním vztahů mezi jednotlivými hypotetickými proměnnými, 

eventuálně měřitelnými proměnnými. Výsledky jsou použitelné pro zákazníky,  

pro management firem jako silně motivační prvek pro hodnocení zaměstnanců, lze odvozovat 

loajalitu zákazníka a předpokládat možný vývoj firmy. 
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Definice jednotlivých proměnných 

Image – představuje souhrnnou hypotetickou proměnnou vztahu zákazníka k produktu, 

značce nebo firmě. Představuje základ analýzy spokojenosti zákazníka. 

Očekávání zákazníka – vztahuje se k představám o produktu, které má individuální 

zákazník. Očekávání je dnes často výsledkem komunikačních aktivit firmy a předešlých 

zkušeností a má přímý vliv na spokojenost zákazníka. 

Vnímaná kvalita zákazníkem – týká se nejen samotného produktu, ale také všech 

doprovodných služeb souvisejících s jeho dostupností. 

Vnímaná hodnota – je spojena s cenou produktu a očekávaným užitkem zákazníka.  

Je možno ji vyjádřit jako poměr ceny a vnímané kvality. 

Stížnosti zákazníka – jsou důsledkem nerovnováhy výkonu a očekávání. 

Loajalita (věrnost) zákazníka – vytváří se pozitivní nerovnováhou výkonu a očekávání. 

Projevuje se opakovaným nákupem, zvyklostním chováním, cenovou tolerancí a referencemi 

jiným zákazníkům. 

Měřitelné proměnné lze zjistit analýzou stížností, zpětnou vazbou, marketingovým 

výzkumem zákazníka pomocí psychologických metod či pomocí tzv. satisfakčního 

reprezentativního šetření. 

2.6 Měření spokojenosti zákazníka 

Situace na trhu vypadá na první pohled, jako by všechny firmy chtěly uspokojit svého 

zákazníka. Spokojený zákazník se vrací, kupuje pravidelně nebo více, podává reference 

o svých zkušenostech dalším potencionálním zákazníkům a je i ochoten tolerovat vyšší cenu 

v případě, že firmě nebo značce věří. Spokojenost znamená loajalitu a s ní spojené  stabilní 

tržby a tzv. snowball efekt (tzn. že produkt doporučuje). Díky konkurenci a následné 

nasycenosti trhu se úroveň kvality stále zvyšuje a sjednocuje. Na jedné straně racionálních 

důvodů ke koupi ubývá, přibývá důvodů psychologických, obtížněji měřitelných. Na druhé 

straně je část zákazníků unavena výběrem a nabídkou stále nových produktů, a proto, 

především v určitém věku, přechází ráda k zvyklostnímu chování. Toho je třeba využít a najít 

dobrý systém stabilního měření spokojenosti. Konkurenčně sjednocená funkčnost a kvalita 

produkce omezuje racionální kupní chování a naopak podporuje chování impulzivní, kdy 

rozhoduje móda, design, obal a často především komunikace. Pro výzkum zákazníka  
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to znamená zaměření se na zkoumání jeho podvědomí a skrytých motivů, což bude klást větší 

nároky na výběr metod a odborníků pro výzkumy. [5] 
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3 Metodika marketingového výzkumu 

Každý marketingový výzkum je jedinečný, protože je pokaždé ovlivňován jinými 

faktory vyplývajícími z různorodosti zkoumaných problémů. I přesto můžeme v procesu 

každého výzkumu definovat dvě hlavní etapy, které na sebe logicky navazují. Jedná  

se o přípravnou etapu a realizační etapu výzkumu. Přípravná fáze zahrnuje definování cíle, 

orientační analýzu, plán marketingového projektu. Realizační etapa obsahuje sběr údajů, 

zpracování shromážděných údajů, analýzu údajů, interpretaci výsledků výzkumu  

a závěrečnou zprávu. 

3.1 Určení problému  

Problém představuje neznalost spokojenosti cestující veřejnosti s nabízenými 

službami či jednotlivými parametry. Tento fakt dokládají zvyšující se stížnosti zákazníků  

a rostoucí požadavky a přání zákazníků. 

3.2 Definice cíle výzkumu 

Cílem je zjištění spokojenosti zákazníků s nabízenými službami MDPO a následné 

navrhnutí opatření pro zlepšení kvality služeb městskému dopravnímu podniku Opava. Tedy 

analyzovat spokojenost zákazníků s kvalitou služeb městské hromadné dopravy v Opavě. 

Bude se jednat o měření spokojenosti jednotlivých kritérií, jako například ochota pracovníků 

v předprodeji dopravního podniku, počet spojů, vzhled vozidel, čistota ve vozidlech, přesnost 

a spolehlivost dopravy, čistota zastávek, práce a ochota řidičů, návaznost spojů a celkové 

spokojenosti se službami MDPO. 

3.3 Typy údajů 

V práci budou použita data sekundární a to interní a externí. Sekundární data se 

budou týkat především informací o společnosti a o nabízených službách. Budou čerpána 

převážně z webových stránek, z výroční zprávy a z propagačních materiálů MDPO či 

novinových článků, rovněž budou použita statistická data českého statistického úřadu. Bude 

využito  také dat primárních, která budou získaná realizací vlastního výzkumu. 
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3.4 Sběr dat 

Údaje budou zjišťovány metodou osobního dotazování. Bude využita 

nereprezentativní technika sběru dat, konkrétně se bude jednat  o techniku vhodného úsudku. 

Respondenti budou osloveni na autobusových zastávkách a v prodejně jízdenek, tudíž bude 

zřejmé, že služeb MDPO s největší pravděpodobností využívají. Vlastní sběr údajů proběhne 

v prvních dvou týdnech roku 2008. 

3.5 Základní a  výběrový soubor 

Základní soubor budou tvořit obyvatelé Opavska jejich počet činí 180 305 . Výběrový 

vzorek bude tvořit 50 respondentů vyskytujících se ve městě Opava. Tento počet je velmi 

nereprezentativní, ale je zvolen vzhledem k časovým a finančním okolnostem. Osloveni 

budou muži i ženy a to ve věkové kategorii 15 – 70 let. Tazatelem bude zpracovatelka této 

bakalářské práce, Radka Sližová z Ekonomické fakulty VŠB-TU  Ostrava, obor Marketing  

a obchod. 

3.6 Formulace hypotéz 

Nejméně 50 % respondentů je se službami MDP celkově nespokojeno. Tato 

hypotéza je jednoznačná, jejím potvrzením bude zjištěna míra spokojenosti nespokojenosti 

výběrového vzorku. Proto byla zvolena poměrně vysoká hranice 50 %. 

Nejméně 60 % respondentů je nespokojeno s kritériem cena jízdného. V tomto 

případě se domnívám, že cena, je pro zákazníky jeden z nejdůležitějších faktorů. Proto  

si myslím, že i nespokojenost s tímto parametrem bude vysoká a ovlivní tak celkovou 

spokojenost.  

Nejméně 50 % dotazovaných je spokojeno s prací pracovníků MDPO. Hypotézou 

potvrdím či vyvrátím spokojenost se službou. Tím chci vyjádřit předpoklad, že problém není 

v nespokojenosti se způsobem poskytování služby, ale v nespokojenosti se souvisejícími 

aktivitami.  

3.7 Dotazník 

Dotazník bude sestaven přibližně z 15 otázek, přičemž bude obsahovat škály, baterie, 

otázky kontaktní, identifikační (pohlaví, věk, příjem), filtrační a kontrolní. Otázky budou 

většinou uzavřené. V dotazníku půjde především o ověřování hypotéz. V úvodu bude 
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respondent osloven, požádán a motivován k vyplnění dotazníku, informován  

o účelu a cíli výzkumu. Zároveň bude ujištěn o anonymitě a o nezneužití získaných informací. 

Respondentovi budou sděleny instrukce, jak postupovat při vyplnění dotazníku. Než budou 

dotazníky využity, bude provedena pilotáž, při které bude na malém vzorku respondentu 

otestována kvalita dotazníků. Pilotáž tedy proběhne v 52. a 53. kalendářním týdnu roku 2007 

u rodinných příslušníků a studentů Ekonomické fakulty. Konkrétně půjde o snahu odhalit 

chyby ve stylizaci a formulaci otázek, které  mohou respondenti pochopit jinak než bude 

potřeba. Testováno bude zřejmě 5 -10 respondentů. 

3.8 Zpracování údajů 

Shromážděna data budou zpracována prostřednictvím tabulkového procesoru Excel. 

Bude sestavena datová matice, provedeno třídění prvního stupně. Datová matice bude 

obsahovat statistiky jako četnosti, střední hodnotu, modus. Na základě výsledků datové 

matice bude provedeno vyhodnocení jednotlivých otázek. 

3.9 Předběžný rozpočet výzkumu 

V rozpočtu je počítáno s jakousi rezervou, jelikož je pro mě přijatelnější nižší konečná cena 

než vyšší. 

Tab. 3.1: Předběžný rozpočet výzkumu 

Náklady na výrobu dotazníku pro vlastní sběr údajů, pilotáž a vlastní spotřebu 
Položka Cena [Kč] 
1x oboustranný černobílý tisk na A4 (včetně papíru) 2,00 
180 x jednostranný černobílý tisk na A4 (včetně papíru) > 60 dotazníků + rezerva + vlastní spotřeba 360,00 
Rezerva 100,00 
Celkem 460,00 
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4 Sběr dat vnitřního prostředí 

4.1 Definování zájmové oblasti  - MDP  

Zakladatelem MDPO je statutární město Opava. Předmětem podnikání  

je provozování silniční dopravy osobní, provozování čerpací stanice s palivy, opravy karoserií 

včetně lakování. V roce 2006 byla provedena změna v obchodním rejstříku v předmětu 

podnikání. Činnost podnikání byla doplněna o pronájem a půjčování věcí movitých a montáž, 

opravy vyhrazených elektrických zařízení. MDP je akciová společnost, jejíž základní kapitál 

činí 169 719 000 Kč. V současnosti se o co možná nejkvalitnější a komplexní službu stará 

190 zaměstnanců, z toho 117 řidičů. Počet přepravených cestujících za rok 2006 činil 

13 556 000, z toho autobusy přepravily celkem 6 564 000 osob, tedy 48,4 % cestujících  

a trolejbusy 6 992 000 cestujících, což představuje v průměru 37 038 osob přepravených 

denně. Za rok  2006 ujela vozidla na linkách celkem 2 917 318 km. 

Ve společnosti byl úspěšně  proveden dozorový audit systému managementu jakosti 

dle normy ČSN EN ISO 90001:20001 (viz Příloha č. 7). 

Bohaté zkušenosti a potřeba udržet dobrou tradici MHD jsou pro vedení dopravního 

podniku hnacím motorem k udržování trvale dobrých a kvalitních služeb pro cestující. 

4.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je významným nástrojem prodeje. Poznání jednotlivých prvků  

a jejich obsahu usnadňuje uživatelům orientaci, na druhé straně umožňuje poznat možnosti  

a omezení jejich  použití. Pro sektor služeb se jako nejvhodnější jeví použití modelu „7P“,  

tj. produkt, cena, distribuce, podpora prodeje, lidé, procesy poskytování služeb, materiální 

předpoklady. 

4.2.1 Produkt 

Produktem v případě dopravní služby se rozumí možnost přemístění osoby  

(nebo nákladu) z výchozího do cílového místa určitým druhem dopravy, určitou technologií, 

po určité trase a v určitém místě. Z hlediska klasifikace produktů založené na vlastnostech 

produktu se jedná o nehmotný produkt. Realizace dopravní služby se děje prostřednictvím 

dopravních, přepravních a manipulačních prostředků. Dopravní služba představuje soubor 

hodnot uspokojujících potřeby zákazníka. Hodnotu posuzuje zákazník z hlediska 

komplexnosti služby.  
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Základní úroveň  
Účelem MHD je zajišťování dopravní obsluhy na území města hromadnými 

dopravními prostředky. Jedná se o schopnost přemístění osob (nebo nákladu) z výchozího  

do cílového místa při menší míře znečištění životního prostředí, hluku a prostoru. Městská 

hromadná doprava je dostupná všem. Pro města s více než 50 000 obyvateli je pravidelná 

městská hromadná doprava nezbytností. Dnešní velkoměsta by bez městské hromadné 

dopravy vůbec nemohla existovat, denně jsou v nich přepravovány miliony cestujících.  

Očekávaná úroveň 
Kvalita dopravní služby představuje míru, v jaké daná služba uspokojuje potřeby 

zákazníka. V osobní přepravě mezi nejčastěji požadované kvalitativní charakteristiky patří 

spolehlivost, čas přepravy, pozornost a kompetentnost obslužného personálu, čistota  

ve vozidlech i na zastávkách, možnost využívání doplňkových služeb, preference dražších, 

pohodlnějších nízkopodlažních vozidel. Cestující rovněž očekávají dobrou dostupnost MHD, 

s čímž souvisí  časová a místní návaznost spojů. Důležitým aspektem, na který zákazníci 

berou ohled při hodnocení služby je dodržování jízdních řádů. Dalšími kritérii kvality jsou  

bezpečnost či cestovní pohodlí.  

Rozšířená úroveň 
Platební podmínky jsou stanoveny rozhodnutím představenstva společnosti  

na základě tarifu schváleného radou Magistrátu města Opavy a tarifu ODIS. Jízdné je možno 

platit jednotlivě v hotovosti do automatu nebo čipovou kartou nebo je možno cestovat  

na předplatní časovou jízdenku. Tarif je při platbě v hotovosti i při platbě jednotlivého 

jízdného z čipové karty nepřestupní. Předplatní (nepřenosné) časové jízdenky se vydávají  

v systému ODIS s časovou platností 7, 14, 30, 90, 180 a 365 dní, z toho vybrané kategorie 

existují i jako zlevněné pro děti ve věku 6 - 15 let, žáky a studenty ve věku 15 - 26 let 

 a pro důchodce od 70 let. 30denní a 90denní jízdenka je vydávána pro všechny skupiny. 

Informace  o platebních podmínkách, přepravních podmínkách, o jízdních řádech a další 

informace podávají pracovníci MDPO v budově předprodeje jízdenek, kde je zároveň 

poskytován prodej časových jízdenek, čipových karet a dobíjení čipových karet. 

MDP nabízí také služby, které s přepravou osob nesouvisí. Jedná se o lakovací práce, 

pronájem prostor a vysokozdvižné plošiny, reklamu uvnitř a vně vozidla. Tyto služby budou 

využívat spíše obchodní společnosti a živnostníci než samostatné fyzické osoby. Přesto může 

kvalita těchto služeb ovlivnit pohled zákazníka na MDP a jeho celkovou činnost. 
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4.2.2 Cena 

Cena je důležitým faktorem, který má vliv na spokojenost a který může ovlivnit 

zákazníka při rozhodování o využití služby. Při určování výše ceny vychází firma z cílů, 

kterých chce dosáhnout. Cíl MDP představuje kvalitní služba, tedy cíl dlouhodobého 

charakteru. Při strategii stanovení ceny firmy vycházejí často z více stanovených cílů. Dalším 

cílem tedy může být dosažení požadované míry zisku. Ceny jízdného a dovozného  

za přepravu ručních zavazadel a tarifní podmínky jsou stanoveny rozhodnutím představenstva 

společnosti na základě tarifu, schváleného radou Magistrátu města Opavy a tarifu ODIS. 

Jízdenka pro jednu libovolně dlouhou jízdu bez přestupu stojí při platbě v hotovosti 

plnocenná 12,- Kč, při platbě z čipové karty 9,60 Kč. Nárok na zlevněné jízdné mají: děti  

a mladiství od 6 do 15 let, žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol kromě 

studentů trvale výdělečně činných, důchodci starobní a plně invalidní do 70 let, občané ČR 

nad 70 let. Zlevněná jízdenka placená v hotovosti stojí 8,- Kč při platbě v hotovosti  

a 5,20 Kč při platbě z čipové karty. Bezplatně se přepravují: děti do dovršení 6 let, držitelé 

průkazu ZTP, držitelé průkazu ZTP-P včetně průvodce a psa včetně invalidního vozíku, 

soudci Ústavního soudu ČR, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, osoby prokazující se stálou 

jízdenkou MHD, kočárek s dítětem do 6 let věku (případně s více dětmi do 6 let věku),  

resp. saně s dítětem do 6 let věku. 

Výše ceny závisí na osobních znacích, MDP tedy využívá při stanovení ceny 

cenovou diferenciaci osobní. Aby diferenciace byla účinnou strategií, musí splňovat určité 

podmínky. Trh musí být segmentovaný a jednotlivé segmenty musí charakterizovat různá 

míra poptávky. Diferenciované ceny by neměly u zákazníků vyvolat odpor a nelibost. 

4.2.3 Distribuce 

K distribuci služby dochází především prostřednictvím autobusových zastávek. 

MDPO provozuje 125 zastávkových stanic. Úkolem distribuce je tedy zajistit nejvhodnější 

způsob nabídky služeb. Je rovněž důležitý prostor, kde k distribuci dochází a také jsou 

důležité podmínky související s distribucí dopravní služby. 
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4.2.4 Marketingová komunikace 

Hlavním posláním marketingové komunikace  je předání škály sdělení zákazníkům. 

MDP k tomuto využívá především propagaci v regionálním tisku, kde se zákazníci dozvídají 

o novinkách, nových autobusech, nových možnostech placení jízdného. Také vyšla kniha, 

která mapuje historii MHD, kde si cestující mohou prohlédnout historická vozidla a získat tak 

další informace týkající se dopravy v Opavě. 

 MDP uspořádal Den otevřených dveří, také výstavu, která se týkala historie  

a současnosti podniku. Tyto akce se konaly k výročí 100 let MHD a bohužel další takové  

se zatím neopakovaly, přestože měly velký úspěch. Podnik zřídil pro stížnosti zákazníků e-

mail, na který mohou napsat své připomínky k jízdním řádům, stížnosti a dotazy k předprodeji 

jízdenek. Na webových stránkách www.mdpo.cz jsou zveřejněny výroční zprávy za rok 

2005 a 2006 (viz Příloha č.5). 

4.2.5 Lidé - personál 

V dopravním podniku musejí lidé pracovat aktivně - reagovat na podněty cestujících, 

provádět dopravní průzkumy k zajištění lepší dopravní obslužnosti, starat se o čistotu vozidel, 

dobrý informační systém atd. V častém nebo pravidelném styku se zákazníky jsou kontaktní 

pracovníci MDP. Jedná se o pracovníky v předprodeji a řidiče. Tito pracovníci jsou dobře 

vyškoleni, snaží se zákazníkům vyjít vstříc, reagovat na jejich požadavky a potřeby. 

 V častém a pravidelném styku se zákazníky jsou obsluhující pracovníci. Především  

se jedná o řidiče autobusů, trolejbusů a dispečery, kteří řídí chod provozu. Obsluhující 

personál by měl být vybírán tak, aby měl dobré komunikační schopnosti a dovednosti 

potřebné při styku se zákazníkem. Tito pracovníci musí projít výcvikem, u řidičů se jedná  

o výcvik v autoškole a praxí v řízení osobních automobilů.  

V podniku jsou také pracovníci, kteří do styku se zákazníky přicházejí výjimečně nebo 

vůbec ne. Jedná se o pracovníky ekonomických útvarů, personálního útvaru, vedení 

společnosti. Měli by umět zohlednit přání zákazníků a vnímat jejich potřeby.  

Nepravidelný kontakt se zákazníkem mají podpůrní pracovníci. V MDPO se jedná  

o technické pracovníky, kteří jsou v případě poruchy vozidla připraveni jednat a starají  

se o údržbu, dále také pracovníci úklidu. 
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4.2.6 Procesy poskytování služeb 

Při zajišťování a realizaci procesu poskytování dopravní služby v osobní dopravě  

se uskutečňují tyto činnosti: vydání jízdního řádu, nástup a vypravení cestujících, vlastní 

přeprava a výstup cestujících, vyřízení případných stížností. Kvalita procesu je posuzována 

z hlediska zákazníka i z hlediska poskytovatele. Pro zákazníky MDP je např. pravidelné  

a časté spojení výhodné, ale pro podnik se může stát ztrátovým. Při  realizaci požadavků 

zákazníků je MDP limitován různými a častými omezeními provozu, hustotou provozu,  

jež  v Opavě způsobuje častá zpoždění, což vede ke zvyšování nespokojenosti zákazníků.  

4.2.7 Materiální prostředí 

Důležitý je stav vozového parku. Nejstaršími autobusy v provozu jsou typu Karosa  

z let 1987 a 1988. Nejstarší trolejbus byl vyroben v roce 1987. Naopak nejnovějšími typy jsou 

2 vozidla s hybridním pohonem el. energií a naftou SOLARIS TROLLINO, jejichž slavnostní 

předání proběhlo v roce 2006. Průměrné stáří trolejbusového parku dosáhlo  

ke konci roku 2007 9,8 let, u autobusů 9,9 let.  Zvýšil se podíl nízkopodlažních vozidel  

a to z 21 % na 38 % u trolejbusů a z 41 % na 46 % u autobusů. Celkový počet trolejbusů  

je 42, z toho 16 nízkopodlažních. Z celkového počtu 39 autobusů je 18 nízkopodlažních. 

Vnitřní vybavení dopravních prostředků závisí na typu vozidla. Sedačky jsou potaženy 

různými druhy materiálu, v novějších vozidlech jsou různé typy úchytů.  
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5 Sběr dat vnějšího prostředí 

Firma, její dodavatelé, zákazníci, konkurence a veřejnost působí v určitém prostředí, 

které představuje nepředvídatelné (nebo velmi málo předvídatelné) vlivy okolí. Prostředí  

na činnost podniku působí neustále a proměnlivě. Podnik však nemůže vždy působit na síly 

prostředí, a proto se mu snaží především pružně přizpůsobovat. Při analýze tohoto prostředí  

je nutno brát v úvahu, že na podnik nemá vliv pouze jeho nejbližší okolí, ale také vlivy, které 

významně překračují hranice našeho státu.  

5.1 Okolí firmy – SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza představuje prostředek pro analýzu vnějšího okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn, které pocházejí ze sociálního, legislativního, 

ekonomického politického, technologického a ekologického prostředí. 

5.1.1  Sociálně-kulturní prostředí 

 

Kulturní prostředí představuje řadu faktorů, které vyplývají z hodnot, zvyků, přístupů 

a preferencí obyvatelstva určitého státu nebo regionu. V posledních letech se v ČR mnohem 

více doceňuje význam vzdělání, a to takřka ve všech českých rodinách bez ohledu na jejich 

sociální postavení. Rostoucí vzdělanost populace znamená zvýšenou úroveň příjmu, a tím  

i zvýšenou kupní sílu. Se vzděláním roste poptávka po dalším vzdělávání, literatuře, umění, 

cestování, moderních technologiích a po kvalitních výrobcích. Často jsou právě služby MDP 

využívány za účelem dojíždění za zábavou, kulturou, vzděláním a zákazníci hodnotí 

spokojenost s poskytnutou službou. V mnoha zemích světa má velký význam  

také náboženství. V ČR nemusíme však náboženské podněty příliš sledovat, jelikož patří 

k zemím s největším procentem ateistů v populaci. 

 Dle českého statistického úřadu činil počet obyvatel České republiky k 31. prosinci 

2007 celkem 10 381 130. V Moravskoslezském kraji žije 1 249 290 obyvatel, z toho  

na Opavsku je to180 305 obyvatel. Cílovou skupinou jsou ženy i muži ve věku 15 – 70 let, 

jejichž počet na Opavsku činí 142 951. Průměrný věk na Opavsku je 39,7 let. Přírůstek 

obyvatelstva na Opavsku celkem za rok 2006 činí 196 osob, z toho přirozený přírůstek 

představuje 127 osob a přírůstek stěhováním 69 osob. Větší celkový přírůstek tvoří muži, 

kterých přibylo 117. Ochota dojíždět za prací není příliš vysoká. Většina obyvatel je ochotna 
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dojíždět méně než půl hodiny. Hodinovou a delší dobu dojíždění  je ochotno akceptovat velmi 

malé procento obyvatel Opavska 

5.1.2 Legislativní prostředí 

V sektoru dopravy je třeba počítat se zásahy státu ve formě různých povinných 

schvalovacích řízení pro dopravní prostředky, jejichž nekontrolované používání by mohlo mít 

nepříznivé důsledky pro bezpečnost cestujících nebo životní prostředí. Politické prostředí 

vytváří silné vlivy na rozhodování a plánování podnikového marketingu. Je tvořeno 

legislativou, vládními orgány a zájmovými nátlakovými skupinami (lobby). Patří zde 

například zákony na ochranu podnikání (obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský 

zákon), zákony na ochranu spotřebitele (zákon o cenách). Zákon o cenách  vymezuje práva  

a povinnosti právnických a fyzických osob a příslušných orgánů republiky při uplatňování, 

regulaci a kontrole cen. Podle tohoto zákona se příslušné cenové orgány zmocňují vyhlásit 

seznam zboží a služeb s regulovanými cenami. V podmínkách dopravy ČR jsou regulovány: 

poplatky za použití železniční infrastruktury, železniční osobní doprava, pravidelná osobní 

doprava, některé specifické služby v silniční dopravě, jako odtahové služby, doprava osob 

městská a místní. MDP musí také splňovat podmínky pro bezpečnost cestujících, nové typy 

autobusů a trolejbusů jsou již vybaveny bezpečnostními pásy pro handicapované cestující.  

5.1.3 Ekonomické prostředí 

Česká ekonomika roste vysoko nad průměrným tempem ekonomik zemí EU.  

Je vyhledávaným místem pro investice a podnikání. Důvody jsou racionální a ověřené – 

přesvědčivě rostoucí ekonomika, stabilní podmínky, kvalifikovaná pracovní síla a nízká 

cenová hladina. Jen málo zemí na světě dokáže momentálně kombinaci těchto podmínek 

konkurovat. Česká republika proto dlouhodobě vykazuje meziroční vzrůst kapitálových 

investic a rostoucí počet nadnárodních ekonomicky vyspělých společností. Česká republika 

také za poslední dvě desetiletí rapidně zvýšila životní úroveň, bohatě rozvinula sektor služeb  

a soustředila se na důležité reformy v ekonomické oblasti. Vytváří tak dobré předpoklady  

pro pokračování dynamiky svého vývoje, a to zejména v rámci evropského trhu. Ekonomické 

prostředí v současné době hodně těží právě z výhod plynoucích z členství v EU. Hlavně 

z možnosti volnějšího evropského trhu a možnosti čerpání dotací z fondů EU. 

Dopravní trh byl ovlivněn především zvýšenou cenou nafty. Průměrná cena se zvýšila 

oproti předchozímu roku přibližně o 0,91 Kč za 1 litr, což je nárůst o 4,2 %.  
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Důležité ekonomické ukazatele: 

Důchody obyvatelstva se dlouhodobě zvyšují, a to znamená i zvyšující se výdaje 

obyvatel. V roce 1989 činila průměrná hrubá mzda českého zaměstnance 3 170 korun. V roce 

2005 už to bylo téměř 19 000 korun. V roce 2010, kdy ČR přibližně očekává přijetí eura,  

by průměrný plat mohl činit již kolem 25 000 korun. Výsledky statistik za 4. čtvrtletí roku 

2007 ukazují, že průměrná mzda v ČR činí 23 435 korun. Za rok 2007 vzrostla průměrná 

mzda o 7,3 % a dosáhla 21 692 Kč, reálná mzda vzrostla o 4,4 %. 

Pro dopravní podnik tento ukazatel vyjadřuje větší ochotu  cestujících  zaplatit i vyšší 

jízdné. V poslední době dochází v ČR k diferenciaci příjmů obyvatel. Existují příjmové 

skupiny, které jsou stálými zákazníky trhů s luxusnějšími výrobky a službami. V tomto 

případě by zřejmě využili jiný způsob přepravy než prostřednictvím MHD, např. taxi služba 

či osobní vozidlo. Na druhé straně v důsledku liberalizace cen a inflace vznikla příjmová 

skupina, která má problémy s uspokojováním základních životních potřeb. Tato skupina 

zřejmě bude v případě potřeby využívat služeb MHD. 

Důležitým ukazatelem je výše DPH, která se od 1.1. 2008 zvýšila z 5 % na 9 %. Růst 

DPH v souvislosti s takzvanou reformou veřejných financí se týká také veřejné dopravy. DPH 

z jízdného stouplo přibližně o 80 %. Dopad růstu DPH u veřejné dopravy je přitom zřejmý. 

Povede k dalšímu relativnímu znevýhodnění městské hromadné dopravy, autobusů a vlaků 

vůči automobilům. 

Hrubý domácí produkt je klíčový ukazatel vývoje ekonomiky a slouží k měření  

a k srovnávání míry ekonomického rozvoje dané země. Hrubý domácí produkt ČR vzrostl 

v roce 2006 zhruba o 6%. Tím si drží stabilní tempo růstu, které patří mezi největší v EU.  

V současné době HDP České republiky dosahuje 68 % unijního průměru. Úroveň vyspělých 

evropských ekonomik by Česká republika mohla podle některých ekonomických prognóz 

dosáhnout kolem roku 2013. Díky výkonné ekonomice a zájmu zahraničních investorů  

se dá očekávat ještě další zlepšování životní úrovně českého obyvatelstva. Zlepšuje  

se zejména situace v oblasti dostupnosti služeb (internet, mobilní služby, bankovnictví),  

v oblasti bydlení a v dopravě. Na rozdíl od roku 2005, kdy HDP rostl především díky exportu, 

v roce 2006 ho nejvíce táhla konečná spotřeba domácností.  Z toho vyplývá, že lidé stále více 

touží po vyšší životní úrovni, tedy po vyšším vzdělání, cestování, kultuře a tím také dochází  

k většímu využívání MHD. 
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Inflace představuje všeobecný růst cenové hladiny. Relativně nízká a stabilní inflace 

se udržela pouze na počátku roku 2006. Od konce 1. čtvrtletí roku 2006 ceny s menšími 

výkyvy postupně rostly. Podle posledních čísel dosáhla inflace v eurozóně v únoru 2008  

3,2 %, což je stejné tempo růstu jako v lednu a více než procento nad inflačním cílem 

Evropské centrální banky. Ještě v srpnu minulého roku přitom inflace v eurozóně dosahovala 

1,7 %. V posledním čtvrtletí však došlu růstu, kdy se začaly naplno projevovat cenové šoky, 

které měly na svědomí především vyšší ceny energií a potravin na světových trzích. Růst 

inflačních tlaků tak nebyl pouze lokální, ale globální záležitostí a v současnosti mu čelí 

naprostá většina centrálních bank ve všech vyspělých průmyslových zemích. Vzhledem 

k faktu, že zvýšení cen zasáhlo všechny podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, nemusí být 

zvyšující se inflace pro MDP nijak škodlivá. Rovněž by se měly inflační tlaky v průběhu 

dalších měsíců zklidňovat a vracet k normálu. 

Míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji je 10,66 %. Nezaměstnanost  

na území okresu Opava se v současné době pohybuje kolem 11 %. Dlouhodobě zde však míra 

nezaměstnanosti přesahuje celorepublikový průměr. Avšak v rámci České republiky  

se nezaměstnanost snižuje. Ke 4.5.2007 činila obecná míra nezaměstnanosti v ČR 6,1 %.  

Tento fakt má také vliv na využívání MHD. Nezaměstnaní lidé se snaží více šetřit, proto 

pokud je to možné, zvolí raději jiný způsob přepravy v rámci města, například 

prostřednictvím jízdního kola, nebo se po městě pohybují pěšky. Lidé s pravidelnými příjmy 

využívají prostředky MHD více. 

5.1.4 Politické prostředí 

ČR zasáhla přeměna totalitní společnosti v demokracii standardního typu.  

Za prvořadou prioritu považuje rozvíjení demokratického právního státu založeného  

na svobodě, rovnosti, spravedlnosti, demokracii, toleranci. ČR se postupně začlenila  

do demokratických struktur (mj. Rada Evropy, OECD, NATO, EU, OSN). Veřejná správa, 

neboli vedení a řízení správy věcí veřejných, je v České republice decentralizovaná.  

V současné době lze jen výjimečně nalézt ucelené oblasti, ve kterých by se uplatňovala 

výlučně funkce státu.  Decentralizační procesy převládají v současné době i v evropském 

měřítku. Pro jejich další vývoj je klíčové uplatnění principu subsidiarity.. Je to princip, který 

zaručuje, že všechny záležitosti jsou řešeny na co nejnižší úrovni s ohledem na efektivitu 

procesů, pokud tomu nebrání další limity, jako je kontrola a dělba moci. 
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5.1.5 Technologické  prostředí 

Jedním z nejsilnějších vlivů působících na marketingové rozhodování firem jsou 

změny v technologii. Poslední století přineslo největší množství změn právě v oblasti inovací 

do nových technologií. Řada měst se v posledních letech začala zabývat modernizací 

hromadné dopravy, vozových parků či způsobu odbavování cestujících. Standardem  

v hromadné dopravě se stávají moderní vozy autobusů, tramvají, trolejbusů a v Praze i metra, 

které umožňují snadnou a pohodlnou přepravu osob na vozíku anebo maminek s kočárkem. 

Důraz je kladen především na rozšíření vozidel šetrnějších k životnímu prostředí. Zavádí  

se spoje obsluhované nízkopodlažními vozidly, jež umožňují pohodlnější nástup  

a výstup především handicapovaným cestujícím a starším občanům. Dále jsou nově 

používány trolejbusy s pomocným dieselagregátem a naváděcí stříškou pro automatické 

nasazování sběračů proudu. Tyto trolejbusy řeší eliminaci výluk způsobených výpadkem 

elektrického proudu a také jsou šetrnější k životnímu prostředí. Další technologickou 

novinkou posledních let jsou naváděcí zvukové systémy pro nevidomé, které dokáží  

po přiložení oznámit nevidomému číslo spoje a zastávku, na které se nachází. Již běžně jsou 

ve všech prostředcích MDP hlášený následující výstupní stanice. 

5.1.6 Ekologické prostředí 

Opava je tradiční průmyslové, kulturní a zemědělské centrum českého Slezska. Leží  

v Moravskoslezském kraji, u soutoku řek Opavy a Moravice, v úrodném údolí, ohraničeném 

na jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku, na východě pak Poopavskou nížinou.  

Doprava je význačným zdrojem emisí ve městě, navíc prochází-li přímo městem. 

Narůstající intenzita dopravy, a s tím související zvyšování množství emisí, zčásti vyrovnává 

pozitivní vliv modernizace struktury vozových parků (dokonalejší katalyzátory, snížení 

spotřeby paliva u moderních typů vozidel, atd.), využívání alternativních pohonných hmot 

(LPG, CNG,...), zastavení distribuce olovnatých benzínů apod. 

Provozovatelé nákladní i veřejné dopravy vzhledem ke stále rostoucím cenám 

klasických pohonných hmot z ropy a také vzhledem k ekologickým limitům musí hledat 

nové formy paliva i nové technologie. Snížit závislost na dovozech ropy a snižovat negativní 

vlivy na životní prostředí způsobené emisemi sloučenin uhlíku, dusíku, pevných prachových 

částic a uhlovodíky jsou cíle politiky Evropské unie. Česká vláda schválila v květnu  

2005 Program podpory alternativních paliv v dopravě. V současné době technicky zcela  

bez problémů řešitelné je využití zemního plynu ve stlačené, možná později i v kapalné 
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formě. Tento program vláda plně podporuje především v nulové spotřební dani, dotacemi 

na pořízení nových vozidel, především autobusů. Zároveň vláda doporučuje hejtmanům  

a primátorům měst s městskou hromadnou dopravou zavést krajské a městské příspěvky  

na pořízení autobusů na plynový pohon pro městskou hromadnou dopravu a veřejnou 

linkovou dopravu a také zachovává systémovou podporu rozvoje obnovy vozidel MHD  

a veřejné linkové autobusové dopravy s pohonem na zemní plyn i po roce 2007. 

5.2 Subjekty trhu 

5.2.1 Zákazníci 

Zákazníci patří mezi nejdůležitější faktory marketingového prostředí. Tato oblast není 

homogenní, a proto je potřebné provádět segmentaci a sledovat všechny důležité změny 

v cílových segmentech. 

Mezi zákazníky spotřebitelského trhu (B2C trhu) patří ženy i muži všech věkových  

i příjmových kategorií. Nejvýraznější skupinu dle mého názoru tvoří věková kategorie  

15 - 70 let, kdy občané využívají služeb MDP především k dopravě do škol, zaměstnání  

či za zájmovými aktivitami. Co se týče příjmové stránky, budou MHD využívat lidé spíše 

s průměrným a nižším příjmem. Lidé s vyššími příjmy využívají raději dopravu osobním 

automobilem, vzhledem k většímu pohodlí.  

5.2.2 Dodavatelé 

Do této složky marketingového prostředí patří ti, kteří ovlivňují možnost MDPO získat 

potřebné zdroje, které jsou nutné pro plnění funkce společnosti. Jedná se o firmy a fyzické 

osoby, které zásobují firmu náhradními díly, energií, vodou, pohonnými hmotami, výpočetní 

technikou. 

Dodavatelé autobusů a trolejbusů jsou vybírání na základě veřejných zakázek. 

Poslední zakázku osmi specifických trolejbusů a jednoho autobusu vyrobil ve svých dílnách 

Dopravní podnik Ostrava a.s. ve spolupráci s firmami Solaris Bus & Coach (Polská 

republika), Cegelec a.s. a Pragoimex a.s. Firma Pragoimex a.s. dodává MDP náhradní  

a kompletační díly pro vozidla. Firma Cegelec a.s. (Cegelec Corporate) je francouzská 

společnost, která se zabývá projekty a realizacemi v oborech elektrotechniky  

a strojírenství. [8], [16] 
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Výběr vhodného dodavatele, především co se týče dodávek autobusů a náhradních 

dílů, vysoce souvisí se spokojeností zákazníků. Je důležité vybrat spolehlivého dodavatele, 

který poskytuje kvalitní výrobky a služby. Zvyšuje se tím pohodlí i bezpečnost cestujících, 

což vede k větší spokojenosti zákazníků. 

5.2.3 Veřejnost 

Vnitřní veřejnost zahrnuje zaměstnance firmy na všech úrovních. Jestliže 

zaměstnanci mají ke své firmě pozitivní vztah, vystupují vůči vnějšímu prostředí pozitivně, 

vhodně firmu reprezentují, vytvářejí dobrou image firmy. Předpokladem je dobrý vzájemný 

vztah mezi managementem firmy a jeho zaměstnanci, vzájemná komunikace, informovanost.  

Místní veřejnost  tvoří okolí firmy, kde je fyzicky situována. Je tvořena 

obyvatelstvem bydlícím v oblasti, organizacemi a institucemi v ní působící. V tomto případě 

má MDP s místní veřejností vztahy pozitivní. MDP nabízí občanům pracovní příležitosti, 

snaží se zabezpečovat dobrou dopravní obslužnost, snižovat negativní dopady na životní 

prostředí související s jeho činností. 

Mediální veřejnost, tedy noviny, časopisy, rozhlas a televize, které přinášejí zprávy, 

názory a komentáře. Mohou silně ovlivnit pohled veřejnosti na činnost firmy. MDP  

se prezentuje především prostřednictvím webových stránek www.mdpo.cz. 

Finanční veřejnost zahrnuje schopnost firmy získat zdroje. Jedná se především  

o banky, investiční společnosti, akcionáře. Jediným akcionářem MDP je statutární město 

Opava. MDPO získal jednorázově finanční prostředky také ze státního rozpočtu  

a strukturálních fondů EU na financování projektu Modernizace a rozvoj městské hromadné 

dopravy v Opavě. 

5.2.4 Konkurence 

V dnešní době existuje mnoho firem, které nám nabízejí různé výrobky a služby  

a zákazník má tedy možnost si z množství výrobků a služeb vybírat. Toto je v podstatě důvod 

existence konkurenčního prostředí. Na konkurenci nelze pohlížet pouze jako na firmy 

produkující stejné zboží či služby pod jinou značkou. Je třeba si uvědomit, že se pod pojmem 

konkurence skrývají i firmy, které vyrábějí substituty, potencionální nové firmy, zákazníci  

a dodavatelé. 
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Obr. 5.1: Porterova analýza konkurenčních sil 

 

        

Zdroj: KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007. 788 s. 

ISBN 978-80-247-1359-5. 

Nově vstupující firmy 

V případě konkurentů, kteří na trh nově vstupují se bude jednat především o firmy, 

které by mohly poskytnout přepravu v době, kdy MHD již neprovozuje linky – např. 

v nočních hodinách. Tato firma by postupně mohla rozšiřovat svou činnost a jezdit také 

v denních hodinách a MDPO tímto odlákat zákazníky. Konkurenci představuje rovněž nová 

firma, která by zajišťovala regionální dopravu a měla několik zastávek v Opavě.  

Konkurence na straně zákazníka (odběratelé) 

V tomto případě zřejmě neexistuje subjekt s výraznější vyjednávací pozicí. 

Substituty 

Mezi substituty, které by mohly nahradit používání prostředků MHD, patří zejména 

osobní automobil či využití taxi služeb, dále kolo, motocykl či chůze. Nejvíce je jako 

substitut využíván osobní automobil, i když tato forma dopravy ve městech způsobuje značné 

problémy.  

Konkurence na straně dodavatele 

Z nedostatku informací z této oblasti se pouze domnívám, že neexistuje žádný 

dodavatel s výrazně silnou vyjednávací pozicí. Dodavatelé autobusů a trolejbusů jsou vybírání 

na základě veřejných zakázek. V rámci servisních služeb a údržby vozidel MDP spolupracuje 

s různými dodavateli.  
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Konkurence uvnitř odvětví 

Konkurence uvnitř odvětví je ovlivněna řadou faktorů. Mezi rozhodující patří počet 

konkurujících si subjektů a jejich strategické záměry, typ tržní konkurence, míra růstu trhu, 

rozmanitost sortimentu. V rámci odvětví nemá MDP velký počet konkurujících subjektů. 

Jediné další dva dopravní podniky na Opavsku jsou společnosti TQM - holding s.r.o  

a Connex Morava a.s. Tyto společnosti se nezaměřují na městskou, ale na regionální  

a dálkovou dopravu. Přesto mohou cestující využít jimi nabízených služeb a po městě  

se přepravovat konkurenčními dopravními prostředky. Dalším potencionálním konkurentem 

v odvětví jsou České dráhy, jež nabízí jeden druh trasy přes město, ve velmi malých 

frekvencích, z východního nádraží na západní nádraží. 
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6 Vyhodnocení údajů 

6.1 Vyhodnocení dotazníků 

První otázka dotazníku je filtrační. Respondenti jsou rozděleni na dvě skupiny,  

a to na skupinu využívající MHD a na skupinu nevyužívající MHD a zároveň uvádí 

respondenty do problematiky. Druhá otázka zjišťuje jak často respondenti využívají MHD. 

Osloveno bylo 50 osob (viz kapitola 3), které využívají MHD v Opavě, z toho 21 mužů  

a 29 žen. Nejvýrazněji byla zastoupena věková kategorie 15 - 25 let a příjmová skupina  

5 000,- Kč – 15 000,- Kč. Většina respondentů využívá MHD několikrát v týdnu. Nejčastější 

odpovědí bylo využívání MHD jen o víkendu, dle mého názoru vzhledem k tomu, že většina 

dotazovaných je ve věkové kategorii 15 – 25 let. Mezi další prostředky, které lidé využívají 

patří nejčastěji osobní automobil a jízdní kolo. Využívání konkrétního druhu prostředku 

závisí na finančních možnostech, počasí, zvyklostech. Z odpovědí v dotazníku vyplynulo,  

že jsou využívány i konkurenční dopravní prostředky, a to autobusy Connex, TQM i vlaky 

ČD. 

   Obr. 6.1: Využívání dopravních prostředků 
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6.1.1 Spokojenost, důležitost 

Vypovídací schopnost výsledků je zavádějící vzhledem k nízkému počtu oslovených 

respondentů. Přesto průměrnou známkou spokojenosti při hodnocení jednotlivých atributů  

je 2,6. Nejhůře hodnocený byl faktor cena/výkon, dosáhl průměrné známky 3,3. Málo jsou 

zákaznici spokojeni s počtem spojů v sobotu a v neděli, přesto, že v tyto dny MHD hodně 

využívají. Nejlépe ohodnotili cestujíc čistotu ve vozidlech, jež má známku 2,0. Tento atribut 

následuje ochota pracovníků v předprodeji průměrnou známkou 2,1. Práci a ochotu řidičů 

ohodnotilo 19 respondentů známkou 2. 17 dotazovaných známkou 3. Pouze 1 zákazník  
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je s prací o ochotu řidičů nespokojen tak, že ji ohodnotil známkou 5. Ale ani velmi spokojeno 

není příliš cestujících. Známkou 1 ohodnotilo pouze 5 osob. Nejvíce lidé hodnotili 

spokojenost s jednotlivými atributy známkami 2 a 3. V případě grafické škály, kdy 

respondenti hodnotili celkovou spokojenost, nejvíce ohodnotili známkou 3, a to 44 % osob. 

50 % respondentů je celkově spíše spokojeno se službami MDP, hodnotili známkami 1 či 2. 

Pouhých 6 % dotazovaných hodnotilo známkami 4 nebo 5. Rozdíl mezi průměrnou 

spokojeností jednotlivých atributů a celkovou spokojeností činí 0,4, což může být způsobeno 

tím, že  nejsou uvedeny absolutně  všechny charakteristiky. Také to může být 

z psychologického hlediska, kdy se lidé při vyplňování dotazníků přiklánějí raději ke středním 

hodnotám. 

   Tab.: 6.1 Hodnocení spokojenosti s jednotlivými atributy 

 
Charakteristika 

Průměr 
spokojenost 

Ochota pracovníků v předprodeji 2,1 
Počet spojů ve všední dny 2,4 
Informace na zastávkách 2,2 
Vzhled vozidel 2,5 
Informace o službách MHD 2,5 
Čistota ve vozidlech 2,0 
Přesnost a spolehlivost dopravy 2,6 
Práce a ochota řidičů 2,6 
Návaznost spojů 2,7 
Počet spojů v sobotu a neděli 3,2 
Poměr cena/výkon 3,3 
Průměr celkem 2,6 

 
 

V dotazníku měli respondenti ohodnotit také důležitost atributů,u nichž hodnotili 

spokojenost. Všichni respondenti pochopili rozdíl mezi otázkami a jednotlivé atributy 

hodnotili odlišně. Pro 78 % dotazovaných je nejdůležitějším kritériem přesnost  

a spolehlivost dopravy. Tento faktor v hodnocení spokojenosti dosáhl známky 1,3. Dále  

58 % dotazovaných označilo jako druhý nejdůležitější faktor práci a ochotu řidičů. Třetím 

nejdůležitějším kritériem je dle respondentů počet spojů v sobotu a v neděli a počet spojů 

ve všední dny. Dotazovaní tyto atributy hodnotili nejčastěji známkou 1 nebo 2, přičemž 

průměrná hodnota důležitosti činí 1,5. Nejméně důležitý je pro cestující vzhled vozidel.  

 

 



 31 

 Tab. 6.2: Hodnocení spokojenosti, důležitosti 

Hodnocení spokojenost, důležitost 
 

Charakteristika 
Průměr 

spokojenost 
Průměr 

důležitost 
Ochota pracovníků v předprodeji 2,1 2,3 
Počet spojů ve všední dny 2,4 1,5 
Informace na zastávkách 2,2 2,3 
Vzhled vozidel 2,5 2,8 
Informace o službách MHD 2,5 2,6 
Čistota ve vozidlech 2,0 1,6 
Přesnost a spolehlivost dopravy 2,6 1,3 
Práce a ochota řidičů 2,6 1,5 
Návaznost spojů 2,7 1,5 
Počet spojů v sobotu a neděli 3,2 2,7 
Poměr cena/výkon 3,3 1,8 
Průměr celkem 2,6 2,0 

                        

6.1.2 Spokojenost s cenou 

Respondenti měli hodnotit dva faktory a to spokojenost s cenou a spokojenost 

s cenou za výkon. Parametr cena/výkon ohodnotilo celkově ze všech ostatních parametrů 

nejvíce osob nejhorší známkou. Celkem 50 % dotazovaných hodnotilo známkou 4 nebo 5. 

Zároveň je pro 82 % dotazovaných tento parametr velmi důležitý. Cena za výkon není vůbec 

důležitá pouze pro 1 dotazovaného. S cenou bez ohledu na výkon je 30 % respondentů 

nespokojeno. Dále došlo ke dvěma extrémům. Nikdo z dotazovaných nebyl s cenou velmi 

spokojen a zároveň velmi nespokojeno bylo pouze 7 dotazovaných. 

 Obr. 6.2: Spokojenost s cenou 
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6.1.3 Další služby 

Spokojenost závisí nejen na hlavní činnosti, tedy přepravě osob, ale také na vedlejších 

poskytovaných službách, které mohou ovlivnit názor na poskytovatele. Nejznámější jsou 

služby týkající se umisťování reklamy vně vozidla a uvnitř vozidla. Je to způsobeno 

především tím, že se jedná o službu nejvíce viditelnou. 20 % dotazovaných ví, že podnik 

poskytuje také lakovací práce. Přestože těchto služeb využívají především firmy, je velmi 

pozitivní, že 82 % dotazovaných zná alespoň jednu další nabízenou službu MDPO. Což 

svědčí o tom, že lidé se o podnik zajímají.  

            Obr. 6.3: Známost služeb MDPO 
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6.2 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1: Nejméně 50 % respondentů je se službami MDP celkově 

nespokojeno. Výsledky výzkumu tuto hypotézu nepotvrdily. Z výsledku dotazníků vyplývá, 

že 94 % respondentů hodnotí svou celkovou spokojenost do známky 3. Nejvíce dotazovaných 

je spokojeno průměrně, a to 44 % respondentů. Velmi spokojeno je 36 % dotazovaných. 

Výborně hodnotí služby MDP 14 % respondentů. Z toho vyplývá, že pouhých 6 %, tedy 3 

osoby ohodnotili spokojenost negativně. Tuto hypotézu v dotazníku ověřovaly v dotazníku 

otázky číslo 5, 6, 7, 8,12, 13. 

Hypotéza 2: Nejméně 60 % respondentů je nespokojeno s kritériem cena 

jízdného.  Tato hypotéza byla potvrzena. Výsledky ukazují, že 68 % dotazovaných je s cenou 

více či méně nespokojeno. Rovněž tento fakt potvrzuje, že 36 % zákazníků souhlasí 
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s výrokem MHD je přesná, ale cena je vysoká. Hypotézu potvrdily otázky dotazníku číslo 

4,6,10,12. 

Hypotéza 3: Nejméně 50% dotazovaných je spokojeno s prací pracovníků 

MDPO. Hypotéza byla potvrzena. Ochotou řidičů v předprodeji ohodnotilo 40 dotazovaných 

průměrnou známkou 2,1. Tento parametr nehodnotili všichni respondenti, protože někteří 

prodejnu nenavštěvují. 58 %  dotazovaných atribut ohodnotilo na stupnici důležitosti 1 až 5 

známkou 1, tedy jako nejdůležitější. 52,4 % oslovených se s neochotou pracovníků 

v předprodeji setkalo občas, 45,2 % vůbec. Práce a ochota řidičů je pro cestující velmi 

důležitá a je hodnocena respondenty známkou 2,6. S neochotou těchto pracovníků se setkalo 

16 % osob často,  68 % občas. Vůbec se s s neochotou řidičů nesetkalo 16 % cestujících.  

Na hypotézu byly zaměřeny otázky 4, 8, 9, 11. 

6.3 Vyhodnocení poziční mapy 

 Obr. 6.4: Poziční mapa spokojenost, důležitost 

 

 

Dle výsledků, by v případě některých atributů, mělo dojít k jednání, snaze o zlepšení. 

Jedná se především o aktivity, které jsou pro cestující důležité a jsou s nimi málo spokojeni. 

Jde o nízkou spokojenost s atributem cena/výkon, který je ohodnocen jako poměrně důležitý. 
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Další činnosti, kde by bylo potřeba jednat jsou: přesnost a spolehlivost dopravy, návaznost 

spojů a práce a ochota řidičů.  

Další jednání není potřeba u činností, se které považují zákazníci za důležité, ale 

zároveň jsou s nimi spokojeni. Jedná se především o počet spojů ve všední dny a čistotu 

vozidel. Tyto dvě kritéria hodnotí zákazníci kladně. Zároveň je do této kategorie, kde není 

výrazná potřeba okamžitého jednání možno zařadit informace na zastávkách a ochotu 

pracovníků v předprodeji. 

Počet spojů v sobotu a v nedělí se nachází v kvadrantu nízká spokojenost, nízká 

důležitost. Služba je dle mého názoru akceptována. 

6.4 SWOT analýza 

SWOT analýza obsahuje shrnující údaje týkající se interního a externího prostředí 

MDPO, a.s. Analýza byla provedena na základě všech dostupných informací. Přesto jsou 

některé poznatky založeny spíšena domněnkách a logickém vyvozování. 

Tab. 6.3: SWOT analýza, interní prostředí 

     

  SWOT ANALÝZA 

Faktory 
Silné stránky 
(Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

spolehlivost způsob odbavování 
nové typy dopravních 
prostředků 
dostupnost 

nemožnost využití všech spojů 
handicapovanými 

 služby pro nevidomé  
Produkt 

tradice společnosti 
navazování některých 
autobusových spojů 

diferenciované ceny nepoměr cena/km 
diferenciované platební 
podmínky 

Cena, platebn 
podmínky 

  

v hotovosti placení pouze 
přesnou částkou - automat 
nevrací 

spojení s okolními 
vesnicemi chybí noční spoje Distribuce 

  letní jízdní řád - omezení spojů 

In
te
rn

í p
ro

st
ře

dí
 

Marketingová 
komunikace on-line jízdní řády 

webové stránky 
nízký stupeň propagace MHD 
komunikace se zákazníky 
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    Tab. 6.4: SWOT analýza, externí prostředí 

SWOT ANALÝZA 

   

 

6.4.1 Silné stránky a příležitosti 

Silné stránky, na kterých by MDP mohl stavět, jsou spolehlivost nabízené služby, 

diferenciované ceny a platební podmínky a rovněž poskytování dalších služeb. Faktor 

cena/výkon nebyl hodnocen příliš pozitivně, patří do slabých stránek (viz. Kapitola 6.5 Slabé 

stránky, hrozby. Za silnou stránku z cenové oblasti považuji diferenciované platební 

podmínky. MDP nabízí několik forem plateb jízdného. Cestující si tak mohou zvolit způsob, 

který jim nejvíce vyhovuje. Mohou si zvolit platbu v hotovosti, platbu z čipové karty, mohou 

využít časovou jízdenku uloženou na čipové kartě, časovou jízdenku vydanou českými 

drahami. Možnost výběru je pozitivním faktorem. Existuje také množství zákazníků, mezi 

které patří například handicapovaní,nevidomí či zrakově postižení občané, kteří doposud 

z důvodu bezpečnosti MHD využívali velmi málo či vůbec. V současné době MDP instaluje 

na dopravní prostředky čipy, díky nímž nevidomí občané za pomocí elektronického čítače 

  
Příležitosti 

(Opportunities) Hrozby (Threats) 
měnící se potřeby zákazníků dostatečné množství 

potenciálních zákazníků   

  možnost získání nových 
zákazníků - nové služby   

  

Zákazníci 

zintenzivnění spojů - 
uspokojit další přání a 
potřeby zákazníků   
zahraniční dodavatelé omezení dodávky 
navázání kontaktů s 
novými dodavateli zvyšování cen dodavatelů 

Dodavatelé 

  omezený výběr dodavatelů 
vstup na nový trh množství substitutů 

Konkurence 
  vstup nových konkurentů na trh 
Zvyšování vzdělání zvyšování životní úrovně Sociálně-

kulturní 
prostředí turistika, kultura   

členství v EU dodržování právních norem EU Legislativní 
prostředí lepší vymahatelnost práva   

finanční podpory z fondů 
EU zvyšování průměrné mzdy 
posilování Kč zvyšování DPH 

  

Ekonomické 
prostředí 

lepší nabídka bankovních 
a finančních služeb   

Politické 
prostředí 

vstup do Schengenského 
prostoru nestabilní politická situace 

Technologické 
prostředí 

růst vědy a techniky - 
využívání nových 
technologií 

negativní vliv techniky na 
životní prostředí 

snížení stupně 
znečišťování  ŽP normy emisí 

E
xt

er
n
í p

ro
st
ře

d
í 

Ekologické 
prostředí 

  nedostatek přírodních surovin 
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zjistí informace o lince a nástupní stanici. Rovněž jsou již ve všech dopravních prostředcích 

hlášeny příští výstupní stanice. Handicapovaní cestující na vozíčku mohou využít nové typy 

autobusů a trolejbusů označených symbolem „@“, ve kterých jsou pro tyto cestující 

vyhrazená místa s bezpečnostními pásy. Symboly jsou uvedeny na tištěných jízdních řádech 

 i na on-line jízdních řádech na webových stránkách MDP. Množství těchto zákazníků 

v kombinaci se silnými stránkami se jeví jako dobrá příležitost. Atraktivní příležitostí  

je možnost využití finančních podpor z fondů EU. Díky příspěvkům z EU byly pořízeny 

nové typy dopravních prostředků, které jsou modernější, pohodlnější, luxusnější  

a bezpečnější. Silnou stránkou, kterou je potřeba nadále udržovat a rozvíjet je dlouholetá 

tradice a zajímavý historický vývoj MHD. 

6.4.2 Slabé stránky a hrozby 

Nejslabší stránkou, kterou by měl MDP posílit je dle mého názoru komunikace  

se zákazníky a propagace MHD. Podnik nemá oddělení PR, stížnosti a dotazy zákazníků 

jsou řešeny prostřednictvím e-mailu, na který často není zodpovězeno. Rovněž nedochází 

k výraznější podpoře MHD ze strany zájmových ekologických sdružení či politických stran 

ani samotného MDP. Další slabou stránkou, kterou by měl podnik zvážit  je nepoměr ceny  

za km. Jízdné v hotovosti je placeno jednotně, tato forma platby není rozlišena dle zón jako  

je tomu u časového jízdného. Automaty ve vozidlech mince nevrací, což může vyvolat 

situaci, že zákazník, který se rychle potřebuje přepravit jen o jednu zastávku může zaplatit 

12,- Kč až 20,- Kč (v případě, že nemá drobné mince). Zákazník, který pojede z nástupní 

stanice do konečné , zaplatí také 12,- Kč. Tento způsob platby je v ČR ojedinělý. 

 Zvyšující se životní úroveň a zvyšování průměrné mzdy může být pro MDP 

hrozbou, vzhledem k faktu, že lidé budou preferovat pohodlí automobilu a doprava 

hromadnými prostředky pro ně nebude uspokojující. Tento faktor nelze podcenit. 

6.5 Mezery a výzvy 

� Mezeru představuje nedostatečně propracovaná cenová strategie. Proto logickou 

výzvou  pro podnik je vylepšení způsobu plateb jízdného, především zavedení 

časových jízdenek. Opava jako jedno z mála měst nemá zaveden tento způsob platby 

jízdného, proto je pro cestující z jiného místa ČR způsob plateb v opavské MHD 

neznámý a mnohým cestujícím činí potíže. S touto mezerou zároveň souvisí výzva 

týkající se změny způsobu odbavování, přestože opavská veřejnost o změně  
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ve způsobu odbavování příliš neuvažuje, je tato výzva zajímavým způsobem inovace, 

který může zároveň zvýšit spokojenost cestujících. 

� Výzvou pro MDPO je zavedení oddělení PR. Pro podnik, který má tak velký počet 

zákazníků, je důležité znát a průběžněji sledovat jejich přání, problémy, stížnosti, 

návrhy a zároveň se těmito prvky aktivně zabývat a vyhodnocovat a řešit je. 
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7 Návrhy a doporučení 

Na základě výsledků získaných údajů navrhuji managementu MDPO opatření  

pro zvýšení spokojenosti cestujících. Jedná se spíše o řadu menších, preventivních opatření, 

kterými by mohl podnik předejít vzniku většího počtu nespokojených zákazníků. Rovněž  

by mohlo díky některým těmto krokům dojít ke zvýšení spokojenosti stálých zákazníků. 

7.1 Produkt 

Zvýšení atraktivnosti by mohl MDP dosáhnout zavedením nových tras či rozšířením 

stávajících, přičemž důležitým faktorem by měla být návaznost spojů a to jak na vlakové 

spojení, tak na ostatní autobusy a trolejbusy. Mělo by také dojít ke zvýšení počtu spojů 

v sobotu a v neděli. Tyto dny lidé často putují za zábavou, nákupy, proto by mohli mít více 

příležitostí využít MHD. Rovněž by mělo docházet k menšímu omezování letních jízdních 

řádů. Přestože studenti nejezdí do škol, pracujícím občanům, kterých je velké množství, 

změna může způsobovat potíže. Těmto opatřením by měl předcházet průzkum, aby nedošlo 

k nevyužívání zavedených spojů. Proto by také měla být pro MDPO důležitá spolupráce 

s logistickými a jinými společnostmi při sestavování jízdních řádů, čímž by mohlo dojít 

k optimalizaci jízdních řádů a zkrácení  časových intervalů, např. ve špičce.  

Jednou z připomínek je také vylepšení hlásících systémů. V současné době je spouští 

řidiči, kteří mnohdy tento systém nepoužijí vůbec nebo jsou zastávky hlášeny pozdě  

či je vyhlášena špatná zastávka. Proto bych využila spolupráce s firmou zabývající se touto 

problematikou a pokusila se o automatizaci těchto systémů. 

7.2 Cena 

Dalším návrhem je změna cenové politiky, protože nejvíce zákazníků je nespokojeno 

právě s cenou jízdného. Protože osobní cenovou diferenciaci jízdného vidím jako pozitivní 

faktor, navrhla bych změnu v placení jednotlivého jízdného, a to zavedením časového tarifu  

u jednotlivého jízdného placeného v hotovosti i z čipové karty. Jedná se tedy o časovou 

cenovou diferenciaci. Tímto by byl vyrovnán nepoměr ceny/km, což by zajisté mnoho 

zákazníků ocenilo. Zároveň by město Opava netvořilo výjimku a systém by se neodlišoval  

od forem plateb v jiných městech. 
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7.3 Marketingová komunikace 

Vylepšit způsob propagace MDPO a jeho ostatních služeb představuje další 

doporučení. Na ostatní nabízený služby je upozorněno na webových stránkách podniku  

a v dopravních prostředcích jsou umístěny malé propagační letáky. Zaměřila bych se právě  

na tyto letáky, které by měly být zajímavější, barevnější, atraktivnější. Letáky by mohly být 

umístěny také na zastávkách a v prodejně jízdenek.  

Zlepšit komunikaci se zákazníky, představuje činnost, jež by mohla vést ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků. V podniku by mělo být zřízeno oddělení PR, kde by se mohli 

cestující vyjádřit ke své spokojenosti či nespokojenosti. Oddělení by vyřizovalo stížností 

zákazníků a tím by mohlo dojít k nápravě a  zároveň ke snížení počtu nespokojených 

zákazníků. Řada menších opatření, může vést k velkému zvýšení spokojenosti. 

7.4 Lidé 

Z této oblasti by se měl management zaměřit na práci a chování řidičů. Při výběru 

těchto pracovníků by měl být brán ohled na celkové vystupování, komunikativnost  

a přístup k lidem a ne jen na profesní zkušenosti, přestože právě profesní zkušenosti by měly 

být na prvním místě při výběru. Rovněž bych navrhovala provádět školení těchto pracovníků, 

týkající se přístupu k zákazníkům. 

7.5 Materiální prostředí 

Změna by se měla týkat zastávek a jízdních řádů. Mnoha zastávkám chybí potřebné 

vybavení. Například přístřešky, lavičky, odpadkové koše. Proto bych navrhovala sjednotit 

výbavu a styl zastávek. Nejlepším řešením dle mého názoru jsou plastové přístřešky,  

ve kterých jsou umístěny plastové nebo kovové sedáky. Velikost přístřešku by měla 

odpovídat velikosti a frekvenci využívání zastávky. Také by bylo vhodné osvětlení přístřešků 

i jízdních řádů. Jízdní řády je nutno udržovat v dostatečné kvalitě a v případě poškození  

co nejdříve nahradit novými.  

7.6 Návrhy plynoucí z poziční mapy 

Je potřeba se zaměřit na aktivity, které jsou pro cestující důležité, ale jsou s nimi málo 

spokojeni. Z výsledku výzkumu vyplynulo, že  atribut cena/výkon je důležitý a zároveň 

s tímto atributem cestující nejsou příliš spokojeni. Proto by bylo vhodné okamžitě jednat 
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 a na tento problém reagovat, např. již zmíněným zavedením časového jízdného. MDPO  

by měl  vytvořit opatření, která  by vedla ke zvýšení přesnosti a spolehlivosti a návaznosti  

jednotlivých spojů. V tomto případě by zřejmě bylo vhodné obrátit se na specializované firmy 

zabývající se touto problematikou a vytvořit tak jízdní řády, které by vyhovovaly  

co největšímu počtu osob a zároveň by pro podnik nebyly ztrátové. Je nutno do tohoto 

problému zakomponovat také fakt, že cestující jsou spokojeni s  počtem spojů ve všední dny  

a akceptují počet spojů v sobotu a v neděli. 

Všechna  doporučení mají za cíl zvýšit spokojenost zákazníků se službami MDPO. 

V případném následném výzkumu reprezentativnějšího počtu respondentů a zjištění větší 

nespokojenosti s určitými atributy, bych navrhovala ihned jednat i v případě radikálního 

řešení. 
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Závěr 

Poznání potřeb, přání, postojů, preferencí a kupního chování cílových zákazníků   

je důležitým faktorem, který je třeba analyzovat.  Pouze dobrá znalost úrovně potřeb 

zákazníků může být základem pro výběr nákupní, technologické, marketingové, logistické  

a jiné strategie dopravní firmy.  

Cílem bakalářské práce bylo zjištění spokojenosti zákazníků a následné  navrhnutí 

opatření pro zlepšení kvality služeb městského dopravního podniku Opava, prostřednictvím 

identifikace spokojenosti zákazníků. K naplnění tohoto cíle jsem využila sekundární data 

získaná z webových stránek, se statistik, výročních zpráv a z odborné literatury. Sekundární 

data byla základem pro zpracování prostředí, ve kterém MDPO působí. Jednalo se o subjekty  

trhu, okolí firmy i firmu samotnou. Pro přesnější splnění cíle jsem využila primární data, 

která jsem získala prostřednictvím výzkumu v terénu formou osobního dotazování. 

Na základě zjištěných dat jsem stanovila návrhy opatření pro zlepšení kvality služeb. 

První kapitola práce je zaměřena na charakteristiku trhu městské hromadné dopravy  

a historii hromadné dopravy v Opavě. Druhá kapitola je teoretického charakteru týkající  

se zákazníka a jeho kupního chování, spokojenosti a metod měření spokojenosti. V další části 

je rozebrána metodika výzkumu. Je stanoven cíl, problém, hypotézy, typy údajů. Ve čtvrté 

části práce je řešeno vnitřní prostředí firmy, tedy aplikován marketingový mix služeb, který  

se zabývá produktem, cenou, místem, personálem, procesy a materiálním prostředím. 

Kapitola pět řeší data týkající se vnějšího prostředí, a to sociálního, legislativního, 

ekonomického, politického, technologického, ekologického. V další části je zpracováno 

vyhodnocení údajů vnitřního a vnějšího prostředí prostřednictvím SWOT analýzy  

a vyhodnocení primárních dat. Poslední kapitole jsou uvedeny konkrétní návrhy a doporučení 

managementu. Jsou navržena  možná opatření, jejichž aplikací by mohlo dle výzkumu dojít 

ke zvýšení spokojenosti zákazníků městského dopravního podniku Opava.  

Z analýzy je možno usoudit, že zákazníci jsou se službami spíše spokojeni. Přesto bych 

navrhovala učinit opatření, která by vedla ke zvyšování spokojenosti zákazníků a zároveň  

k získávání zákazníků nových. Jedná se o změny týkající se cenové strategie, změny týkající 

se komunikace firmy se zákazníky, především propagace služeb. Dále zatraktivnění služby 

například zavedením nových tras, zvýšením počtu spojů, zúčastňování se projektů EU  

a z toho vyplývající možnost  za pomoci takto získaných prostředků např. inovovat nadále 
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vozový park. Zavedení opatření do praxe by dle mého názoru přispěla k atraktivnosti MHD 

v Opavě. Přesto záleží na pohledu a zvážení situace MDPO.  
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Příloha č. 1    Základní údaje o MDPO 
 
 
Obchodní firma:   Městský dopravní podnik Opava, a.s. 

Sídlo:    Opava, Bílovecká 1127/98 

Identifikační číslo:  64610250 

Právní forma:   Akciová společnost 

Zakladatel:    Statutární město Opava 

Provozovna:   Horní nám. 33, 746 01 Opava,  

Telefon:   553712512 

Fax:     553 624 928 

E-mail:    info@mdpo.cz 

Webová stránka:   www.mdpo.cz 

Vedení společnosti 

Ředitel společnosti:   Ing. Hynek Woitek 

Dopravně technický náměstek: Ing. Libor Pěčonka 

Obchodně ekonomický náměstek: Ing. Martina Zeťovská 

Představenstvo akciové společnosti  

Předseda:  Ing. Petr Urbánek 

Místopředseda:  Ing. Oldřich Vagner 

Členové:  Ing. arch. Pavel Mališ, Ing. Leopold Čapčuch, Ing. Daniel Benna 

Dozorčí rada 

Předseda:  Karel Bureš 

Členové:  Pavel Vůjtek, Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc. 

 
 



 

Příloha č. 2    Dotazník 

Vážený respondente, 

jmenuji se Radka Sližová a jsem studentka 3. ročníku VŠB-TU Ostrava. Obracím se na Vás 
s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit výhradně jen k vypracování mé 
bakalářské práce. Vámi poskytnuté informace nebudou nijak zneužity. Předem Vám děkuji za 
Váš čas strávený nad tímto dotazníkem. 

Při vyplňování dotazníku označte křížkem, prosím, jednu (pokud není uvedeno jinak) Vámi 
vybranou odpověď. 

          Radka Sližová    

 
1. Jezdíte městskou hromadnou dopravou (MHD)? 

1.1.   Ano 
1.2.     Ne 

Pokud je Vaše odpověď „ne“, přejděte, prosím, na otázku č. 14 
 
 
2. Jak často využíváte městskou hromadnou dopravou? 

Můžete označit i více odpovědí. 

2.1.  Pracovní dny 
2.2.  Jen některé pracovní dny 
2.3.      Jen o víkendu 
2.4.  Celý týden 
2.5.  7 dní 
2.6.  Několikrát měsíčně 
2.7.  Příležitostně 
2.8.  Jinak, uveďte prosím jak……………………….. 

 
 
3. Uveďte, jaké jiné prostředky při pohybu ve městě využíváte.  

Můžete označit i více odpovědí. 

3.1.  Jízdní kolo 
3.2.    Motocykl 
3.3.    Taxi 
3.4.    Osobní automobil 
3.5.    Autobusy Connex 
3.6.    Autobusy TQM 
3.7.    Vlak  
3.8.    Žádné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Ohodnoťte (označte křížkem), prosím, známkou jako ve škole, jak jste spokojeni s následujícími atributy 
podle Vaší zkušenosti. (1- nejvíce spokojen/a; 5 – nejméně spokojen/a. Pokud některý atribut nedokážete 
ohodnotit, prosím, přeskočte  jej. 

             1      2     3           4           5 
4.1 Ochota pracovníků v předprodeji      
4.2 Počet spojů ve všední dny      
4.3 Informace na zastávkách      
4.4 Vzhled vozidel      
4.5 Informace o službách MHD      
4.6 Čistota ve vozidlech      
4.7 Přesnost a spolehlivost dopravy      
4.8 Práce a ochota řidičů      
4.9 Návaznost spojů      
4.10 Počet spojů v sobotu a neděli      
4.11 Poměr cena/výkon      

 
 
5. Jak byste ohodnotili Vaši celkovou spokojenost? 

 
 
 

                                                   
 
6. Jak jste spokojen/a s cenami  jízdného? 

6.1.  Velmi spokojen/a 
6.2.    Spokojen/a 
6.3.  Spíše spokojen/a 
6.4.  Spíše nespokojen/a 
6.5.  Nespokojen/a 
6.6.  Velmi nespokojen/a 

 
 
7. Jste spokojen/a se způsobem odbavování (nástup pouze předními dveřmi)? 

7.1.  Ano, jsem spokojen/a, protože……………………………………… 
7.2.  Ne, nejsem spokojen/a, protože…………………………………….. 
7.3.  Nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom 

 
 
8. Setkal/a jste se již s neochotou pracovníků v předprodeji dopravního podniku? 

8.1.  Ano, často 
8.2.  Ano, občas 
8.3.  Ne, vůbec 
8.4.  Předprodej nenavštěvuji 

 
 
9. Setkal/a jste se již s neochotou řidičů? 

9.1.  Ano, často 
9.2.    Ano, občas 
9.3.  Ne, vůbec 

 
10. Vyberte, prosím, výrok, se kterým nejvíce souhlasíte. 

10.1.  MHD je přesná, ale cena je vysoká 
10.2.  MHD je přesná a cena je přiměřená 
10.3.  MHD není  přesná a cena je vysoká 
10.4.  MHD není přesná, cena je přiměřená 

 
 



 

11. Ohodnoťte (označte křížkem), prosím, známkou jako ve škole, důležitost  následujících atributů podle Vaší 
zkušenosti. (1- nejdůležitější; 5 - nejméně důležitá) 

 
       1          2            3           4           5 

11.1 Ochota pracovníků v předprodeji DP      
11.2 Počet spojů ve všední dny      
11.3 Informace na zastávkách      
11.4 Vzhled vozidel      
11.5 Informace o službách MHD      
11.6. Čistota ve vozidlech      
11.7. Přesnost a spolehlivost dopravy      
11.8. Práce a ochota řidičů      
11.9. Návaznost spojů      
11.10 Počet spojů v sobotu a neděli      
11.11 Poměr cena/výkon      

 
 
12. Znáte nějaké další služby, kromě přepravy osob, které MHD nabízí?  

Můžete označit i více odpovědí 

12.1.  Pronájem areálu 
12.2.  Lakovací práce 
12.3.  Pronájem vysokozdvižné plošiny 
12.4.  Reklama vně vozidla 
12.5.  Reklama uvnitř vozidla 
12.6.  Žádné 

 
 
13. Pohlaví     14.  Věková kategorie      15.   Příjmová kategorie (Váš čistý 

13.1.  Muž                        14.1.      15 – 25            měsíční příjem popř. kapesné v Kč) 
13.2.  Žena               14.2.      26 – 35  15.1.        0 –   5 000 Kč 
                          14.3.      36 – 45  15.2.        5 000 – 10 000 Kč 
                                14.4.      46 – 59  15.3.        10 000 – 15 000 Kč 
                              14.5.      60 a více  15.4.        15 000 – 20 000 Kč 
        15.5.        20 000 – 30 000 Kč 
                          15.6.        Více než 30 000 Kč 
 
 

Děkuji za Váš čas a Vaši ochotu vyplnit tento dotazník. 
 
 
 
   
 
 

 
 

  



 

Příloha č. 3    Grafy k průzkumu  

      Obr. 1: Využívání MHD v Opavě 
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        Obr. 2: Frekvence využívání MHD v Opavě 
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        Obr. 3: Dopravní prostředky využívané mimo MHD      
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 Obr. 4: Spokojenost s jednotlivými kritérii 
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 Obr. 5: Celková spokojenost 
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      Obr. 6: Spokojenost s cenou jízdného 
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     Obr. 7: Spokojenost se způsobem odbavování 
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      Obr. 8: Neochota pracovníků předprodeje 
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       Obr. 9: Setkání se s neochotou řidičů 
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      Obr. 10: Vyhodnocení výroků 
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    Obr. 11: Důležitost jednotlivých atributů 
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   Obr. 12: Známost nabízených služeb MDPO 
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        Obr. 13: Respondenti podle pohlaví 
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         Obr. 14: Věková kategorie 
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        Obr. 15: Příjmová kategorie 
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Příloha č. 4  Přehled o přepravovaných osobách v ČR za rok 2007 

 
 

Tab. 1: Souhrnný přehled o MHD v ČR 

Zdroj: Český statistický úřad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 

Od počátku 
roku 

Přepravené osoby 
celkem (tis.osob) 565 145  564 085  551 858  575 826  2 256 915  
v tom:           
Autobusy 213 809  207 500  201 587  211 056  833 952  
Trolejbusy 49 998  46 200  44 594  54 786  195 578  
Tramvaje 170 258  172 418  177 948  169 495  690 119  
Metro 131 080  137 967  127 729  140 490  537 266  
            
Přepravní výkony 
celkem (mil.oskm) 3 828  3 826  3 000  3 692  14 346  
v tom:           
Autobusy 1 661  1 614  854  1 410  5 538  
Trolejbusy 266  245  242  303  1 057  
Tramvaje 1 095  1 119  1 119  1 115  4 449  
Metro 805  848  785  863  3 301  
            
Průměrná přepravní 
vzdálenost (km) 6,8  6,8  5,4  6,4  6,4  
v tom:           
Autobusy 7,8  7,8  4,2  6,7  6,6  
Trolejbusy 5,3  5,3  5,4  5,5  5,4  
Tramvaje 6,4  6,5  6,3  6,6  6,4  
metro 6,1  6,1  6,1  6,1  6,1  



 

Příloha č.5   Výroční zpráva MDPO 2006 
 

 



 

 



 



 

 
 
Zdroj: http://www.mdpo.cz 



 

Příloha č. 6    Síť linek MHD Opava 
 
 

Obr. 16: Síť linek MHD Opava 

 
 
Zdroj: http://www.mdpo.cz 



 

Příloha č. 7     Certifikát 
 

 
Zdroj: http:/www./mdpo.cz 



 

Příloha č. 8   Tarif MHD Opava platný od 1.1.2008  
 
 

Tab. 2: Jednotlivé jízdné MHD v Opavě 

Jednotlivé jízdné 
 Elektronická peněženka Hotovost 

 Plné jízdné Zlevněné jízdné Plné jízdné Zlevněné jízdné 

Cena (Kč), tarif 9,40,- Kč 5,20,- Kč 12,- Kč 7,- Kč 
Přestupný tarif 3,70,- Kč 1,90,- Kč Neposkytuje se Neposkytuje se 
 
 

Tab. 3: Časové jízdné MHD v Opavě 

Časové jízdné v čipové kartě - pouze ve vozidlech MHD v Opavě 
  Roční 

  
Držitelé zlaté Jánského plakety 
(kteří do 31.12.2004) 

Občané nad 70 let 

Tarif Kč 300,- Kč 300,- 
Zdroj: http://www.mdpo.cz 

 



 

Příloha č. 9    Charakteristika ODIS 
 
 

Integrovaný dopravní systém 

představuje obecnou formu organizace dopravy založené na: 

� jednotném tarifu  

� jednotných přepravních podmínkách  

� jednotném přístupu ke koordinaci jízdních řádů  

� koordinované nabídce více dopravců pro zajištění dopravní obsluhy na daném území 

Integrovaný dopravní systém ODIS je konkrétní forma integrovaného dopravního systému v 

Moravskoslezském kraji. ODIS vznikl 23. listopadu 1997. Postupně se ODIS rozvíjí do 

dalších měst a obcí. V současné době je v ODIS přímo či nepřímo zapojeno celkem 145 měst 

a obcí Moravskoslezského kraje s rozlohou přesahující 2400 km2 a s více než 750 000 

obyvateli. 

Dopravu v ODIS zabezpečuje sedm dopravců : 

České dráhy a.s. 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Městský dopravní podnik Opava, a.s. 

Connex Morava a.s. 

TQM-holding s.r.o. 

ČSAD Frýdek-Místek a.s. 

Regiobus s.r.o.  

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 10   Hodnocení výkonnosti a závažnosti 

V následující tabulce jsou zhodnoceny vybrané faktory z hlediska výkonnosti  

a závažnosti. Přesto, že se jedná a subjektivní hodnocení, má určitou váhu a vypovídací 

schopnost. 

Tab. 4: Hodnocení výkonnosti a závažnosti              

Výkonnost Závažnost Hodnocené faktory 

1 2 3 
celkové 

hodnocení 1 2 3 
celkové 

hodnocení 

1. Dostupnost služby   ●   průměrná ●     vysoká 
2. Cena   ●   průměrná ●      vysoká 
3. Platební podmínky    ●    průměrná ●     vysoká 
4. Komunikace     ●  nízká ●    vysoká 
5. Pověst společnosti  ●      vysoká   ●    průměrná 
6. Tradice společnosti  ●       vysoká   ●   průměrná 
7.Kvalifikovaná 
pracovní síla 

  ●   

průměrná 

●     

vysoká 
8. Modernizace ●     vysoká ●     vysoká 
1 = vysoká, 2 = průměrná, 3 = nízká                               

   

 

Obr. 17: Poziční mapa výkonnost, závažnost      

 



 

  Příloha č. 11   Vozový park MDPO 

 

                        Obr. 18: Autobus Solaris Urbino 

 

 

    

                        Obr. 19: Autobus Karosa-Renault CityBus 12M 

 

   

 

 



 

                    Obr. 20: Solaris Trollino 12 AC 

 

    

   

  Obr. 21: Trolejbus Škoda 14TrM 

 

 Zdroj: http://spvs.cz 


