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1 Úvod 

 

Tlak obyvatel a hospodářských subjektů na místní správu, tedy obce a města stále 

roste. Problémy a požadavky v komunální oblasti nelze řešit doposud používanými nástroji, 

proto je třeba čelit těmto problémům prostřednictvím marketingového myšlení a jednání.  

  

Téma mé diplomové práce je zaměřeno na oblast měření spokojenosti obyvatel se 

službami obce. Konkrétně se jedná o Paskov. Výběr této obce byl jednoduchý, jelikož 

v Paskově žiji už 18 let a považuji ho za svůj domov. Jako jednomu z občanů Paskova mi 

záleží na tom, jak je ostatními spoluobčany vnímána kvalita poskytovaných služeb samotnou 

obcí. Výběr tohoto tématu byl také z toho důvodu, abych získala bližší informace a přehled  o 

fungování a celkové správě obce.    

 

Historie obce Paskov sahá až do daleké minulosti a vývoj obce se rok od roku měnil. 

V 80. letech 20. století patřil Paskov mezi nejprůmyslovější obec z celého Československa. 

Dnes je tato skutečnost už pouhá minulost. Obec Paskov je však stále považována za obec 

industriální.  

 

Před několika měsíci jsem zahájila spolupráci s Obecním úřadem v Paskově a to 

především se starostou obce Ing. Petrem Paukem. Starosta mi věnoval svůj volný čas a velice 

ochotně mi poskytl užitečné a praktické informace, které mi poslouží jako podklad pro mou 

diplomovou práci. Praktické informace považuji za ty nejcennější, jelikož informace získané 

z různých literatur mnohdy neodpovídají praxi.   

 

V mé diplomové práci se budu věnovat různým otázkám týkající se služeb, které 

samotná obec poskytuje. Jedna z řešených oblastí bude spokojenost občanů se sportovním 

vyžitím v obci. Kromě sportu se budu věnovat oblastí kultury, dopravy, vzdělání a 

v neposlední řadě také zaměstnancům Obecního úřadu v Paskově. V případě zaměstnanců 

obce mě bude zajímat, jak jsou občané spokojeni s ochotou, odborností či rychlostí, kterou 

zaměstnanci vykazují při jednáních.  

 

Měření spokojenosti obyvatel se službami obce budu provádět prostřednictvím 

marketingového výzkumu, který jsem si vybrala také z toho důvodu, jelikož mám s ním 
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praktické zkušenosti díky mé bakalářské práci. Určité návrhy a doporučení, které z výzkumu 

vyplynou mohou posloužit ke zvážení a popřípadě jejich aplikací, aby docházelo k 

vyššímu uspokojování potřeb našich spoluobčanů.  
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2 Charakteristika obce Paskov 

 

2.1  Základní údaje o obci  

 

Obec Paskov se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Součástí obce 

Paskov jsou také Oprechtice, což je přilehlá vesnička s rozlohou 58 ha. Celková rozloha obce 

činí 1120 ha a sousedí  s obcemi jako jsou Žabeň, Lískovec, Vratimov, Řepiště, Staříč, 

Brušperk, Oprechtice, Nová Bělá a Hrabová. 

 

Historie obce Paskov sahá do dávné minulosti, jelikož vznikla už v roce 1267. Obec 

leží na přechodu z ostravské průmyslové aglomerace do Beskyd. V 80. letech minulého století 

byl Paskov označován za nejprůmyslovější obec v Československu, jelikož zde bylo 

zaměstnáno více než 8 000 lidí. K nejdůležitějším podnikům patřil Důl Paskov, Důlní 

průzkum a bezpečnost, Skleníkový areál, panelárna Prefa Paskov, Sodovkárna R. Sýkory a 

Biocel, což je továrna na výrobu celulózy a papíru. V současné době už některé z výše 

zmíněných podniků ukončili svou činnost, i přesto je Paskov považován za obec industriální.   

 

V současné době žije v Paskově 3915 obyvatel. Počet obyvatel neustále roste. Příčinou 

růstu je nejen atraktivní rozloha mezi dvěmi většími městy Frýdkem-Místkem a Ostravou, ale 

také díky volným stavebním parcelám, dostatkem pracovních příležitostí a zvyšujícímu se 

počtu narozených dětí. 

 

Obec Paskov je spravována obecním úřadem, který sídlí na adrese Nádražní 700, 739 

21 Paskov. Organizační struktura obce je složena z oborů vnitřních věcí, oboru správy 

majetku a služeb a finančního oddělení. Starosta obce je Ing. Petr Pauk a místostarosta Rudolf 

Šugar. Obecní zastupitelstvo obce pro volební období 2006 - 2010 je složeno z dvacetijedna 

členů (viz příloha 8). Členové zastupují jednotlivé politické strany.  

 

Obyvatelé Paskova žijí jak v rodinných domech, tak v bytech. Dle statistické ročenky 

ke dni 3. 1. 2001 bylo v obci zaznamenáno 820 rodinných domů a 1424 bytů. Nachází se zde 

2 sídliště, a to Papírenské a sídliště patřící OKD a.s.. Již podle názvu lze odvodit, že byly 

vystavěny pro zaměstnance OKD a.s. a Biocelu.  
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V obci Paskov se nachází základní, mateřská i základní umělecká škola. Cílem 

Základní umělecké školy v Paskově je podpora umělecké výchovy dětí, mládeže i ostatních 

občanů v oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Činnosti základní 

umělecké školy byly přemístěny do moderní, bezbariérové, nově vystavené budovy, která je 

součástí kina, kde se konají různé kulturní a hlavně hudební koncerty. 

Mateřská škola v Paskově má strategickou polohu, jelikož sídlí v centru obce. Budova 

MŠ je obklopena rozsáhlou zahradou, která je využívána dětmi. Mateřská škola má kapacitu 

128 dětí a poprvé byla otevřena 1. září 1983.  

Historie základní školy v Paskově se datuje k roku 1928. Tohoto roku byla otevřena ta 

část budovy, která je dnes označována za školu jubilejní. Nejen v posledních letech dochází 

k pozvolnému růstu obyvatel a proto také docházelo k prostupnému rozšiřování školy o další 

budovy, jako je jídelna, školní družina, malá škola pro první a druhé třídy, pavilónová škola a 

v neposlední řadě také o moderní tělocvičnu, která je propojena koridorem s pavilónovou 

částí školy. Nedocházelo pouze ke stavebním úpravám, ale také ke změnám co se týče 

vybavení. Základní škola v Paskově nabízí moderní počítačové vybavení, ateliér pro 

výtvarnou výchovu, cvičnou kuchyň, ale také přírodovědeckou, fyzikální a chemickou 

učebnu. 

Výše zmíněná prostorná tělocvična je využívána nejen žáky, ale také širokou 

veřejností v odpoledních hodinách a o víkendech. Areál školy nabízí také běžeckou dráhu a 

nové tartanové hřiště, které je obklopeno tribunami.  

Sportovní využití je v Paskově opravdu široké. Kromě výše zmíněných sportovišť 

mohou sportovní nadšenci využívat také novou nafukovací halu, která je ve vlastnictví 

jednoty Orel, avšak každoročně je její provoz ochotně dotován z obecního rozpočtu. V areálu 

Jednoty Orel se také nacházejí tenisové kurty a v přilehlé budově badmintonový kurt, malá 

tělocvična a restaurační zařízení. Tyto zařízení jsou v pronájmu a provozuje je soukromá 

osoba. 

V Paskově je provozováno spousta sportovních klubů a zájmových sdružení, které 

jsou podporovány finančními dotacemi z obecního rozpočtu. Mezi sportovní kluby řadíme 

klub házenkářů, klub stolního tenisu, floorbalový klub aj. Mezi zájmová či společenská 

sdružení patří: klub důchodců, zahrádkářů, chovatelů, rybářů, včelařů apod. V říjnu roku 2008 
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se v Paskově začal aktivně podílet na dětských volnočasových aktivitách Dům dětí a mládeže 

Vratimov. Otevřely se nové kroužky jako jsou mažoretky, dramatický kroužek, tanečky apod.  

 

Obec Paskov vlastní také prostory pro kulturní akce. Jeden ze sálů se nachází nad 

restaurací Zámecká krčma v centru Paskova a druhý sál se nachází u hasičské zbrojnici 

v přilehlé vesničce Oprechtice, která je součástí Paskova.  

 

Tak jako každá obec i Paskov má jednotku sboru dobrovolných hasičů. Dle zákona o 

požární ochraně má každá obec povinnost sestavit sbor dobrovolných hasičů a výjezdovou 

jednotku, avšak hasiči to nepovažují za svou povinnost, nýbrž za svůj koníček a radost. 

 

Jak již bylo výše zmíněno, Paskov má atraktivní polohu z důvodu, že se nachází mezi 

dvěmi většími městy Frýdkem-Místkem a Ostravou. Je proto zapotřebí, aby bylo této výhodné 

polohy využito a zajištěna tak vysoká dostupnost nejen do těchto měst, ale širokého okolí. 

Dopravní obslužnost je zajištěna prostřednictvím městské hromadné dopravy, dálkových 

autobusů a Českých drah. Obec Paskov spolupracuje s Dopravním podnikem Ostrava, Connex 

Ostrava, ČSAD Frýdek-Místek a ČD. Obec dopravu každoročně dotuje z obecního rozpočtu, 

a to v nemalých částkách. Snaží se, aby byla v obci doprava co nejdostupnější. V případě, že 

v dopravě dochází k sedlům, tzn. že paskovští cestující nejsou schopni pokrýt náklady 

dopravce, obecní úřad se na těchto ztrátách podílí a to finančními úhradami. Ztráty dopravců 

jsou vyčíslovány vždy jednou ročně. Ztráta v roce 2008 činila okolo 250 000 Kč.  

 

V obci Paskov se také nachází zámecký park, který je využíván k procházkám a 

odpočinku. Zámecký park má dávnou minulost, jelikož už v roce 1640 byl Wáclavem 

Bruntálským z Wrbna zámek budován a to v raně barokním slohu. V 19. století byl park 

upraven a bylo zde zasazeno mnoho cizokrajných stromů, keřů, jehličnanů a listnáčů. I 

v dnešní době se park může kochat exempláři jako je liliovník tulipánokvětý, bud srpovitý, 

jinan dvoulaločný což je žijící fosílie. 
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2.2  Vlivy makroprost ředí a mikroprostředí 

 

2.2.1 Makroprostředí  

 

 Marketingové prostředí obce se skládá z vnějšího a vnitřního prostředí. Vnější 

prostředí (makroprostředí) je široké okolí podniku či obce. Je tvořeno následujícími faktory, 

které podnik či obec nemůže sama ovlivnit.   

 

Demografické prostředí tj. velikost populace v obci, sociální, příjmová, kvalifikační, 

věková a vzdělanostní struktura obce, ekonomická aktivita a mobilita. V případě, že známe 

výše uvedené údaje, správa obce je seznámena s jednotlivými skupinami zákazníků, kterým 

jsou služby poskytovány. Je také podstatné, aby obec či město sledovalo a pochopilo vývoj 

demografického prostředí. Vývojem je myšleno změna počtu obyvatel, příčiny této změny, 

změna ekonomické aktivity obyvatel apod. Např. důvodem klesajícího počtu obyvatel může 

být migrace v důsledku nedostatku pracovních míst nebo odchod do obcí a měst 

s kvalitnějším životním prostředím.[1] V obci Paskov dochází v posledních letech k růstu 

počtu obyvatel viz Tab. 2.1. Tento vývoj ovlivňuje vhodná poloha obce, volné stavební 

parcely a pracovní potenciál. Co se týče pohlaví, tak v obci převládají ženy. Dle statistické 

ročenky počet žen k 1.3.2001 byl 1931. Vyšší počet žen může být způsoben tím, že ženy 

dosahují vyššího průměrného věku než muži. Následující Tab. 2.2 a Tab. 2.3 zobrazují 

strukturu obyvatelstva a ekonomickou aktivitu.   

Tab. 2.1  Vývoj obyvatel                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.obec-paskov.cz/vyvoj=obyvatel>.(5.  3. 2009) 

 

Tab. 2.2 Věková struktura obyvatel k 1.3.2001 

15 - 59 60 + 
Obec 0 - 14 

muži ženy celkem muži ženy celkem 

Paskov  753 1239 1212 2451 212 319 531 

Zdroj: Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 za okres Frýdek-Místek. 2001, s. 18-20. ISBN 80-7223-552-4. [11] 

 

Rok Počet obyvatel 

2001 3 735 

2004 3 802 

2006 3 846 

2009 3 915 
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Tab. 2.3 Ekonomicky aktivní  obyvatelstvo ke dni 1.3.2001 

Pracující v obci 

muži ženy Celkem 

Z počtu pracujících 

pracoviště v jiné  

obci ČR 
Obec 

Obyvatel- 

stvo  

celkem 
abs. % abs. % abs. % abs. % 

Paskov 3735 883 48,4 689 36,1 1572 42,1 870 55,3 

Zdroj: Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů  2001 za okres Frýdek-Místek. 2001, s. 21-25. ISBN 80-7223-552-4. 

[11] 

 

Ekonomické prostředí obce je závislé na hospodářské situaci státu (makroprostředí) a 

na hospodářské politice regionu (mezoprostředí). Činitelé, které nelze činností obce nikterak 

ovlivnit jsou míra inflace, ekonomická situace státu, průměrná nezaměstnanost apod. 

Hospodářská situace státu může ovlivnit přísun financí ze státního rozpočtu. Zvyšující se 

počet nezaměstnaných ovlivní příjmy do obecního rozpočtu v podobě daní (daň z příjmu FO 

ze závislé činnosti, daň z příjmu OSVČ aj.). Ekonomická situace v obci Paskov se nachází 

v příznivém vývoji, jelikož příchod několika firem jako je Scania servis Paskov, kde je 30 

pracovních příležitostí, Beacon elektroinstalace či EuroKan parapetní systémy s. r. o. příznivě 

ovlivní výši příjmů do obecního rozpočtu prostřednictvím daní. Ekonomické prostředí určuje 

kupní sílu, nákupní chování a sociální složení obyvatelstva.  

 

Politicko – právní prostředí v rámci místní správy spoluurčuje chování představitelů 

obcí. Zákony, vyhlášky, předpisy a nařízení určují rámec pravomocí, s čím jsou spjaty i 

možnosti uplatnění marketingové koncepce při řízení obce. Změna politického systému  může 

výrazně ovlivnit fungování měst a obcí. Právní prostředí lze do jisté míry ovlivnit. Obecní 

představitelé se mohou do jisté míry podílet na vytváření právního prostředí a vytvářet tak 

atraktivnější  prostředí hlavně pro malé a střední podniky prostřednictvím pravomocí daných 

zákonem č. 367/1990 Sb. o obcích a dalšími zákony. Obce se mimo jiné musí řídit zákonem o 

obcích č. 128/200 Sb., zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/200 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních  rozpočtů, zákonem č. 337 / 1992 Sb. o správě daní a poplatků aj.  

 

Sociálně-kulturní prost ředí se taktéž jako demografické prostředí promítá do 

celkového obrazu obce a výrazně ovlivňuje její vnímání veřejností. Do sociálně – kulturního 

prostředí řadíme kulturu, vzdělání, tradice obce, rodinné vztahy a obecné zvyklosti. Díky 

správné propagaci kulturních zvyklostí, sportovní vybavenosti či jakékoliv výjimečnosti 

týkající se sociálně-kulturní oblasti může obec získat konkurenční výhodu a přilákat do obce 
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nové návštěvníky. Obec Paskov pořádá každoročně hasičské slavnosti, pouť, plesy, stavění 

máje nebo turnaje různých sportovních odvětví.  

 

Přírodní prostředí určuje základní potenciál pro různé typy podnikání. Přírodní 

prostředí může být rovněž rozhodujícím faktorem pro návštěvnost turistů či pro usídlení 

obyvatel. Součástí přírodního prostředí jsou klimatické podmínky, umístění obce, přírodní 

zdroje, dopravní možnosti, úroveň technické infrastruktury a ekologické podmínky. Obec 

Paskov se nachází mezi městy Frýdek-Místek a Ostrava. Tato poloha je velice výhodná, 

jelikož jsou zde velmi dobré dopravní možnosti. Obec se nachází 20 km od pohoří Beskyd, 

které jsou zařazeny do Chráněné krajinné oblasti a je zde možnost turistiky či rekreace. Obce 

Paskov leží + 245 až + 282m.n.m., což počasí nikterak neovlivňuje. 

 

Technologické prostředí je určováno vývojem vědy a techniky, především využitím 

této vědy a techniky pro řízení obce (vtvoření informačního systému, využití komunikační 

techniky k propagaci obce apod.). Obecní úřad v Paskově je vybaven počítačovou technikou, 

využívá internet, který se nazývá PaskovNet a je za symbolickou čtvrtletní zálohu poskytován 

také občanům obce. Dle různých nařízení je obec povinna vést elektronickou úřední desku na 

svých webových stránkách www.obec-paskov.cz.  Paskovští obyvatelé mohou využít také     

e-podatelnu a možnosti komunikovat s obecním úřadem prostřednictvím e-mailů, kterých je 

však ve větší části využíváno při komunikaci samotného obecního úřadu s institucemi, se 

kterými spolupracují. Zavedení e-mailové adresy ou@obec-paskov.cz byla jedna z povinností 

OÚ. V podstatě OÚ v Paskově se snaží o rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb 

veřejné správy nejširší veřejnosti a zajistit tak větší otevřenost veřejné správy ve vztahu 

k uživatelům. Souhrně to můžeme nazvat e-governmentem. Hlavním cílem e-governmentu je 

zvýšení výkonnosti státní správy a zjednodušení veškerých činností veřejnosti s veřejnou 

správou. Vytvářet e-government je opět jedna z povinností OÚ.   

 

  2.2.2 Mikroprostředí  

 

„Vnit řní prostředí lze definovat jako situaci organizace, která je pověřena 

zabezpečováním správy a dalších úkonů svěřených obcí ze zákona. Je dáno především 

obecním rozpočtem, dotacemi ze státního rozpočtu a mandatorními výdaji.“ [1, s.16] 
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Vzhledem k této definici se může zdát, že pro rozpočtovou politiku a ovlivnění 

finanční situace zbývá pouze malý prostor, ale strana příjmů se dá výrazně zlepšit, a to 

propracovaným marketingovým přístupem, zaměstnanci obce, tedy kvalitní vnitřní strukturou 

a kvalitou vedení. [1] 

 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy do obecního rozpočtu jsou následující:  

Daň z příjmu osob samostatné výdělečné činnosti – čím je vyšší počet osob 

samostatně výdělečně činných podnikajících na  území obce, tím obec získává vyšší příjem do 

svého rozpočtu. Jelikož OSVČ nemají ohlašovací povinnost v rámci obecního úřadu, často se 

polemizuje nad počtem podnikatelů (OSVČ) se na území obce. Ve vztahu OÚ a OSVČ 

nedochází ke zpětné vazbě, proto ovlivnění podmínek pro podnikání bývá pro OÚ velice 

složitý. OÚ však může podporovat a snažit se vyhovět požadavkům OSVČ různými obecně 

závaznými vyhláškami, normami, nařízením (obecní normotvornou) a svým chováním. 

Veškeré daně jsou vybírány a následně přerozdělovány prostřednictvím finančního úřadu. 

30% z daňových výnosů OSVČ přechází do rozpočtu obce a 20,59 % daňových výnosů je 

přerozdělováno prostřednictvím koeficientu dle počtu obyvatel.    

 

Daň z příjmu FO závislé činnosti – opět je tato daň vybírána finančním úřadem a 

přerozdělována na obyvatele. Přerozdělení je opět zohledněno koeficientem velikosti obce. 

Ovlivnění výše této daně nebo množství lidí, kteří budou daň odvádět není v možnostech 

obecního úřadu. 

 

Daň z příjmu PO – tuto daň odvádí např. společnost Biocel a.s., Sodovkárna R. 

Sýkora s. r.o. aj. Daň je opět přerozdělována ve výši 20,59 % z celkových výnosů a to dle 

koeficientu dle počtu obyvatel.  

 

Daň z přidané hodnoty – z celostátního výnosu daní z přidané hodnoty se 

prostřednictvím finančního úřadu a koeficientu dle počtu obyvatel v dané obci přerozděluje 

20,59 %.  

 

Daň z nemovitosti – jako jediná jde do obecního rozpočtu zcela. Proto se věnuje 

velká pozornost volným stavebním parcelám, kvalitě života v obci a dopravní dostupnosti. 

Výše zmíněné skutečnosti spoustu lidí přesvědčí do obce se nastěhovat.    
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S obecním rozpočtem nesouvisí pouze příjmy, ale také výdaje, které jsou investovány 

do oblasti kultury, církve, dopravy, ochrany životního prostředí, školství, zemědělství nebo 

vodního hospodářství. Bližší čísla viz příloha 1.  

 

Základní škola a mateřská škola jsou příspěvkové organizace a dle zákonu o 

rozpočtových pravidlech je obec povinna financovat provoz, opravu, údržbu na majetku 

budov, investice do majetku a budov či na pomůcky pro výuku. Naopak platy zaměstnanců 

jsou hrazeny z rozpočtu státního.  

Kromě příspěvkových organizací působí na území organizační složky jako je kino a 

organizace navázané na rozpočet jako je Sdružení hasičů Moravy a Slezska. Zákon o požární 

ochraně uděluje povinnost obci zřídit jednotku dobrovolných hasičů, dbát o jejich vybavení a 

akceschopnost.   

Prostřednictvím finančních dotací obec podporuje činnost sportovních klubů, činnost 

spolků a společenských organizací (zahrádkáři a chovatelé, klub důchodců apod.). Mezi 

podporované  sportovní kluby můžeme zařadit klub házenkářů, kteří získávají každoročně 

vysokou částku na provoz nafukovací haly, klub stolního tenisu apod.   

 

Mandatorní výdaje 

Mandatorní (přikázané) výdaje rozpočtu, jsou ty, které jsou externě stanoveny (např. 

zákonem) a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit. [15] 

 

             Za mandatorní výdaje můžeme považovat výdaje v oblasti sociálního zabezpečení. 

Jedná se o podporu v nezaměstnanosti, důchody, dávky nemocenského pojištění apod. Tyto 

výdaje jsou však zahrnuty v rozpočtu státním.   

 

Zaměstnanci obce 

Zaměstnanci obce jsou dlouholetí profesionálové ve svém oboru, avšak tato 

dlouholebost může vést k rutinnosti a nezájmu se učit novým věcem, avšak je to velice 

individuální. 
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Obr. 2.1 Organizační struktura obecního úřadu v Paskově    

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.obec-paskov.cz/?loc=obecni_urad&act=ou>. (14. 4. 2009) 
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3. Teoretická východiska marketingu měst a obcí  

3.1 Vlastnosti služeb  

  

 „ Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem.“ [3, s. 138] 

 

Nehmotnost 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností služeb. Veškeré služby jsou nehmotné a 

nehmatatelné. Ke zhmotnění služby může dojít prostřednictvím malých dárečků, 

doprovodných služeb (hotelové mýdlo, vizitky v restauraci apod.). Službu nelze vystavovat 

ani poskytovat vzorky. Zákazník nemá možnost posuzovat služby prostřednictvím hmatu, 

čichu či chuti jako u hmotného výrobku. [9] 

 

Neoddělitelnost  

V případě hmotného výrobku lze produkci a spotřebu od sebe odlišit. U služeb dochází 

k vzájemnému spojení zákazníka s poskytovatelem služby. Poskytovatel služby se stává její 

součástí. Zákazník vnímá kvalitu služby subjektivně a v závislosti na celé řadě vnějších 

faktorů i vnitřních faktorů, které se promítají do jeho hodnocení. [9] 

 

Proměnlivost         

Je velice obtížná, případně i  nereálná standardizace služeb. Většina služeb nemá 

sériový charakter. V procesu poskytování služeb jsou  přítomni lidé, zákazníci a 

poskytovatelé služby. Chování těchto subjektů lze jen těžko předvídat. V případě zákazníků je 

obtížné stanovit určité normy chování. Poskytování jedné a téže služby ve stejné společnosti 

se mohou lišit. Dokonce i jeden a tentýž člověk může v jeden den poskytnout jinou úroveň 

kvality dané služby.  

 

Pomíjivost  

Jedna z charakteristik služby je, že ji nelze skladovat, opětovně prodávat či vracet. 

Služby jsou vytvářeny a spotřebovávány současně. Služby, které nejsou využité a prodané 

zanikají (neobsazené místo ve vlaku nebo při filmovém představení). [6] 
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Nemožnost vlastnictví  

 Službu nelze vlastnit, jelikož je nehmotná a pomíjivá. V případě nákupu služby 

zákazník službu nevlastní, jako by tomu bylo u zboží, ale pouze si kupuje právo na poskytnutí 

služby (např. použít městskou hromadnou dopravu, nebo čas maséra apod.). V případě, že 

službu nelze vlastnit, tak distribuční kanály, prostřednictvím kterých se služba dostává 

k zákazníkovi, jsou přímé nebo velmi krátké. [9] 

        

3.2 Klasifikace služeb 

 

Klasifikace služeb, tedy roztřídění služeb dle jejich charakteristických vlastností do 

několika kategorií umožní nejen lepší analýzu poskytovaných služeb, ale také dochází 

k lepšímu pochopení a použití různých marketingových nástrojů. [9] 

 

3.2.1 Odvětvové třídění služeb 

 

 Základní klasifikace služeb rozděluje služby následujícím způsobem (podle ekonomů 

Foota a Hattema): 

� terciární: mezi typické terciární služby můžeme zařadit restaurace a hotely, holičství a 

kadeřnictví, kosmetické služby, prádelny a čistírny, opravy a údržba a řemeslné práce,  

� kvartérní: zde můžeme zařadit dopravu, obchod, komunikaci, finance a správu, 

kvartérní služby zefektivňují, usnadňují práci a rozdělují činnosti, 

� kvinterní: typickým příkladem kvinterních služeb je zdravotní péče, vzdělávání a 

rekreace, příjemci těchto služeb se určitým způsobem zdokonalují a mění. [9]  

 

3.2.2 Tržní versus netržní služby 

 

 V této klasifikaci rozlišujeme služby, které rozdělujeme pomocí netržních 

mechanismů přinášející ekonomické a sociální výhody a služby směnitelné na trhu za peníze.  

 

Služby rozdělované pomocí netržních mechanismů můžeme nazvat služby veřejné, 

které jsou produkovány vládou, místní samosprávou popřípadě neziskovými organizacemi. Za 

takovéto služby nejsou účtovány žádné poplatky, případně uživatelé těchto služeb platí ceny, 

které jsou dotovány státem. Charakterické vlastnosti pro veřejné služby jsou nedělitelnost, ale 
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také nemožnost vyloučit některé osoby z užívání. Typickým příkladem veřejné služby je 

veřejné osvětlení a využívání místních komunikací.  

 V některých případech nelze jednoznačně určit, zda-li se jedná o kategorii tržních či 

netržních služeb. Závisí to nejen na ekonomickém, sociálním, technologickém, ale také na 

politickém prostředí. Například zdravotnictví a školství poskytuje jak tržní, tak netržní služby 

(soukromé i veřejné ordinace a nemocnice, soukromé i veřejné školy).   

 

3.2.3 Služby pro spotřebitele a pro organizace 

 

Služby pro spotřebitele jsou poskytovány pro domácnosti i jednotlivce, kteří chtějí 

uspokojit svou vlastní potřebu a ze spotřeby neplyne žádná další ekonomická výhoda. [9] 

Typickým příkladem je služba kadeřnice. Naopak služby pro organizace  jsou poskytovány 

jak spotřebitelům, tak organizacím a slouží k vytvoření dalších ekonomických užitků. [9] Je 

důležité komu jsou služby určeny, jelikož v případě jednotlivců je marketing zaměřen na 

podporu prodeje prostřednictvím slev. Organizacím se nabízí pohodlí a kvalita.  

 

3.2.4 Míra zhmotnění služby 

 

Poskytování služeb se může do jisté míry také zhmotnit, a to prostřednictvím 

doprovodných služeb. Doprovodné služby jsou velmi účinný nástroj marketingu, který přináší 

konkurenční výhodu provozovateli služby a také dodatečnou výhodu pro zákazníka. 

V případě zhmotnění služby je celková nabídka představována v kombinací zboží a služeb.  

 

3.2.5 Členění služeb na základě prodejce 

 

 Následující členění je prováděno dle charakteru postavení poskytovatele:  

� Podle povahy podniku: 

 Povahu podniku můžeme označit za soukromě ziskovou, což může být například 

kadeřnictví, kosmetika či jakýkoliv jiná firma, kde je hlavní cíl dosáhnout co nejvyšší zisk. 

V případě soukromě neziskové povahy podniku je hlavní cíl nastaven poněkud odlišným 

způsobem. Za soukromě neziskové společností můžeme považovat různé nadace jako je 

Kapka neděje apod. Typickým příkladem veřejně ziskové povahy podniku jsou České dráhy, 

které poskytují své služby široké veřejnosti a snaží se dosáhnout maximálního zisku. Veřejně 

nezisková povaha podniku se vyznačuje například u knihoven.  
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� Podle vykonávané funkce: 

Zde můžeme rozdělit služby například na celkovou zdravotní péči, poradenství, 

komunikace a jiné.   

� Podle zdroje příjmů: 

Příjmy mohou pocházet z různých zdrojů. Tok příjmů může pocházet z trhu, v kombinaci trhu 

a různých darů či dotací nebo pouze z darů. Z poskytnutých darů, ať už finančních nebo 

hmotných funguje například Armáda spásy. [9] 

 

3.2.6 Klasifikace podle trhu kupujícího 

 

 Klasifikace služeb dle trhu kupujícího je následující:  

� Druh trhu: 

 Služby můžeme také rozčlenit dle trhu, na kterém spotřebitelé nakupují. Velmi 

využívaný trh je spotřebitelský (kosmetický salón), vládní nebo zemědělský. Za vládní trh 

můžeme považovat Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor. Na zemědělském trhu se 

obchoduje se zeleninou či plodinami.  

� Způsob koupě: 

Kupující se mohou nacházet na různých trzích a nakupovat služby běžné potřeby, 

speciální služby nebo nevyhledávané. Za velmi nepříjemnou a nevyhledávanou službu 

můžeme považovat službu pohřební. Naopak speciální služby jsou mnohdy velmi 

vyhledávané a vykonávají je oborníci. Mezi speciální služby může zařadit například plastické 

operace. Služba běžné potřeby jsou jakékoliv maloobchodní služby.  

� Motivace:  

Zde můžeme služby rozdělit na služby jako prostředek k získání něčeho (bankovní 

služby) nebo služby, které jsou cílem samy o sobě (fitcentrum). [9]   

 

3.2.7 Klasifikace služeb podle formy jejich charakteru a poskytování 

 

Následující rozdělení služeb poukazuje na frekvenci poskytování a kontaktu s člověkem:  

� Podle formy služby: 

Dle tohoto hlediska můžeme služby rozdělit na uniformní a dohodnuté. Uniformní 

služba je veřejná, nezisková a často podporovaná různými dotacemi. Typickým příkladem 

jsou základní školy. Při takovýchto službách dochází k velmi intenzivnímu a blízkému 
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kontaktu mezi poskytovatele služby a jeho příjemcem. Mezi služby dohodnuté můžeme 

zařadit poradenství apod.    

� Podle zaměření:  

Služby mohou být zaměřeny na dva subjekty. Jedním subjektem je člověk (vzdělání) a 

druhý je stroj (opravárenské služby).  

� Podle formy styku se zákazníkem:  

Se zákazníkem můžeme mít velmi vysoký stupeň kontaktu. K takovému kontaktu 

dochází například ve zdravotnictví. Opakem vysokého kontaktu je vztah na nízké úrovni. 

Tento stav nastává například u telekomunikačních služeb. [9] 

 

3.2.8 Klasifikace služeb pro potřeby marketingu  

 

 Aby byly efektivně využívány nástroje marketingového mixu a zvoleno optimální 

plánování procesů je zapotřebí znát:  

� jaký je způsob distribuce dané služby, 

(Zákazník může přicházet  za službou (kosmetika, masáže) nebo jde služba za 

zákazníkem (rozvoz zásilek)).    

� jaký je charakter poptávky po službě,  

� jaké jsou vztahy poskytovatele služby se zákazníkem,  

� do jaké míry lze službu přizpůsobit. [9] 

 

3.3 Marketingový mix obce  

 

„Marketingový mix obce je soubor taktických nástrojů, kterých může management 

obce využít k přizpůsobování svého produktu, k jeho odlišení od produktů konkurence, k jeho 

ocenění, popřípadě zhodnocení. Využívá jej také k přiblížení produktu k segmentům tvořícím 

jeho uživatele, k jeho propagaci. Slouží i k rozhodování o lidech, kteří produkt realizují, o 

materiálním prostředí, kde jsou jednotlivé prvky produktu nabízeny  a dodávány a které je 

mnohdy součástí produktu obce.“ [10, s.36] 

 

Prvky marketingového mixu [10] 

Produkt Cena Distribuce Materiální prostředí 

Komunikační mix Lidé Procesy Partnerství 
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3.3.1 Produkt 

 

 Produkt obce je vše, co obec nabízí nejen svým obyvatelům, ale také podnikům, 

potenciálním investorům a návštěvníkům a to k jejich uspokojování individuálních a 

kolektivních potřeb. V podstatě je možno považovat za produkt obce samotnou obec, která je 

složena z materiálního prostředí a subjekty na území obce působící. Některé subjekty jsou 

součástí produktu i jeho spotřebitelem.  

Produkt obce se liší od ostatních produktů následovně:  

- nabídka obsahuje čistě pozitivní služby (kultura, vzdělání, bydlení). Jsou  

poskytovány i služby nápravné (policie, úklid obce apod.). Veškeré pozitivní 

služby jsou obyvateli aktivně vyhledávány, kdežto služby nápravné patří do 

kategorie nevyhledávaných.  

- některé služby zajišťující obce musí být lidmi přijaty  (základní vzdělání), naopak 

u jiných poskytovaných službách mají lidé možnost volby (kultura, plynofikace 

atd.). Ze spotřeby některých služeb nelze jejich uživatele vyloučit, a to ani v tom 

případě, že se na provozu služby finančně nepodílí formou placení daní (veřejné 

osvětlení, údržba komunikace). 

- produkt obce uspokojuje potřeby jak kolektivní, tak i individuální a to současně. 

[10] 

  

Produkt obce musí vždy vycházet z celkové strategie obce a její vize. Produkt obce 

podléhá také rozpočtovému omezení jako kterákoliv jiná společnost a ovlivňuje ji finanční 

síla obyvatel a podniků, která se prostřednictvím daní podílí na rozpočtovém potenciálu. 

Finanční i naturální zdroje obce mohou být navýšeny použitím mimorozpočtových zdrojů 

získaných partnerstvím se soukromým sektorem. Produkt obce můžeme členit na následující 

části:  

- veřejné služby nabízené obcí nebo jí poskytované v rámci statutárních povinností 

daných §14 zákona č. 367/1990 o obcích,  

- nabídka prostor ve vlastnictví obce k užití soukromými vlastníky (pronájem) nebo 

investování (zřizování průmyslových zón),  

- akce organizované obcí, jejíchž cílem je nabídnout občanům a návštěvníkům města 

zábavu a poučení a podnikatelům možnost realizace a propagace jejich produktů,  
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- obec jako taková, tvořena přírodním, historickým, ekonomickým i sociálním 

prostředím, a její vztah jak k minulosti, tak budoucnosti. V tomto případě se 

součásti produktu stávají všichni činitelé v obci působící. [10] 

 

Výše zmíněnými veřejnými službami jsou považované takové služby, které může obec 

přímo ovlivňovat, a to prostřednictvím toho, že služby sama vykonává nebo výběrem a 

financováním organizace, která bude služby realizovat. Převážná část obecních služeb jsou 

právě služby veřejné.  

 

Složitý produkt obce můžeme rozčlenit na tři základní úrovně:  

- prvky,  

- formy, 

- úroveň. [10] 

 

Prvky produktu jsou členěny:  

1) na hmotné a nehmotné. Za typ služby s převážně nehmotným charakterem můžeme 

považovat chování zaměstnanců obecního úřadu. Je tím myšlena, nejen jejich 

vstřícnost, flexibilita, ale také odbornost. Hmotná část samotné nabídky je vybavení 

kanceláře, ve které jsme obsluhováni nebo technické vybavení (software atd.). Typ 

služby s převážně hmotným charakterem je takový druh, kde je měřitelná kvalita 

výkonu a hmotný efekt okamžitě posouditelný. Typickým příkladem je údržba 

komunikace. Nehmotné prvky jsou tvořeny např. iniciativou občanů, postavením 

podnikatelů či atmosférou obce.  

2) Prvky produktu dělíme také na kontrolovatelné a nekontrolovatelné. 

Nekontrolovatelné prvky nelze poskytovatelem ovládat, avšak úkolem managementu 

je tyto nekontrolovatelné prvky rozpoznat a pokud je to umožněno, tak je využívat. 

Kontrolovatelné a nekontrolovatelné prvky jsou ovlivňovány různým vlivy, převážně 

však žádoucími, nežádoucími, předvídatelnými a nepředvídatelnými. Za 

nekontrolovatelný prvek lze považovat špatnou náladu zaměstnankyně obce a s tím 

spojena nespokojenost klienta. Za nekontrolovatelný a nepředvídatelný prvek 

ovlivňující samotný produkt můžeme považovat výpadek energie a nemožnost 

provádět výkony, které jsou na energii závislé (zkolabování počítačové sítě úřadu). 

Nekontrolovatelným prvkem mohou být samotní příjemci služby a to proto, jelikož se 

spolupodílejí na poskytnutí služby (třídění odpadu). Úkolem managementu je 
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vyvarovat se výše popsaných nekontrolovatelných a nepředvídatelných prvků, a to 

prostřednictvím stanovení určitých norem chování, vytvořením náhradních programů, 

informovanosti klientů apod. Produkt obce je velice složitý, proto nejvhodnější 

metodou marketingového řízení je získání slabých a silných stránek, příležitostí a 

ohrožení. Hrozby mohou vzniknou na základě vnějších i vnitřních vlivů (změna 

vedení obce), což je předvídatelný vliv. [10] 

 

Forma produktu  

Obec nabízí spotřebitelům a uživatelům jednotlivé formy produktu:  

- produkty vytvořené rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi, které jsou 

založeny obcemi (zdravotnická zařízení, doprava),  

- prostřednictvím vlastní organizace (obecního úřadu) a vlastních zaměstnanců – 

jedná se o služby, které jsou ze zákona nepřevoditelné na jiné organizace,  

- prostřednictvím uzavírání smluv se soukromými organizacemi, které službu 

vykonávají,  

- na základě smlouvy vykonává službu jiná obec, nebo obec společně založí 

organizace, kterou výkonem služby pověří (ZŠ, Dům dětí a mládeže apod.). [10] 

 

Rozhodnutí o tom, jaká forma produktu bude poskytována záleží na výše popsaném 

prvku produktu a na vlivech, které na produkt či službu působí. Obec poskytování a provoz 

některých produktů a služeb přenechává některým soukromým organizacím, zpravidla formou 

veřejného návrhu nebo formou veřejné obchodní soutěže. Tento postup můžeme nazvat 

outsourcing, což je proces, při kterém společnost (obec) deleguje vedlejší činnosti a práci ze 

své interní struktury na externí entitu.  

Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a 

(nebo) k zaměření se na důležitější úkoly v rámci výrobního procesu související s 

konkurenceschopností. [14] Výhodou outsourcingu v rámci obce je možnost soustředit se na 

důkladné vykonávání svých základních úkolů. V neposlední řadě je zapotřebí, aby obce 

prováděly analýzy efektivnosti různých forem poskytování produktu a znaly požadavky 

spotřebitelů, příjemců a zákazníků.    

 

Úroveň produktu  

Při posuzování úrovně produktu se hodnotí image produktu, jeho kvalita a kvantita. 

Image můžeme popsat následujícími třemi způsoby:  
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- image obecního úřadu,  

- image jednotlivých služeb poskytovaných nebo zajišťovaných obecním úřadem, 

- image obce jako celku na trhu jednotlivých hlavních spotřebitelů tohoto produktu. 

[10] 

Image je jeden z ovlivnitelných faktorů obce. Cílem představitelů obce, zastupitelů a 

vedení je využít dobré image ve svůj prospěch. Dobrého image dosáhnou v případě, že budou 

naslouchat přáním a potřebám svých zákazníků (občanů). Image však může být ovlivněno 

méně ovlivnitelným faktorem, a to politickou situací nejen obce, ale celého státu. Na image 

obce působí jeho vnitřní a vnější prostředí, které je složeno celou řadou faktorů. Image obce je 

důležitou součástí nejen produktu, ale důležitým prvkem ovlivňující propagaci obce.  

 

3.3.2 Cena    

 

Většina produktů, které jsou poskytované prostřednictvím obce jsou bezplatné. 

V některých případech slovo „bezplatné“ však není úplně přesně, jelikož za služby občané 

platí prostřednictvím daní, které jsou přerozdělovány finančním úřadem do obecního 

rozpočtu, z kterého jsou finance poskytovány na provoz služeb. Obec poskytuje také 

produkty, kde jejich cena podléhá částečné či úplné regulaci. U některých produktů může být 

naopak cena určována samotnou obcí. Ovlivňování ceny jako takové není pouze v pravomoci 

obce. Rozhodnutí o tom, zda stanovit ceny některých služeb, nebo služby poskytovat zdarma 

vychází z odpovědí na tyto otázky:  

Dokážeme identifikovat spotřebitele služby? V některých případech identifikovat 

spotřebitele služby nemůžeme. Spotřebitele také nelze ze spotřeby vyloučit. Typickým 

příkladem je obecní osvětlení nebo využívání místních komunikací, jedná se tržby netržní, 

které jsou podrobněji popsány v kapitole 3.2.2. 

 

Jaký cíl sledujeme zavedením ceny? V mnoha případech se zavádí cena za 

poskytování služby z toho důvodu, aby nedocházelo k znehodnocení  samotného produktu či 

produktu obce. Např. velké města či vyhledávané obce se prostřednictvím stanovování 

vysokých cen za parkování mohou úspěšně ubránit přehuštění a odklonit tak znehodnocení 

produktu. V případě, že chce obec nebo město přilákat nové obyvatele nebo podnikatele sníží 

cenu nájemného v bytech a nebytových prostorách a bude očekávat příliv poptávky.  
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Jsou spotřebitelé schopni platit? Tato otázka je často kladena při stanovování 

nájemného z bytových a nebytových prostor. Cílem obce nebo města je mít co nejmenší počet 

neplatičů, ale při stanovování cen je mnoho faktorů, které cenu určují. [10] 

 

Cenová politika obce by měla umět odpovědět na následující otázky:  

- Jaká je cílová skupina, které je poskytována příslušná služba? 

- Je zavedení poplatku za danou službu nezbytné? 

- Jaké jsou celkové náklady na realizaci služby? 

- Jaká část celkových nákladů na službu by se měla dotovat? 

- Jaká by měla být forma dotace – variabilní nebo pevná? 

- Měl by být poplatek určován na základě majetkových poměrů klienta? 

- Jaké jsou priority v poskytování dotací v rámci všech služeb? 

- Má určitá cenová politika (dotační politika) další důsledky, například přírůstové? 

[10] 

 

Při stanovování cen je velmi důležité znát výši veškerých nákladů. Znalost nákladů by 

měla být nejen na úrovni nákladů účetních, ale také společenských, tedy nákladů obětovaných 

příležitostí.  

 

3.3.3 Distribuce  

 

Distribuce je jeden s prvků marketingového mixu. Distribucí je myšleno jakým 

způsobem a jakou cestou se produkt dostane ke konečnému spotřebiteli. Produkt může být 

dodáván konečnému spotřebiteli prostřednictvím přímého a nepřímého distribučního kanálu.  

 

V případě přímého distribučního kanálu obec poskytuje službu či produkt sama. 

Jeho výhodou je přímá kontrola při poskytování služeb a hlavně přímý vztah se zákazníky, od 

kterých přijímáme zpětnou vazbu. Obec využívá tohoto přímého kanálu tam, kde vykonává 

přenesenou působnost státní správy nebo při fakultativních službách. Fakultativními službami 

se rozumí rozhodnutí o poskytnutí různých sociálních dávek (příspěvek na bydlení, 

jednorázové finanční výpomoci či přidělení bytu apod.). V tomto případě je služba 

neoddělitelná od provozovatele.  

V případě nepřímého distribučního kanálu jsou produkty či služby poskytovány 

prostřednictvím jiné organizace, kterou může být nezisková organizace, rozpočtová nebo 
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příspěvková organizace. Obec se rozhoduje pro nepřímý distribuční kanál tehdy, kdy 

organizace poskytuje službu efektivněji a nakládá se speciálním zařízením, zdroji, které 

vykonávaní služby vyžaduje. 

Díky různým druhům distribučních kanálů obec zpřístupňuje služby a produkty široké 

veřejnosti, tedy zájemcům.  

 Kritéria pro vhodný výběr distribučního kanálu jsou následující: 

- výše nákladů, 

- pohodlí pro spotřebitele, uživatele, klienty, příjemce,   

- spolehlivost,  

- dostupnost,  

- kvalita . [10] 

 

3.3.4 Materiální prostředí 

 

Materiální prostředí je nejen krajina, která obec nebo město obklopuje, ale také územní 

uspořádání, soubor budov, jejich architektonické řešení nebo komunikace apod. Na otázku 

„Proč je materiální prostředí tak důležité, že je zařazováno mezi  prvky marketingového mixu 

obce?“ je jednoznačná odpověď. Obec poskytuje většinou služby nehmotného charakteru a 

právě materiální prostředí zákazníkům službu přibližuje. Materiální prostředí můžeme 

rozčlenit na dvě skupiny:   

- základní prostředí, 

- periferní prostředí . [10] 

Základní prostředí je od poskytování služby neodmyslitelné. Jedná se o prostory, kde 

jsou služby poskytovány. Např. autobus MHD, kancelář obecního úřadu, kde dochází 

prostřednictvím matriky k ověřování podpisů atd.  

Periferní prostředí pouze dotváří prostředí základní. Je to např. jízdenka MHD, 

parkovací lístek, vstupenka do kina či formulář na poskytnutí přídavku na dítě. 

  
Obr. 3.1 Vnější prostředí obecního úřadu 

     Fyzická velikost budovy       Tvar budovy            Průčelí budovy  

Užití znaku                              Vnější prostředí                       Venkovní osvětlení 

                 Parkoviště                       Vchod                         Materiály využité při výstavbě   

 

Zdroj: VAŠTÍKOVÁ, Miroslava; JANEČKOVÁ, Lidmila. Marketing měst a obcí. 1. vyd. Praha : Grada 
Publishing, 2008. 178 s. ISBN 80-7169-750-8. s. 64. 
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Obr. 3.2 Vnitřní prostředí obecního úřadu   
 
         Uspořádání                    Kombinace barev              Vybavení 

Klimatizace                          Vnit řní prostředí                        Kancelářské potřeby 

         Šířka chodeb                      Znak obce                  Osvětlení  

 

Zdroj: VAŠTÍKOVÁ, Miroslava; JANEČKOVÁ, Lidmila. Marketing měst a obcí. 1. vyd. Praha : Grada 
Publishing, 2008. 178 s. ISBN 80-7169-750-8. s. 64. 
 

3.3.5 Komunikační mix 

 

 Mezi nástroje komunikačního mixu patří:  

- reklama a propagace, 

- osobní prodej, 

- podpora prodeje, 

- public relations. [10] 

 

Do popředí co se týče důležitosti těchto nástrojů můžeme zařadit public relations, tedy 

vztah s veřejností. Tento nástroj představuje široké možnosti působení obecních úřadů na 

obyvatele, návštěvníky, zaměstnance nebo podnikatele. Cíl obce se poněkud liší od cíle 

jakékoliv společnosti. Obec neusiluje o maximalizaci své tržní hodnoty, ale snaží se uspokojit 

co v největší míře potřeby veřejných služeb prostřednictvím stanovených cílů. Public relations 

je důležitou součástí marketingové strategie obce, která si klade tyto cíle. Jedná se nejen o 

budování image obce, posilování identifikace obyvatel s obcí, poskytování přístupu 

k informacím o obci a jejich správních a samosprávních institucí, vytváření podmínek pro 

uplatnění nápadů a připomínek občanů a v neposlední řadě také usilování o optimální 

komunikaci s veřejností a o maximální informovanost občanů. [10] 

 

Public relations se neuplatňuje pouze navenek, ale také dobrá komunikace je důležitá 

uvnitř obce nebo mezi jednotlivými úřady a zastupitelstvy. PR je specifické v tom, že není 

příliš nákladné a působí na širokou veřejnost.  

  

  Reklama a propagace pomáhá zviditelnit město či obec. Co se týče propagace je 

nezbytné její důkladné a kvalitní propracování a umístění ji na potřebná místa. Propagační 

materiály obce by neměly chybět v informačních centrech, při jednáních s členy jiných měst 
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či obcí nebo na veřejných akcích. Propagační materiály nemusí být pouze v papírové podobě, 

ale také v podobě elektronické a to nejen na stránkách obce. 

 

3.3.6 Lidé  

 

 Mezi další prvek marketingového mixu služeb můžeme zařadit lidi, ať už se jedná o 

zákazníky nebo poskytovatele produktu. Produkt obce jako takový může být ovlivňován 

působením zaměstnanců obecního úřadu popřípadě manažerů organizací, kteří OÚ přímo 

podléhají. Výše popsané subjekty může místní správa přímo ovlivňovat. Nepřímá cesta 

ovlivňování je prostřednictvím veřejných zakázek, kdy může docházet k ovlivnění chování 

zaměstnanců soukromých institucí. Tento prvek marketingového mixu je vázán především na 

lidi jako zaměstnance a zákazníky obecního úřadu. Následně je popsáno několik druhů 

pracovníků, kteří služby poskytují:  

 

 Kontaktní personál – častý vztah se zákazníky. Tento pracovník má být velice obratný 

v řešení problémů. Jedná se především o zaměstnance oborů sociální péče, stavebního oboru, 

matriky apod. Důležitou vlastností kontaktního personálu je empatie, tedy schopnost se vcítit, 

schopnost s lidmi jednat a naslouchat jejich problémům. 

  

Modifikátoři – se zákazníky jednají pouze občas. Jedná se o sekretářky, vrátné atd. 

Tito pracovníci by měli umět se zákazníky navodit přátelský vztah. 

 

Ovlivňovatelé – jsou účastníci na tvorbě marketingové strategie. V případě, že jednají 

se zákazníky, jedná se o důležitá setkání (setkání s potencionálními investory atd.). Typickým 

ovlivňovatelem mohou být radní zastupitelstvo nebo starosta.  

 

Izolovaný personál – jedná se o veškeré pracovníky, kteří vykonávají podpůrné funkce 

(pracovníci  personálních útvarů, finančních útvarů). [10] 

 

  3.3.7 Procesy 

 

Produkt obce, který je poskytován občanům, je dodáván prostřednictvím určitého 

procesu. Proces zpravidla nedokáže oddělit příjemce služby či produktu od poskytovatele. 

Procesy mohou být poskytovány nejen obecním úřadem, ale také organizacemi, které jsou 
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k tomu zřízeny nebo soukromé organizace. Obec poskytuje velice různorodé produkty a 

zákazníci (občané) musí být uspokojeni nejen samotným produktem, ale také způsobem, 

jakým je produkt dodáván. Na základě různorodosti produktů je vhodné provést klasifikaci a 

navolit si různé procesy jak produkty poskytovat. [10] 

 

Klasifikace procesů poskytování služeb:  

- vysoký kontakt se zákazníkem, přizpůsobení produktu potřebám zákazníka,  

- nízký kontakt se zákazníkem (může být zprostředkovaný),  

- střední kontakt se zákazníkem. [10] 

V případě vysokého kontaktu se zákazníkem řeší management procesů následující 

problémy: 

Pracovníci, kteří mají vysoký kontakt a pracovní vztah se zákazníky mohou přímo 

ovlivňovat názory lidí co se týče kvality produktu či image obecního úřadu. Je proto zapotřebí 

důkladný výběr nejen zaměstnanců obecního úřadu, ale také spolupracujících organizací a 

poskytnou dostatečné pravomoce pracovníkům  přední linie.  

 

Racionalizace procesů s vysokou úrovní produktu bývá obtížná. 

 

Zajistit soulad nabídky a poptávky v čase. Toho lze dosáhnout prostřednictvím 

sezónních pracovníků, pracovníků na zkráceném úvazku nebo využitím počítačové techniky a 

informačních systémů obsahující databáze klientů. [10] 

 

3.3.8 Partnerství  

 

 Sebedokonalejší management obce nemůže dosáhnou své vize, tedy harmonické obce, 

zda-li je veškerá činnost a produkce vázána pouze na zastupitelstvo a vedení obce. Nezbytnou 

součástí managementu obce je spolupráce všech subjektů, které produkt tvoří, tedy 

partnerství.  

Partnerství může považovat za jeden z nejdůležitějších prvků marketingového mixu. 

Přesná definice partnerství zní následovně.  

„Partnerství je spolupráce soukromého a veřejného sektoru při řízení obce a zároveň 

vytváření sítě vztahů s různými subjekty tvořícími a ovlivňující produkt.“ [10, s. 86] 
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3.4 Měření spokojenosti zákazníka  

 

 Spokojenost lze vysvětlit různými definicemi, avšak ta nejpublikovanější zní 

následovně: 

 „ Spokojenost je vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků“ [13,    

s. 1] 

Spokojenost je velmi důležité měřit nejen abychom posoudili účelnost jednotlivých 

aktivit, které jsou prováděny, ale také abychom od zákazníků získali zpětnou vazbu. 

V případě analyzování spokojenosti máme možnost její výsledky porovnávat s jinými a 

správně tak reagovat na změny, které mohou v okolí nastat. V některých případech je měření 

spokojenosti problematické. Spokojenost je velmi relativní a má velmi individuální obsah. 

Spokojenost závisí na pocitech jednotlivců, na míře očekávání či na skromnosti nebo 

náročnosti. 

 K měření spokojenosti zákazníka se běžně používají 4 metody:  

- pouze – spokojenost 

- diferenční analýza 

- model důležitost – spokojenost (D – S) 

- multiplikativní přístup. [13] 

 

 Metoda pouze – spokojenost se řadí mezi průzkumové. Metoda od zákazníka 

vyžaduje, aby prostřednictvím hodnotící škály 1 – 7, kde 1 znamená naprosto nespokojen 

a 7 naprosté nadšení, vyjádřil svůj názor na řadu vlastností. Vlastnosti, ke kterým se bude 

zákazník vyjadřovat se vztahují ke zkoumané organizaci. Vlastnost, kterou zákazníci 

ohodnotí nejnižší průměrnou hodnotou je zapotřebí vylepšit.  

 

 Diferenční analýza pokračuje v průzkumu dále. Zde se vypočítávají rozdíly mezi 

skórem důležitosti a skórem spokojenosti. Důležitost je opět hodnocena na škále 1 – 7, 

kde však 1 znamená zcela nedůležité a 7 naprosto důležité. Vlastnosti s největšími rozdíly 

je třeba zlepšit. 

 

 Model důležitost – spokojenost funguje na velmi podobném způsobu jako diferenční 

analýza. Model D-S využívá k označení vlastností a oblastí pro zlepšení kvadrantovou 

mapu. Opět dochází ke srovnávání úrovně spokojenosti a důležitosti.  
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 Multiplikativní přístup využívá důležitost jako váženou proměnou. Rozdíl mezi 

nejvyšším hodnocením spokojenosti („naprosté nadšení“) a zákazníkovým vnímáním 

výkonnosti podniku (hodnocení spokojenosti) se vypočítává skóre nespokojenosti. Daná 

nespokojenost se váží podle skóre důležitosti.  

 

Výsledky měření spokojenosti zákazníka se publikují v tzv. indexech. Například velmi 

známým indexem je Američan Customer Satisfaction Index nebo European Customer 

Satisfaction Index. [13] 

 

Základním nástrojem pro získání dat, ze kterých odvodíme zákazníkovu spokojenost 

či nespokojenost je dotazník. Dotazníky jsou nejpopulárnějším nástrojem při sběru primárních 

informací. Obsahují jistou posloupnost otázek na niž mají respondenti odpovídat. Je mnoho 

možností, jak otázky klást. Tvorba dotazníku musí být velice pečlivá. Před využíváním 

dotazníku jako sběru primárních informací musí být řádně vyzkoušen a popřípadě musí být 

zbaven chyb (provedení pilotáže). Obsahem dotazníku je mnoho typů otázek:  

� Otázky dle účelu : 

• Otázky nástrojové 

 Otázky kontaktní nejprve navazují a na závěr ukončují kontakt a    

spolupráci s respondentem. Odpověď na tyto otázky jsou velice snadné a odstraní tak 

respondentovy obavy, že nebude umět odpovědět na dané otázky. 

 Otázky filtrační (screeningové) bývají v dotazníku umístěny na začátku nebo 

předdůležitými výsledkovými dotazy. Funkce  těchto otázek spočívá v tom, aby byly kladeny 

pouze vybraným respondentům a došlo tak v průběhu dotazování k jejich třídění. Jedná se o 

třídění respondentů, kteří k problematice mají vztah nebo problematiku znají apod.  

 Otázky analytické slouží především ke třídění a dalším analýzám respondentů. Jedná 

se o otázky demografické (muž x žena, nejvyšší dosažené vzdělání, bydliště..)  

  Otázky kontrolní mají prověřit pravdivost některých odpovědí. Kontrolní otázky 

ověřují hlavně ty otázky, které se týkají hlavních výzkumných hypotéz.    

• Otázky výsledkové 

Nominální otázky jsou využívány při zjišťování znalosti respondenta. Tento typ 

otázky nabízí prostor pro slovní vyjádření.  

Měřítkové otázky umožňují daný jev měřit. Respondent zde vyjadřuje své postoje či 

orientaci. Př. Jak často chodítek ke kadeřníkovi? (1 x týdně, 1 x měsíčně, 2 x měsíčně, dle 

potřeby) 
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Dokreslující otázky dokreslují nominální a měřítkové otázky.  

� Otázky dle variant odpovědí: 

Otázky, které jsou v dotazníku využívány můžeme rozdělit dle variant odpovědí, a to 

na otázky polouzavřené, otevřené a uzavřené.  

Prostřednictvím polouzavřených otázek respondentovi nabízíme jak varianty 

odpovědí, tak únikovou variantu (jinak, další…), kde mohou vyjádřit odpověď vlastními 

slovy. Při použití těchto otázek máme jistotu, že varianty odpovědí jsou pro respondenty 

vyčerpávající a mají zde možnost odpovědět jinak, než je stanoveno.  

V případě otázek otevřených není respondentovi nabídnuta žádná varianta odpovědí. 

Respondent odpovídá pouze dle svého uvážení.    

Otázky uzavřené nenabízejí jinou variantu, než jsou v dotazníku vyznačeny tzn., že 

otázky i odpovědi jsou standardizovány. 

� Otázky dle vztahu k obsahu  

 Otázky vztahující se k obsahu můžeme rozdělit na přímé a nepřímé. U přímých otázek 

je respondentovi známo a dobře ví, na co se ho ptáme. Poté vědomě odpovídá na smysl 

dotazu. U otázek nepřímých zjišťujeme odpovědi nepřímo. Využíváme k tomu například 

projekci. Příklad techniky, která je využívána při kladení nepřímých otázek je asociativní 

nebo konstruktivní technika. Konstruktivní technika spolupracuje s obrazovým materiálem, 

který respondent zpracovává (vymyslet historku atd.) 
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4 Metodika shromažďování dat  

4.1 Přípravná fáze  

 

Definice problému  

Představitelé obec Paskov neregistrují nespokojenost mezi občany v rámci 

poskytování obecních služeb. Přesto by rádi získali náměty na změny či vylepšení u některých 

 poskytovaných služeb. Vedení obec Paskov neví, jak občané hodnotí propracovanost a 

dostupnost dopravy a zda-li jsou občané spokojeni s přístupem a odborností  zaměstnanců na 

obecním úřadě. Budu také usilovat o zjištění názoru občanů na kvalitu života, ve které bude 

zahrnuta otázka pracovních příležitostí, kulturního či sportovního vyžití.  

 

Cíl 

 Cílem marketingového výzkumu bylo zjistit jaký názor mají občané obce Paskov na 

služby poskytované samotným obecním úřadem a jaký byl názor na celkovou kvalitu jejich 

života. Prostřednictvím názorů občanů jsem získala návrhy, doporučení a připomínky jak 

dosáhnout lepší image obce. Na základě vyhodnocení marketingového výzkumu bylo mým 

úkolem navrhnout představitelům obce  doporučení k dosažení vyšší spokojenosti občanů.    

 

Plán výzkumu 

 Na základě mnou sestaveného dotazníku byl prováděn marketingový výzkum, který 

měřil spokojenost obyvatel obce Paskov se službami. Základním souborem byli obyvatelé 

obce Paskov nacházející se v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek-Místek. Počet 

obyvatel byl k datu 1. 2. tohoto roku 3915.  Výběrový soubor byl tvořen 180 respondenty. 

Marketingový výzkum byl prováděn osobně, ale také formou ponechání 60 kusů dotazníků na 

obecním úřadě (písemná forma), kde případní občané byli požádáni o jeho vyplnění, když 

čekali než budou obslouženi. Dotazník byl poskytován p. Milenou Baďurovou, matrikářkou 

obce. Zbylých 120 respondentů bylo osloveno v Paskově na náměstí. Výběr respondentů, tedy 

technika výběru vzorku byla formou vhodného úsudku a vhodné příležitosti. 

 

 Co se týče zdrojů dat, tak byly využity data jak primární, které jsem získala na základě 

vyhodnocení mnou sestaveného dotazníku, tak také data sekundární. Sekundární data mi byly 

poskytnuty p. Ing. Petrem Paukem, starostou obce. Jedná se o výsledku dotazníkového šetření 

v rámci průzkumu zájmu o pobočku Domů dětí a mládeže Vratimov v Paskově. Druhý 
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dotazník řešil otázku kompletace páteřní cyklotrasy Ostrava – Beskydy a třetí anketní lístek se 

zabýval otázkou celkové rekonstrukce bývalé budovy Jednoty Sokol, dnes již majetek obce,  

kde se v tuto chvílí nachází hospoda. Po rekonstrukci by měla být z rozsáhlých prostor 

vybudována společensko-kulturní budova (Komunitní centrum). 

 

 Dotazování probíhalo v datu od 9.3 do 19.3. 2009. Dotazník se skládal ze 17 otázek, 

z čehož 3 otázky jsou identifikační. Otázky jsou složeny z jednoduchých a lehce 

pochopitelných výrazů, které mají respondenta nasměrovat k jasné odpovědi. V dotazníku 

jsou zahrnuty otázky uzavřené, polozavřené a otevřené. Ve čtyřech otázkách jsem využila 

hodnotící matici.     

 

Časový harmonogram a rozpočet výzkumu  

Marketingový výzkum byl realizován v období 11 dnů, z čehož 2 dny připadají na  

víkend. Přesné datum je od 9. 3. do 19. 3. 2009. Předpokládaný čas stráveny dotazován jsem 

si přesně nestanovila z důvodu neodhadnutelnosti ochoty respondentů. Rozpočet na tento 

marketingový výzkum byl stanoven ve výši 4 000 Kč. V této částce byly zahrnuty výdaje na 

výtisk 180 ks dotazníků v hodnotě 450 Kč a náklady obětované příležitosti ve výši 3 550 Kč. 

 

Stanovení hypotéz   

 Před marketingovým výzkumem jsem si stanovila následující hypotézy, na které bych 

v závěru práce našla odpověď. Hypotézy byly stanoveny také na základě konzultace se 

starostou obce:  

Hypotéza č. 1: Více než 80% obyvatel obce Paskov je spokojeno a spíše spokojeno s ochotou 

a odborností pracovníků obecního úřadu.  

Hypotéza č. 2: Více než 70% obyvatel je spokojeno s dopravní obslužností v obci.  

Hypotéza č. 3: Většina obyvatel je spokojena s kvalitou života.  

Hypotéza č. 4: Většina obyvatel je spokojena se sportovním vyžitím v obci. 

  

4.2 Realizační fáze  

  

 Před zahájeném dotazníkového šetření jsem provedla tzv. pilotáž. V rámci pilotáže 

jsem z dotazníku odstranila jednu nejasnost. Předvýzkum jsem provedla na 10 občanech obce 

Paskov.  
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Sběr dat 

 Sběr dat probíhal přesně dle výše popsaného postupu, tzn. v období od 9.3 –19.3.2009, 

a to jak formou osobního, tak písemného dotazování. Stanovený rozpočet ve výši 4 000 Kč 

byl dodržen. Rozdíl mezi přípravnou a realizační fázi výzkumu spočíval pouze ve velikosti 

výběrového vzorku. Ve skutečnosti bylo osloveno pouze 168 respondentů, jelikož ochota při 

vyplňování dotazníku na obci Paskov neodpovídala mým představám a z původně 

zamýšlených 60 respondentů vyplnilo dotazník pouze 48 občanů. Výběrový soubor je tedy 

tvořen 168 respondenty.   

 

 V případě osobního dotazování jsem byla s respondentem v přímém kontaktu, 

s kterým jsem vedla rozhovor. Dotazník jsem vyplňovala osobně a to na základě odpovědí 

daného respondenta. Dotazníky, které jsem ponechala na OÚ byly vyplňovány samotnými 

respondenty. Pro vyhodnocení údajů jsem využila tabulkový procesor Microsoft Excel, kde 

jsem využila jednotlivé funkce jako jsou např. suma, absolutní či relativní četnost apod. 

V Excelu jsem vytvořila také tabulky a grafy, které jsem zařadila jak do analýzy výzkumu, tak 

také do přílohy.  
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5 Analýza spokojenosti obyvatel  

 

V následující analýze výsledků jsem podrobně vyhodnotila výsledky dotazníku. Po 

vyhodnocení jednotlivých otázek potvrdím či vyvrátím mnou stanovené hypotézy. Díky 

tomuto marketingovému výzkumu budu schopna navrhnout či doporučit určité kroky, které 

mohou zvýšit spokojenost obyvatel se službami obce. Výběrový soubor byl z původních 180 

respondentů zúžen na 168. Výsledky výzkumu jsou vyjádřeny také v tabulkách a grafech, 

které jsou součástí analýzy výzkumu a příloh. V úvodní části analýzy výsledků vyhodnotím 

identifikační údaje a v následující části postupně vyhodnotím jednotlivé otázky dotazníku. 

Nejvyšší důležitost budu přikládat otázkám zabývající se spokojeností s danými faktory.   

 

5.1 Identifikační údaje  

 

 V této podkapitole vyhodnotím tři identifikační otázky, které jsou v dotazníku 

označeny čísly 15,16 a 17. Otázka číslo 15 určovala pohlaví respondentů. Při dotazování jsem 

se snažila oslovit stejný počet žen i mužů, abych mohla porovnat vnímání či názor na situaci 

mezi dvěma pohlavími. Z celkového počtu 168 respondentů tvoří 53 % muži a 47 % ženy. 

V číslech to znamená 89 mužů a 79 žen.  

 

Otázka č. 16 se zabývala věkem a respondenti měli při odpovědi na výběr z 5 

věkových kategorií. Všechny věkové kategorie si našli svého zástupce. Nejčetnější věk byl od 

31 – 45 let. V této kategorii jsem oslovila 56 spoluobčanů, což přestavuje 33 %. V rozmezí od 

19 – 30 let jsem zaznamenala 52 respondentů (31 %). Nejnižší zastoupení má věková 

kategorie 61 let a více, kde jsem oslovila pouze 7 občanů (4 %). Nejstarší spoluobčany bych 

rozdělila na dvě skupiny. Obyvatelé mnou zařazeni do první skupiny byli v případě mého 

oslovení velice milí a ochotní mi odpovídat. Respondenti z druhé skupiny byly při požádání o 

chvíli času velice odmítaví. Tato skutečnost do jisté míry přispívá k tak malému počtu 

oslovených ve věkové kategorii nad 60 let.  

Nejmladší spoluobčané do 18 let byli velice spontánní. V této věkové kategorii jsem 

oslovila 31 respondentů (18 %).  

 

Třetí identifikační otázka č. 17 se zabývala vzdělaností. Jednotlivé kategorie odpovědi 

byly následující: základní škola, učňovské (odborné), střední škola a vysoká škola. 31 



 33 

respondentů (18 %)  mají základní vzdělání. Byly to převážně respondenti mladší 18 let, kdy 

ještě nedokončili vyšší stupeň vzdělání. Vyučeno je 59 respondentů (35 %), což je nejvyšší 

počet. O dva respondenty méně má úplné středoškolské vzděláním, což představuje 34 %. 

Vysokoškolsky vzdělaných občanů jsem oslovila 21 (13 %).  

 

5.2 Úroveň dopravy   

 

 Úroveň dopravy byla řešena v otázkách číslo 1 a 2. V první otázce se vyhodnocoval 

názor jednotlivých respondentů na úroveň dopravy do zaměstnání a v druhé otázce se řešila 

úroveň dopravy do škol. Respondenti měli u obou otázek na výběr z pěti možností odpovědí. 

U těchto otázek jsem využila relativní a absolutní četnost.   

 

 Za leden a únor letošního roku klesl meziroční počet nově registrovaných vozů 

v České republice o 10 %. Tento pokles se týkal pouze firem a naopak privátní zákazníci si 

během těchto dvou měsíců zakoupili o 10 % automobilů více než loni. Tuto skutečnost 

popisuji z toho důvodu, jelikož  34 % dotázaných  nedokáže úroveň dopravy do zaměstnání 

posoudit a jedna z příčina může být právě ta, že k dopravě do práce využívají vlastní vůz. 

Může být však více příčin, které respondenty vedly označit odpověď e) nedokáži posoudit. 

Spoluobčané mohou být např. momentálně nezaměstnaní, na mateřské dovolené, studující, ale 

také v důchodu. 

 Z podrobnějšího výzkumu vyplynulo, že z celkového počtu dotázaných, kteří danou 

situaci nedokázali posoudit bylo 46 % (26 osob) mladších 18 let. Bylo to zřejmě z důvodu, že 

stále studují. Taktéž odpovědělo 21 % (12) respondentů ve věku od 19 – 30 let, kteří mohou 

být opět studenty nebo využívat mateřské dovolené a 16 % (9) spoluobčanů od 46 – 60 let, 

což mnohdy může být důchodový věk. Na otázku nedokázali odpovědět z velké části také 

vysokoškoláci. Může to být z toho důvodu, jelikož jich příjem bývá zpravidla vyšší, jsou více 

nároční a proto využívají k dopravě vlastní automobil. 

 Velice příznivý výsledek jsem vyhodnotila u odpovědi b), kdy úroveň dopravy do 

práce je spíše dobrá. Takto odpovědělo (28 %) 47 respondentů. Dopravu za dobrou považuje 

(12 %) 21 respondentů. Tato vysoká čísla mohou být výsledkem spolupráce obecního úřadu a 

dopravních společností, kteří dbají na propracovanosti a dostupnosti dopravy nejen do dvou 

větších měst Ostravy, Frýdku-Místku, ale také okolí. Úroveň dopravy za dobrou považují  jak 

lidé se základním vzděláním (8 respondentů), vyučeni (6 respondentů) či středoškoláci (7 
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respondentů). Spíše dobrou dopravu považují hlavně občané vyučeni (22 respondentů) a se 

středním vzděláním (19 respondentů).  

 

 27 (16 %) a 16 (10 %) respondentů považuje dopravu do zaměstnání za spíše špatnou 

a špatnou. Chtěla bych poukázat, že dopravu za špatnou považuje 13 respondentů s výučním 

listem a z celkového počtu 16 osob bylo 12 mužů.  

 

Tab. 5.1: Přehled o úrovni dopravy do zaměstnání 

Možnosti  A Č RČ (%) 

Nedokáži posoudit  57 34 
Spíše dobrá  40 24 
Spíše špatná  34 20 
Dobrá  21 12,5 
Špatná               16                9,5 
Základ  168 100 
 

 Úroveň dopravy do škol byla ohodnocena velice kladně. Z celkového počtu 168 

respondentů označilo úroveň dopravy za dobrou  43 % (72 osob). Takto odpovědělo jak 21 

osob mladších 18 let, kteří mají s dopravou do škol největší zkušenosti, tak také 20 osob ve 

věku od 19 – 30 let, kteří do školy mohou ještě také dojíždět a 28 osob ve věku od 31 – 45 let, 

což mohou být rodiče dětí, kteří do školy dojíždějí.  

 

 Špatná a spíše špatná úroveň dopravy do škol byla označena velmi malým procentem 

respondentů. Spíše špatnou úroveň dopravy považuje pouze 5 % oslovených (8 osob) a 

odpověď špatná byla označena 4 % dotázaných (5 osob). 

 

 Poslední variantu odpovědí (nedokáži posoudit) jsem zaznamenala u 21 % (36) 

respondentů, kdy z velké části, tedy 44 % (16 respondentů) bylo ve věku od 19 – 30 let a 14 

dotázaných od 46 – 60 let. Tyto věkové skupiny nemusejí mít přehled o úrovni dopravy do 

škol z toho důvodu, že děti ještě nemají, nejsou ve školním věku nebo už mají děti dospělé.  

 

 Otázka č. 4 sbírala odpovědi, zda-li by spoluobčané uvítali prodloužení linkového 

autobusu č. 39 do centra obce. Tento autobus je mnohými lidmi, ať už zaměstnanci či 

studenty, využíván a její zastávka je umístěn u nedalekého Dolu Paskov. U této otázky byly 

na výběr 4 odpovědi (ano, spíše ano, spíše ne, ne). Respondenti však využili pouze dvou 

možností odpovědí.  
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 Zde bylo dosaženo jednoznačného výsledku, jelikož 168 dotázaných odpovědělo 

kladně. V přesných číslech odpověď a) označilo 126 osob (75 %) a spíše ano 42 respondentů 

(25 %). Nikdo na tuto otázku neodpověděl záporně. V případě odpovědí na tuto otázku a 

otázku č. 1 vyplývá následující. Všichni respondenti, co označili, že úroveň dopravy do 

zaměstnání je špatná by jednoznačně uvítali prodloužení autobusu č. 39 do centra obce. 

Mnohým by to nejen dopravu zpříjemnilo, ale také ušetřilo čas. Kladné odpovědi u otázky č. 

4 byly bez rozdílu pohlaví, vzdělání či věku.  

 

5.3 Spokojenost obyvatel obce s danými službami       

 

 Spokojenost obyvatel se službami obce byla zjišťována u několika otázek, a to u 

otázky č. 3, 5, 8 a 12, kde jsem využila hodnotící matici. Spokojenost byla zjišťována jak u 

jednotlivých oblastí, jako je například doprava či zdravotnictví, tak u mnoho atributů 

související s danými oblastmi. Jak již bylo zmíněno, u těchto otázek jsem využila hodnotící 

matice, kde respondenti mohli označit  svou odpověď na škále 1 – 5. 1 - vyjadřuje zcela 

spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3 – ani spokojen/a ani nespokojen/a, 4 – spíše nespokojen/a, 

5 – zcela nespokojen/a. Následně byl u všech atributů či oblastí vypočten vážený aritmetický 

průměr. Hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje do jaké míry bylo spokojenosti dosaženo. Čím 

nižší je hodnota průměru, tím vyšší je míra spokojenosti.  

Dále zde budou vyhodnoceny otázky č. 6, 7, 9, 10, 11 a 13, které s výše zmíněnými 

otázkami věcně souvisejí. Pro větší přehlednost rozdělím výsledky do jednotlivých kapitol, 

které budou pojmenovány vždy podle řešené oblasti.  

 

5.3.1 Doprava  

 

 V otázce č. 3 se hodnotili faktory související s dopravou a to počet zastávek, 

vzdálenost mezi zastávkami, počet spojů a čistota plus vybavenost zastávek.  

 Nejvyšší míra spokojenosti byla zjištěna u vzdáleností mezi jednotlivými zastávkami. 

Tento atribut získal průměrnou známku 1,7, což je velice příznivé. Druhé místo získalo 

průměr 1,8, který se vztahuje k počtu zastávek nacházející se v obci. Počet spojů byl 

ohodnocen průměrnou známkou 2,4 a faktor, s kterým jsou respondenti nejméně spokojeni je 

čistota a vybavenost zastávek, která byla oceněna známkou 3,1.  
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 Například u vzdálenosti mezi zastávkami byly rozdílné názory vzhledem k věku 

jednotlivých respondentů. Nejvyšší spokojenost byla mezi osobami do 18 let (průměrná 

známka 1,6) a respondenty ve věku od 19 – 30 let, kde průměrná známka dosahovala hodnoty 

1,5. Naopak nejnižší spokojenost nastala u osob ve věku od 46 – 60 let (1,95) a hlavně u 

starších spoluobčanů nad 60 let. Ti ohodnotili vzdálenost mezi zastávkami průměrnou 

známkou 3. Může to být z důvodu ztížené pohyblivosti  a z toho důvodu, že starším lidem se 

překonávají různé vzdálenosti hůř než osobám mladším.  

 Naopak co se týče počtu spojů, tak respondenti starší 60 let jsou s tímto atributem 

spokojeni nejvíce, jelikož ho ohodnotili známkou 1,4. Takového výsledku mohlo být 

dosaženo z toho důvodu, že oproti minulosti se počet spojů výrazně zvýšil. Z velké většiny, 

osoby starší 60 let nevyužívají dopravu denně a proto může nastat menší riziko vzniku jejich 

nespokojenosti.  

Nejnižší spokojenost s počtem spojů vyjádřili respondenti ve věku od 31 – 45 let, 

jelikož průměrná známka dosáhla hodnoty 2,8. Není však velký rozdíl mezi výsledkem výše 

zmíněné věkové kategorii a  výsledky u respondentů ve věku od 19 – 30 let a 46 – 60 let. 

 Nyní se dostáváme k atributu, který dosáhl nejnižší míry spokojenosti mezi 

respondenty jakéhokoliv věku. Jedná se o čistotu a vybavenost zastávek. Nejvyšší průměrná 

známka byla dosažena u lidí ve věku od 46 – 60 let, kteří jsou s tímto faktorem spíše 

nespokojeni. Ostatní věkové skupiny hodnotili tento atribut známkou okolo 3. Takováto 

nespokojenost může být zapříčiněna tím, že jsou zastávky častokrát velmi poničené a starší 

občané si nemají kde sednout. Některé zastávky nejsou ničím zastřešeny a dokonce se tam 

nenacházejí ani žádné lavičky. Spokojenost s danými faktory je vyobrazena v obr. 5.1. 

Tabulka s absolutními, relativními četnostmi a průměrem je uvedena v příloze 4   

 

Doprava byla řešena také v otázce č. 5, kde měli respondenti vyjádřit do jaké míry  

jsou spokojeni s dopravou obecně. Zde byla doprava ohodnocena velmi příznivě, jelikož 

dosáhla průměru 1,6. Nejčetnější známka zde byla 2, což můžeme označit, že jsou respondenti 

s dopravou spíše spokojeni. Doprava byla nejlépe ohodnocena vysokoškoláky (1,62) a 

respondenty se základním vzděláním (1,61). Z výzkumu také vyplynulo, že všech 6 

respondentů, kteří ohodnotil dopravu známkou 4 a 21 respondentů, kteří oznámkovali 

dopravu 3 označili úroveň dopravy do zaměstnání za spíše špatnou a špatnou, což bylo řešeno 

v otázce č. 1. 

Vnímání dopravy vzhledem k věku respondentů se rozcházelo pouze v jednom 

případě. Zatímco respondenti ve věku do 18 let a od 19 – 60 let přisoudili dopravě známku 
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v rozmezí od 1,7 – 1,9, tak respondenti ve věku nad 60 let dopravu oznámkovali číslem 2,7. 

Může to být z důvodu, že lidé nad 60 let nejsou se vzdáleností, vybaveností a čistotou 

zastávek ani spokojeni a ani nespokojeni. Přehled průměrných známek vzhledem ke vzdělání 

a věku viz příloha č. 5 a 6. 

 

Obr 5.1: Spokojenost s faktory související s dopravou 
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 5.3.2 Sportovní vyžití   

  

 Otázka č. 5 zkoumá spokojenost v různých oblastech, nyní se však budeme zabývat 

oblastí sportu.  

 Sportovní vyžití v obci Paskov dosáhlo nejvyšší spokojenosti oproti všem oblastem. 

Respondenti jsou se sportovním vyžitím spokojeni a proto ho ocenili známkou 1,6. 

Z podrobnějšího výzkumu vyplývá, že o 0,1 průměrné známky jsou se sportovním vyžitím 

spokojeni více muži. Také nejčetnější hodnota byla u mužů 1, přičemž u žen 2. V číslech je to 

vyjádřeno následovně. Muži ohodnotili sportovní vyžití známkou 1,5 a ženy 1,6. Tato malá 

odchylka může být způsobena tím, že některé sporty jsou ryze mužské.  

Co se týče názoru respondentů na sportovní vyžití vzhledem k jejich vzdělání a věku, 

docházelo při známkování k velmi malým odchylkám. Přesná čísla viz příloha č. 5 a 6. 

Prostřednictvím otázky č. 6 jsem zjistila, že z celkového počtu 168 respondentů je 

nejpopulárnější sport floorball, jelikož ho hraje 18 respondentů (8 %). V Paskově je založen 

pouze mužský floorbalový klub, proto je těchto 18 respondentů pouze mužského pohlaví. 

Všichni floorbalisti jsou se sportovním vyžitím v obci spokojeni nebo spíše spokojeni. Co se 

týče fungování jejich klubu, což se zjišťovalo pomocí otázky č. 7, tak 14 floorbalistů je 

s provozem klubu spokojeno nebo spíše spokojeno, ale 4 respondenti jsou spíše nespokojeni.  
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 V podstatě všechny sporty zmíněné v otázce č. 6 si našly své zástupce viz obr. 5.2. 

Z výzkumu vyplývá, že další dva sporty s největším počtem zástupců jsou házená a stolní 

tenis. Házenou provozuje 13 respondentů z čehož je 8 mužů a 5 žen. U tohoto sportu, se 

kromě 6 respondentů, kteří jsou s klubem spokojeni, našli i 3 hráči, kteří jsou s fungováním 

klubu spíše nespokojeni a nespokojeni. Byly to převážně muži ve věku od 19 – 30 let. 

 Stolní tenis provozuje 11 zástupců. S fungováním svého klubu jsou převážně 

spokojeni a spíše spokojeni, tak jako se sportovním vyžitím v Paskově, proto ji označili 

známkou 1 a 2. Stolní tenis si našel i svého zástupce ve věkové kategorii nad 60 let, který je 

jeden z aktivních členů svazu stolního tenisu.  

U tenisu, který provozuje 8 respondentů, bylo zjištěna ta skutečnost, že 5 osob má 

vysokoškolské vzdělání. V poměru s ostatními sporty je to mnohem vyšší číslo. S fungováním 

klubu jsou převážně spokojeni, i když dva nadšenci tenisu členy svazu nejsou. 

 Také sportovci, kteří provozují fotbal nejsou vždy členy klubu a proto na otázku č. 7 

neodpovídali.  

Ráda bych se zmínila také o tom, že 54 respondentů (32 %) provozuje jiný sport a 55 

dotázaných (33 %) nesportuje vůbec. Nesportovci jsou s překvapením i velmi mladí lidé. 

V kategorii do 18 let nesportuje 9 respondentů (16 %) a ve věku od 19 – 30 let neprovozuje 

sport 11 dotázaných (20 %). Největší počet nesportujících je ve věku od 31 – 45 let 35 % (19 

respondentů). Z výzkumu také vyplynulo, že největší počet nesportujících je s odborným 

vzděláním či vyučením (27 respondentů z celkového počtu 59). Co se týče pohlaví, tak 

sportuje o 11 mužů více než žen. 

 

Obr 5.2: Počet zástupců jednotlivých sportů v obci Paskov  
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Otázka č. 8 zjišťovala spokojenost obyvatel s množstvím a cenovou dostupností 

sportovního zařízení. S počtem sportovního zařízení je spokojeno 149 respondentů (89 %). 

Spíše spokojeno je zbylých 19 respondentů (11 %). Tento atribut dosáhl  velmi nízké 

průměrné známky 1,1, což je vynikající výsledek. Nikdo tento atribut neohodnotil známkou 3, 

4, 5. 

V případě cenové dostupnosti je spokojenost respondentů téměř o jeden stupeň nižší, 

jelikož dosáhla průměrné známky 2. Z výzkumu vyplynulo, že s cenami jsou více spokojeni 

muži než ženy, jelikož tento faktor ohodnotili známkou 1,9 a ženy známkou 2,1. Co se týče 

věku, tak nejméně spokojeni jsou respondenti do 18 let a ve věku od 45 – 60 let. Respondenti 

zařazeni do těchto dvou věkových kategorií oznámkovali cenovou dostupnost sportu 2,1, což 

se velmi málo odchyluje od průměru. Například spoluobčané různého vzdělání vnímají 

cenovou dostupnost sportovních zařízení poněkud odlišněji. Respondenti s vysokoškolským 

vzděláním jsou s cenami spokojeni a ohodnotili tento faktor známkou 1,5. Naopak 

respondenti ze základním vzděláním vnímají cenovou dostupnost podstatně hůř, jelikož 

nejčetnější známka byla 3 a průměrná známka dosáhla hodnoty 2,6. Tento rozdíl v hodnocení 

může být způsoben peněžním příjmem, který plyne se zaměstnání vysokoškolákovi a 

respondentovi se základním vzděláním.   

  

Obr. 5.3: Spokojenost respondentů s cenami sportovního zařízení dle pohlaví  
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5.3.3 Úroveň ZŠ 

 

V otázce č. 5 získala třetí nejnižší průměrnou známku spokojenost s úrovní ZŠ, která 

dosahovala hodnoty  2,0, což byla také hodnota nejčetnější. Nespatřila jsem velké rozdíly ve 
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spokojenosti mezi pohlavími. Muži i ženy jsou s úrovní ZŠ spíše spokojeni. Vzhledem ke 

vzdělání a věku jednotlivých respondentů docházelo v rámci spokojenosti k rozličným 

názorům. Nejméně spokojeni jsou respondenti se základním vzděláním a s věkem do 18 let, 

kdy svou spokojenost ohodnotili známkou 2,7. Dokonce 5 respondentů mladších 18 let jsou 

s úrovní ZŠ nespokojeni. Naopak respondenti nad 60 let vyjádřili svou spokojenost 

průměrnou známkou 1,4. Rozdíl ve vnímání úrovně ZŠ mezi omladinou a staršími 

respondenty vidím v tom, že dospělí lidé si váží a dokáži ocenit daleko více věcí a snahy než 

respondenti do 18 let. Ale je to velmi individuální. Při hodnocení úrovně ZŠ u osob do 18 let 

jsem byla velmi překvapena, jelikož jsem získala  pocit, že mnoho respondentů si 

prostřednictvím tohoto hodnocení chce vyřešit určité spory, ať už, které nastaly v minulosti či 

v současnosti. 

 

U otázky č. 9 jsem zjišťovala zda-li jsou respondenti spokojeni s vybaveností ZŠ a 

měli na výběr z pěti možností odpovědí (ano, spíše ano, spíše ne, ne, nedokáži posoudit). 

Situaci nedokázalo posoudit 23 respondentů (14 %) a byli to převážně lidé ve věku od 46 – 60 

let, kdy už se školou nejsou v přímém kontaktu. Spokojeno a spíše spokojeno bylo 54 

dotázaných (32 %) a 71 respondentů (42 %). Pouze 5 % dotázaných je s vybaveností spíše 

nespokojeno a 7 % (11 respondentů) nespokojeno z čehož 6 lidí bylo středoškolsky 

vzdělaných.  

5 respondentů, kteří jsou nespokojeni s vybaveností ZŠ jsou také nespokojeni s její 

úrovní.  

Obr. 5.4: Spokojenost s vybaveností ZŠ v Paskově dle věku   
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5.3.4 Obchodní síť  

 

Spokojenost respondentů s obchodní sítí v Paskově dosáhla průměrné známky 2,1, což 

můžeme říci, že respondenti jsou s počtem a druhy obchodů spíše spokojeni. Názor na 

obchodní síť dle pohlaví byl z části odlišný.  U mužů byla nejčetnější známka při hodnocení 1 

a průměrná známka dosáhla hodnoty 2. Ženy jsou s obchodní sítí spokojeny méně a proto 

jejich nejčetnější známka byla 3, ale průměrná známka byla 2,5. Tento rozdíl může být 

způsoben tím, že nakupování bývá přisouzeno zpravidla ženám a muži se často na nákup 

nevydávají a proto ani nezjistí případnou nespokojenost. Díky podotázce, prostřednictvím 

které jsem zjistila jaký obchod spoluobčané v obci postrádají, mohu vysvětlit, co postrádají 

ženy, co muži a v jaké věkové kategorii se nacházejí. 

 

 Nejdříve bych se ráda zmínila, jaké odpovědi jsem zaznamenala. Respondenti v obci 

Paskov postrádají zdravou výživu (1 %), dále 4 % respondentů postrádá knihkupectví, 19 % 

hračkářství, 17 % elektro prodejnu, 10 % počítačovou prodejnu, 7 % oděvy, 1 % železářství, 

2% schází čistírna oděvů a 26 % spoluobčanů je s obchodní sítí spokojeno a proto jim 

v Paskově žáden obchod neschází. Přehlednější zaznamenání uvádím v Tab. 5.2. 

 Ráda bych se pozastavila u zdravé výživy, kterou postrádaly pouze ženy ve věku od  

19 – 45 let. Po bližším zkoumání jsem zjistila, že se zdravá výživa v Paskově nachází. Jsou 

tam prodávány sypané čaje, koření a různé bylinky. Ženy, které zdravou výživu v obci 

postrádají nemusí tento obchod vyhovovat v tom, že tam chybí nabídka zdravých potravin, či 

bezlepková strava apod. nebo o tomto obchodu nevědí. 

 Co se týče hračkářství, tak to chybí 31 lidem (19 %), z čehož 16 respondentům je od  

19 – 30 let, 10 dotázaným je ve věku od 31 – 45 let a 5 lidem od 46 – 60 let. Hračkářství 

chybí převážně ženám a to právě ve věku, kdy mají malé děti.  

Elektro prodejna chybí 29 lidem (17 %) z čeho 20 lidí je ve věku od 46 – 60 let bez 

rozdílu pohlaví. Mladší lidé mají většinou k dispozici auto a považují za samozřejmost koupit 

si nějaký spotřebič ve větších elektro prodejnách nebo také přes internet. Nakupování přes 

internet je velice pohodlné, mnohdy levnější a můžeme to považovat za současný trend, proto 

mladším lidem elekro prodejna v obci neschází.  

 Železářství chybělo pouze mužům ve středním věku s výučním listem nebo střední 

školou. Železářství chybí 24 mužům (14 %) i přes to, že je na náměstí průmyslové zboží. 

Průmyslové zboží nabízí různý sortiment, avšak se na žáden blíže nespecializuje a proto ho 

mohou respondenti považovat za nedostačující.  
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Nejmladším lidem mého výběrového vzorku schází v obci počítačová prodejna. 

Celkově chybí 17 lidem (10 %), přičemž 9 respondentům je méně než 18 let , 5 dotázaným  

od 19 – 30 let a 3 lidem od 31 – 45 let.  

7 % respondentů (11) v obci chybí oděvy. V Paskově se oděvy prodávají, ale pouze 

vietnamské, a to zřejmě tyto respondenty neuspokojuje. Takto se vyjádřili převážně ženy. 

43 dotázaných (26 %), kterým v obci nechybí žádný obchod ohodnotili spokojenost 

s obchodní sítí známkou 1. 

 

Tab. 5.2: Přehled postrádaných obchodů  

Prodejny  Absolutní četnost Relativní četnost  

žádný 43  26% 
zdravá výživa 2 1% 
knihkupectví 7 4% 
hračkářství 31  19% 
elektro prodejna 29  17% 
počítačová prodejna  17 10% 
oděvy  11 7% 
železářství  24  14% 
čistírna oděvů  4 2% 

Základ  168 100% 
   

5.3.5 Kulturní vyžití  

 

Kulturou jako takovou se v dotazníku zabývaly 4 otázky. V otázce č. 5 se hodnotila na 

škále 1 – 5 spokojenost s kulturním vyžitím v obci. V otázce č. 8 respondenti hodnotili opět 

pomocí matice na škále 1 – 5 tentokrát spokojenost s jednotlivými faktory v rámci kultury 

(počet plesů, cenová dostupnost přestavení Kina Paskov atd.). Otázka č. 10 zjišťovala 

spokojenost s nabídkou zájmových kroužků, kde si respondenti mohli vybrat ze čtyř možných 

nabídek. Otázka č. 11 byla otevřená, kde respondenti uváděli, jaké zájmové kroužky v obci 

postrádají.  

 

S kulturním vyžitím, jakožto velmi širokým pojmem je v Paskově spokojeno 53 (32 

%) z celkových 168 dotázaných. Největší počet spoluobčanů (64 – 38 %) přisoudilo kultuře 

známku 2. Průměrnou známkou, kterou kultura v obci získala je 2,1, což můžeme konstatovat, 

že respondenti jsou s kulturou v obci spíše spokojeni. Nikdo kulturu neohodnotil známkou 5 

(nespokojen).  
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Z průzkumu vyplynulo, že jsou s kulturním vyžitím spokojeny více ženy než muži. 

Ženy přiřadili kultuře průměrnou známku 2, zatím co muži 2,2. Nejvíce spokojeni jsou 

s kulturním životem v obci vysokoškoláci (1,9)  a lidé nad 60 let (1,6). Naopak 11 dotázaných 

s výučním listem ohodnotili kulturu známkou 4 (spíše nespokojen/a) a celkovou průměrnou 

známkou 2,3.  

Určitá nespokojenost může vyplývat z toho, že by respondenti uvítali např. více plesů 

nebo zájmových kroužků. 

 

Například počet představení, které nám poskytuje Kino Paskov je zřejmě dostačující, 

jelikož tento faktor byl respondenty ohodnocen průměrnou známkou 1,5. Žáden z dotázaných 

neohodnotil tento atribut známkou 4 ani 5. Pouze 4 % (6) respondentů přiřadili počtu 

představení známku 3 a byli různých věkových kategorií a různého vzdělání. Ženy projevily 

s počtem představení vyšší spokojenost než muži, jelikož jejich nejčetnější hodnota byla 1 a 

průměrná známka 1,3, zatímco u mužů 1,6. 

Cenová dostupnost byla oceněna průměrnou známkou 1,7. Nejvyšší počet respondentů 

(80) – 48 % označilo, že jsou s cenovou dostupností různých přestavení v Kině Paskov spíše 

spokojeni. 14 respondentů (8 %) s cenou nejsou spokojeni ani nespokojeni. Byli převážně ve 

věku do 18 let se základním vzděláním. Pouze 2 respondenti (1 %) ohodnotili tento faktor 

známkou 4. Opět se jednalo o osoby mladší 18 let, se základním vzděláním a vyučením. Tuto 

nespokojenost lze jednoduše vysvětlit tím, že respondenti takového věku nebývají zpravidla 

výdělečně činní a jsou odkázání pouze na finance svých rodičů. Množství peněž mají značně 

omezeno, proto je pro tyto respondenty cenová dostupnost přestavení ztížená.  

Respondenti byli opět s počtem hudebních programů, kde zpravidla vystupují žáci 

ZUŠ, spíše spokojeni, jelikož byl tento faktor ohodnocen průměrnou známkou 1,8. Přesné 

hodnocení jednotlivých spoluobčanů viz příloha 4. Zde byli v průměru známek o 0,1 

spokojenější muži než ženy, což potvrzuje fakt, že ze 6 respondentů, kteří tento faktor 

ohodnotili známkou 4 bylo 5 žen.  

Spokojenost s počtem plesů dosáhla průměrné hodnoty 1,4. Žádný respondent 

neohodnotil počet plesů známkou 4 nebo 5. Mohu tedy konstatovat, že spoluobčané jsou 

s počtem plesů spokojeni.  

Následující graf zobrazuje pomocí průměrné známky spokojenost s faktory související 

s kulturou.   
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Obr. 5.5 : Spokojenost s danými faktory související s kulturou 
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Otázka č. 10 zkoumala, zda-li jsou mí respondenti spokojeni s počtem zájmových 

sdružení a kroužků, které jsou v obci provozovány. Pro mě bylo velice příjemné zjištění, že 

74 % dotázaných je s tímto atributem naprosto spokojeno. Pouze 7 % - 12 respondentů i přes 

jejich spokojenost by uvítali v obci i jiný zájmový kroužek a 2 % - 3 respondenti jsou 

nespokojeni. Zbylých 17 % - 29 respondentů nemá přehled o tom, jaké kroužky jsou v obci 

provozovány. Byly to především osoby ve věku od 46 – 60 let a nad 60 let.Vysoké procento 

spokojených respondentů může být způsobeno tím, jelikož byla v Paskově otevřena pobočka 

Domu dětí a mládeže Vratimov. Díky této instituci byly v Paskově otevřeny další 3 kroužky, a 

to dětský aerobic, mažoretky a centrum dětské komunikace. 

Ti respondenti, kteří s počtem kroužků nebyli spokojeni nebo byli, ale uvítali by i jiné, 

odpovídali na otázku č. 11. Zde měli prostor pro vyjádření, jaký kroužek jim v obci chybí. Na 

tuto otázku odpovědělo 14 respondentů, z čehož bylo 10 žen a 4 muži. V následující Tab. 5. 3 

uvádím přehled postrádaných kroužků.  

 

Tab. 5.3: Přehled postrádaných kroužků dle pohlaví 

  Ženy Muži  

balet  2  1 
sportovní 2  1 
výtvarný 2 0 
modelářský 1 0 
anglická konverzace 1 0 
elektrotechnický 0 1 
literární  1 0 
šerm 0 1 
atletika  1 0 

základ  10 4 
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5.3.6 Nabídka pracovních míst  

 

Nabídka pracovních míst je ohodnocena průměrnou známkou 2,3. Největší počet 

respondentů je s nabídkou práce spíše spokojeno. V číslech je to vyjádřeno následovně: 52 % 

- 87 dotázaných. Jak je již zmíněno v charakteristice, Paskov je považován za obec 

průmyslovou a proto je zde velká možnost najít si práci. Nejméně spokojeni s tímto faktorem 

byli vysokoškolsky vzdělaní lidé (průměrná známka 3) a respondenti ve věku od 46 – 60 let a 

více, kde průměrná známka dosáhla opět hodnoty 3. Vysokoškoláci nemusejí být s tímto 

faktorem spokojeni ani nespokojeni z toho důvodu, jelikož se v obci nacházejí převážně 

dělnické profese a místa, kde vysokoškolské vzdělání není vyžadováno. Lidé starší 46 let  

mají najít si práci velmi ztížené. Pro mnoho zaměstnavatelů není tento věk produktivní.  

 

5.3.7 Kvalita zdravotních služeb 

 

Spokojenost s kvalitou zdravotních služeb v obci Paskov dosáhla v rámci otázky č. 5 

nejvyšší průměrnou známku a to 2,9. Toto číslo vypovídá o tom, že respondenti nejsou s 

kvalitou spokojeni, ani nespokojeni. Dokonce 14 % dotázaných ohodnotilo tento faktor 

známkou 4 a 8 % známkou 5, což znamená, že jsou nespokojeni. Nespokojenými respondenty 

byli převážně vysokoškoláci (38 %) a lidé ve věku od 46 – 60  let. Tato „nespokojenost“ 

může vyplývat z vyšších nároků, které vysokoškoláci a starší respondenti požadují.  

 

5.3.8 Pracovníci obecního úřadu  

 

Pomocí otázky č. 12 jsem zjišťovala spokojenost občanů s jednotlivými atributy, které 

se vztahují k zaměstnancům obecního úřadu. Jednalo se o ochotu, odbornost personálu, také o 

jejich rychlost při vyřizování a jaké je jejich nadšení a zaujetí. 

 

Při tomto hodnocení jsem došla k nejvyšším číslům a průměrům, tedy k nejnižší míře 

spokojenosti. S ochotou není 52 % dotázaných spokojeno ani nespokojeno. Není to příliš 

přívětivé číslo, ale v celku dosáhla ochota průměrné známky 2,5. S ochotou jsou více 

spokojeny ženy (2,1) než muži (2,6) a hlavně respondenti ve věku od 46 – 60 let (1,9). 

Naopak nejméně jsou s ochotu spokojen respondenti ve věku od 19 – 30 let různého stupně 

vzdělání.  
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Odbornost pracovníků obecního úřadu získala průměrnou známku 2,6. Z analýzy 

vyplynulo, že 47 % respondentů není s odborností ani spokojen ani nespokojen. Nejméně 

spokojeni byli středoškoláci (2,8) a vysokoškoláci (2,7). Naopak respondenti se základní 

školou byli s tímto faktorem nejspokojenější (1,9). Tyto rozdíly v hodnocení mohly nastat 

z toho důvodu, že lidé se základním vzděláním nemusí mít takové nároky jako lidé s vyšším 

vzděláním.  

Taktéž u rychlosti vyřizování byla při hodnocení nejčetnější hodnota 3 a průměrná 

známka je 2,9. Tento atribut nikdo neohodnotil známkou 5, což znamená, že s rychlostí 

vyřizování není nikdo nespokojen. Nejvyšší spokojenost nastala mezi respondenty nad 60 let, 

kdy byl tento faktor ohodnocen průměrnou známkou 2,4.  

 

Faktor zaujetí dosáhl průměrné známky 2,7. Respondenti nejsou se zaujetím 

pracovníků spokojeni ani nespokojeni. Dokonce 16 dotázaných (10%) ohodnotilo tento faktor 

známkou 5.  

 

Nadšení zaměstnanců ocenili více ženy než muži, jelikož ženy přiřadili tomuto faktoru 

průměrnou známku 2,8 a muži 3,3. S nadšením nejsou respondenti spokojeni ani nespokojeni 

a dosáhlo známky 3,1, což je doposavad nejvyšší hodnota. Nejhorší výsledky byly 

zaznamenány u vysokoškolsky vzdělaných lidí. Nejčetnější hodnota u vysokoškoláků byla 4, 

což znamená, že jsou spíše nespokojeni. Z následují analýzy vyplynulo, že vysokoškoláci 

mají obecně na vlastnosti zaměstnanců obecního úřadu vyšší nároky.  

 

V otázce č. 13 byla řešena spokojenost s množstvím a kvalitou informací, které  

představitelé obce poskytují. Respondenti kvalitu a množství informací v následujícím 

hodnocení velmi ocenili. 46 % (78) respondentů je s tímto faktorem spokojeno a 45 % (76) 

spíše spokojeno. Pouze 3 dotázaným kvalita ani množství informací nestačí. Jedná se o 2 

vysokoškoláky a 1 respondenta se střední školou různým věkových kategorií. S množstvím a 

kvalitou byli nespokojeni a spíše nespokojeni většinou starší občané. Může to být způsobeno 

tím, že většina starších respondentů nevlastní internet, kde je možnost nalézt opravdu dostatek 

informací. Zdrojem informací jsou webové stránky www.obec-paskov.cz nebo 

www.infopaskov.cz. Zdrojem informací je také Paskovský zpravodaj, který je k dispozici 

v různých obchodech  a na obecním úřadě.   
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5.5 Prostředí obce 

 

 Spokojeností s prostředím v obci se zabývala otázka č. 14, kde byly na výběr 4 

možnosti odpovědi (ano zcela, oceňuji snahu obecního úřadu obec zkrášlovat; ano, ale mohlo 

by to být lepší; spíše na, spoustu věcí bych změnil/a; ne) 

 

 Výsledek spokojenosti s tímto atributem byl velmi příznivý. 45% dotázaných  oceňuje 

snahu obce zkrášlovat. 48% respondentů je s prostředím v obci spokojeno, ale určitě by to 

mohlo být lepší tzn., že uvítali změny směrem k lepšímu. Pouze 6,5 % s prostředím v obci 

spíše spokojeno není a jedná se převážně o respondenty se střední školou. V celku jsou 

s prostředím spokojeni více muži (48%) než ženy (40%). Vysoké procento spokojených 

spoluobčanů je velmi potěšující a myslím si, že to může obec považovat za určité poděkování, 

za to, že v posledních letech došlo k rekonstrukci celého náměstí včetně komunikace, také 

zdravotního a nákupního střediska apod.  

 

5.6 Vyhodnocení hypotéz 

 

 V kapitole 4.1 jsem si stanovila 4 hypotézy, které na základě analýzy výzkumu 

potvrdím či vyvrátím.  

 

 Hypotéza č. 1: Více než 80 % obyvatel obce Paskov je spokojeno s ochotou a 

odborností pracovníků obecního úřadu. Tato hypotéza byla jednoznačně vyvrácena, jelikož 

s ochotou je spokojeno a spíše spokojeno 41 % dotázaných a s odborností 42 %. 

Předpokládala jsem, že stanovených 80 % by mohlo být dosaženo, jelikož vstřícný přístup 

pracovníků je priorita celého vedení obecního úřadu.     

 

 Hypotéza č. 2: Více než 70 % obyvatel je spokojeno (spíše spokojeno) s dopravní 

obslužností v obci. 

Při tvorbě této hypotézy jsem vycházela z vlastní úvahy, zkušeností a konzultace se starostou 

obce. Jelikož vím, že představitelé obce se snaží o co nejvyšší dopravní obslužnost, dovolila 

jsem si stanovit tak vysoké procento spokojených spoluobčanů. Tato hypotéza byla 

potvrzena, jelikož s dopravou jako celkem je spíše spokojeno s spokojeno 84 % respondentů.   
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Hypotéza č. 3: Většina obyvatel je spokojena (spíše spokojena)  s kvalitou života.  

Slovem většina jsem měla na mysli více než 50 % dotázaných. Opět jsem zde 

vycházela z vlastní úvahy a z konzultace se starostou. V rámci této hypotézy jsem stanovila 

procento spokojenosti nižší, jelikož bylo velmi nepředvídatelné a z pohledu každého 

respondenta subjektivní, jak bude tento atribut hodnocen. Ke kvalitě života mohu zařadit 

prostředí, ve kterém respondenti žijí, možnost pracovní nabídky, úroveň ZŠ, sportovní a 

kulturní vyžití. Všechny tyto oblasti byly ohodnoceny nad 50 %, proto byla tato hypotéza 

jednoznačně potvrzena. Například se sportem je spokojeno a spíše spokojeno 93 % 

respondentů a s prostředím, ve kterém žijí 93 %. 

 

Hypotéza č. 4: Většina obyvatel je spokojena se sportovním vyžitím v obci. 

Tato hypotéza byla jednoznačně potvrzena, jelikož v této oblasti bylo dosaženo nejvyšší míry 

spokojenosti. 96% dotázaných je se sportovním vyžitím spokojena a spíše spokojena. Tato 

spokojenost je díky sportovní všestrannosti, kterou obce Paskov nabízí a také díky počtu 

sportovního zařízení.   
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6 Návrhy a doporučení  

 

V předcházející kapitole jsem podrobně analyzovala výsledky marketingového 

výzkumu, který jsem prováděla v obci Paskov a prostřednictvím kterého jsem zjistila míru 

spokojenosti obyvatel se službami obce. V této kapitole se budu snažit najít řešení a doporučit 

představitelům obce konkrétní návrhy, které by přispěly ke zvýšen spokojenosti obyvatel. 

 

6.1 Doprava 

 

 V rámci zvýšení spokojenosti s dopravou bych doporučila prodloužit linkový autobus 

č. 39 do centra obce Paskov. Centrum obce by mohlo být náměstí, kde autobusová zastávka 

funguje už po mnoho let a nemusely by se tak vynakládat finance na budování nové zastávky. 

Tuto autobusovou linku využívají jak studenti k dopravě do škol, tak zaměstnanci do práce.  

Prodloužením autobusové linky č. 39 by se snížilo procento těch, kteří označili dopravu do 

škol a zaměstnání za spíše špatnou a špatnou. Docílilo by se také vyšší spokojenosti obyvatel 

v rámci dopravy a zvýšení dopravní dostupnosti v obci. V dotazníku na otázku č. 3, zda-li by 

respondenti uvítali prodloužení autobusu č. 39 do centra obce neodpověděl nikdo záporně.  

 

 V případě, že by se linka prodloužila, můžeme předpokládat, že bude daleko více 

využívána. Zvýšený počet cestujících může přispět k tomu, že by nedocházelo k tak razantním 

rozdílům mezi příjmy z cestujících a náklady dopravce, které jsou z části dotovány z obecního 

rozpočtu. Obec Paskov každoročně dotuje ztráty dopravců a to v nemalých částkách. V roce 

2008 činila ztráta okolo 250 000 Kč.  

 

V rámci dopravy dosáhla nejvyšší průměrnou známku, což vyjadřuje nejnižší míru 

spokojenosti čistota a vybavenost zastávek. S tímto atributem nejsou spokojeni občané bez 

rozdílu věku, vzdělání či pohlaví. V Paskově se nachází 12 zastávek, z čeho je 1 vlaková a 11 

autobusových. Mnohé autobusové zastávky jsou poničené, nejsou zastřešené a není zde 

možnost k sednutí. Pro starší občany to musí být velmi obtížné a proto doporučuji, aby 

z částky 1 154 000 Kč, která byla v rozpočtu pro rok 2009 vyhrazena na dopravu, došlo 

k obnovení a k údržbě alespoň těch nejvyužívanějších zastávek. Tímto by bylo dosaženo mezi 

obyvateli obce vyšší spokojeností s dopravou. Upravené a čisté autobusové zastávky mohou 

do jisté míry dodat na image obce.  
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Také bych doporučila, aby byly zastávky, které jsou umístěny u frekventované silnici 

mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, využívané z jedné strany jako reklamní plocha. Reklamu 

by si zde mohli zveřejnit převážně podnikatele, kteří se nacházejí v obci. Reklama jako jeden 

z účinných nástrojů marketingové komunikace může přispět ke zvýšení počtu zakázek, s čímž 

jsou spjaty vyšší zisky a popřípadě také vyšší odvod daní, které jsou z části příjmem do 

obecního rozpočtu. Podnikatelé za využití reklamní plochy zaplatí pouze symbolickou částku, 

která do jisté míry může snížit náklady právě na opravu a údržbu autobusových zastávek.   

 

6.2 Sport 

 

 Sportovní vyžití bylo v Paskově ohodnoceno velmi příznivě. S množstvím sportovního 

zařízení je spokojeno téměř 90% respondentů, což je vynikající výsledek.  

 

V této oblasti bych však měla pouze malé doporučení, které se týká Klubu házenkářů. 

S fungováním tohoto klubu je okolo 46 % házenkářů spíše nespokojeno a nespokojeno. Obec 

Paskov právě tento sport, respektive provoz nafukovací haly, která je v užívání házenkářů, 

v nemalých částkách finančně dotuje. Mělo by mělo být v zájmu klubu a také obce aby jejich 

fungování bylo co nejefektivnější a vedlo k nejvyšší spokojnosti nejen hráčů, ale také široké 

veřejnosti. Proto bych obci doporučila, aby věnovali patřičnou pozornost a kontrolu nad 

vedením a hospodařením celého klubu. 

 

 Ke zvýšení zájmu o pronájem nafukovací haly bych doporučila uvést informace o 

cenách, možnostech využití a popřípadě o volných hodinách na poutavou tabuli, která by byla 

umístěna na plechových vratech, které jsou u vstupu do areálu nafukovací haly TJ Orel. Na 

tabuli by bylo také logo házenkářů, aby bylo patrné, že je to jejich zázemí, na které jsou 

patřičně hrdí.  

 

Také bych klubu doporučila, aby se více dbalo na údržbu okolí, ve kterém se hala 

nachází. Myslím si, že vzhled a upravenost hraje při rozhodování mezi několika sportovišti 

velkou roli. Vzhled okolí je pro potencionální nájemce jeden z prvotních dojmů při vstupu do 

areálu a mělo by být cílem klubu a obce zájemce pozitivně zaujmout. Spokojení uživatelé 

haly mohou díky svými kladnými referencemi vytvářet velmi cenou, efektivní a nejlevnější 

formu reklamy. Vlastní doporuční, či zkušenosti mohou velmi silně ovlivnit při rozhodování. 
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Jsem si samozřejmě vědoma, že finanční prostředky, se kterými klub hospodaří jsou 

jistě omezené, ale věřím v to, že náklady na opravu plotu a úpravu zeleně v případě pracovní  

pomoci házenkářů by nebyly příliš vysoké. 

  

6.3 Obchodní síť 

 

Z výzkumu vyplynulo, že obyvatelé obce Paskov jsou s obchodní sítí spíše spokojeni a 

dokonce 26 % dotázaných v obci nepostrádá žádný obchod. Naopak 74% dotázaných by 

v obci uvítali také jiný sortiment. Největšímu počtu respondentů chybí v obci hračkářství, 

železářství a elektro.  

 

Ráda bych se pozastavila u projeveného zájmu o elektro prodejnu. Zájem o tuto 

prodejnu měli pouze starší občané, kteří se nacházeli ve věkové kategorii 46 let a více. 

Z logického hlediska by elektro prodejna v naší obci neměla příliš velkou perspektivu. 

Uvažuji tak z toho důvodu, jelikož nedaleko obce, v zhruba  okruhu 12 kilometrů, se nachází 

spoustu velkých prodejen, které by byly velmi silným konkurentem hlavně co se týče  

nabízeného sortimentu. Taktéž je v dnešní době velmi rozšířené nakupování přes internet. 

Nákup přes internet nejen elektro výrobků můžeme považovat za současný trend. Internetové 

obchody nabízejí zpravidla o dosti nižší ceny než kamenné obchody.     

 

Naopak provozovat hračkářství či železářství už může být o hodně zajímavější. Jak již 

bylo v kapitole 2.2.2 zmíněno, obec se snaží nalákat na území Paskova co největší počet 

podnikatelů. Je to z toho důvodu, jelikož část daní, kterou odvádějí ze své činnosti finančnímu 

úřadu je přerozdělována dle koeficientu a počtu obyvatel do příjmů obecního rozpočtu. 

V případě, že obyvatelé v obci uvítají jeden z výše zmíněných obchodů, doporučila bych 

výsledky výzkumu zveřejnit na webové stránky www.infopaskov.cz a do Paskovského 

zpravodaje, který spoluobčany informuje o událostech, které v obci nastaly nebo k nim má 

dojít. Článek by se mohl nazývat Odvážní podnikatelé a váhající podnikavce oslovit. Je to 

velmi nenásilná forma jak do obce nalákat potencionální podnikatelé a také zvýšit 

spokojenost obyvatel co se týče nabídky obchodní sítě. Zda-li se obchody na trhu uchytí už 

bude záviset pouze jenom na nich samotných, ale existuje spoustu nástrojů jak vejít ve 

známost či jak oslovit.  
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6.4 Kulturní vyžití 

 

 Obce Paskov se mimo jiné snaží, aby se v obci dostatečně rozvíjel kulturní život. 

S kulturním vyžitím jsou respondenti převážně spokojeni, jelikož dosáhlo průměrné známky 

2,1. Při zkoumání spojenosti u jednotlivých faktorů vtahujících se ke kultuře jsem došla ke 

skutečnosti, že cenová dostupnost vstupenek do kina Paskov je nejméně dostupná pro mladé 

lidi, kdy jsou finančně závislí na svých rodičích a proto jsou jejich příjmy velmi omezeny.  

 

 Řešením toho, jak docílit nejvyšší spokojenosti je zavést dětská a studentská cenová 

zvýhodnění. Ceny představení se pohybují v rozmezí zhruba od 50 – 80 Kč. Studenti, kteří by 

předložili studentský průkaz nebo kartu ISIC by na vstupentku získali 20% slevu. Pro časté 

zákazníky kina by se mohli využívat zákaznické karty. Zákaznické karty by poskytovaly 5% 

slevu na jakékoliv vstupné a každá desátá návštěva by byla odměněna. Odměnou může být 

malé občerstvení, které si zákazníci vychutnají během představení. 

 

6.5 Pracovníci obecního úřadu  

 

 Kvalitní pracovníci jsou pro obecní úřad velmi přínosní, proto je velmi důležitý výběr 

pracovníků při výběrovém řízení a jejich následná motivace a vzdělávání. Atributy, jako jsou 

ochota, nadšení, odbornost apod., které se týkají zaměstnanců obce Paskov, byly ohodnoceny 

převážně známkou 3. Znamená to, že s výše popsanými vlastnostmi nebyli naši respondenti 

ani spokojeni, ale také ani nespokojeni. I přes tuto průměrnou známku bych starostovi obce 

doporučila zamyslet se nad vyšší motivací svých zaměstnanců, aby došlo ke zvýšení jejich 

nadšení, ochoty či rychlosti vyřizování. Odbornost by se dala vyřešit různými školeními či 

samo vzděláváním.  

Doporučila bych školení zaměřené na komunikační schopnosti, asertivitu či 

psychologii zákazníka. Obec Paskov má k dispozici internet, kde je spoustu možností jak 

dosáhnout vyšší informovanosti a vyšších vědomostí a to například prostřednictvím               

e-lerningové školení, které by mohlo být zaměřené na veřejnou správu či informační 

technologie.  
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7 Závěr  

 

 Spokojenost občanů se službami obce je klíčová téměř pro všechna vedení obcí. 

Díky této práci jsem se z úst starosty dozvěděla spoustu informací, které mi daly větší přehled 

o tom, jak určité věci fungují v praxi, čehož si velice cením.  

 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit do jaké míry jsou občané Paskova spokojeni 

s oblastmi jako je doprava, kultura, sport, školství, vzhled obce či s jejich zaměstnanci. Toto 

zjištění jsem prováděla prostřednictvím marketingového výzkumu formou dotazníku. Osobně 

jsem byla velmi překvapená, jelikož většina občanů je se službami jako je doprava, školství, 

zdravotnictví, kultura, sport či se vzhledem obce spíše spokojena. Tento výsledem může být 

potěšením a také odměnou všem představitelům a zaměstnancům obce, kteří se o tento 

výsledek zasloužili. I přes převážnou spokojenost spoluobčanů jsem starostovi navrhla pár 

doporučení, které by mohli spokojenost vyzdvihnout na nejvyšší úroveň. 

 

Po předložení doporučení, které z výzkumu vyplynulo, jsem byla pozvána starostou 

obce na konzultaci. Výsledky šetření ohodnotil za velmi zajímavé  a také potěšující. Starosta 

učinil po dohodě s kolegy rozhodnutí a to takové, že uvolní určitou částku ze stanoveného 

rozpočtu na opravu a údržbu alespoň těch nejvyužívanějších zastávek. Také se mu velmi líbil 

nápad s propagací firem, které se nacházejí na území obce formou reklamních poutačů 

umístěných na bočních stěnách zastávek u frekventované silnici mezi dvěma většími městy 

Frýdkem-Místkem a Ostravou. K tomuto kroku si však starosta ponechává časovou rezervu. 

Starosta bude také projednávat zavedení studentských slev na představení v Kině Paskov. 

Musí se však důkladně propočítat o kolik by se roční výdaje na provoz kina zvýšil a zda-li by 

to bylo přijatelné.  

 

Pro mě bylo velmi potěšující, že se starosta obce nad mými náměty na zlepšení 

zamyslel, popřípadě je zváží a některé dokonce zrealizuje.  

 

Mohu konstatovat, že cíl práce jsem jednoznačně splnila, jelikož jsem zjistila míru 

spokojenosti obyvatel s výše zmíněnými službami a popřípadě navrhla určité kroky, které 

budou v praxi realizovatelné a které mohou dopomoci ke zvýšení spokojenosti všech obyvatel 

Paskova.  
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SEZNAM ZKRATEK  

 

PO - právnická osoba  

DPH - daň z přidané hodnoty  

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná  

FO  - fyzická osoba 

OKD  - ostravsko-karvinské doly 

A.S. - akciová společnost  

S.R.O. - společnost s ručením omezeným 

ČSAD  - česká autobusová doprava  

ČD - české dráhy 

Ha   - hektar  

MHD - městská hromadná doprava  

Tj. - to je  

Apod.  - a podobně 

Např. - na příklad  

OÚ  - obecní úřad  

Aj. - a jiné 

Obr. - obrázek 

Tab.  - tabulka  

ZŠ - základní škola 

MŠ - mateřská škola  

Č.  - číslo  

Atd. - a tak dále  

Tzn. - to znamená 

Tzv.  - tak zvaný  

Př. - příklad 

Ks - kusy  

 
 
 
 
 


