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1 Úvod  

Dopravní služby prožily za posledních 100 let velký boom a staly se nedílnou součástí 

každodenního shonu na celém světě. Trh dopravních služeb nabízí různou škálu možností 

osobní dopravy, proto musí každá společnost bojovat o každého současného či potenciálního 

zákazníka. Ten, kdo ztrácí zákazníky, ztrácí i své postavení na trhu. Spokojený zákazník 

je tedy „klíčem“ úspěchu společnosti na trhu. 

České dráhy, a.s. byly dlouhou dobu státním gigantem, pro kterého bylo snadné převálcovat 

tehdejší slabou konkurenci v dopravě. Avšak po transformaci a privatizaci v dopravě vzrostl 

počet nových podnikatelských subjektů a také zahraničních firem působících na českém 

dopravním trhu, což vedlo k zesílení konkurence. Aby byly ČD schopny i nadále odolávat 

nové konkurenci, musejí se zaměřit na potřeby svého zákazníka prostřednictvím 

marketingových průzkumů spokojenosti. 

Námětem pro mou bakalářskou práci se stala spokojenost zákazníků se službami Českých 

drah, a.s., protože sama jejich služeb pravidelně využívám již třetím rokem a ne vždy jsem 

s jejich službami spokojena a obdobné reakce velmi často slýchávám i od svých spolužáků 

a ostatních cestujících. Proto mě tedy zajímá, jak kvalita vozů, bezpečnost v nich, ceny, 

ochota personálu a prostory nádraží vnímají ostatní studenti VŠB, kteří služeb ČD využívají, 

a jak jsou s nimi spokojeni.  

Cílem mé bakalářské práce je tedy analýza spokojenosti zákazníků se službami dopravní 

společnosti České dráhy, a.s. a následně navrhnout a doporučit možnosti, jak jejich potřeby 

a přání lépe uspokojit. 

Nejprve se v práci zaměřím na charakteristiku společnosti z hlediska marketingového mixu. 

Další části práce budou zaměřeny na teoretické objasnění postavení dopravní společnosti 

s jejími specifikami a na důvody zjišťování spokojenosti zákazníka, jeho potřeb a kupního 

chování. Dále bude následovat metodika výzkumu a její uvedení do praxe. Získaná data 

vyhodnotím a přistoupím k vyvození doporučení a návrhů směřujícím k společnosti.
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2 Charakteristika spole čnosti České dráhy, a.s. 

Akciová společnost České dráhy vznikla 1. ledna 2003 na základě zákona 77/2002 Sb. jako 

jeden z nástupnických subjektů původní státní organizace ČD.  

Byla založena jako společnost integrující v sobě činnosti dopravního podnikání v přepravě 

osob a zboží spolu s podnikáním v oblasti provozování železniční dopravní cesty v rozsahu 

celostátních a regionálních drah vlastněných státem. 

Ve své práci se však budu zabývat pouze osobní dopravou a aspekty s ní souvisejícími. 

2.1. Činnosti a služby ČD 

2.1.1. Osobní doprava 

Železniční osobní doprava představuje jednu ze základních činností ČD. Mezi hlavní 

odběratele služeb v osobní přepravě patří kraje a stát zastoupený Ministerstvem dopravy ČR. 

ČD, kladou v osobní dopravě velký důraz na přiblížení produktů zákazníkům. Naplnění této 

zásady předpokládá přístup k trhu na bázi segmentace zákaznického spektra. Veškeré záměry 

vychází z marketingových principů. 

Činnosti osobní dopravy a přepravy realizuje úsek náměstka pro osobní dopravu generálního 

ředitelství ČD. 

 

Základní sortiment osobní dopravy 

a) produkty nadstandardní kvality (vlaky kategorie SC, EC, IC) 

Jedná se o rychlé, pohodlné a bezpečné spojení mezi velkými městy u nás i v zahraničí. Tyto 

spoje jsou vybavené pro náročnější cestující. Vlaky vyšší kvality se vyznačují především 

novými nebo modernizovanými vozy s vyšší úrovní vybavenosti interiéru s důrazem na 

maximální komfort a pohodlí cestujících; předností jízdy před ostatními vlaky; vyšší rychlostí 

jízdy (až 160 km/h v ČR, v zahraničí až 200 km/h); pravidelným poskytováním informací 

o jízdě vlaku, přípojích v místech zastavení a to nejen v českém jazyce, ale i v dalších 

jazykových mutacích; gastronomickým servisem ve vlaku (restaurační, barové vozy, roznáška 

občerstvení po vlaku, konzumace na místě k sezení). 

V knižním i elektronickém jízdním řádu jsou vlaky vyšší kvality označeny těmito symboly: 

SuperCity  EuroCity                          InterCity           

Expres 
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Jedná se o vlaky se stanoveným standardem kvality přepravy osob, sestavené z moderních 

vozů 1. a 2. třídy a  restauračního vozu. Pro cestující 1. třídy jsou určeny speciální čekárny 

ČD Lounge ve stanicích Praha-Holešovice, Pardubice hl. n., Olomouc hl. n., Ostrava-Svinov, 

Ostrava hl. n. a Brno hl. n. 

Vlaky SuperCity navíc nabízejí pohodlná sedadla, klimatizaci, moderní informační systém 

a plně nekuřácké prostředí. Pro cestující 1. třídy jsou navíc připraveny nadstandardní služby – 

občerstvení v ceně jízdenky, denní tisk, přípojky elektrického proudu a audiosystém. 

Samozřejmostí je garance dodržení jízdního řádu. Cestujícím je po dobu jízdy k dispozici 

občerstvení v bistro voze nebo prostřednictvím minibaru s rozvozem po vlaku. 

Cenou za přepravu v těchto vlacích je běžné jízdné bez příplatku, s možností rezervace míst 

k sezení. Výjimkou jsou vlaky SuperCity, ve kterých je rezervace míst povinná.  

 

Základním produktem (službou) je zde přeprava z jednoho místa na druhé pomocí vlaků. 

Doplňky k této základní službě je pak zvýšená úroveň vybavenosti interiéru s důrazem na 

maximální komfort a pohodlí cestujících. Dalšími doplňkovými službami jsou přednost jízdy 

před ostatními vlaky, vyšší rychlost jízdy, pravidelné poskytování informací o jízdě vlaku 

a jeho přípojích, gastronomický servis ve vlaku, plně nekuřácké prostředí. 

Pro cestující 1. třídy jsou navíc připraveny nadstandardní služby ve formě občerstvení v ceně 

jízdenky, denní tisk, přípojky elektrického proudu, audiosystém a v neposlední řadě garance 

dodržení jízdního řádu. 

 

b) produkty standardní kvality (vlaky kategorie Ex, R) 

o Vlaky Expres zajišťující rychlé spojení vybraných aglomerací a měst na území ČR, 

Polska a Slovenska, sestavené z vozů 1. a 2. třídy a zpravidla i  restauračního nebo barového 

vozu, popřípadě s  roznáškou občerstvení po soupravě vlaku. 

Regionální osobní doprava se dále dělí na: 

a) příměstskou 

b) regionální 

c) rychlou regionální 

Lůžkové a lehátkové vozy 

ČD nabízejí také širokou nabídku služeb vysoké úrovně spojenou ubytovacími vozy, které 

patří do zvláštního sortimentu osobní dopravy. Jde o nabídku pohodlné přepravy na větší 

vzdálenosti, kdy se zákazník může vyspat v pohodlí a příjemném prostředí. Pro tento efekt, 
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jsou noční ubytovací služby ve vlacích, stále vyhledávaným způsobem osobní železniční 

přepravy. 

V rámci mezinárodních standardů přepravy cestujících nočními ubytovacími vlaky je základní 

nabídka rozdělena na přepravu v lůžkových nebo v lehátkových vozech. Viz příloha č. 2 

Autovlak 

Doplňkovou nadstandardní službou v noční přepravě je společná přeprava silničního 

motorového vozidla na speciálním voze, tzv. autovlak. 

Autovlak přináší moderní, pohodlný a oblíbený způsob cestování, kdy společně s cestujícími 

jsou rychlíkem přepravována i jejich silniční motorová vozidla. Automobil je přepravován 

stejným vlakem jako cestující na speciálním autovoze. Manipulace s autovozem 

a s doprovodným lůžkovým nebo lehátkovým vozem probíhá vždy současně. Odpadá tak 

jakákoliv starost s přenášením zavazadel. 

Jídelní vozy 

Jídelní vozy jsou doplňkovou službou, která je poskytována ve vybraných spojích. Při 

cestování vlakem EuroCity nebo InterCity ve voze 1. třídy se cestující mohou se svým přáním 

obrátit na vlakový personál, který zajistí vše potřebné. V ostatních případech má cestující 

možnost navštívit přímo jídelní vůz, nebo vyčkat na roznášku občerstvení obsluhujícím 

personálem jídelního vozu. 

Nabídka služeb v jídelních vozech dnes zahrnuje kompletní menu a každý si může vybrat 

z bohaté nabídky jídel a nápojů a to vše za profesionální úrovně obsluhy personálu jídelního 

vozu. 

2.1.2. Přeprava zavazadel 

Přeprava ručního zavazadla a spoluzavazadla 

Ručním zavazadlem se rozumí snadno přenosná věc, kterou lze umístit nad a pod místem, 

které cestující zaujímá. Zavazadlo, které nelze mimořádně umístit nad a pod místo, které 

cestující zaujímá, ale nepřekročí ani jeden z rozměrů 900 x 600 x 400 mm, se také považuje 

za ruční zavazadlo. 

Mezi ruční zavazadla patří např. i pár lyží s holemi, snowboard, boby, malá živá zvířata 

v uzavřených schránách s nepropustným dnem nebo složený skládací dětský kočárek. 
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Spoluzavazadlem se rozumí věc, která překračuje povahu a rozměry ručního zavazadla. 

Zajišťování bezpečné manipulace se spoluzavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Po 

celou dobu přepravy odpovídá i za případné škody z takovéto přepravy vzniklé.  

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo je povolena ve všech vlacích osobní dopravy ve 

vozech označených symbolem kola. Vlaky s rozšířenou kapacitou pro přepravu jízdních kol 

jako spoluzavazadlo jsou v jízdním řádu v hlavičce vlaku rovněž označeny symbolem kola. 

Dále je tato přeprava povolena v osobních vlacích,  spěšných vlacích a rychlících. 

Úschova během přepravy 

Přeprava jízdního kola a jiných předmětů s využitím úschovy během přepravy je možná ve 

vlacích, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem „kufr“. Symbolem „kufr“ je označen 

také služební vůz nebo oddíl, kde lze kolo nebo předmět uschovat. Nákladku a vykládku si 

zajišťuje cestující sám, včetně případné manipulace při přestupu. Kolo nebo předmět je 

během přepravy pod dozorem zaměstnance ČD ve služebním voze či oddíle. 

Přeprava dětských kočárků 

Dětský kočárek lze přepravit jako spoluzavazadlo ve všech vlacích osobní přepravy, pokud 

není vyčerpána volná kapacita vlaku. Přeprava dětských kočárků pro spolucestující dítě je 

zdarma a je upřednostněna při současném nástupu před přepravou ostatních spoluzavazadel.  

Přeprava živých zvířat 

Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, 

jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných uzavřených 

schránkách s nepropustným dnem umístěných na klíně nebo pod místem, jež cestující 

zaujímá. 

Pes, kterého cestující přepravuje beze schránky, musí mít nasazen bezpečný náhubek a musí 

být držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. 

Vodící pes nevidomého držitele průkazu ZTP/P a asistenční pes se přepravuje bezplatně, 

nemusí mít nasazen náhubek a nelze jej z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout. 

Úschova zavazadel 

ČD provozují v některých železničních stanicích pro uložení zavazadel úschovny. Podmínky, 

za kterých se provádí úschova zavazadel a nájem ukládacích skříněk,  a ceník úschovného 
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a poplatků za nájem ukládacích skříněk jsou zveřejněny v každé stanici. Do úschovny se 

přijímají snadno přenosná zavazadla, která nemohou poranit, znečistit nebo způsobit škodu 

osobám či zařízení nebo poškodit jiná uschovaná zavazadla. Podle kapacity a vybavení 

úschovny se za zvláštních podmínek mohou přijmout do úschovy také jízdní kola, dětské 

kočárky, motocykly apod.  

Ukládací skříňky ČD 

Ukládací skříňky jsou určeny pro uložení zavazadel bez účasti zaměstnanců ČD. Ukladatel si 

zavazadla sám ukládá i vyjímá. Ukládací skříňku ČD je ukladatel oprávněn používat 24 

hodin. Po uplynutí této lhůty je povinen skříňku uvolnit. V případě neuvolnění, přemístí 

zaměstnanec ČD uložená zavazadla do úschovny, případně na jiné místo dle zveřejněných 

podmínek, kde jsou ponechána  nedéle 40 dnů. 

2.1.3. Služby pro zdravotně postižené 

ČD vytvářejí pro zdravotně postižené takové podmínky, aby pro ně bylo cestování po kolejích 

stejně snadné jako pro ostatní cestující. Tento záměr sledují při nákupu či rekonstrukcích 

železničních vozidel. Zároveň dochází k postupnému odstraňování bariér u nádražních budov, 

na nástupištích či sociálních zařízeních. Ve všech případech ČD spolupracují s organizacemi 

zdravotně postižených nebo s konzultanty pro bezbariérovou výstavbu. Bezbariérová řešení 

a nízkopodlažní vozidla nakonec neslouží jen vozíčkářům, ale také dalším osobám se 

sníženou schopností pohybu, mezi které patří např. senioři, rodiče s malými dětmi a kočárky 

či zraněné osoby, např. se zlomeninami končetin. Bezbariérová řešení tak nevyužívá jen malá 

skupina zdravotně postižených osob, ale značná část populace. V příloze č. 3 jsou popsány 

služby sloužící zrakově postiženým a vozíčkářům. 

2.1.4. Další doplňkové služby osobní dopravy 

Mezi méně tradiční služby, které ČD poskytují, patří zejména přeprava cestujících z nádraží 

na letiště pomocí zvláštních mikrobusů. Mezi nejdůležitější patří Airport express – autobus 

na letiště Praha-Ruzyně a Airport shuttle  na letiště Ostrava. 

ČD provozují v turisticky atraktivních regionech službu – půjčovny jízdních kol, které mají 

ČD zřízeny po celé ČR. Přímo na nádraží si mohou cestující vypůjčit kvalitní trekkingové 

kolo. Kolo může být obvykle vráceno i v jiné stanici než kde bylo vypůjčeno. 
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2.2. Cenová úroveň služeb ČD 

2.2.1. Ceny služeb 

Konkrétní ceník jednotlivých služeb, jako jsou ceny za přepravu spoluzavazadel, psa, ceny 

rezervačních dokladů a ceny zvláštních jízdných, je uveden v příloze č. 4. 

ČD nabízejí celou řadu slev. ČD poskytují slevy dětem, důchodcům, školákům do 15 let 

a studentům do 26 let. Mimo věkové slevy nabízejí také skupinové slevy pro druhého až po 

třicátého spolucestujícího. 

2.2.2. Ceny jednotlivých druhů jízdného 

ČD mají různé druhy jízdného, jízdních výhod a slev. Od 14. 12. 2008 se dráhy rozhodly 

veškeré druhy jízdného zdražit. 

Za jednosměrné obyčejné jízdné si zákazník připlatí 2 Kč a za zákaznické 1 Kč při každé 

jízdě. Z tohoto základního zdražení se pak odvíjejí ceny ostatních jízdních výhod a slev. Děti 

do 15 let a důchodci mají slevu 50% z obyčejného jízdného, žáci do 15 let slevu 65% 

z obyčejného jízdného, žákům od 15-26 let je sleva snížena z 55% na 45% z obyčejného 

jízdného. 

Cesta tam a zpět má slevu 10%, což je cena ve výši 1,8 násobku příslušné jednosměrné 

jízdenky. Týdeník lze pořídit za cenu 8 jednosměrných jízdenek. Měsíčník stojí 28 

jednosměrných jízdenek a čtvrtletní 74 jednosměrných jízdenek. Bez poplatků je přeprava až 

dvou dětí do 6 let, ručního zavazadla, vodícího nebo asistenčního psa, vozíku pro invalidy 

a kočárku s dítětem.  

ČD nabízejí i speciální nabídky s tzv. In-kartou/Rail plus. Jedná se o In-gold, což je 

exkluzivní roční elektronická síťová jízdenka pro 1. třídu, která nově stojí 21 000 Kč. Tuto 

výhodu lze pořídit také ve variantách týdenní za 1 200 Kč, měsíční za 4 200 Kč a čtvrtletní za 

9 900 Kč. In-senior je roční elektronická síťová jízdenka pro 2. vozovou třídu pro seniory 

starší 70 let. Tato jízdní výhoda stojí 990 Kč. eLiška je jízdenka za speciální cenu pro 2. 

vozovou třídu při nákupu výhradně po internetu nebo v prodejních automatech. Její cena činí 

160 Kč. 

Pro cestovatele a turisty bez průkazu či bez In-karty jsou určena tato zvýhodnění. ČD Net je 

síťová jednodenní jízdenka, lze ji pořídit za cenu 450 Kč a variantu ČD Net pro 2 až 5 

cestujících lze pořídit za dvojnásobnou cenu 900 Kč. REGIONet jsou jednodenní krajské 

síťové jízdenky za 150 Kč a pro skupinku lidí stojí opět dvojnásobnou cenu. 

SONE+ je jednodenní síťová jízdenka pro 2 až 5 cestujících (max. 2 dospělé) na sobotu 

a neděli za cenu 150 Kč. 
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Skupinová sleva činí 50% ze základního jednosměrného nebo zpátečního jízdného pro 2. až 

30. spolucestujícího. 

2.3. Distribuce 

Zpřístupnění služeb zákazníkům se řídí jinými principy než prodej zboží. Příčinou je 

nehmotnost a neoddělitelnost služeb. ČD využívají přímých distribučních kanálů, bez 

přítomnosti zprostředkovatelů.  

Umístění služeb 

Nejdůležitějším prvkem distribuce je umístění provozovny, v případě ČD nádraží nebo 

železničních zastávek. Rozhodování o umístění služby, za kterou zákazníci docházejí, je 

jakýmsi kompromisem mezi potřebami ČD a požadavky zákazníka. Velká nádraží jsou 

soustředěna v místech silné koncentrace potenciálních zákazníků, tedy ve větších městech. 

Jsou umístěna většinou na strategicky dobrých pozicích, např. poblíž center měst. V současné 

době má své nádraží, nebo jen zastávku většina obcí a vesnic, kterými procházejí železniční 

trasy.  

Umístění je však determinováno kolejemi, které nemohou vést všude tam, kde by si to ČD 

přály. Je tedy důležité zvolit správné železniční trasy, tak aby byly v souladu s prostředím, se 

strukturou měst a aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování tras a tím ke zvyšování 

nákladů. 

Hmotné prvky distribuce 

Hmotnými prvky se u ČD rozumí především vlaky, zajišťující zákazníky požadovanou 

službu. Vlaky musejí být ve správném technickém stavu, ve správný čas, na správném místě 

a to s optimálními náklady. Toto je předmětem moderního logistického systému, který ČD 

využívají. Tento systém se zabývá překlenutím věcného, prostorového a časového nesouladu 

při poskytování dopravních služeb zákazníkům. 

2.4. Marketingová komunikace ČD 

Každý, kdo nabízí služby, ví, že v očích zákazníků je pro něj nejdůležitější, když sami 

zákazníci mluví o jeho službách pochvalně. Jedná se o ústní reklamu, která může vytvořit, ale 

i poškodit jeho pozitivní image v očích veřejnosti. Výzkumem byla ověřena skutečnost, že 

pokud je zákazník se službou spokojen, oznámí to asi 4 až 5 svým známým, ale v případě 

nespokojenosti rozšíří tuto informaci mezi 11 dalších lidí.  

ČD využívají, kromě ústní reklamy, tyto nástroje komunikačního mixu: 
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o Propagace – je placená forma neosobní, masové komunikace. ČD využívají tisková 

média. Vydávají vlastní noviny pod názvem Železničář (Týdeník Skupiny České 

dráhy) a Obzor (Týdeník Odborového sdružení železničářů), ve kterých seznamují 

nejen své zaměstnance, ale i širokou veřejnost o veškerém dění ve spojitosti 

s železnicí. ČD také vydávají různé magazíny a další periodika, jako například 

Motion-revue Českých drah (www.motionrevue.cz), časopis ČD pro vás, Grand 

Expres, Grand Pendolino.   

Mezi televizní počiny ČD patří Svět na kolejích a Magazín na kolejích, což jsou krátké 

seriály věnované železniční tématice. Tyto pořady byly vysílány na ČT1 a TV Prima.  

Jedním z prvků reklamy, kterou ČD využívají, je venkovní reklama, která se nachází 

většinou v blízkosti nádraží, nebo přímo na nich. Jedná se o různé plakáty, nástěnky 

a menší, ale i velké billboardy.  

Avšak mezi nejdůležitější způsob komunikace se zákazníky patří internet. ČD mají 

vlastní webové stránky www.ceskedrahy.cz, které jsou určeny spíše obchodním 

partnerům a investorům. A pak je zde stránka www.cd.cz, která se zaměřuje na 

obyčejného zákazníka ČD. Na těchto stránkách každý najde odpověď na svou otázku. 

o Osobní prodej – jde o osobní kontakt zaměstnanců ČD se zákazníky. Tento kontakt 

probíhá na pokladnách při nákupu jízdenek, či při poskytování jiných služeb nebo na 

kontaktních místech ČD, kterými jsou ČD centra a samozřejmě v samotných vlacích 

při kontaktu nejen s průvodčími. Zaměstnanci proto musí být připraveni na každou 

otázku. Musí se chovat a vystupovat profesionálně, což je velice důležité pro budoucí 

kontakt s těmito zákazníky. Proto věnují ČD zvýšenou pozornost jejich správnému 

výběru, vedení a motivování. 

o Podpora prodeje – mezi tento prvek komunikačního mixu, který ČD využívají, patří 

různé cenové slevy (skupinové, zpáteční slevy, slevy pro seniory, pro školáky, pro 

rodiny s dětmi, …), soutěže, veletrhy a výstavy zaměřené na technologie dopravy, 

jichž se ČD každoročně účastní. Zviditelňují se tak nejen na domácím trhu, ale i na 

mezinárodním trhu zabývajícím se dopravou a logistikou.  

o Public relations (PR) – úkolem public relations je, mimo jiné, budovat 

důvěryhodnost organizace. K tomuto účelu ČD využívají značné množství 

komunikačních prostředků. Patří mezi ně různé články v novinách, oběžníky, vývěsky, 

informační tabule a výroční správy.  

ČD pořádají pro své zákazníky dny otevřených dveří v předem vybraných 

železničních stanicích, kdy lidé mají možnost navštívit místa, odkud se vlaková 
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doprava řídí, nebo si mohou prohlédnout kabinu lokomotivy. Dalším prvkem PR, 

který ČD využívají, jsou interview, rozhovory a různé reportáže. ČD se staly 

sponzorem mnoha kulturních i sportovních akcí, čímž se přibližují k veřejnosti.  

Do PR je často zařazován tzv. Marketing událostí. Jde o pořádání nejrůznějších 

kulturních, společenských či sportovních akcí. ČD pořádají výroční akce nádražních 

stanic, které jsou vždy pojaty v historickém duchu. Při těchto příležitostech vyjíždějí 

na tratě staré, historické lokomotivy. ČD každoročně pořádají týden tzv. Preventivního 

vlaku, kde formou filmových spotů, autentických fotografií následků nehod a besed 

s odborníky je mládež informována nejen o příčinách vzniku kritických situací, ale 

zejména o následcích neštěstí v té nejreálnější podobě. Již popáté vyjel na trať tzv. 

Kinematovlak, který je doprovodným prvkem každoročního filmového festivalu ve 

Zlíně.  

o ČD v srpnu 2008 odstartovaly svou vlastní internetovou televizi na stránkách 

www.tv.cd.cz, kde se nacházejí veškeré filmové spoty a reportáže ohledně ČD. Tyto 

stránky jsou určeny pro každého, kdo se chce dozvědět něco jak o minulosti ČD, tak 

i o jejich současné tváři a projektech, na kterých se ČD podílejí. Zájemci zde mohou 

najít i aktuální novinky týkající se ČD.  

2.5. Zaměstnanci ČD 

Počet zaměstnanců v ČD každým rokem klesá. 31. 8. 2008 zaměstnávaly dráhy celkově 

29 578 osob, což je ve srovnání se stavem k 31. 12. 2007, kdy ČD zaměstnávaly 41 660 osob, 

snížení o 29%. 

2.5.1. Organizační struktura 

Organizační strukturu ČD tvoří řídící orgány a organizační složky. Řídícími orgány jsou 

představenstvo, které rozhoduje o všech záležitostech akciové společnosti ČD. Dále je to 

dozorčí rada, která přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČD 

a o stavu jejího majetku, včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů. Řídící 

výbor tvoří, tři vládou písemně pověření zaměstnanci ministerstva a po jednom zaměstnanci 

Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 

pro místní rozvoj. A posledním řídícím orgánem je samozřejmě valná hromada.  

Organizační složky ČD tvoří generální ředitelství, což je vrcholovou organizační složkou ČD, 

která zajišťuje realizaci rozhodnutí řídících orgánů a integritu řízení všech organizačních 
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složek ČD. V čele generálního ředitelství je generální ředitel, který má čtyři náměstky. Dále 

pak odštěpné závody, organizační a výkonné jednotky. Více viz příloha č. 5. 

2.5.2. Zaměstnanci  

Protože zaměstnanci spoluutvářejí kvalitu nabízených služeb, považují ČD za velice důležité 

věnovat zvýšenou pozornost jejich správnému výběru, vzdělávání, vedení a motivování. 

Nejdůležitějšími zaměstnanci jsou kontaktní pracovníci, kteří přicházejí do přímého 

kontaktu se zákazníky. Proto je zde kladen důraz na profesionalitu a příjemné vystupování. 

Jedná se o osobní pokladní na přepážkách, pracovníky informačních center a průvodčí osobní 

dopravy. 

Další zaměstnanci, kteří přicházejí se zákazníky do styku, i když ne v tak velké míře, jako 

právě ti kontaktní, jsou obsluhující pracovníci. Jedná se například o vlakové čety, výpravčí 

a vlakvedoucí. 

Pracovníky, kteří do styku se zákazníky přicházejí jen velmi výjimečně, jsou koncepční 

pracovníci. Jedná se o pracovníky marketingového, dopravního, ekonomického 

a personálního útvaru. 

V žádné společnosti nechybí ani tzv. podpůrní pracovníci, kteří zajišťují všechny podpůrné 

funkce ČD. Patří sem zejména pracovníci technických, logistických a personálních útvarů. 

Konkrétně jsou to například posunovači, signalisti, strojvedoucí a pracovníci zajišťující 

technický chod společnosti. 

Průměrný věk zaměstnanců ČD činí 44,81 roku, pohybuje se tedy okolo průměrného 

aktivního věku. 

ČD, stejně jako všechny ostatní společnosti, vyvíjí velké úsilí při získávání mladých 

zaměstnanců. ČD přijaly a schválily základní zásady strategie náboru mladých zaměstnanců 

včetně motivačního programu pro žáky a studenty středních a vysokých škol. 

Pro své zaměstnance ČD vytvářejí odpovídající sociální zázemí, ať již prostřednictvím 

zaměstnaneckých benefitů, profesního růstu a odpovídajícího finančního ohodnocení, 

vyplývajících ze sjednané Podnikové kolektivní smlouvy, tak také  užitím sociálního fondu. 

Kvalitní pracovní výsledky se neobejdou bez moderního systému výchovy a vzdělávání 

zaměstnanců. Podnikové vzdělávání zaměstnanců ČD má na starosti dceřiná společnost 

Dopravní vzdělávací institut, a.s., (DVI). Zaměstnanci ČD mají možnost účastnit se kurzů 

všeobecného jazykového vzdělávání. Všeobecné kurzy jsou zaměstnancům ČD hrazeny 

z prostředků centrálního sociálního fondu za podmínky úspěšného dokončení kurzu. 
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2.6. Materiální prost ředí ČD 

Prioritou ČD je spokojený zákazník. Dosáhnout toho, aby byl zákazník maximálně spokojen, 

je velmi složité. Je proto velice důležité přizpůsobit materiální prostředí přísnému 

zákaznickému oku a snažit se, aby se cestující cítil co nejpohodlněji. Každý cestující vnímá 

zejména 3 hlavní prvky materiálního prostředí, a to budovy, nástupiště a vlaky. 

Budovy 

Budovy menších stanic jsou vybaveny pokladnami pro koupi jízdenek, nebo jiných služeb 

ČD. Nezbytností každé budovy jsou také čekárny, kam se může cestující schovat před 

nepříznivým počasím, hlavně v zimě. Větší železniční stanice jsou mnohem více a lépe 

vybaveny. Kromě pokladen a čekárny, zde může cestující nalézt tabuli příjezdů a odjezdů 

a sociální zařízení v podobě záchodků a umýváren.  

Pro potřeby cestujícího jsou na nádražích umístěny také Informace a tzv. ČD centra, kde 

zaměstnanec ČD odpovídá na dotazy zákazníků a prodává nabízené služby ČD, případně zde 

může zákazník najít i suvenýry.  

Samozřejmostí je i přítomnost novinových stánků, automatů s nápoji a obchůdků 

s občerstvením. V některých větších stanicích jsou součástí prostor nádraží také restaurace 

a někdy dokonce nechvalně známé herny.  

Na vybraných místech nádraží, většinou na dobře viditelných místech pod informační tabulí 

odjezdů, jsou umístěny různé letáky, brožury a bezplatné časopisy ČD, které slouží pro lepší 

informovanost zákazníků a zviditelnění některých méně známých služeb ČD.  

Nástupiště 

Nástupiště na větších nádražích jsou zastřešená a vybavená informačními tabulemi, většinou 

elektronickými. Pro čekání jsou zde určeny lavičky a pro větší informovanost cestujících je 

nástupiště vybaveno rozhlasem, kterým zaměstnanci ČD informují cestující o příjezdech, 

odjezdech a případně o zpožděních vlaků. Malé železniční stanice, které nemají čekárnu, mají 

alespoň krytá nástupiště s lavičkami.  

Pro příchod na nástupiště jsou používány podchody nebo nadchody. Je to opatření pro 

zvýšení bezpečnosti cestujících. Ve většině stanic jsou k dispozici výtahy, které jsou určeny 

pro invalidní a starší lidi, pro které představují schody nepřekonatelný problém pro přístup na 

nástupiště. 

Vlaky 

Vlaky jsou prvkem materiálního prostředí, který je zákazníky vnímán nejintenzivněji. Ve 

vlacích dochází k vlastní spotřebě služby, proto je důležité udržovat je pro cestující v určité 
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kvalitě. ČD mají celou řadu druhů vlaků. Od nejobyčejnějších osobních vlaků, tzv. panťáků, 

po nejmodernější vlakové soupravy Elefant a Pendolino. Každá vlaková souprava je 

vybavena, kromě nepostradatelných sedaček, i toaletami. Během jízdy vlakovou soupravou 

prochází průvodčí a kromě kontroly jízdenek je schopen odpovědět nejméně na otázky 

týkajících se té konkrétní jízdy nebo přípojů. 

Pro jakýkoliv dotaz nebo připomínku se může cestující obrátit na zaměstnance ČD, které 

snadno rozezná díky typické uniformě. Uniforma je laděna do tmavomodré barvy se znakem 

ČD vyšitým v pravé části saka žlutou barvou. 

2.7. Procesy ČD 

Procesy poskytování služeb ovlivňuje především neoddělitelnost služeb od zákazníka a jejich 

zničitelnost. Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem služby se projevuje jako řada 

určitých kroků a podle jejich počtu se hodnotí složitost procesu poskytování služeb, zatímco 

možnost volby způsobu poskytování služby vyjadřuje různorodost procesu poskytování 

služeb. 

Při procesu poskytování služeb ČD dochází k přímému setkávání zákazníka se službou ve 

stanovených časech na stanovených místech – nádražích. Kontakt zákazníka ČD se službou se 

týká všech prvků služby, včetně osobních kontaktů se zaměstnanci ČD v určitém materiálním 

prostředí (prostory nádraží) a využití hmotných prvků služby, především tedy vlaků. 

Vyřizování stížností 

V procesu poskytování služeb ČD může i při nejlepší vůli dojít k selhání. V takovém případě 

mají ČD připravený plán, jak vyřizovat stížnosti a napravovat pochybení. Pokud by tomu tak 

nebylo, přišly by ČD nejen o svého zákazníka, ale tento zákazník by mohl negativně ovlivnit 

i další potenciální zákazníky. ČD mají pro takové příležitosti zřízenou telefonickou linku pro 

vyřizování stížností. 

Řízení poptávky 

U ČD se v posledních letech projevuje tzv. selhávající poptávka. Poptávka po cestování 

železnicí klesá, až stagnuje. I zde je možné v některých případech nabídkou doplňkových 

služeb, popřípadě vyhledáním vhodného cílového segmentu poptávku oživit. Příkladem může 

být nabídka železničního spoje Praha-Ostrava a zpět vlakem Manager a Pendolino pro vyšší 

střední a podnikatelské vrstvy, které realizují služební cesty do Prahy. 

Stejně, jako většina organizací, se i ČD musejí vyrovnat s výkyvy v poptávce, s tzv. 

nepravidelnou poptávkou. Jde např. o časové výkyvy. V průběhu dne existují hodiny, kdy je 

cestujících mnohem více. Většinou, když jedou lidé do nebo z práce. Nebo týdenní výkyvy, 
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kdy většinou v pondělky a v pátky, cestuje vlaky mnohem více cestujících. Je tedy důležité, 

aby ČD dosáhly souladu mezi nabídkou a poptávkou.  

Tohoto lze dosáhnout hlavně řízením kapacity. Výkon ČD je určován kapacitou zařízení 

a zaměstnanců. ČD tedy mohou ve špičkách nasadit více vlaků nebo vagónů, pokud je má 

k dispozici. Proto marketingový management ČD řídí nabídku ve spolupráci s provozním 

managementem a s personálním managementem. 

2.8. Charakteristika trhu 

2.8.1. Mezoprostředí ČD 

Zákazníci ČD 

K tomu, aby bylo možno analyzovat trh, je třeba vědět kdo je konečným spotřebitelem dané 

služby. Zákazníci vždy kladou na nabízené služby největší nároky. Můžeme je rozdělit do 

dvou skupin: 

Veřejnost – jedná se o skupinu zákazníků, tedy soukromých osob, kteří mají zájem využívat 

železniční osobní dopravy. Tato skupina zahrnuje lidi různých pohlaví, věkových kategorií, 

příjmových struktur a různé vzdělanosti. Ve většině případů se jedná o studenty dojíždějící do 

školy nebo o dospělé lidi cestující do svého zaměstnání. 

Firmy – jde o osoby právnické a stát. Mezi hlavní odběratele služeb v osobní přepravě patří 

kraje a stát zastoupený Ministerstvem dopravy ČR. Velké množství různých firem 

a společností pak využívají služeb nákladní dopravy ČD. 

Konkurence ČD 

V přepravě osob po železnici nemají ČD konkurenci. Na tomto úseku dopravy jsou ČD 

monopolní společností. Existují ale také jiné druhy dopravních cest a proto musejí ČD 

„bojovat“ o své zákazníky s velkým počtem konkurentů. 

Konkurence uvnitř odvětví 

Mezi významné konkurenty ČD patří zejména společnosti, které nabízejí služby osobní 

dopravy. Největším konkurentem ČD v přepravě osob je autobusová doprava, která je 

provozována hlavně společností ČSAD, která se na přepravu osob specializuje. Autobusovou 

přepravu mohou provozovat i jiné menší společnosti, které se zabývají cestovním ruchem, 

jako je například Student Agency. Pro přepravu na velmi dlouhé vzdálenosti, nebo do 

zahraničí, konkurují ČD také letecké společnosti působící na českém trhu.  
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Ale pro vlastní přepravu mohou zákazníci použít i jiné prostředky než ty veřejné. Mohou 

použít vlastní automobil, nebo kolo. 

Dodavatelé ČD 

Největší část z desítek miliard, které ČD utratí za obnovu vozového parku, pohlcuje jediná 

firma – plzeňská společnost Škoda Holding, která vlastní většinu firem dodávajících nové 

osobní soupravy, a také většinu firem, které starší vozy rekonstruují. V rámci skupiny Škoda 

Transportation vyrábí lokomotivy. Škoda Electric dodává trakční motory. Škoda Vagonka pak 

příměstské vlakové jednotky a motorové vozy. Nejnovější přírůstek, Pars Nova, motorové 

vozy a jejich vagónky renovuje. 

Zásobovací centrum 

Předmětem činnosti je zásobování v rámci Skupiny ČD, a.s., které představuje samostatnou 

produktovou vertikálu, reprezentovanou Odborem zásobování a odbytu. K hlavním činnostem 

patří zejména výběr dodavatelů, nákup, skladování a distribuce zásob. Zásobovací centrum se 

sídlem v České Třebové se zabývá nákupem, skladováním a distribucí náhradních dílů 

kolejových vozidel, spojovacího hutního materiálu, nářadí, stejnokrojů, osobních ochranných 

pomůcek, předpisů, tiskopisů, čisticích prostředků, reklamních a propagačních předmětů atd. 

2.8.2. Makroprost ředí ČD 

Mezi prvky makroprostředí, kterými jsou ČD ovlivňovány, patří především: 

Demografické vlivy – ČD se soustřeďují na lokality s velikou populací a na lokality se 

zvýšenou koncentrací populace a zde pak buduje svá nádraží. 

Ekonomické vlivy – tržby ČD jsou ovlivněny hlavně výší důchodů jejich zákazníků, ale také 

mírou nezaměstnaností, která přímo souvisí s důchody obyvatelstva. 

Přírodní vlivy  – ČD musejí dbát na životní prostředí, proto nemohou vybudovat železniční 

tratě např. v chráněných oblastech nebo v oblastech, kde je nevhodný půdní typ pro výstavbu 

kolejí.  

Technologické vlivy – stejně jako každá společnost i ČD se snaží inovovat své technologie 

z důvodů snižování nákladů a snižování nežádoucích vlivů jejich technologií na životní 

prostředí. 

Politicko-právní vlivy  – i ČD musejí dodržovat řadu zákonů, předpisů, omezení a norem 

v oblasti cenové, obchodní, protimonopolní, životního prostředí a práv. Protože jsou ČD 

částečně majetkem státu, dostává od něj každoročně jisté příspěvky ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury. Letos ČD dostaly od státu 12 miliard Kč na nové lokomotivy 

a vagóny. 



16 

3 Teoretická východiska analýzy spokojenosti zákazn íků 

3.1. Pojem služba 

Definice 1 

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. (Kotler, 2004) 

Definice 2 

Podle Americké marketingové asociace: Služby jsou samostatně identifikovatelné, především 

nehmotné činnosti, které poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány 

s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití 

hmotného zboží. Je-li však toto užití nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného 

zboží. (Vaštíková,2008) 

Tab. 3.1 Princip nehmotnosti 

Stupeň nehmotnosti Služby pro výrobu Služby pro spotřebitele 

Služby, které jsou zásadně 

nehmotné 

Bezpečnost, komunikační systémy, 

franchising, fúze, akvizice 

Muzea, aukční síně, zaměstnavatelské 

agentury, zábava, vzdělávání, cestovní 

ruch 

Služby poskytující přidanou 

hodnotu k hmotnému 

produktu 

Pojištění, údržba, poradenství, 

inženýring, reklama, obalový 

desing 

Realitní kanceláře, překladatelské služby, 

fotografické služby, servisní služby 

Služby zpřístupňující hmotný 

produkt 

Velkoobchod, doprava, skladování, 

financování, architektura, 

faktoring, smluvní výzkum a 

vývoj, elektronický obchod 

Maloobchod, prodejní automaty, poštovní 

zásilky, půjčovny, hypotéky, charita, 

elektronický obchod 

Pramen: Podle JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 
2000, s. 21 

3.1.1. Charakteristiky služeb 

Podle Vaštíkové (2008) mezi nejběžnější charakteristiky služeb patří: 

1. Nehmotnost – je nejcharakterističtější vlastností služeb, od ní se odvíjejí další 

vlastnosti. Čistou službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem, nelze si ji před 

koupí prohlédnout a jen v málo případech ji lze vyzkoušet. Některé prvky, které 

představují kvalitu nabízené služby, lze ověřit až při nákupu a spotřebě služby. 
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2. Neoddělitelnost – Poskytovatel služby a zákazník se musí setkat v místě a v čase tak, 

aby výhoda, kterou zákazník získává poskytnutím služby, mohla být realizována. 

Neoddělitelnost služeb od poskytovatele služeb je příčinou, že zákazník je 

spoluproducentem služby. Neoddělitelnost působí často tak, že služba je nejprve 

prodána a pak teprve produkována a ve stejný čas spotřebována. 

3. Heterogenita – neboli variabilita služeb souvisí především se standardem kvality 

služby. V procesu poskytování služby jsou přítomni lidé, zákazníci a poskytovatelé 

služby, jejichž chování nelze vždy předvídat, v případě zákazníků je dokonce obtížné 

stanovit normy chování. Heterogenita je příčinou, že zákazník nemusí vždy obdržet 

totožnou kvalitu služby. 

4. Zničitelnost – Nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat, 

znovu prodávat nebo vracet. Služby, které nejsou využity, tedy prodány v čase, kdy 

jsou nabízeny, nelze skladovat a prodat později. Pro daný okamžik jsou ztracené, 

zničené. Zničitelnost služby je příčinou, že zákazník službu obtížně reklamuje. 

Producent služby může být konfrontován jak s nadbytečnou, tak s nenaplněnou 

kapacitou. 

5. Vlastnictví – Nemožnost vlastnit službu souvisí s její nehmotností a zničitelností. Při 

poskytování služby nezískává směnnou za své peníze zákazník žádné vlastnictví. 

Kupuje si pouze právo na poskytnutí služby. Nemožnost vlastnit služby je příčinou, že 

zákazník vlastní pouze právo na poskytnutí služby. 

3.1.2. Klasifikace služeb 

Služby můžeme třídit z různých hledisek. Rozvoji klasifikačních systémů služeb byla 

v odborných kruzích věnována velká pozornost. 

Podle Řezníčka (2001) jako nejvhodnější způsob klasifikace služeb se doporučuje klasifikace 

OSN, tzv. Central Product Classification (CPC), která rozlišuje 11 hlavních kategorií a jednu 

všeobecnou kategorii. Viz příloha č. 6. 

3.1.3. Marketingový mix služeb 

Původně obsahoval marketingový mix čtyři prvky – anglicky 4 P – produkt (product), cenu 

(price), distribuci (place) a marketingovou komunikaci (promotion). Aplikace 

marketingové orientace v organizacích poskytujících služby ukázal, že tato čtyři P pro účinné 

vytváření marketingových plánů nestačí. Příčinou jsou především vlastnosti služeb. Proto 

bylo nutné k tradičnímu marketingovému mixu připojit další 3 P. 
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Materiální prostředí (physical evidence) pomáhá zhmotnění služby, lidé (people) usnadňují 

vzájemnou interakci mezi poskytovatelem služeb, procesy (processes) usnadňují a řídí 

poskytování služeb zákazníkům. (Vaštíková, 2008) 

Produkt 

Produktem rozumíme vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojování jeho hmotných 

i nehmotných potřeb. U čistých služeb popisujeme produkt jako určitý proces, často bez 

pomoci hmotných výsledků. 

Cena 

Vzhledem k nehmotnému charakteru služeb se cena stává významným ukazatelem kvality. 

Neoddělitelnost služby od jejího poskytovatele znamená další specifika při tvorbě cen služeb. 

Organizace musí věnovat pozornost nabídkové straně stanovení ceny, tedy nákladům. 

Distribuce 

Rozhodování o distribuci souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. Souvisí s místní 

lokalizací (umístěním) služby, s volbou případného zprostředkovatele dodávky služby. Kromě 

toho služby více či méně souvisí s pohybem hmotných prvků, tvořících součást služby. 

Lidé 

Při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníka s poskytovateli 

služby – zaměstnanci. Proto se lidé stávají jedním z významných prvků marketingového mixu 

služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. Vzhledem k tomu, že zákazník je součástí procesu 

poskytování služby, ovlivňuje její kvalitu i on. Organizace se musí zaměřovat na výběr, 

vzdělávání a motivování zaměstnanců. Stejně tak by měla stanovovat určitá pravidla pro 

chování zákazníků. Obojí hledisko je důležité pro vytváření příznivých vztahů mezi 

zákazníky a zaměstnanci. 

Materiální prostředí 

Nehmotná povaha služeb znamená, že zákazník nedokáže posoudit dostatečně službu dříve, 

než ji spotřebuje. To zvyšuje riziko nákupu služeb. Materiální prostředí je svým způsobem 

důkazem o vlastnostech služby. Může mí mnoho forem – od vlastní budovy či kanceláře, ve 

které je služba poskytována, po např. brožuru. Důkazem o kvalitě služby je i oblečení 

zaměstnanců. 

Procesy 

Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování služby je důvodem 

podrobnějšího zaměření se na to, jakým způsobem je služba poskytována. Je nutné provádět 
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analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je a postupně (zejména u složitých 

procesů) zjednodušovat jednotlivé kroky, ze kterých se procesy skládají. (Vaštíková, 2008) 

3.2. Služby v dopravě 

Definice 

Samozřejmě že i dopravní služba má s výše uvedenými definicemi služeb mnohé společné 

charakteristiky. Ale pro potřeby dopravního marketingu lze definovat dopravní službu jako 

činnost poskytovatele dopravní služby při přemisťování osoby nebo nákladu z výchozího do 

cílového místa. 

Pro sektor dopravních služeb se jako nejvýstižnější jeví upravená definice J. Světlíka 

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné 

fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka způsobem zajišťujícím splnění cílů dopravní firmy.“ 

Poskytovatel dopravní služby 

Poskytovatelem dopravní služby je právnická nebo fyzická osoba (dopravce, speditér nebo 

jiný zprostředkovatel), která poskytuje dopravní službu zákazníkovi.  

Zákazník dopravní služby 

Zákazníkem dopravních služeb (dopravce) je zpravidla odesílatel zásilky, příkazce, cestující 

nebo objednatel přepravy. (Řezníček, 2001) 

3.2.1. Specifika dopravních služeb 

1. V sektoru dopravy jsou státem uplatňovány určitá regulační a jiná omezení, což zužuje 

prostor pro uplatňování marketingových aktivit. Jedná se především o omezení: 

a) v procesu poskytování dopravní služby: 

- omezení doby jízdy, zátěže a rychlosti, 

- ustanovení jízdního řádu, 

- pracovní a sociálně-právní předpisy, 

b) v cenové oblasti: 

- regulace cen v dopravě, 

- slevy v pravidelné osobní dopravě (děti, důchodci, poslanci); 

c) společenské zájmy: 

- závazky veřejné služby. 

2. Poptávka po dopravních službách je zpravidla poptávka odvozená a je determinována 

individuální potřebou cestujících.  
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3. Pojetí některých marketingových nástrojů musí být pro dopravní služby speciálně 

definováno (např. distribuce, cena v pravidelné osobní dopravě). 

4. Nutnost zvládnutí tzv. dopravních špiček vyvolává potřebu nadbytečné záložní kapacity 

dopravních prostředků, cest a zařízení. (Řezníček, 2001) 

3.2.2. Marketingový mix dopravních služeb 

Podle Řezníčka (2001) se pro sektor dopravních služeb jako nejvhodnější jeví použití modelu 

„6P“, tj. produkt, cena, distribuce, podpora prodeje, personál a proces poskytování 

služeb. Viz příloha č. 7. 

Tab. 3.2 Komponenty 6P dopravních služeb 
 
   PPrr oodduukktt         CCeennaa    DDiissttrr iibbuuccee          KK oommuunniikkaaccee            PPeerr ssoonnááll                 PPrr oocceessyy  
  - Dodací   - Platební      - Distribuční     - Podpora      - Kontaktní       - Technologické 
  podmínky   podmínky cesty       prodeje       pracovníci        - Informační 
  - Sortiment   - Rabaty       - Umístění     - Propagace      - Obslužní        - Řídící 
  - Kvalita   - Úvěrové     - Marketingová    - Public       pracovníci        - Časové  
  - Značka   podmínky       logistika      relations            rozvrhy 
  - Přepravní           - Sponzoring       
  podmínky         - Osobní 
           prodej 
 
Pramen: Vlastní zpracování 

Produkt dopravních služeb (Řezníček, 2001) 

Produktem – dopravní službou – se rozumí možnost přemístění osoby z výchozího do 

cílového místa určitým druhem dopravy, určitou technologií, po určité trase a v určitém místě. 

V dopravně-přepravním procesu může být služba spotřebována jako celek nebo po částech.  

Dopravní služba představuje soubor hodnot uspokojujících potřeby zákazníků. Její hodnotu 

určuje zákazník podle užitku, který mu přinese. Při rozhodování o použití té které služby se 

zákazník řídí jednou nebo několika vlastnostmi služby, které tvoří „úrovn ě služby“. Viz 

příloha č. 8. 

Kvalita dopravních služeb 

Z hlediska marketingu představuje míru, v jaké daná služba uspokojuje potřeby zákazníka. 

Každé zlepšení kvality služby přispívá k sumě její užitkových hodnot. V jednotlivých oborech 

dopravy lze pozorovat rozdíly mezi kvalitou nabízenou a požadovanou zákazníky. 

V osobní dopravě mezi nejčastěji požadované kvalitativní charakteristiky patří: spolehlivost, 

časová a místní návaznost spojů, čas přepravy, pozornost a kompetentnost obslužného 

personálu, čistota a možnost využívání doplňkových služeb. (Řezníček, 2001) 
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Cena dopravních služeb (Řezníček, 2001) 

Cena je jedním z rozhodujících prvků marketingového mixu. V tomto ohledu se jedná 

o nástroj, který se v rukou zkušených pracovníků marketingu může stát všestranným 

nástrojem. Tento prvek představuje výši peněžní úhrady zaplacené na dopravním trhu za 

poskytovanou službu.  

Tyto úpravy se mohou provádět na těchto základech: 

Cenová diferenciace 

Prostorová diferenciace – dopravní firmy stanovují ceny na základě tarifní vzdálenosti, 

určitých oblastí, které se tarifně upřednostňují nebo rozlišují podle tuzemských nebo 

zahraničních tarifů. 

Věcná diferenciace – spočívá v tom, že se ceny rozlišují podle druhu a množství 

přepravovaných osob (skupinové cesty). 

Osobní diferenciace – výše ceny dopravní služby závisí od osobních znaků (děti, 

důchodci,…). 

Distribuce dopravních služeb (Řezníček, 2001) 

Dalším z důležitých rozhodnutí managementu firmy se týká řešení problému, komu a kde se 

budou dopravní služby prodávat a dále, jakým způsobem lze zajistit, aby služba byla nabízena 

na správném místě a ve správném okamžiku. Hlavním cílem distribuce je uspokojit zákazníka 

optimálním způsobem, který ekonomové charakterizují jako užitečnost místa a užitečnost 

času. Toto rozhodnutí se týká všech účastníků dodávky dopravní služby. Můžeme rozlišit tři 

typy účastníků tohoto procesu: 

- poskytovatel dopravní služby, 

- zprostředkovatelé, 

- zákazníci. 

Prodejní cesta (distribuční cesta) je souhrn nezávislých institucí nebo osob, jejichž 

prostřednictvím přechází služba od poskytovatele k zákazníkovi. Prodejní cesta funguje jako 

systém. Členové distribučních cest se obecně podílejí na fyzickém pohybu produktů, jeho 

vlastnických práv, informací, stimulování prodeje, plateb za produkty a přebírají rizika. 

Překlenují tím vlastně časové a prostorové bariéry, které oddělují zboží a služby od těch, kteří 

je chtějí používat. 

Mezi nejčastější příklady prodejních cest dopravních služeb patří: 

1. Přímý prodej (např. řidič – cestující). 

2. Zástupce či zprostředkovatel (např. cestovní kancelář, speditér, logistické 

firmy, obchodní organizace). 
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3. Obchodní zástupce a zprostředkovatel (např. speditér – obchodní zástupce) 

Z povahy dopravních služeb (nehmatatelnost a nedělitelnost) vyplývá, že nejvhodnější 

a nejčastější způsob jejich prodeje je přímý prodej poskytovatelem dopravních služeb (osobní 

pokladny, předprodej prostřednictvím internetu apod.). Existují další distribuční cesty, které 

dopravní firmy běžně používají. V tomto případě se prodej a distribuce dopravních služeb 

provádí jménem dopravce. 

Marketingová komunikace u dopravních služeb (Řezníček, 2001) 

Komunikace není samoúčelná činnost. Hlavním cílem marketingové komunikace je 

zmenšování vzdálenosti mezi nabízenou dopravní službou a zákazníkem.  

Mezi hlavní komunikační cesty (nástroje) patří: 

- propagace, 

- podpora prodeje, 

- osobní prodej, 

- public relations. 

Každá z komunikačních cest má své výhody a nevýhody. Vhodnost použití té či oné 

komunikační cesty závisí na konkrétní situaci. Soubor jednotlivých komunikačních nástrojů 

nazýváme mix marketingové komunikace. Hlavním posláním mixu marketingové 

komunikace je předání škály sdělení zákazníkům nebo distribučním cestám. Jednotlivé 

nástroje komunikačního mixu dopravních služeb jsou uvedeny v příloze č. 9. 

Lidský faktor v dopravních službách 

Firma, která si uvědomí význam lidského faktoru při získávání a udržení zákazníků a která 

tuto skutečnost zohlední v rámci marketingového mixu, bude plně konkurenceschopná.  

Pro lepší pochopení významu lidského faktoru pro marketing dopravních služeb je důležité 

uvědomit si rozdílné role zaměstnanců, ve kterých ovlivňují jak marketingové činnosti, tak 

styk se zákazníkem. Jeden z návrhů kategorizačního schématu zaměstnanců vychází 

z frekvence jejich styku a z účasti na běžných marketingových činnostech. Tato kategorizace 

rozlišuje čtyři skupiny zaměstnanců, a to: kontaktní pracovníci, obsluhující pracovníci, 

koncepční a podpůrní pracovníci (obr. 3.2) 
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Obr. 3.2 Role zaměstnanců a jejich vliv na zákazníky 

Frekvence styku se 

zákazníkem 

Přímý vztah 

k marketingovému mixu 

Nepřímý vztah 

k marketingovému mixu 

Častý nebo pravidelný styk 

se zákazníkem 
Kontaktní pracovníci Obsluhující pracovníci 

Výjimečný nebo žádný styk 

se zákazníkem 
Koncepční pracovníci Podpůrní pracovníci 

Pramen: PAYNE, A.: Opak. citace, str. 169. 

V dopravní firmě jednotlivé kategorie pracovníků představují: (Řezníček, 2001) 

- Kontaktní pracovníci jsou v častém nebo pravidelném styku se zákazníky 

a významně se podílejí na marketingových činnostech. Jsou to především pracovníci 

informačních center, prodejci dopravních služeb, aj.  

- Obsluhující pracovníci jsou v častém a pravidelném styku se zákazníky, ale nemusejí 

se významně podílet na marketingových činnostech. V dopravě tato kategorie 

představuje především vlakové čety, řidiče autobusů, taxíků, posádky letadel apod.  

- Koncepční pracovníci ovlivňují prvky marketingového mixu. Do kontaktu se 

zákazníkem přicházejí výjimečně nebo vůbec ne. Významně se podílejí na zavádění 

podnikové marketingové strategie. Patří sem zejména pracovníci marketingového 

útvaru, vybraní pracovníci dopravních, ekonomických útvarů i personálního útvaru.  

- Podpůrní pracovníci zajišťují všechny podpůrné funkce. Nemají pravidelný kontakt 

se zákazníkem a nepodílejí se příliš na běžných marketingových činnostech. Svou 

podporou však významně ovlivňují veškeré činnosti firmy. Patří sem zejména 

pracovníci technických, logistických a personálních útvarů.  

Procesy poskytování dopravních služeb (Řezníček, 2001) 

Procesy, pomocí nichž jsou služby vytvářeny a poskytovány zákazníkům, jsou významným 

prvkem marketingového mixu. Procesy obecně zahrnují postupy, časové rozvrhy, 

mechanismy, činnosti a rutiny, pomocí nichž je služba poskytována. Patří sem i rozhodnutí 

o účasti zákazníka a pravomocích zaměstnance.  

Proces poskytování dopravní služby je tvořen vzájemně skloubenými pracovními úkony 

a procesy, pomocí kterých se uskutečňuje (prostřednictvím pohybu dopravních prostředků) 

přemístění osob nebo zboží. Zákazníci např. ve službách osobní dopravy vnímají systém 

poskytování služby jako nedílnou součást samotného produktu – dopravní služby. 

Protože dopravní služby jsou nehmotného charakteru, dopravní firmy se snaží demonstrovat 

kvalitu svých služeb materializovanou průkazností a její prezentací. Mohou vybírat různé 
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technologie, které slouží k poskytování služby. Uživatelé služeb jsou tak ovlivňováni dalšími 

vlivy. Řadu činností přímo vidí a vnímají a část procesů je pro ně neviditelná. Tady jsou 

velice důležité image firmy, důvěryhodnost a profesionalita zaměstnanců. Viz příloha č. 10. 

Při zajišťování a realizaci procesu poskytování služby v osobní dopravě můžeme rozlišovat 

tyto dílčí procesy: 

- smluvní zajištění a objednávku dopravní služby (u pravidelné dopravy vydání jízdního 

řádu), 

- nástup a vypravení cestujících, 

- vlastní přepravu a výstup cestujících, 

- vyúčtování přepravného (u nepravidelné dopravy), 

- vyřízení případných reklamací. 

3.3. Poznání zákazníka 

Do této oblasti patří poznání sociálně-psychologických principů, které ovládají chování 

a jednání zákazníků v daném segmentu (emocionálně i racionálně jednajícího), poznání 

potřeb a očekávání, které zákazníci mají vzhledem ke kategorii produktu i dodavateli, 

individualizace tohoto poznání až na konkrétní oborový segment nebo individuálního 

zákazníka. (Spáčil, 2003) 

Marketing je definován jako „manažerský proces, zodpovídající za identifikaci, předvídání 

a uspokojování požadavků zákazníků při dosahování zisku.“ Cílem každé organizace je 

vytvořit, získávat a udržet si zákazníka. Aby organizace mohla vytvořit, získat a udržet si 

zákazníka, musí vyrobit, vytvořit a dodat zboží a služby, které lidé chtějí, oceňují, a to za 

podmínek atraktivních pro zákazníky. (Vaštíková, 2008) Ale je velice těžké zjistit, které zboží 

a služby zákazníci opravdu chtějí, opravdu ocení a jaké podmínky jsou pro zákazníky 

atraktivní. Proto je velice důležité zaměřit se na jejich potřeby, hodnoty, požadavky, přání 

a na faktory, které ovlivňují jejich kupní chování. 

3.3.1. Poznání potřeb a kupních motivů zákazníka 

Potřeby jsou výsledkem nedostatku nebo potřeby, které nutí subjekt k činnosti na jeho 

odstranění, respektive k dosažení požadovaného účinku nebo cíle. Širokou škálu lidských 

potřeb můžeme analyzovat z různých hledisek. Nejčastějším kritériem analýzy struktury 

potřeb jsou důležitost uspokojení a motivační aktivity subjektů. (Řezníček, 2001) 
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Motivy  znamenají podnět, popud k tomu, abychom skutečně chtěli něco koupit. Motivy dělají 

z všeobecných potřeb konkrétní přání, která bychom rádi uskutečnili. Teprve konkrétní kupní 

motiv je podnětem ke spokojenosti zákazníka. Tím chce uspokojit svou potřebu. 

Spokojenost zákazníka je pocit, kdy je zákazník šťastný, že odstranil nedostatek a byl 

zároveň uspokojen jeho kupní motiv. Abraham Maslow vytvořil dobře známou teorii 

pyramidy potřeb, řadící potřeby člověka do na sebe navazujících stupňů. (Nový, 2006) Viz 

příloha č. 11. 

Zákazníci kupují produkty či služby na základě určitých kupních motivů. 

Podle Nového (2006) lze veškeré motivy rozdělit do několika hlavních skupin: 

1. Motiv zisk/úspora – Lidé chtějí zvyšovat své příjmy a snižovat výdaje. Zákazník, jehož 

hlavním motivem je zisk/úspora, bude spokojen, pokud bude mít při koupi produktu pocit, 

neušetřil nebo vydělal. 

2. Motiv jistoty – Každý člověk potřebuje určitou míru jistoty a stability. Mnoho lidí se 

vyhýbá riziku a chce především záruku, že produkt, který kupují, je opravdu dobrý 

a nebudou s ním žádné problémy. Klíčovou roli pak hraje spolehlivost, bezpečnost, jistota 

záruční opravy čí výměny. 

3. Motiv uznání/prestiže – U tohoto motivu se lidem jedná o to, odlišit se od druhých 

a především vzbudit pozornost. Tito zákazníci chtějí koupí určitého produktu získat více 

pozornosti, vyšší respekt, uznání a pověst úspěšného člověka. 

4. Motiv objevování – má mnoho společného se zvědavostí člověka, s jeho touhou objevit 

či zažít něco nového. Potenciální zákazníci spojují s pojmem „nový“ pocit, že produkt 

musí být i lepší. 

5. Motiv pohodlnosti – Zákazníci, pro něž je pohodlí důležité, chtějí snadno ovladatelný 

produkt, který jim ušetří čas a usnadní práci či jinou činnost. 

6. Motiv péče – Zákazníci, pro které je tento motiv rozhodující, chtějí jiným lidem pomoci, 

učinit pro ně něco dobrého či zabránit, aby se ocitli v nebezpečí či v nesnázích. 

7. Motiv blaha – U tohoto motivu jde zákazníkovi o jeho tělesné a duševní zdraví – chce se 

jednoduše cítit dobře. 

3.3.2. Proces chování a rozhodování zákazníků v dopravě 

Proces chování zákazníka dopravních služeb možno rozdělit na tři relativně samostatné části. 

(Řezníček, 2001). Viz obr. 3.5. 
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Výchozím bodem výzkumu chování zákazníka je poznání, jak zákazník reaguje na různé 

vnější podněty, ale zejména na podněty marketingové a ostatní podněty  

Uprostřed modelu je zákazník, který funguje jako „černá skříňka“. Úkolem marketingových 

pracovníků firmy je poznat, co se odehrává v mysli zákazníka v době mezi obdržením 

vnějších podnětů a mezi kupním rozhodnutím. Tento proces ovlivňují charakteristiky 

zákazníka. 

Pravá strana modelu představuje sekvenci jednotlivých kroků kupního rozhodování. 

Obr. 3.5 Model kupního chování zákazníka dopravních služeb 

  Marketingové   Ostatní            Charakteristiky  Rozhodovací               Kupní 
  podněty       podněty            zákazníka      proces zákazníka       rozhodnutí 
  - dopravní      - ekonomické        - osobní      - identifikace        - volba druhu 
  služba      - kulturní            - kulturní      potřeby přepravy          dopravní služby 
  - cena       - politické            - sociální      - sběr informací        - volba 
  - distribuce      - technologické     - psychologické    - vyhodnocení        poskytovatele 
  - promotion           informací         - časové 
  - lidé            - rozhodnutí        rozhodnutí 
  - procesy           - chování po         - rozsah použití 
            ukončení přepravy 
Pramen: Upraveno podle P. Kotlera: Marketing management. Grada Publishing, Praha 1998, 

s. 161. 

Chování zákazníků i poskytovatelů dopravních služeb je poněkud odlišné od nákupního 

chování spotřebitelů a organizací spotřebního a průmyslového zboží. Mezi nejdůležitější 

rozdíly patří tyto: 

1. Na dopravním trhu mají zákazníci omezené možnosti výběru poskytovatelů služeb 

a omezený sortiment dopravních služeb. 

2. Riziko, které podstupuje poskytovatel dopravní služby (ale i zákazník) je větší než při 

koupi spotřebního a průmyslového zboží. 

3. Zákazník oceňuje kvalitu dopravní služby až v čase jejího poskytování (nebo po jejím 

poskytnutí). 

4. Akceptace některých druhů dopravních služeb (zejména dosud nenabízených) probíhá 

obvykle pomaleji než u spotřebního zboží. 

5. Dopravní služby jsou neskladovatelné. 

6. Uživatel dopravní služby má omezené možnosti ovlivňovat proces tvorby služby. 

7. Základy motivace zákazníků dopravních služeb, vytváření jejich názorů, jsou 

v převážné míře výsledkem osobních zkušeností a informací. 
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Postup rozhodování zákazníka 

Marketingové orientované dopravní firmy zkoumají procesy, které se týkají jejich produktů. 

To vyžaduje provádět marketingový výzkum trhu a ptát se zákazníka, jaké je jeho mínění 

o dané službě, kde se setkal poprvé se službou, jak si službu vybírá, jak často službu využívá 

a jak je s poskytovanou službou spokojen. (Řezníček, 2001) 

Obr. 3.6 Postup rozhodování zákazníka dopravních služeb 

 

  Uvědomění si     Sběr      Hodnocení  Kupní     Chování 
  přepravní potřeby    informací     alternativ  rozhodnutí    po použití 
 
 
Pramen: Podle Řezníčka, B., Šaradína, P. Marketing v dopravě. Grada Publishing, Praha 

2001, s. 70. 

Na výše uvedeném obrázku je uveden model typického kupního procesu, který v oblasti 

dopravních služeb zahrnuje tyto kroky: 

- uvědomění si přepravní potřeby, 

- sběr informací k možnosti realizace potřeby, 

- hodnocení alternativ, 

- rozhodnutí o koupi dopravní služby, 

- chování po použití dopravní služby. 

Tento model zdůrazňuje, že kupní proces začíná dávno před vlastním nákupem a pokračuje 

dlouho po něm. Z praxe ovšem víme, že zákazníci nemusejí procházet všemi etapami. Pokud 

např. zákazník využívá dopravní služby osobní dopravy téže firmy denně, vynechává etapy 

shromažďování informací a hodnocení alternativ. (Řezníček, 2001) 

Podle Spáčila (2003) zákazníci procházejí třemi etapami cyklu: 

1. Hledání – V této fázi vznikne potřeba a zákazník hledá nejlepší cestu, jak ji uspokojit. 

Důležitou roli hraje to, jak je potřeba definována, zejména s důrazem na přesnost popisu 

potřeby. Podle toho, jak je tato potřeba popsána, vytvoří si zákazník seznam dostupných 

vyhovujících dodavatelů. Na základě otázek, které si klade, vybírá postupně ze seznamu 

toho správného dodavatele. Tato etapa je velmi silně ovlivnitelná nejen marketingovými 

nástroji, ale především vlastní předchozí zkušeností nebo sděleno zkušeností jiných. 

2. Konzumace – Samotná fáze konzumace ovlivňuje podstatným způsobem vůli zákazníka 

k opětovným nákupům. Není příliš ovlivnitelná marketingem, ale naopak nástroje péče 

o zákazníka mohou sehrát pozitivní roli. 
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3. Hodnocení – V této fázi zákazník posuzuje, jestli zkušenost, kterou učinil, může nadřadit 

nebo podřadit svému očekávání. Touto fází cyklus navazuje na první fázi, spokojenost 

s poskytnutou službou pak velmi pravděpodobně povede k novému nákupu od téhož 

dodavatele. 

3.3.3. Spokojený zákazník 

Opravdu spokojený zákazník je cílem každé organizace. Je zřejmé, že pojem spokojenost je 

výsostně subjektivní kategorie, která má výrazně individuální obsah a její hodnocení se proto 

pohybuje na výrazně individuální škále. Vždy je proto třeba uvažovat nad tím, ve vztahu 

k čemu člověk svoji spokojenost s největší pravděpodobností poměřuje. (Nový, 2006) 

Důvody, kvůli kterým je nutno věnovat zákazníkovi maximální pozornost: (Foret, 2006) 

1. Spokojený zákazník zůstává firmě věrný. Udržet si zákazníka vyžaduje pětkrát méně úsilí, 

času a peněz, než získat nového. 

2. Spokojený zákazník je ochoten zaplatit i vyšší cenu. Odlákat spokojeného zákazníka 

konkurenci znamená snížit při stejné hodnotě produktu jeho cenu až o 30 %. 

3. Spokojený zákazník umožní firmě lépe překonat nenadálé problémy. 

4. Spokojený zákazník předá svou dobrou zkušenost minimálně dalším třem lidem. 

5. Spokojený zákazník bude kupovat i další produkty či služby dané firmy. 

6. Spokojený zákazník bude velmi otevřený, bude pomáhat firmě s náměty na zlepšení 

a inovace. 

7. Spokojený zákazník vyvolá u zaměstnanců firmy hrdost a pocit uspokojení z dobře 

odvedené práce. 

Lidé míru své spokojenosti se službou poměřují podle různých kritérií. (Nový, 2006) Viz 

příloha č. 12. 

3.3.4. Metodika zjišťování spokojenosti zákazníka 

Pro zjištění optimálních informací pro společnost je doporučován následující postup šetření 

spokojenosti zákazníka. (Nový, 2006) 

- Definování cílové skupiny zákazníků,  

- určení třídícího znaku (dle důležitosti, obratu, postavení či produkovaných skupin 

zákazníků), 

- stanovení metody zjišťování spokojenosti zákazníka (celkový x dílčí výzkum), 

- stanovení výběrových kritérií (cíle dotazování, skupiny zákazníků, počet zkoumaných, 

dostupné zdroje), 

- určení struktury dotazníku, rozhovoru, atd., 
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- provedení výzkumu, 

- zpracování, analýza dat, interpretace výsledků, 

- využití výsledků průzkumu ke zvýšení spokojenosti stávajících i nových zákazníků. 

 

Do kapitoly Teoretická východiska analýzy spokojenosti zákazníků jsem shrnula základní 

teorii o službách, specificích dopravních služeb a shrnula jsem, co pro společnost znamená 

spokojený zákazník a jak jej získat a udržet. Zmínila jsem zde i postup šetření spokojenosti 

zákazníka, podle některých jeho částí jsem se dále řídila. Kapitola je tedy teoretickým 

podkladem a východiskem této práce. 
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4 Metodika výzkumu 

Kapitola je zaměřena na přípravu marketingového výzkumu a jeho následnou realizaci. 

Marketingovým výzkumem chci analyzovat spokojenost vybraných respondentů se službami 

dopravní společnosti České dráhy, a.s. a tím dosáhnout mnou stanoveného cíle. 

 

Celý proces marketingového výzkumu se skládá z následujících kroků::

  Přípravná etapa           Realizační etapa 

  1. Definování problému,             4. Sběr údajů 

  2. Definování cíle            5. Zpracování shromážděných údajů 

  3. Plán primárního výzkumu          6. Analýza údajů 

                     7. Interpretace výsledků výzkumu 

4.1. Přípravná fáze 

Definování problému 

ČD jsou společností v České republice, která poskytuje služby osobní železniční dopravy. 

V této oblasti má zcela monopolní postavení. Proto je počet osob, využívajících jejich služeb, 

velmi vysoký. S rostoucím objemem pasažérů rostou i možné problémy s dopravou, službami 

či spokojeností pasažérů. Velký počet lidí využívá železniční dopravu při cestě do 

zaměstnání, do školy nebo z jiného důvodu. Toho by mohly ČD zneužívat například 

stanovením nepřiměřené ceny, horší kvalitou služeb či neochotou zaměstnanců. Je tedy 

důležité zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni se službami ČD a zda tato společnost, podle jejich 

názorů, svého monopolu nezneužívá. 

Definování cíle výzkumu 

Požadovaným výsledkem tohoto marketingového výzkumu je analyzování spokojenosti 

vybrané skupiny zákazníků. Výzkum je zacílen na studenty a hlavně na studenty VŠB-TU 

využívajících služeb ČD. Výsledky výzkumu budou využity v následném návrhu doporučení 

pro zlepšení služeb ČD. 

Mým cílem je tedy zjistit spokojenost těchto zákazníků ČD se samotnými vlaky, nabízenými 

službami, cenami, personálem, bezpečností a také prostorami nádraží. 



31 

Typy údajů 

Při tvorbě mé bakalářské práce budu využívat jak sekundární data, tak data primární. 

Sekundární data, budu čerpat zejména z odborné a jiné literatury, odborných 

časopisů, webových stánek společnosti, z výroční zprávy a z propagačních materiálů ČD.  

Primární data, která získám z dotazníků, budou sloužit k vyřešení mnou stanoveného 

problému výzkumu. 

V této práci využiji rovněž osobní zkušenosti, které jsem získala při každodenním cestování 

do školy. Vlaky se pravidelně dopravuji již 3 roky, a proto mám určitý postoj a představu 

o službách ČD.  

Plán primárního výzkumu 

Cílem primárního výzkumu je zjistit kvalitativní data přímo od jejich nositelů. Ve své práci se 

budu zabývat pouze spokojeností zákazníků s hmotnými prvky, jako např. spokojenost 

s vlaky, nádražími, atd. Dále se zaměřím na spokojenost s cenami služeb ČD a na spokojenost 

s personálem ČD. Zkoumání ostatních prvků marketingového mixu ponechám na rozvaze ČD 

nebo někoho jiného, kdo by se touto problematikou chtěl v budoucnosti zabývat. 

Metoda sběru primárních dat 

Pro získání primárních údajů, potřebných k tomuto marketingového výzkumu, použiji metodu 

dotazování. Smyslem mého dotazování bude zadávání otázek studentům VŠB-TU, jejichž 

odpovědi budou podkladem pro získání požadovaných primárních údajů. 

Zvolila jsem nejtradičnější typ dotazování, a to osobní, který je založen na přímé komunikaci 

s respondentem (Face to Face). Jeho hlavní výhodou je přímá zpětná vazba a také má tento 

typ dotazování největší návratnost. 

Základní a výběrový soubor 

Základní soubor tvoří všichni studenti VŠB-TU jejichž počet činí k 31. 10. 2008 celkem 

23 312 osob. Výběrový soubor tvoří 200 respondentů. Jedná se o nereprezentativní výběr, 

přičemž je použita technika vhodné příležitosti. Oslovenými jsou muži i ženy. 

Dotazování bylo naplánováno v období od 2. 3. 2009 – 13. 3. 2009 na území VŠB-TU. 

Tazatelem byla Iveta Brudná studentka Ekonomické fakulty VŠB-TU, studující obor 

Marketing a obchod.  

Dotazník 

Dotazník je tvořen 16 otázkami, přičemž jejich pořadí je úzce spojeno s jeho logickou 

strukturou. Dotazník obsahuje většinou uzavřené otázky. V dotazníku je šest baterií a na konci 

dotazníku jsou zařazeny identifikační otázky. 
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V úvodu dotazníku nechybí rubrika, ve které je respondent osloven, požádán o pomoc 

a motivován k vyplnění dotazníku, informován o cíli výzkumu a jeho důležitosti. Je ujištěn 

o anonymitě dotazníku a o nezneužití získaných údajů. V této rubrice je respondent rovněž 

informován o správném způsobu vyplňování dotazníku. 

Pilotáž 

Před samotným využitím dotazníků bude provedena pilotáž, při které bude na malém vzorku 

respondentů, zjištěna srozumitelnost a jednoznačnost jednotlivých otázek a také časová 

náročnost celého dotazníku. Pilotáž provedu na pěti respondentech. Cílem pilotáže bude zjistit 

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

potřeba a odhalit nedostatky, které by mohly ovlivnit výsledek získaných údajů. 

Rozpočet výzkumu 

Do rozpočtu jsem zahrnula veškeré náklady související s provedením marketingového 

výzkumu. 

Náklady na rozmnožení dotazníků 250 x 2 Kč  500 Kč 

Náklady na dopravu      200 Kč 

Ostatní náklady      100 Kč 

Celkem       800 Kč 

Časový harmonogram činností 

Tabulka 3.1 obsahuje údaje týkající se časového rozvrhu jednotlivých činností. 

Tabulka 3.1 Harmonogram činností 
Název měsíce 

Název činnosti 
Listopad 08 Prosinec 08 Leden 09 Únor 09 Březen 09 Duben 09 

Definování problému X      

Plán výzkumu  X     

Pilotáž   X    

Sběr údajů    X   

Zpracování údajů    X X  

Analýza údajů     X  

Interpretace výsledků      X 

 

4.2. Realizační fáze 

Sběr údajů 

Sběr dat jsem provedla pomocí dotazníků, které byly vyplňovány studenty VŠB-TU. 

Dotazování proběhlo v období od 3. 3. 2009 do 9. 3. 2009. Skončilo tedy o 4 dny dříve, oproti 
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plánu, a to z důvodu dosažení požadovaného počtu vyplněných dotazníků. Skutečně jsem 

sesbírala 210 vyplněných dotazníků, z nichž 8 bylo vyřazeno pro neúplné, nebo nesprávné 

vyplnění. Pro další výzkum bylo tedy použito 202 dotazníků. 

Zjišt ěná struktura výběrového souboru 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 121 žen a 81 mužů. Dle studia jsem respondenty rozdělila do 

tří skupin – studující bakalářské studium, magisterské studium a doktorské studium. Podle 

tohoto znaku bylo složení následující – bakalářské studium 48%, magisterské studium 38% 

a doktorské studium 14%. Třetím kritériem byla vzdálenost místa, kde respondent bydlí, od 

školy. Toto kritérium jsem rozdělila do 4 intervalů – do 25 km, 20 až 50 km, 50 až 100 km 

a nad 100 km. Dle tohoto znaku je složení následující – první interval tvořilo 30% 

respondentů, druhý 16%, třetí 37% a čtvrtý 17% dotázaných studentů. 

Zpracování shromážděných údajů 

Po shromáždění potřebných dat jsem provedla kontrolu a úpravu jednotlivých dotazníků. U 

každého dotazníku jsem zkontrolovala jeho úplnost a případně neúplné dotazníky jsem 

vyřadila. Všechny dotazníky byly očíslovány pro zjednodušení další manipulace. 

Analýza dat 

Pro zpracování získaných údajů jsem použila program Microsoft Excel. V tomto programu 

jsem shromáždila veškeré získané údaje, které jsem zpracovala do podoby datové matice. 

V tomto programu jsem také provedla potřebné výpočty a grafy. Pro analýzu výsledků 

a vytvoření grafů jsem použila výpočty absolutních a relativních četností a u otázek, které 

respondenti hodnotili na bodovací škále 1 – 5 jsem zjišťovala aritmetický průměr. 

Interpretace výsledků výzkumu 

Zjištěné výsledky výzkumu budou interpretovány v samostatné kapitole a následně z nich 

budu vyvozovat doporučení a návrhy pro zlepšení spokojenosti zákazníků ČD. 

 

Kapitola je zaměřená na přípravu primárního marketingového výzkumu a na jeho následné 

uvedení do praxe. Definuji zde cíl marketingového výzkumu, výběrový soubor a popisuji zde 

plán primárního marketingového výzkumu a způsob následné analýzy a interpretace výsledků. 

Z této metodiky jsou pak vyvozeny následující kapitoly zabývající se analýzou výsledků 

výzkumu a následná doporučení. 
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5 Analýza spokojenosti student ů VŠB se službami ČD 

Čtvrtá část mé práce je zaměřena na vyhodnocení konkrétních výsledků výzkumu. Pro získání 

primárních dat jsem použila marketingový výzkum ve formě osobního dotazování. Všechny 

následující grafy jsou zpracovány výhradně mou osobou. 

5.1. Způsob dopravy 

Ze všeho nejdříve jsem chtěla zjistit, zda dotázaní studenti služeb ČD využívají, případně jak 

jinak se do školy dopravují. Z celkového počtu 202 dotázaných respondentů využívá služeb 

ČD 100 studentů, tedy téměř polovina dotázaných. Druhým nejpoužívanějším prostředkem 

dopravy je MHD , kterou využívá téměř 30 % dotázaných studentů. Na třetím místě stojí 

automobilová doprava s přibližně 15 %. Méně využívanou dopravou je autobusová 

doprava s necelými 6 %. Z celkových 202 respondentů pouze jeden odpověděl, že do školy 

chodí pěšky.  

Graf 4. 1 Způsob dopravy do školy 

49,50%
15,35%

29,21%

5,45% 0,50%

Způsob dopravy

vlak

auto

MHD

autobus

jinak

 

5.2. Spokojenost studentů se službami ČD 

Následující část je zaměřena jak na celkovou spokojenost dotázaných studentů VŠB, tak na 

jejich spokojenost s jednotlivými faktory, které celkovou spokojenost poskytovaných služeb 

ovlivňují.  

Celková spokojenost 

Na otázku hodnocení celkové spokojenosti, jako zákazníka ČD, ze sta dotázaných studentů, 

kteří železniční dopravu využívají, byla nejčastější odpověď zlatá střední cesta (tedy ani 

spokojen, ani nespokojen). Takto odpovědělo 47 % studentů. 31 % je spokojeno, oproti 
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tomu je 21 % nespokojeno. 1 % dotázaných je absolutně nespokojeno a ani jeden 

respondent není se službami ČD absolutně spokojen.  

Graf 4.2 Celková spokojenost studentů se službami ČD 
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Faktory spokojenosti 

U otázky č. 3 jsem chtěla zjistit, které faktory považují pasažéři za nejdůležitější při svém 

rozhodování o celkové spokojenosti se službami ČD. Zjistila jsem, že pro dotázané 

respondenty, jsou nejdůležitějšími faktory dochvilnost, kterou ohodnotili průměrnou 

známkou 1,1 a cenová úroveň, která získala průměrnou známku 1,2. Dalšími důležitými 

faktory jsou bezpečnost při přepravě s průměrnou známkou 1,7, čistota a vybavení vozů 

se 1,9 a kvalita poskytovaných služeb se 2,1. Za nejméně důležité faktory při rozhodování 

o celkové spokojenosti považují dotázaní studenti personál, který ohodnotili průměrnou 

známkou 2,4 a prostory nádraží se známkou 2,8. 

Graf 4.3 Důležitost faktorů spokojenosti 
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Spokojenost s vozy 

Otázka č. 4 je zaměřena na zjištění spokojenosti s čistotou a vybaveností vozů ČD. Tento 

faktor jsem vyhodnotila podle pohlaví, protože zastávám názor, že ženy jsou v ohledu čistoty 
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a pohodlnosti mnohem náročnější než muži. K mému údivu se mé tvrzení nepotvrdilo, právě 

naopak, muži hodnotili tyto faktory přísněji, než ženy.  

Graf 4.4 Hodnocení spokojenosti s vozy ČD podle pohlaví 
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Rozdíly jsou však minimální a v případě pohodlnosti sedaček se obě pohlaví shodla 

a ohodnotila ji průměrnou známkou 1,9. Nejlépe z tohoto hodnocení vyšlo kritérium 

pohodlnosti sedaček. Obě pohlaví jej ohodnotily, jak jsem se zmínila výše, průměrnou 

známkou 1,9. Kritérium místa k sezení si vysloužilo hodnocení 2,5 u mužů a 2,3 u žen. Hůře 

hodnoceným kritériem je teplota ve vozech v zimě/létě. Muži ji ohodnotili známkou 2,9, 

ženy 2,7. U mužů byla nejhůře ohodnocena čistota vozů a to průměrnou známkou 3,4. Ženy ji 

ohodnotily průměrnou známkou 3,1. Nejhůře hodnoceným kritériem u žen je hlučnost 

ve vozech, průměrná známka 3,2. Muži ji ohodnotili průměrnou známkou 3,3.  

Spokojenost s bezpečností ve vlacích ČD 

Faktor bezpečnosti ve vlacích ČD jsem vyhodnotila opět podle pohlaví, protože ženy přece 

jen reagují na bezpečnost jinak, než muži. Vyplývá to nejen z jejich schopnosti bránit se, ale 

i v posuzování hrozícího rizika. Respondentům byla předložena tři tvrzení, která měli 

ohodnotit na škále od jedné do pěti. Přičemž 1=zcela souhlasím; 5=zcela nesouhlasím. 

Graf 4.5 Vyhodnocení tvrzení o bezpečnosti 
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Jak je z grafu patrné, ženy se celkově ve vlacích ČD cítí méně bezpečně, než muži. Nejlépe 

obstálo tvrzení „Ve vlacích ČD se přes den cítím bezpečně.“  Muži toto tvrzení ohodnotili 

průměrnou známkou 1,3 a ženy 1,6. Znamená to tedy, že s tímto tvrzením většina souhlasí. 

Hůře dopadlo tvrzení „Ve vlacích ČD se v noci cítím bezpečně.“ Muži jej ohodnotili 

průměrnou známkou 2,5, což znamená, že s daným tvrzením ani souhlasí, ani nesouhlasí. 

Ženy s tímto tvrzením nesouhlasily více a ohodnotily jej průměrnou známkou 3,3. Blíží se 

tedy hranici, kdy s tvrzením nesouhlasí a stejně ohodnotily tvrzení „Myslím si, že ČD dělají 

vše potřebné pro bezpečnost svých cestujících.“Muži tomuto tvrzení dali průměrnou 

známku 3,0. S daným tvrzením tedy ani souhlasí, ani nesouhlasí. 

Spokojenost s dochvilností vlakové dopravy 

Před samotným hodnocením faktoru dochvilnosti vlakové dopravy, jsem vyhodnotila, jak 

často respondenti vlakovou dopravu vůbec využívají. 

Vyhodnocení četnosti využívání vlakové dopravy 

Rozhodla jsem se tento faktor vyhodnotit z hlediska vzdálenosti. Čím větší je totiž vzdálenost, 

tím méně budou dotázaní respondenti dojíždět a raději si najdou například podnájem, nebo 

budou bydlet na koleji. Toto tvrzení se mi však potvrdilo jen částečně. 

Graf 4.8 Četnost využívání vlakové dopravy 
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Jeden respondent, který využívá vlakovou dopravu, dojíždějící do 20 km využívá vlaky 

několikrát do týdne. Studenti ve vzdálenosti 20 až 50 km dojíždějí rovněž několikrát týdně, 

maximálně jednou týdně. Překvapila mě skupina studentů cestujících 50 až 100 km. 

Z celkového počtu 53, kteří využívají vlakovou dopravu, odpovědělo 41 dotázaných studentů, 

že vlaky využívají několikrát týdně. Pouze 7 těchto respondentů využívá vlakovou dopravu 

jednou týdně a jeden respondent jednou měsíčně. Z celkového počtu 34 respondentů 
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dojíždějících nad 100 km 14 z nich využívá vlaky jednou měsíčně, 12 jednou za 14 dní, 7 

jednou týdně a pouze jeden několikrát týdně. 

Vyhodnocení zkušeností s dochvilností vlakové dopravy ČD 

Abych zjistila, jaká stanoviska dotázaní studenti zastávají ohledně dochvilnosti vlakové 

dopravy, položila jsem jim otázku: „Jaká je Vaše zkušenost s dodržováním jízdního řádu? 

Vlak jezdí…“  Respondenti mohli vybrat odpověď z pěti nabídnutých možností. 

Graf 4.9 Vyhodnocení zkušeností s dochvilností vlakové dopravy 
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Zjištěné výsledky nejsou moc povzbudivé. Podle zkušenosti 29 % dotázaných studentů, kteří 

využívají vlakovou dopravu, jezdí vlaky ČD často se zpožděním. S občasným zpožděním 

vlakové dopravy má zkušenost dokonce 48 % dotázaných studentů. Podle 23 % jezdí vlaky 

ČD většinou dle jízdního řádu. Žáden respondent se nikdy nesetkal s tím, že by vlaky jely 

předčasně. Možná je to tím, že vlaky většinou čekají do doby plánovaného odjezdu. 

Spokojenost se službami 

Faktor spokojenosti se službami jsem se rozhodla vyhodnotit podle vzdálenosti, kterou 

pasažéři tráví ve vlacích ČD. Čím delší je totiž pasažérova cesta, tím přísněji bude daná 

kritéria posuzovat. A ve většině případů se to opravdu potvrdilo.  

Graf 4.6 Hodnocení spokojenosti se službami ČD podle vzdálenosti 
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Nejlépe hodnoceným kritériem je přeprava vlastní osoby, které získalo u všech vzdáleností 

nejnižší hodnoty. Druhým celkově nejlépe hodnoceným kritériem jsou jídelní vozy. Přibližně 

stejně bylo ohodnoceno kritérium úschova zavazadel, které získalo průměrnou známku okolo 

3. Jak je z grafu viditelné, studenti cestující na vzdálenost nad 100 km ohodnotili jako 

nejhorší přepravu zavazadel, následují lehátkové a lůžkové vozy a úschova zavazadel. 

Studenti cestující 50 až 100 km ohodnotili nejhůře, shodně s cestujícími nad 100 km, 

přepravu zavazadel a lehátkové a lůžkové vozy. Celkově spokojenost s těmito faktory není 

zrovna moc povzbudivá, většina z nich se pohybuje na hranici 3 (ani spokojen, ani 

nespokojen). 

Spokojenost s prostory nádraží 

Prostory nádraží jsou důležitým faktorem pro celkovou spokojenost zákazníků. Každý 

cestující by se měl při čekání na vlak cítit co nejpohodlněji. S tím souvisí řada faktorů, jejichž 

vyhodnocení spokojenosti s nimi jsou obsaženy v grafu níže. Následující faktory jsou 

vyhodnoceny podle pohlaví. 

Graf 4.10 Vyhodnocení spokojenosti s prostory nádraží 
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Nejlépe z těchto faktorů vyšla vybavenost prodejními místy s novinami a s občerstvením, 

která získala od obou pohlaví průměrnou známku 1,6, což znamená, že jsou s tímto faktorem 

spokojeni. Podobně z tohoto hodnocení vyšla vybavenost orientačními a informačními 

prostředky, která od obou pohlaví získala průměrnou známku 1,8. S dalšími faktory byla obě 

pohlaví již méně spokojena. K hranici tří, tedy ani spokojen, ani nespokojen, se blíží přístup 

k nástupišti s průměrnými známkami 2,5 – ženy a 2,7 – muži. Podobně je na tom faktor 

místa k sezení, který získal průměrná ohodnocení 2,6 od žen a 2,7 od mužů. O poznání hůře 

je na tom faktor teplota v prostorách v zimě/létě, který byl ohodnocen průměrnými 

známkami 2,9 ženami a 2,7 muži. Nejhůře hodnocenými faktory se staly toalety a čistota 
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prostor, které se blíží již nespokojenosti. Čistota prostor získala průměrné známky 3,5 od žen 

a 3,6 od mužů. Toalety, nejhůře hodnocený faktor, získal průměrné známky 3,8 od žen a 3,9 

od mužů. Celkově se na hodnocení spokojenosti jednotlivých faktorů prostor nádraží obě 

pohlaví více méně shodla. 

Spokojenost s personálem ČD 

Otázka č. 8 je zaměřena na zjištění spokojenosti s personálem ČD. Rozhodla jsem se tento 

faktor vyhodnotit podle pohlaví. Každé pohlaví se dívá na sympatičnost, ochotu a vzhled lidí 

jinak a právě proto jsem zvolila vyhodnocení podle pohlaví. 

Graf 4.7 Hodnocení spokojenosti s personálem 
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Obě pohlaví se shodla při průměrném hodnocení přístupu personálu ve vlacích – známka 

1,5. O něco hůře než ženy, hodnotili muži jak ochotu personálu u prodejních okének (1,7), 

tak i profesionalitu kontaktního personálu (2,2). Ženy hodnotily ochotu personálu 

u prodejních okének průměrnou známkou 1,6 a profesionalitu kontaktního personálu známkou 

2,0. Největší rozdíly jsou viditelné ve vyhodnocení vzhledu personálu, kdy jej ženy 

hodnotily lépe, tedy průměrnou známkou 1,9. Muži hodnotili vzhled průměrnou známkou 2,4. 

Z tohoto vyhodnocení vyplývá, že muži jsou přísnější a náročnější v posuzování personálu 

ČD.  

5.3. Spokojenost s cenami jízdného 

Cena je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje celkovou spokojenost pasažérů ČD. 

Proto jsem se rozhodla zkoumat spokojenost s tímto faktorem podle všech identifikačních 

otázek. 

Druhy jízdného 

Nejprve jsem však vyhodnotila jednotlivé druhy jízdného, používaného dotázanými studenty. 

Ze sta dotázaných studentů, kteří využívají vlakovou dopravu, celkem 32 studentů využívá 

jednosměrné jízdné. Druhým nejčastěji používaným jízdným jsou měsíčníky s 28 studenty, 

třetím nejpoužívanějším jízdným je zpáteční jízdné s 21 respondenty. Celkově 17 dotázaných 
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respondentů využívá jízdné spojené s In-kartou/Rail plus . Pouze jeden respondent 

odpověděl, že používá týdeník. Jeden respondent udal odpověď jinou, než byly nabídnuté 

možnosti.  

Graf 4.11 Druhy jízdného 

32%

21%

1%

28%

17%

1%

Druhy jízdného

jednosměrné

zpáteční

týdeník

měsíčník

In-karta/Rail plus

jiné

 

Spokojenost s cenami jízdného podle pohlaví 

Nejprve jsem se zaměřila na vyhodnocení spokojenosti s cenami jízdného podle pohlaví.  

Graf 4.12 Spokojenost s cenami jízdného podle pohlaví 
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Z grafu je viditelné, že obě pohlaví jsou nejvíce ani spokojena, ani nespokojena, přičemž 

muži tuto variantu volili zhruba o 10 % více, než ženy. Ani spokojených, ani nespokojených 

mužů je zhruba 53 % a žen kolem 43 %. Co se týče mužů, druhou nejpočetnější skupinou jsou 

muži nespokojení, okolo 31 %. Dále zhruba 16 % mužů je spokojeno. Ani jeden muž není 

absolutně spokojen nebo absolutně nespokojen. Druhou nejpočetnější skupinou žen jsou ženy 

spokojené, okolo 32 %. Dále je 24 % žen nespokojených a přes 1 % žen je absolutně 

spokojených s cenami jízdného. 

Spokojenost s cenami jízdného podle studia 

Druhým kritériem, podle kterého jsem vyhodnotila spokojenost s cenami jízdného, je 

studium. Tedy podle toho, zda respondenti studují bakalářské, magisterské nebo doktorské 

studium.  
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Graf 4.13 Spokojenost s cenami jízdného podle typu studia 
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Zjistila jsem, že bakaláři jsou z 55 % vůči ceně lhostejní. 26 % bakalářů je spokojeno, 2 % je 

dokonce absolutně spokojeno a 17 % nespokojeno. Jejich lhostejnost vůči ceně jízdného si 

vykládám tím, že většinu bakalářů podporují rodiče, a proto pro ně cena není tak důležitá. Jiné 

je to se studenty magisterského studia. Některé stále podporují rodiče, což může být skupina 

21 % studentů spokojených s cenami jízdného. Avšak někteří studenti magisterského studia 

jsou již zaměstnaní, a proto pro ně mají peníze větší cenu. Tímto si odůvodňuji vyšší počet 

nespokojených s cenami jízdného – 39 %. Dalších 39 % není ani spokojeno, ani nespokojeno. 

Může to být tím, že se o část jejich nákladů se starají rodiče. Doktorandi  bývají už zcela 

nezávislí na svých rodičích a většinou mají pevné zázemí v zaměstnání. Proto si s cenou 

jízdného velkou hlavu nedělají, jak dokazuje 56 % spokojených doktorandů. 22 % doktorandů 

je nespokojeno a 17 % není ani spokojeno, ani nespokojeno. 

Spokojenost s cenami jízdného podle vzdálenosti 

Je samozřejmé, že jízdenky na delší vzdálenosti, budou zákonitě dražší. A proto je toto 

kritérium pro vyhodnocení ceny jízdného velice důležité.  

Graf 4.14 Spokojenost s cenami jízdného podle vzdálenosti 
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Student cestující do 20 km, tedy jen jeden student s touto odpovědí, není ani spokojen, ani 

nespokojen. Je to tedy 100 %. Studenti cestující 20 až 50 km jsou ze 75 % ani spokojeni, ani 

nespokojeni, což znamená, že pro ně cena nemá větší váhu. 25 % těchto studentů je 

spokojeno. Menší je již počet ani spokojených, ani nespokojených studentů cestujících 50 až 

100 km, celkově tedy 42 %. 34 % těchto studentů je spokojeno a poprvé se objevuje skupina, 

která je s cenami jízdného nespokojena a to 23 % studentů a skupina, která je s cenami 

jízdného absolutně spokojena, což dělá 2 % dojíždějících 50 až 100 km. U skupiny cestujících 

nad 100 km je podíl 41 % ani spokojených, ani nespokojených a stejné procento, tedy 41 %, 

je s cenami jízdného nespokojeno a pouhých 18 % je spokojeno. Z daného vyplývá, že 

na rostoucí vzdálenost, je celková spokojenost s cenami jízdného jen mírně závislá. 

Celková spokojenost s cenovou úrovní služeb ČD 

Graf 4.15 Vyhodnocení celkové spokojenosti s cenami ČD 
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Graf výše shrnuje a potvrzuje uvedené výše, tedy že téměř polovina respondentů není ani 

spokojena, ani nespokojena – 46 %. 27 % je spokojeno a 26 % je nespokojeno. Pouze 1 % 

je absolutně spokojeno. 

 

Kapitola je zaměřena na vyhodnocení výzkumu. Jsou zde tedy zjištěné informace od 

respondentů, kteří na základě dotazníku hodnotili svou spokojenost zejména s hmotnými 

prvky marketingového mixu ČD a s prvky cena a personál. Zjištěných výsledků výzkumu 

obsažených v této kapitole jsem využila při tvorbě návrhů a doporučení pro společnost ČD, 

kterými se zabývám následující kapitole. 
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6 Návrhy a doporu čení 

Na základě teoretických znalostí a výsledků výzkumu, který se týkal spokojenosti studentů 

VŠB se službami ČD, jsem vytvořila následující návrhy a doporučení pro společnost České 

dráhy, a.s. 

Vzhledem k tomu, že ČD jsou monopolem v železniční přepravě osob, počet jejich cestujících 

je opravdu velký. Ale na trhu osobní přepravy existují jisté substituty, jako autobusová 

přeprava nebo přeprava vlastním automobilem, které mohou přetáhnout část zákazníků ČD na 

„svou stranu.“ Proto pokud si chce ČD udržet svou pozici na trhu, musí získávat stále nové 

zákazníky a musí věnovat pozornost takovým nástrojům, kterými si získá věrnost stávajících 

zákazníků. 

Jak už bylo uvedeno ve třetí části mé práce (Metodika výzkumu), problémem bylo zjištění 

spokojenosti studentů VŠB se službami ČD a zda tato společnost nezneužívá svého postavení 

na trhu. Stanovený cíl byl tedy zjistit spokojenost těchto zákazníků ČD s hmotným 

produktem, konkrétně se samotnými vlaky, bezpečností ve vlacích, nabízenými službami, 

prostorami nádraží a doplňkově jsem se zaměřila na hodnocení spokojenosti s cenami služeb 

ČD a personálem. Doporučuji ČD provést výzkum dalších prvků marketingového mixu, které 

ve své práci nezkoumám. 

Veškeré zjištěné informace jsem zpracovala ve čtvrté části své práce (Analýza spokojenosti 

studentů VŠB se službami ČD), podle nichž jsem učinil jisté návrhy a doporučení společnosti. 

Ve výzkumu jsem se zaměřila na faktory, které celkovou spokojenost zákazníků různou 

měrou ovlivňují. 

Vozy ČD 

Vozy jsou místa, kde dochází ke spotřebě primární služby ve formě přepravy a pasažéři v nich 

stráví nějaký čas. Vozy by tedy měly vykazovat určitou kvalitu , protože jsou vizitkou 

společnosti a pasažéři by se v nich měli cítit dobře, zejména pohodlně a bezpečně. 

Pohodlnost 

Z výzkumu jsem zjistila, že tento faktor je pro pasažéry čtvrtý nejdůležitější, proto bude mít 

určitou váhu při rozhodování o celkové spokojenosti.  

Nejhůře bodovanými charakteristikami vozů ČD se staly teplota, hlučnost a čistota vozů. 

Navrhovala bych proto zaměřit se na zlepšení těchto prvků. S teplotou v letních dnech je ten 

problém, že ve vlacích nižší kvality chybí klimatizace a pouze otevřená okna nestačí 

k ochlazení vzduchu ve vagónu. Doporučila bych modernizaci těchto vozů. V zimě se stává, 
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že je ve vozech buď zima, nebo je v nich přetopeno. Bylo by tedy dobré tento problém vyřešit 

zvýšenou pozorností personálu ve vlacích, kteří mohou teplotu ve vozech regulovat. Případně 

by mohlo dojít k inovaci topných zařízení, která opravdu nejsou v dobrém stavu. 

Hlučnost ve vozech je jeden z největších problémů, se kterými se cestující i personál 

potýkají. Ve starých typech vlaků tento problém bohužel odstranitelný není. Společnost by se 

mohla zaměřit na modernizaci těchto vlaků s cílem hlučnost alespoň trochu zmírnit. U nových 

typů vlaků, např. Elefant nebo Pendolino, je hlučnost mnohem menší. 

Nejhůře hodnoceným prvkem je čistota vozů, včetně toalet. Z vlastní zkušenosti vím, že 

v tomto směru dělají zaměstnanci ČD opravdu, co se dá. Vlaková souprava je pravidelně 

čištěna. Je však téměř nemožné udržet v dokonalé čistotě něco, co je používáno takovým 

kvantem lidí. Navíc někteří cestující se nechovají vhodně a svou nedbalostí znečišťují vozy. 

Nemluvě o lidech, kteří vybavení vozů ničí úmyslně. 

Bezpečnost  

Faktor bezpečnosti ve vozech je pasažéry považován za jeden z nejdůležitějších. Z výzkumu 

vyplynulo, že přes den se pasažéři cítí celkově bezpečně. Horší je to v noci. Navíc si pasažéři 

nemyslí, že by pro jejich bezpečnost dělaly ČD maximum. Doporučovala bych navázat užší 

vztah s Policií ČR, než jaký existuje nyní. Policie ČR by mohla častěji nejen přes den, ale také 

v noci hlídkovat na nádražích. Dalším způsobem, jak zvýšit bezpečnost, je nainstalování 

kamer v prostorách nádraží a podchodů, kde často dochází ke krádežím a k vandalismu. 

Řešení pomocí kamer by však bylo pro společnost finančně náročné. Zvýšit bezpečnost ve 

vlacích je mnohem složitější, není totiž možně nainstalovat kamery do každého vagónu.  

Dochvilnost vlakové dopravy 

Dochvilnosti považují dotázaní respondenti za nejdůležitější faktor ovlivňující jejich celkovou 

spokojenost. Podle 29 % dotázaných jezdí vlaky často se zpožděním a dokonce podle 48 % 

jezdí občas se zpožděním. Avšak předvídat zpoždění vlaku je v mnoha případech nemožné. 

Ke zpoždění může dojít z mnoha neovlivnitelných důvodů, například nehoda, nebo 

mimořádní událost na trati (strhnutá trolej, překážka na koleji, apod.). V těchto případech 

nemohou ČD dráhy podniknout žádná předběžná opatření. Mohou jen informovat  cestující 

o zpoždění, odhadovaném čase a o důvodu. Myslím si, že v tomto směru ČD dělají maximum. 

Ke zpoždění však může dojít z důvodu výluk na trati a právě zde si myslím, že lepší 

organizací a koordinací by bylo možné zpožděním vlaků zabránit, nebo je alespoň omezit. 

Doporučovala bych proto zaměřit se na tento problém. 
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Služby při přepravě 

Faktor byl ohodnocen jako třetí nejméně důležitý při rozhodování o celkové spokojenosti.  

Nejhůře z tohoto výzkumu vyšla spokojenost s přepravou zavazadel. Ve vozech totiž není 

dostatek místa pro větší zavazadla a úložné prostory nad místem cestujícího jsou nešikovně 

řešeny. Pro spoustu lidí je to příliš vysoko, takže lidé menšího vzrůstu mají s umístěním svého 

zavazadla nemalé problémy a navíc tento prostor není moc velký. Navrhovala bych tedy 

modernizaci vozů s ohledem na tento problém. 

Další problém představují lehátkové a lůžkové vozy, které nesplňují všechny požadavky 

pasažérů. Z vlastní zkušenosti vím, že prostor v těchto vozech není dobře vyřešen 

a pohodlnost lehátek nebo lůžek není dostatečná. Navíc, když se za jízdy otevře okýnko, 

začne foukat přímo na ležící pasažéry. Měl by to být další úkol modernizace vozů. 

Nedostatečná se z výzkumu jeví také úschova zavazadel, která je regulována kapacitou. Pro 

vyřešení bych doporučovala rozšířit kapacitu u úschovných míst, pokud je to prostorově 

možné. 

Prostory nádraží 

Faktor prostory nádraží je pro pasažéry nejméně důležitý. Možná je to tím, že spousta 

cestujících na nádražích netráví mnoho času. I přes to by se zde měl cestující cítit co možná 

nejlépe.  

Nejvíce nespokojeni jsou dotázaní respondenti s toaletami na nádražích. Ty bývají často ve 

velice špatném stavu a jejich čistota nebývá dostatečná anebo jsou uzamčeny. Stejně 

nespokojeni jsou pasažéři s celkovou čistotou nádraží. ČD bych proto doporučovala 

zaměstnat více personálu do úklidových čet, které by se měly starat o čistotu prostor nádraží 

a toalet 24 hodin denně. 

Spousta pasažérů kritizuje teplotu v prostorách nádraží, hlavně v zimě. Nádraží a jejich 

čekárny bývají většinou velké budovy, které jsou jen těžko vytopitelné. Navrhovala bych 

investovat do většího počtu topných zařízení. Na škodu by nebylo, kdyby budovy prošly 

rekonstrukcí a zateplením. Docházelo by tak k menším ztrátám tepla. Toto řešení je ale opět 

finančně náročné.  

Mnoho pasažérů si rovněž ztěžuje na nedostatek míst k sezení. Navíc velké množství míst 

zabírají celodenně bezdomovci, kteří hledají na nádražích úkryt. Díky Policii ČR je možné se 

těchto bezdomovců „zbavit“, ale je to jen krátkodobé řešení, protože jakmile policisté 

odejdou, lidé bez domova se vrátí. Navrhovala bych proto těchto míst k sezení přidat. 
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Přístup k nástupišti bývá někdy velice složitý a vidí to i spousta pasažérů. Ve většině 

železničních stanic existují výtahy pro staré lidí, vozíčkáře atd., ale schody dělávají problémy 

i lidem bez hendikepu, nebo mladým lidem, kteří mají sebou těžká zavazadla. Navrhla bych 

proto investovat do eskalátorů, které by umožnily snadnější pohyb pasažérům.  

Personál ČD 

Personál vyhodnotili dotázaní studenti jako druhý nejméně důležitý faktor. Na celkovou 

spokojenost se službami ČD budou mít tedy menší vliv, ale ne zanedbatelný vliv. Nejhůře byl 

hodnocen vzhled personálu. V tomto směru bych navrhla obměnu uniforem personálu, které 

jsou už dlouhá léta stejné, a jejich změna by mohla na pasažéry zapůsobit kladně. Co se týče 

profesionality kontaktních pracovníků, navrhla bych zaměřit se na jejich školení jako 

reakci na stále se měnící a rozvíjející se společnost. S ochotou a přístupem personálu jsou 

pasažéři více méně spokojeni. Navíc zde je nemožné dávat návrhy a doporučení, protože 

chování lidí je jen těžko ovlivnitelné.  

Ceny ČD 

Ceny jsou pro dotázané studenty druhým nejdůležitějším aspektem při hodnocení celkové 

spokojenosti se společností. Zjištěnými údaji jsem byla mile překvapena. Byla jsem si takřka 

jistá, že většina respondentů bude s cenami ČD nespokojena, avšak nespokojených bylo 

pouze 26 %. O jedno procento více bylo pasažérů spokojených a téměř polovina není ani 

spokojena, ani nespokojena – 43 %. Tyto výsledky vůbec nejsou špatné. Na konci minulého 

roku došlo ke zdražení veškerého jízdného. Na některých druzích jízdného se to projevilo 

více a na dalších méně. Celkově to však pasažéři ČD přijali bez větších problémů. Pokud by 

se však mělo zdražování opakovat v příliš brzké době, mohlo by to spoustu zákazníků ČD 

odradit. Společnosti bych proto doporučovala si další vlnu zdražování pořádně promyslet 

a naplánovat v ne příliš brzké době.  

ČD nabízejí celou řadu slev a výhod, ze kterých si dokáže vybrat jakýkoliv zákazník, proto 

bych v tomto ohledu nenavrhovala žádné změny či úpravy. 

 

Upřímně doufám, že mnou výše uvedené návrhy a doporučení přispějí ke zlepšení celkové 

spokojenosti zákazníků využívajících služeb ČD. 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla analýza spokojenosti zákazníků se službami dopravní 

společnosti České dráhy, a.s. se zaměřením na studenty VŠB. Kromě jejich celkové 

spokojenosti jsem zjišťovala i jednotlivé hmotné aspekty, které ji ovlivňují, tedy spokojenost 

s vozy, bezpečností ve vozech, dochvilností, nabízenými službami, prostorami nádraží 

a doplňkově spokojenost personálem a cenami ČD. Díky této analýze jsem byla schopna 

navrhnout a doporučit jistá opatření pro zlepšení kvality poskytovaných služeb ČD. 

Aby si dopravní společnost udržela svou pozici na trhu, který je v současné době nasycen 

různými druhy substitutů, je důležité, aby pečlivě zjišťovala své nedostatky a aby je následně 

řešila. Jedním z nejdůležitějších úkolů je zjišťovat potřeby svých současných i potenciálních 

zákazníků, neboť pouze spokojený zákazník se vrací a může společnost doporučit svým 

známým. Proto je důležité, aby každá společnost prováděla marketingové průzkumy, díky 

kterým zjistí potřebné informace pro zkvalitnění svých služeb. 

První kapitola práce je zaměřena na charakteristiku společnosti České dráhy, a.s. pojatou 

v duchu marketingového mixu. Potřebná sekundární data jsem získala z webových stránek 

společnosti, výročních zpráv a odborné literatury. Druhá kapitola je teoretického charakteru 

a byla zpracována na základě odborné literatury. Tato část osvětluje kategorii dopravních 

služeb a jejich marketingový mix a dále objasňuje důvod poznání zákazníka, jeho potřeb 

a kupních motivů. V další části je rozebrána metodika výzkumu. Jde tedy o přípravu 

marketingového výzkumu a jeho uvedení do praxe. Marketingový výzkum byl realizován 

prostřednictvím osobního dotazování a analýza získaných primární data mi pomohla učinit 

konkrétní návrhy a doporučení managementu společnosti, které by svou realizací mohly 

pomoci ke zvýšení spokojenosti zákazníků ČD. 

Z analýzy provedeného výzkumu vyplývá, že zákazníci jsou se službami ČD spíše spokojeni, 

i když polovina dotázaných respondentů balancuje na hraně mezi spokojeností 

a nespokojeností. A jak každá společnost ví, tato hrana je příliš úzká a právě proto bych 

doporučovala učinit jistá opatření, která by vedla ke zvyšování spokojenosti stávajících 

zákazníků a zároveň k získávání zákazníků nových. V dnešní době totiž bývá ztráta zákazníka 

vykoupena velkými budoucími náklady. 
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Příloha č. 1 – Dotazník 

Dotazník 

 

Vážení cestující, 

jsem studentka 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU, oboru marketing a obchod, 
a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku. Získané informace budou 
sloužit k vypracování mé bakalářské práce.  

Ujišťuji Vás, že všechny informace získané tímto dotazníkem, jsou anonymní a budou 
použity pouze pro potřeby mého výzkumu.  

Cílem dotazování je zjištění spokojenosti zákazníků se službami Českých drah, a.s. Zajímá 
mně Váš názor a proto Vás prosím o spolupráci. 

Předem děkuji za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem. 

Iveta Brudná 

 

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

 

1. Jakým způsobem se dopravujete do školy?  

 1.1 vlakem 
 1.2 autem 
 1.3 MHD 
 1.4 autobusem 
 1.5 jinak (napište) ……………............. 

Pokud jste odpověděl/a  jinak než vlakem, přejděte, prosím, na otázku č. 13. 

CELKOVÁ SPOKOJENOST 

2. Prosím, ohodnoťte Vaši celkovou spokojenost, jako zákazníka ČD. 

 2.1 absolutně spokojen/á 
 2.2 spokojen/á 
 2.3 ani spokojen/á, ani nespokojen/á 
 2.4 nespokojen/á 
 2.5 absolutně nespokojen/á 

 



 

HODNOCENÍ FAKTOR Ů SPOKOJENOSTI 

Následující otázky se týkají spokojenosti s faktory, které souvisí s Českými dráhami, a.s. (ČD) 

3. Prosím, ohodnoťte, jak jsou pro Vás důležité následující faktory při hodnocení 
celkové spokojenosti jako zákazníka ČD (1 – velmi důležité; 5 zcela nedůležité) 

 1  2  3  4  5 
3.1 spokojenost s vozy a jejich vybavením        
3.2 spokojenost se službami           
3.3 spokojenost s cenami           
3.4 spokojenost s personálem          
3.5 spokojenost s bezpečností při přepravě        
3.6 spokojenost s dochvilností         
3.7 spokojenost s prostorami nádraží         
 

VOZY 

4. Prosím, ohodnoťte, do jaké míry jste spokojen/a s následujícími charakteristikami 
vozů ČD (1 – zcela spokojen/a; 5 – zcela  nespokojen/a) 

 1  2  3  4  5 
4.1 čistota vozů (včetně WC)          
4.2 dostatek místa k sezení           
4.3 pohodlnost sedaček          
4.4 teplota ve vozech v zimě/létě         
4.5 hlučnost ve voze           

SLUŽBY 

5. Ohodnoťte, prosím, do jaké míry jste spokojen/a s úrovní nabízených služeb ČD  
(1 – zcela  spokojen/a, 5 – zcela  nespokojen/a) 

 1  2  3  4  5 
5.1 přeprava vlastní osoby          
5.2 přeprava zavazadel (např. kolo, krosna)        
5.3 úschova zavazadel           
5.4 lehátkové a lůžkové vozy          
5.5 služby jídelních vozů          

CENY 

6. Jaký druh jízdného využíváte nejčastěji? 

 6.1 jednosměrné jízdné 
 6.2 zpáteční jízdné 
 6.3 týdeník 
 6.4 měsíčník 
 6.5 jízdné spojené s In-kartou/Rail plus 
 6.6 jiné (specifikujte prosím) ……………………………………………………….  



 

7. Jak jste spokojen/a s cenami jízdného, které nejčastěji využíváte? 

 7.1 absolutně spokojen/á 
 7.2 spokojen/á  
 7.3 ani spokojen/á, ani nespokojen/á 
 7.4 nespokojen/á 
 7.5 absolutně nespokojen/á 

PERSONÁL 

8. Ohodnoťte, prosím, do jaké míry jste spokojen/a s personálem ČD  
(1 – zcela spokojen/a; 5 – zcela nespokojen/a) 

1  2  3  4  5 
8.1 ochota personálu u prodejních okének        
8.2 profesionalita ostatního kontaktního personálu         
8.3 přístup personálu ve vlacích         
8.4 vzhled personálu           

BEZPEČNOST 

9. Ohodnoťte, prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními o bezpečnosti 
ve vlacích ČD (1 – zcela souhlasím; 5 zcela nesouhlasím) 

 1  2  3  4  5 
9.1 ve vlacích ČD se přes den cítím bezpečně       
9.2 ve vlacích ČD se v noci cítím bezpečně        
9.3 myslím si, že ČD dělají vše potřebné  

pro bezpečí svých cestujících         

DOCHVILNOST 

10. Jak často využíváte vlakovou dopravu? 

 10.1 několikrát týdně 
 10.2 1 x týdně 
 10.3 1 x za 14 dní 
 10.4 1 x měsíčně 
 10.5 méně často 

11. Jaká je Vaše zkušenost s dodržováním jízdního řádu? Vlaky jezdí… 

 11.1 často se zpožděním 
 11.2 občas se zpožděním 
 11.3 většinou dle jízdního řádu 
 11.4 občas předčasně 
 11.5 často předčasně 

 

 



 

 

PROSTORY NÁDRAŽÍ 

12. Ohodnoťte, prosím, do jaké míry jste spokojen/a s následujícími charakteristikami 
prostor nádraží ČD (1 – zcela spokojen/a; 5 – zcela nespokojen/a) 

 1  2  3  4  5 
12.1 čistota prostor           
12.2 místa k sezení           
12.3 teplota v prostorách v zimě/létě         
12.4 toalety            
12.5 vybavenost prodejními místy s novinami,  
        s občerstvením, aj.          
12.6 přístup k nástupištím          
12.7 vybavenost orientačními a informačními prostředky      

13. Doplňte, prosím, Vaše postřehy či názory? 

.................................................................................................................... 

14.  Jste… 

 14.1 muž 
 14.2 žena 

15.  Jste studentem/studentkou… 

 15.1 bakalářského studia 
 15.2 magisterského studia 
 15.3 doktorského studia 

16.  Jaká je vzdálenost místa, kde bydlíte, od školy? 

 16.1 do 20 km 
 16.2 20 až 50 km 
 16.3 50 až 100 km 
 16.4 nad 100 km 

 
 

Děkuji za Váš čas a Vaši ochotu vyplnit tento dotazník! 

 

Iveta Brudná



 

Příloha č. 2 – Lůžkové a lehátkové vozy 

Lůžkové vozy nabízejí možnost přepravy: 

• v první vozové třídě s uspořádáním interiéru oddílu pro jednoho cestujícího – Single 

• v první nebo druhé vozové třídě s upořádáním interiéru oddílu pro dva cestující – 

Double 

• ve druhé vozové třídě s uspořádáním interiéru oddílu pro tři cestující – Tourist 

Standardem pro služby lůžkových vozů je plně klimatizovaný interiér vozu, úprava míst 

k ležení na místa k sezení a v rámci ceny přepravy zajištění ranního servisu včetně snídaně 

a stálý doprovod a péče obsluhujícího průvodce lůžkového vozu. 

Lehátkové vozy nabízejí možnost přepravy: 

• ve druhé vozové třídě s úpravou interiéru oddílu pro čtyři cestující 

• ve druhé vozové třídě s úpravou interiéru oddílu pro šest cestujících 

Standardem pro služby lehátkových vozů je stálý doprovod a péče obsluhujícího průvodce 

lehátkového vozu. 

 

Příloha č. 3 – Služby pro zrakově postižené a vozíčkáře 

Služby pro zrakově postižené 

Zrakově postižení cestující si mohou vyhledat spojení prostřednictvím elektronického 

jízdního řádu IDOS na internetové adrese www.idos.cz/blind. Tato verze aplikace je 

maximálně přizpůsobena pro zrakově postižené - umožňuje zvětšení písma a využívání 

hlasové čtečky. Splňuje tak požadavky Blind friendly webu a standardy W3C. 

Kromě vlakového spojení, si může vyhledat i spojení autobusem nebo prostřednictvím 

městské hromadné dopravy. Spojení je možné vyhledat i kombinací dopravních prostředků, 

například vlaku a autobusu. 

Služby pro vozíčkáře 

Přepravní podmínky pro vozíčkáře ve vlacích ČD jsou flexibilní. Zatímco ještě v polovině 90. 

let byla u ČD vyžadována lhůta pro objednávku nejméně šest dní před plánovanou cestou, 

dnes se tato lhůta u běžných přeprav zkrátila na jeden den a v případě, že cestující nevyžaduje 

asistenci dopravce (použití bezbariérového  vozidla, doprovod atp.), není ohlášení přepravy 

vyžadováno vůbec. 



 

Vozidla vhodná pro přepravu cestujících na vozíku: 

• vozy přizpůsobené pro přepravu vozíčkářů (místa pro vozík a pro doprovod vozíčkáře, 

upravené WC) - označené piktogramem  

• vozy přizpůsobené pro přepravu vozíčkářů vybavené navíc zdvihací plošinou pro 

snadný nástup cestujícího na vozíku - označené piktogramem  

• služební vozy 

Lhůty pro objednávku přepravy vozíčkářů: 

• bez předhlášení – případy, kdy cestující nevyžaduje asistenci dopravce 

• jeden den – u vlaků, které jsou označeny symbolem vozíčkáře, a cestující vyžaduje 

asistenci dopravce 

• šest dní – v případech, kdy je požadována přeprava v místech, kde je nutné 

mimořádně zařadit upravené bezbariérové vozidlo. 

V současné době nakupují ČD pro regionální dopravu především nízkopodlažní bezbariérová 

vozidla nebo bezbariérová vozidla vybavená nástupní plošinou. V rámci modernizace 

vozidlového parku se předpokládají dodávky vozidel přístupných pro vozíčkáře i v dálkové 

dopravě.  

Přístupnost staničních prostor pro cestující na vozíku a vybavení jednotlivých stanic pro 

nástup a výstup cestujících na vozíku je uvedeno v seznamu stanic v knižním jízdním řádu. 

Ve vybraných železničních stanicích jsou k dispozici mobilní zdvihací plošiny, které slouží 

k usnadnění nástupu a výstupu cestujících na vozíku. Počet stanic vybavených plošinami, se 

neustále zvyšuje. Seznam stanic, dostupný na internetu, je doplněn o kontaktní telefonické 

spojení, na kterém mohou zájemci obdržet v případě potřeby další informace. 

 

Příloha č. 4 – Ceník služeb ČD 

Ceník za přepravu spoluzavazadel a přepravovaného psa je následující: 

- dětský kočárek pro spolucestující dítě je zcela zdarma, 

- za ostatní spoluzavazadla zaplatí cestující 25 Kč na jeden vlak, za celý den 50 Kč, 

- za úschovu spoluzavazadla během přepravy cestující zaplatí 30 Kč za jeden vlak, za 

celý den pak dvojnásobek, tedy 60 Kč, 

- přeprava psa stojí 15 Kč za jeden vlak, celodenní jízdné je 30 Kč. Zdarma je 

přepravován vodící pes nevidomého držitele průkazu ZTP/P a asistenční pes. 

Ceník úschovného a poplatků za nájem ukládacích skříněk jsou zveřejněny v každé stanici. 



 

Ceník rezervačních dokladů je následující: 

- místenka SC nebo místenka SC s rezervací pro jízdní kolo stojí 200 Kč, 

- místenka SC nebo místenka SC s rezervací pro jízdní kolo pro držitele slevy Rail plus 

stojí 100 Kč, 

- místenka nebo místenka s rezervací pro jízdní kolo nebo poplatek za vyhrazení místa 

pro jízdní kolo (vyjma vlaků SC) stojí 70 Kč, se slevou Rail plus 35 Kč, 

- místenka nebo poplatek za vyhrazení místa pro 12 a více spolucestujících (vyjma 

vlaků SC) stojí 15 Kč, 

- lehátkový příplatek (6 míst v oddílu) činí 140 Kč, 

- lehátkový příplatek (4 místa v oddílu) činí 210 Kč, 

- lůžkový příplatek 2. vozová třída (Tourist) činí 280 Kč, 

- lůžkový příplatek 2. vozová třída (Double) činí 420 Kč, 

- lůžkový příplatek 1. vozová třída (Single) činí 980 Kč. 

Zvláštní jízdné pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P: 

Vnitrostátní jízdné 

Cestující, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na zvláštní jízdné pro osoby 

zvlášť těžce postižené na zdraví, které se přiznává pro cestování ve 2. třídě všech vlaků. 

Kromě nároku na zvláštní jízdné má držitel průkazu ZTP/P nárok na: 

- bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. třídě, a to i tehdy, využije-li držitel průkazu 

ZTP/P jiné jízdné (například s In-kartou/Rail plus – sleva 25% ze zvláštního jízdného)  

- bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy  

- bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě  

Při použití 1. třídy zaplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. třídy nebo jiné 

jízdné 1. třídy, na které prokáže nárok.  Pokud je tedy zároveň držitelem In-karty/Rail plus 

1/4, zaplatí zákaznické jízdné 1. třídy. 

Mezinárodní jízdné 

Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P může při vystavení mezinárodní jízdenky uplatnit za tratě 

ČD 75% slevu z nástupní stanice do pohraničního bodu. Je samozřejmě možné využít 

i širokou škálu obchodních nabídek poskytovaných v mezinárodní přepravě. 

 



 

Příloha č. 5 – Obr. 2.1 Organizační struktura ČD 

 

 

Pramen: Upraveno podle ročenky 2008/2009 ČD



 

Příloha č. 6 – Klasifikace služeb podle OSN 

Central Product Classification (CPC) 

1. Obchodní služby 

2. Komunikační služby 

3. Stavební a příbuzné inženýrské služby 

4. Prodejní služby 

5. Vzdělávací služby 

6. Environmentální služby včetně služeb ochrany prostředí, zpracování odpadů, atd. 

7. Finanční služby 

8. Zdravotní a sociální služby 

9. Turistické služby a služby týkající se turistického ruchu 

10. Rekreační, kulturní a sportovní služby 

11. Dopravní služby zahrnující služby námořní, letecké, železniční a silniční dopravy 

12. Ostatní služby 

 

Příloha č. 7 – Marketingový mix dopravních služeb 

Obr. 3.1 Marketingový mix dopravních služeb 
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Pramen: Vlastní zpracování 

 



 

Příloha č. 8 – Úrovně služby 

Úroveň služby 

Hodnotu dopravní služby posuzuje zákazník z hlediska její komplexnosti. Tu lze vyjádřit 

podle tří významových úrovní: 

- základní úroveň (funkčnost a účelnost dopravní služby), 

- očekávaná úroveň (kvalita, značka, dostupnost, rychlost realizace dopravní služby), 

- rozšířená úroveň (platební a dodací podmínky, logistické řetězce, doplňkové služby, 

poradenství). 

Při výběru dopravní služby se řídí zákazníci jednou nebo několika vlastnostmi služby, které 

tvoří základní produkt. Při koupi dopravní služby se již řídí i dalšími vlastnostmi, které patří 

do druhé a třetí úrovně. Očekávaná a rozšířená dopravní služba je příležitostí pro 

marketingové pracovníky, jak odlišit svůj produkt od konkurenčního a tím získat vyšší 

prodejnost. 

Jako vhodný příklad rozšiřování služeb pro cestující mohou sloužit komplexní služby center 

ČD. V současné době je vybudováno 16 center v zájmových železničních stanicích ČD. Tato 

centra poskytují zákazníkům komplexní odbavení vnitrostátními a mezinárodními doklady, 

podávají mezinárodní a vnitrostátní informace nejméně v jednom cizím jazyku, poskytují 

regionální informace. Na objednávku zajišťují zákazníkům ubytování a odvoz autodopravou 

v místě své působnosti. Podle místních podmínek realizují další navazující a nadstandardní 

služby (přístup na internet, odesílání faxových zpráv, prodej jízdenek MHD, směnárenská 

činnost, prodej propagačního materiálu, pojištění, rezervace letenek, sběrna foto s prodejem 

fotomateriálu aj.). 

 

Příloha č. 9 – Nástroje komunikačního mixu dopravních služeb 

Tab. 3.3 Nástroje komunikačního mixu dopravních služeb 

Propagace Podpora prodeje Osobní prodej Public relations 

Tištěné a vysílané 
reklamy 
Katalogy 
Filmy 
Firemní časopisy 
Brožury 
Bilbordy 
Audiovizuální 
materiál 
Symboly 

Veletrhy a výstavy 
Předvádění 
Rabaty 

Veletrhy a výstavy 
Obchodní zástupce 
(zahraniční zástupce 
ČD) 

Výroční zprávy 
Články v tisku 
Semináře 
Sponzoring 
Publikace 
Charitativní dary 

Pramen: Vlastní zpracování.



 

Příloha č. 10 – Prvky procesu poskytování služeb 

Obr. 3.3 Viditelné a neviditelné prvky procesu poskytování dopravních služeb 
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Pramen: Upraveno podle Kotler, P.: Opak citace, str. 416. 
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Příloha č. 11 - Maslowova hierarchie potřeb 

Maslowova hierarchie potřeb je založena na dvou základních předpokladech: (Nový, 2006) 

1. Člověk je stále nespokojený a jeho potřeby se odvíjejí od toho, co již má. Chování člověka 

mohou ovlivnit pouze zatím neuspokojené potřeby. Jinými slovy: potřeba, která je 

u klienta uspokojována, pro něj již není motivátorem. 

2. Potřeby člověka lze seřadit do hierarchie, jejímž grafickým znázorněním je pyramida. 

Jakmile je jedna potřeba uspokojena, objeví se druhá, obvykle zajišťující další, vyšší 

stupeň kvality života, zpravidla náročnější z hlediska uspokojení. 

Obr. 3.4 Hierarchie potřeb podle Maslowa 

  MOTIVY      POT ŘEBY 

         Potřeby           Vlastní rozvoj, sebevědomí, estetika, motivy 

Objev                                                        Seberealizace               rozvoje, vůle učit se, dělat nové věci, 

Prestiž                                                                                                                             poznávat, … 

 

Prestiž                                                               Potřeby uznání                                     Uznání, prestiž, respekt, 

Zisk                                                                                                                                                    odměňování, … 

 

Zisk/Pohodlí                                                     Sociální potřeby                               Kontakt, láska, příslušnost  

Péče/Jistota                                                                                                                              ke skupině, přijetí, … 

 

Péče/Jistota                                                      Potřeby bezpečí                           Ochrana, péče, osvobození od  

Zisk/Pohodlí                                                                                                                      strachu, jistota místa, … 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     Dýchání, jídlo, pití, 

Jistota                                                Základní fyziologické potřeby                                       spánek, teplo, 

Pohodlí/Zdraví                                                                                                                                         sexualita, … 

 

Pramen: Podle NOVÝ, I., PETZOLD, J. (NE)spokojený zákazník – náš cíl?! Praha: Grada 

Publishing, 2006, s. 18 

Potřeby jsou v pyramidě uspořádány hierarchicky od nejnaléhavější v dolní části 

(fyziologické potřeby) po nejméně naléhavé na vrcholu (potřeby seberealizace). Nejprve musí 

být uspokojena potřeba nejdůležitější. Po jejím uspokojení ztrácí potřeba svou motivační 

schopnost a člověk a snaží uspokojit druhou nejdůležitější potřebu. (Kotler, 2004) 



 

Příloha č. 12 – Kritéria míry spokojenosti zákazníků 

Lidé míru své spokojenosti se službou poměřují podle následujících kritérií: (Nový, 2006) 

1. Ve vztahu k vlastním očekáváním, která jsou se službou spojena – Většina zákazníků 

má více méně konkrétní představu o tom, jak má výrobek nebo služba vypadat a jakým 

způsobem mu má být zprostředkována. Proto je nutné znát očekávání potenciálních 

zákazníků s tím, že logicky ne všechna z nich je možné splnit. Při jejich poznání lze zacílit 

poskytovanou službu žádoucím směrem. 

2. Ve vztahu k předchozím zkušenostem – Mnozí zákazníci mají s poskytováním příslušné 

služby již předchozí konkrétní zkušenosti. Tyto zkušenosti určitým způsobem prožili, 

zhodnotili a zcela určitě pak tyto zkušenosti ovlivňují každé jejich další kupní chování. 

Nejen zkušenosti samotné, ale zejména jejich hodnocení je individuálně odlišné a nelze 

tak paušálně nahlížet na předchozí zkušenosti zákazníků. 

3. Ve vztahu k ceně – Cena je bezpochyby důležitým faktorem, který spokojenost 

ovlivňuje. Cena má svoji absolutní a relativní hodnotu. Absolutní výše ceny znamená pro 

zákazníka principiální dostupnost či nedostupnost služby nebo hranici, za kterou z mnoha 

důvodů nechce jít. Relativní hodnotu ceny chápeme jako poměřování cen. Cena jde 

většinou ruku v ruce s kvalitou. Proto se dá obecně říci, že s rostoucí cenou roste 

i pravděpodobnost, že produkt či služba bude kvalitnější. 

4. Ve vztahu k objektivním a všeobecně uznávaným normám, standardům či 

předpisům – Zákazník se často vědomě nebo někdy i nevědomky odvolává n všeobecně 

uznávané společenské normy a zvyklosti. Jinými slovy očekává něco, co je pro něho 

a jeho okolí obvyklé a samozřejmé. 

5. Ve vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých potřeb – 

Potřeby mohou být dlouhodobé až trvalé nebo krátkodobé, momentální či dokonce 

situační. Právě zde je třeba zjisti, o jakou potřebu se u potenciálního zákazníka jedná, 

a tomu přizpůsobit nabídku. 

6. Ve vztahu k určitému problému, zda nabídne jeho řešení – Každý člověk je čas od 

času konfrontován s obtížnou situací či problémem. Pokud se prodejci podaří 

prostřednictvím nabídnuté služby problém skutečně vyřešit či odstranit, spokojenost 

zákazníka raketově roste. 

7. Ve vztahu k druhým lidem – Spokojenost zákazníka je velmi často podmíněna tím, jak 

ovlivní kupovaný výrobek či služba jeho vztahy k druhým lidem. Tedy jak na daný 

výrobek nebo službu nahlíží zákazníkova rodina či přátelé. „Pokud si však kupuje 



 

zákazník veřejnou službu jako jednotlivec, užitek ze služby čerpá nejen on, ale 

i společnost jako celek.“ (Janečková, 2000, str. 28) 


