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Anotace 

Anotace 

V bakalářské práci jsem zabývala marketingovým výzkumem pro akciovou společnost 

České dráhy. Vytvořila jsem dotazník, pomocí kterého jsem u respondentů (cestujících 

vyuţívajících osobní vlakovou dopravu) zjišťovala jejich spokojenost se sluţbami 

poskytovanými Českými drahami, a. s. Odpovědi v dotazníku jsem následně zpracovala 

a vyhodnotila. Při výzkumu bylo zjištěno mnoho zajímavých návrhů, které by mohly České 

dráhy vyuţít ke zkvalitnění svých sluţeb. Za většinou z těchto návrhů bohuţel stojí nákladné 

finanční investice a je tedy nutné uvaţovat o tom, zda výzkum ČD vyuţijí.  

 

Klíčová slova: marketingový výzkum, dotazník, kvalita sluţeb, spokojenost zákazníků 

 

 

 

 

 

Summary 

In my bachelor's thesis, I have reviewed the marketing research of CD incorporated. I have 

put together a questionaire to determine what the customer satisfaction is with the services 

provided by CD Inc. Answers to questionaire were reviwed and evaluated. During the 

reserch, several ideas have been proposed that would help increasing the quality of CD's 

customer services. Unfortunatelly, large funds would be necessary to realize these changes 

therefore it is up to CD whether they will choose to embark on this route. 

 

Keywords: marketing research, questionnaire, quality of service, customer retention 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

V bakalářské práci se budu zabývat marketingovým výzkumem pro akciovou 

společnost České dráhy. Toto téma jsem si vybrala, protoţe mám k drahám velice blízko. 

Má maminka u drah pracuje, takţe jsem jimi takřka „odkojená“. Velice ráda cestuji, a proto 

bývám ve vlacích poměrně často. Z mé vlastní zkušenosti vím, ţe někdy cestování 

vlakovými soupravami není úplně ideální, ale je to pořád lepší, neţ chodit po svých. Vím, ţe 

to není úplně nejhorší, ale i tak si myslím, ţe by České dráhy mohly zlepšit řadu věcí – od 

čistoty ve vlacích aţ po sluţby, které nabízejí.  

Prvním krokem marketingového výzkumu je definování nejčastějších problémů, 

týkajících se sluţeb Českých drah. Tyto problémy jsou shrnuty do anonymního dotazníku, 

který obsahuje celkem 19 otázek a je na téma „Jak jste spokojeni se sluţbami Českých 

drah“. Otázky jsou rozděleny na 3 části: v první části pokládám respondentům otázky, které 

charakterizují jednotlivé respondenty (např. jak často vyuţívají jízdu vlakem, či kterým 

směrem nejčastěji jezdí). V druhé části se zabývám nedostatky, se kterými se České dráhy 

potýkají. Třetí část dotazníku obsahuje otázky, které byly na základě analýzy daného 

problému vytvořeny s konzultantem. Pro podniky je velice důleţité provádět marketingový 

výzkum, protoţe na jeho základě mohou zjistit řadu informací, které jsou důleţité pro 

podnikání, např.: pomáhá identifikovat problémy, vytváří sběr informací, podává informace 

o konkurenci atd.  

Respondenti byli dotazováni přímo v jedoucím vlaku a to na trasách Ostrava –

 Praha, Praha - České Budějovice, České Budějovice – Brno, Brno – Ostrava. Na dotazník 

odpovědělo celkem 150 náhodných cestujících. Ujetí této trasy trvalo zhruba 16 hodin. 

Bohuţel ani těchto 16 hodin nestačilo k poţadovanému počtu vyplněných dotazníků, a proto 

jsem se vydala na další dvě menší cesty a to do Olomouce a zpět. Výzkum probíhal v období 

od 1. ledna 2010 do 15. února 2010.  

Cílem dotazníku je poskytnout Českým drahám informace, které jsou potřebné pro 

identifikování problematických částí jejich dosavadních sluţeb. Na základě těchto 

poskytnutých informací se mohou (ale také nemusejí) České dráhy pokusit zlepšit své 

dosavadní sluţby.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

České dráhy, a. s. (dále jen ČD) jsou největším ţelezničním dopravcem v České 

republice uţ více neţ 160 let. Mají dominantní postavení v osobní přepravě a v oblasti 

nákladní dopravy byly významným dopravcem aţ do 1. prosince 2007 – tehdy jej převzala 

jejich dceřiná společnost ČD Cargo.  

ČD patří uţ řadu let k nejvýznamnějším evropským ţelezničním společnostem. 

Délka ţelezničních sítí ČD je okolo 9 500 km, pouze na území České republiky najdeme 

okolo 2 500 stanic a zastávek a denně ČD vypraví na 7 000 vlaků nejrůznějších kategorií.  

Státní organizace České dráhy vznikla 1. ledna 1993 rozdělením Československých 

státních drah s. o. (ČSD) na České dráhy s. o. a ŢSR (Ţeleznice Slovenskej republiky) podle 

zákona č. 625/1992 Sb., o zániku státní organizace Československé státní dráhy, a zanikla 

s koncem roku 2002. Do obchodního rejstříku byly České dráhy s. o. zapsány 

25. března 1993, vymazány 7. dubna 2003 [4]. 

 

 

2.1 Historie 

„Železnice je pro mě smysl života: Člověk v klidu sedí a přece se rychle 

pohybuje vpřed.“ 

Wolfgang Korruhn 

ČD vznikly na základě 160leté tradice v ţelezniční dopravě a to na území Čech, 

Moravy a Slezska. Do června roku 2008 byly ČD největším zaměstnavatelem na území 

České republiky, protoţe v ţelezniční dopravě tehdy pracovalo více neţ 

65 000 zaměstnanců. 
1
). Devadesátá léta 20. století znamenaly pro ČD odliv cestujících, ale 

i nákladů. Tento útlum měla na svědomí řada různých faktorů, mezi nimiţ byly 

nejdůleţitější špatný stav tratí a špatný stav vlaků. Ukázku ţelezniční sítě, která byla 

vybudována ve 30. letech 20. století, najdete na obrázku č. 1. Nejdůleţitější historické 

události ČD, naleznete v příloze č. 2. 

                                                 
1
 Stav k roku 2005 



Tereza Fukalová:  Marketingový výzkum pro vybranou společnost 

2009/2010  3 

 

Obrázek č. 1: Ţelezniční síť ve 30. letech 20. století 

 
Pramen: [3] 

 

2.2 Počátky mezinárodní dopravy 

V říjnu roku 1918 vznikl nový samostatný Československý stát. Jiţ od prvních dnů 

své existence byl postaven před nejeden tíţivý problém. Jeden z těch, který lze nazvat 

bezesporu zásadním, se jmenoval „Spojení se světem“ a to samozřejmě po starých 

kolejových tratích [3]. 

Tato situace vyţadovala řešení, protoţe z právního pohledu došlo na hraničních 

přechodech k mimosmluvnímu stavu. Československá republika proto začala hledat cesty, 

jak na hranicích nahradit právní vakuum solidními mezistátními dohodami. První dohodu se 

podařilo uzavřít s Maďarskem, druhou s Polskem. Sloţitější situace nastala při 

komunikování s Německem. Nakonec byla dohoda s Německem nazvána „Smlouva mezi 

Československou republikou a Německou říší o úpravě poměrů na ţeleznicích 

přecházejících československo-německé hranice“. Tato dohoda byla sepsána 

dne 25. července roku 1931, avšak zveřejněna byla aţ o 6 let později ve Sbírce zákonů 

(zákon č. 21/1937 Sb.). 

Československo při svém vzniku mělo pouze mezistátní dopravu ve formě 

lokálních spojů. Dálková doprava byla zavedena aţ v únoru roku 1919 a to prvním 

rychlíkem z Prahy do Paříţe. Tento spoj ale slouţil převáţně pro vojenské účely. Díky tomu, 
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ţe byl trasován přes Rakousko a Švýcarsko, se projevilo i na délce cestovního času. Neţ 

tento spoj přijel do Paříţe, uplynulo 40 hodin. 

Po uzavření mírových dohod roku 1920, kdy mezi vítězi a poraţenými začala 

vznikat jistá normalizace. Projevila se především zkrácením času cesty do Paříţe přes 

Německo (28 hodin) a také byl zaveden civilní spoj do Paříţe, kterému se přezdívalo 

„demokratický rychlík“ a to z toho důvodu, ţe byly ve vlaku řazeny i 3. třídy.  

V obrázku č. 2 vidíte ukázku jízdního řádu z roku 1927. 

 

Obrázek č. 2: Jízdní řád z roku 1927  

 

Pramen: [3] 

 

2.3 Organizační struktura ČD 

Organizační struktura Českých drah, a. s. je tvořena řídícími orgány 

a organizačními sloţkami. 

 

1. Do řídících orgánů ČD patří: 

 Představenstvo; 

 Dozorčí rada; 

 Řídící výbor; 

 Valná hromada. 

 

2. Do organizačních sloţek ČD patří: 

 Generální ředitelství; 

 Odštěpné závody; 

 Organizační jednotky; 
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 Výkonné jednotky. 

 

2.3.1 Představenstvo  

Rozhoduje o všech záleţitostech akciové společnosti České dráhy, pokud nejsou 

stanovami nebo zákonem č. 77/2002 Sb. vyhrazeny do působnosti dozorčí rady. Po 

projednání s odborovými organizacemi schvaluje volební řád, který stanoví způsob 

a podmínky volby a odvolání jedné třetiny členů dozorčí rady volených a odvolávaných 

zaměstnanci akciové společnosti České dráhy. Po předchozím souhlasu dozorčí rady 

rozhoduje rovněţ o nakládání s majetkem akciové společnosti České dráhy (toto 

rozhodování je jinak v působnosti dozorčí rady) [5]. 

 

2.3.2 Dozorčí rada 

Dozorčí rada přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti 

České dráhy a o stavu jejího majetku, včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných 

rozpočtů. Valné hromadě pak předkládá své vyjádření. Dále schvaluje roční podnikatelský 

plán včetně podnikatelské strategie a rozpočty provozování ţelezniční dopravní cesty 

a ţelezniční dopravy. V neposlední řadě uděluje předchozí souhlas k nakládání s majetkem, 

pokud je tento souhlas vyhrazen do její působnosti stanovami [6]. 

 

2.3.3 Řídící výbor 

Práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy vykonává stát prostřednictvím 

řídícího výboru. 

Řídící výbor tvoří tři, vládou písemně pověření, zaměstnanci Ministerstva dopravy 

a po jednom zaměstnanci Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu 

a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj [7]. 

 



Tereza Fukalová:  Marketingový výzkum pro vybranou společnost 

2009/2010  6 

 

2.3.4 Generální ředitelství 

Generální ředitelství je vrcholovou organizační sloţkou Českých drah, a.s., která 

zajišťuje realizaci rozhodnutí řídících orgánů a integritu řízení všech organizačních sloţek 

Českých drah, a.s. [8]. 

V čele generálního ředitelství je generální ředitel a pod generálním ředitelem 

pracují generální náměstci. 

 

 

2.3.5 Odštěpné závody 

Odštěpnými závody jsou organizační sloţky, které se zapisují do OR. Pro ČD bylo 

zřízeno Ţelezniční zdravotnictví jako odštěpný závod.  

Cílem Ţelezničního zdravotnictví je zajišťovat veškeré činnosti týkající se 

zdravotní péče, např. poskytování léků, přeprava nemocných, poskytování zdravotnické 

techniky a další činnosti související s předmětem činnosti ČD. 

 

 

2.3.6 Organizační jednotky 

Organizační jednotky jsou vlastně organizační sloţky ČD. Mají vymezenou územní 

působnost, se kterou zajišťují: 

a) průřezové činnosti nezajišťované odštěpnými závody; 

b) činnosti související s provozováním ţelezniční dopravy a přepravy. 

 

Typy organizačních sloţek 

Zásobování – zajišťují nákup, skladování a dodávky materiálových zásob. 

Odúčtovna přepravních tržeb – cílem je zabezpečení plateb, zúčtování, kontrola trţeb, 

odborné řízení pokladniční sluţby v ţelezničních stanicích, vykonávání 

přípravy a zkoušek zaměstnanců pracující v pokladnách, zajištění 

a koordinace práce souvisejícím s odúčtováním vozů osobní přepravy. 

Vlakový doprovod osobní dopravy – doprovod vlaků, který provádí kontrolu jízdních 

dokladů, odbavení cestujících, poskytování informací. 
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Regionální správa majetku – zajišťuje vykonávání správy u nemovitého majetku a snaţí se o 

jeho nejefektivnější vyuţití, které souvisí s podnikáním ČD. 

Krajské centrum osobní dopravy – hlavním cílem je zajištění a organizace osobní dopravy. 

Regionální centra provozu – zajišťují obsluhu dráhy na základě smluvního ujednání mezi 

ČD a SŢDC a organizují vlakovou dopravu. 

 

 

2.3.7 Výkonné jednotky 

Výkonné jednotky patří k dalším organizačním sloţkám ČD, které mají vymezenou 

působnost. Jejich hlavní činností je provozování ţelezniční dopravy a přepravy, provozování 

ţelezniční dopravní cesty, která je ve veřejném zájmu, a také zajišťuje provozuschopnost, 

modernizaci a rozvoj ţelezniční dopravní cesty. 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ MARKETINGOVÉHO 

VÝZKUMU 

Marketingový výzkum je cílevědomá a organizovaná činnost směřující k opatření 

informací o vnějším okolí podniku, o relativním trhu, popř. o některé části takového trhu. 

Zajišťuje všechny typy informací, které jsou pro podnik důleţité, a není moţno je získat 

z některé jiné části marketingového informačního systému. Je základním předpokladem 

uplatňování marketingového přístupu k řízení, kterým je schopnost podniku reagovat na 

stále se měnící situaci na trhu a v širším marketingovém prostředí [1]. 

 

 

3.1 Proces marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum provádějí společnosti proto, aby mohly lépe poznat 

marketingové problémy.  

 

Efektivní marketingový výzkum zahrnuje 5 kroků: 

1. definování problému a cílů výzkumu; 

2. sestavení plánu výzkumu; 

3. shromaţďování informací; 

4. analýza informací; 

5. presentace výsledků. 

 

Při sběru informací se můţe vyuţívat informačních zdrojů. Ty mohou být primární 

nebo sekundární.  

 

Sekundární informační zdroje – jsou to takové zdroje, které uţ jednou byly kvůli 

nějakému účely shromáţděny a pouţity, ale jsou i nadále k dispozici pro zpracování. 

Primární informační zdroje – jsou to původní informace, které musí firma 

nejprve získat pro konkrétní řešení problému. 
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3.2 Sekundární informační zdroje 

Sekundární informace mají tu výhodu, ţe se získáním sekundárních informací jsou 

spojeny niţší náklady a dají se rychle získat. Nevýhoda spočívá v tom, ţe tyto informace se 

někdy těţce shánějí a můţe se stát, ţe nebudou aktuální nebo budou hodně zastaralé, 

nepřesné nebo neúplné. 

 

Do sekundárních informačních zdrojů patří: 

 interní zdroje – jsou to interní zdroje podniku, mohou zahrnovat přehledy zisku 

a ztrát, bilance, přehled zásob nebo to mohou být i zprávy z předchozích výzkumů; 

 státní publikace; 

 periodiky a knihy; 

 komerční údaje. 

 

 

 

3.3 Primární informační zdroje 

Jsou mnohem nákladnější, neţ sekundární informační zdroje a jejich sběr trvá 

mnohem delší dobu. Tyto informace jsou ale pro řešení určitého problému daleko 

významnější.  

 

Výzkumné přístupy pro získání primárních informací: 

1. pozorování – výzkumní pracovníci se pohybují v určitých prostorách a poslouchají, 

o čem se zákazníci baví; 

2. skupinové orientované dotazování – tazatel si vybere skupinku lidí o 6 aţ 10ti 

osobách a s nimi stráví několik hodin, ve kterých diskutují o řešeném problému; 

3. průzkum – firmy nejčastěji pouţívají průzkumu, aby se dozvěděly něco o lidských 

znalostech, dovednostech, názorech; 

4. experimentování – je to nejhodnotnější výzkum. Vyţaduje správný výběr vhodných 

subjektů, které budou zkoumány. Pouţívá se pro odhalení vztahů mezi příčinou 

a jejím důsledkem.  
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Při sběru primárních informací se pouţívají dva nástroje: 

a) dotazníky – jsou nejpouţívanějším nástrojem pro získání primárních informací. 

Dotazníky obsahují řadu otázek, na které respondenti odpovídají. Dotazníky musí 

být pečlivě sestaveny a poté vyzkoušeny na určitém vzorku lidí, neţ dojde 

k samotnému dotazování respondentů. Dotazník můţe mít otázky s otevřeným 

i uzavřeným koncem;  

o otevřený konec – umoţňují respondentům odpovídat vlastními slovy 

o uzavřený konec – je dáno několik variant odpovědí a respondenti si mezi 

nimi vybírají  

b) technická zařízení – tyto prostředky se pouţívají jen zřídka. Pouţívají se pro 

změření intenzity zájmu respondenta. Mohou se pouţívat galvanometry, 

tachystoskopy, oční kamery, audiometry [2]. 
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4 REALIZACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU A JEHO 

ANALÝZA 

Respondenti byli dotazováni přímo v jedoucím vlaku a to na trasách Ostrava –

 Praha, Praha - České Budějovice, České Budějovice – Brno, Brno – Ostrava. Na dotazník 

odpovědělo celkem 150 náhodných cestujících. Ujetí této trasy trvalo zhruba 16 hodin. 

Bohuţel ani těchto 16 hodin nestačilo k vyplnění 150 poţadovaných dotazníků, a proto jsem 

se vydala na další dvě menší cesty a to do Olomouce a zpět. Výzkum probíhal v období 

od 1. ledna 2010 do 15. února 2010. Trasu, kterou jsem projela, je vidět na obrázku č. 3. 

Pro ujetí této trasy jsem pouţívala vlaky IC a Rychlíky. Výzkum probíhal vţdy 

od ranních do odpoledních hodin, konkrétněji od 8 hodiny ráno do 16 hodiny odpolední. 

Vzor dotazníku naleznete v příloze č. 1. 

 

 

 

Obrázek č. 3: Trasa, kterou jsem projela při vyplňování dotazníků 

 

Pramen: [vlastní zpracování] + [9] 
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4.1 Vyhodnocení dotazníků 

Otázka č. 1: 

„Jak často jezdíte vlakem?“ je úvodní otázkou, kterou jsem potřebovala zjistit, jak 

často zákazníci vyuţívají vlak. Odpovědi na otázku jsou znázorněny v tabulce č. 1 

a v grafu č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Jak často jezdíte vlakem 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

1x denně 27 18 

1x týdně 34 23 

1x měsíčně 37 25 

Jiná 52 34 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 1: Grafické vyjádření otázky č. 1 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Převáţná část respondentů a to 34 % odpovědělo, ţe vlakem jezdí velmi zřídka a to 

v rozmezí od 1x za několik měsíců do 1x za několik let. Naopak nejméně početnou skupinu 

18%

23%

25%

34%
1x denně

1x týdně

1x měsíčně

Jiná
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tvoří lidé, kteří pouţívají vlak denně. Těchto respondentů bylo pouze 27 - tvoří pouhých 

18 %. 

 

 

Otázka č. 2: 

„Odkud a kam jedete?“ tato otázka byla pokládána, abych zjistila nejčastější nástupní 

a výstupní stanice. Výsledky na tuto otázku najdete v tabulce č. 2 a grafu č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Odkud jedete 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ostrava 37 42 

Brno 13 15 

Přerov 6 7 

Třebíč 8 9 

Olomouc 7 8 

Praha 5 5 

Jihlava 5 6 

České Budějovice 7 8 

Celkem 88 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 2: Grafické vyjádření otázky č. 2 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Na první část otázky „Odkud jedete“ bylo vybráno 8 nejpočetnějších míst. Proto 

součet respondentů nedává číslo 150, ale pouze 88. Zbylých 62 odpovědí nebylo 

vyhodnocováno, protoţe se vyskytovaly v průměru jednou nebo dvakrát. Za nejčastější 

výchozí město byla označována Ostrava. Z tohoto města odcestovalo na 42 % respondentů. 

Na druhém místě se umístilo Brno se svými 15 %. Celkem překvapivý výsledek se projevil 

u města Prahy, která měla se svým zastoupením 5 respondentů - pouhých 5 %. 

 

Tabulka č. 3: Kam jedete 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Olomouc 13 12 

Hranice na Moravě 5 5 

Praha 28 27 

Ostrava 31 30 

Třebíč 5 5 

Brno 16 15 

Jihlava 6 6 

Celkem 104 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 3 Grafické vyjádření otázky č. 2 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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U této otázky bylo vybráno pouze 7 nejčetnějších cílových stanic. Proto celkový 

počet respondentů neodpovídá 150, ale 104. I zde se zbývající počet odpovědí vyskytoval 

pouze jednou nebo dvakrát. Největší počet dotazovaných odpověděl, ţe míří do města 

Ostravy (30 %) a vzápětí za Ostravou se umístila Praha se svými 27%. Dalšími městy, do 

kterých se cestující vydávají, byli Brno (15 %), Olomouc (12 %), Jihlava (6 %) a Třebíč 

společně s Hranicemi na Moravě dosahují výsledku 5 %. 

 

 

Otázka č. 3: 

„Pro jaké účely nejčastěji vyuţíváte jízdy vlakem?“ tato otázka byla pouze orientační. 

Chtěla jsem zjistit, za jakými účely nejčastěji respondenti vlak vyuţívají. Výsledky na 

tuto otázku najdete v tabulce č. 4 a grafu č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Pro jaké účely nejčastěji vyuţíváte jízdy vlakem 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Do práce 32 21 

Na sluţební cestu 6 4 

Do školy 61 41 

Na rekreaci 19 13 

Jiná 32 21 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 4: Grafické vyjádření otázky č. 3 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Převáţně 41 % pouţívá jízdu vlakem k tomu, aby se dostalo do školy (výzkum se 

prováděl v ranních hodinách). 21 % respondentů uvedlo, ţe vlakem jezdí do práce a nebo na 

soukromé účely, jako jsou návštěvy, kulturní akce, či výlety za rodinou. Pouhých 13 % 

respondentů odpovědělo, ţe jezdí na rekreaci či sluţební cestu.  

 

 

Otázka č. 4: 

„Kam právě teď jedete?“ opět je tato otázka pouze orientační, čili se z ní nevyvozují 

ţádné závěry. Chtěla jsem zjistit, za jakým účelem právě respondent vyuţívá vlak. 

Zpracování této otázky najdete v tabulce č. 5 a grafu č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Kam právě teď jedete 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Do práce 27 18 

Na sluţební cestu 11 7 

Do školy 52 35 

Na rekreaci 18 12 

Jiná 42 28 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 5: Grafické vyjádření otázky č. 4 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Jelikoţ byl výzkum prováděn v rozmezí mezi 8 hodinou ranní aţ 15 hodinou 

odpolední, projevil se tento fakt i na odpovědích respondentů. Většina z nich odpověděla, ţe 

právě jede nebo se vrací ze školy (35 %), jako jinou moţnost označilo 28 % dotazovaných, 

a uváděli, ţe právě jedou na návštěvu za rodinou, za kulturními akcemi, na pohovory 

ohledně práce, či jedou na výlet. Pouhých 18 %  respondentů jelo do práce. Na sluţební 

cestu jelo 7 %. Na rekreaci 12 % dotazovaných. 
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Otázka č. 5: 

„Kterými vlaky nejčastěji jezdíte?“ touto otázkou jsem chtěla zjistit, které vlaky jsou 

nejvíce vyuţívány cestujícími. Protoţe výzkum se prováděl převáţně ve vlacích IC 

a Rychlících, projevila se tato skutečnost v odpovědích respondentů. Zpracování této 

otázky najdete v tabulce č. 6 a grafu č. 6.  

 

Tabulka č. 6: Kterými vlaky nejčastěji jezdíte 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Osobní 15 10 

Rychlík 93 62 

EC, IC 39 26 

Pendolino 3 2 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 6: Grafické vyjádření otázky č. 5 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Převáţně 62 % dotazovaných jezdí Rychlíky. Vlaky EC a IC vyuţívá 26 % 

cestujících. Osobní vlaky vyuţívá 10 % lidí a pouhé 2 % dotazovaných jezdí Pendolinem. 
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Otázka č. 6: 

„Stává se Vám často, ţe má Váš vlak zpoţdění?“ touto otázkou jsem chtěla zjistit 

dochvilnost vlakových spojů. Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce č. 7 a grafu 

č. 7. 

 

Tabulka č. 7: Stává se Vám často, ţe má Váš vlak zpoţdění 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ano 88 59 

Ne 62 41 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 7: Grafické vyjádření otázky č. 6 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Výsledek této otázky nevyšel moc rozdílně. Na 59 % dotazovaných odpovědělo, ţe 

často čekají na zpoţděný vlak a 41 % uvedlo, ţe vlaky, kterými jezdí, zpoţdění nemívají.  
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Otázka č. 7: 

„Jak dlouho většinou trvá zpoţdění vlaku?“ tato otázka byla poloţena respondentům, 

abych zjistila, jak dlouho mívají ČD zpoţdění a zároveň jsem chtěla zjistit, zda 

respondenti toto zpoţdění pociťují či ne. Mnoho z respondentů uvádělo, ţe zpoţdění 

bývá minimální - do 10 minut. Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce č. 8 a grafu 

č. 8. 

 

Tabulka č. 8: Jak dlouho většinou trvá zpoţdění vlaku 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Do 10 minut 75 50 

Do 30 minut 62 41 

Do 1 hod 10 7 

Nad 1 hod 3 2 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 8: Grafické vyjádření otázky č. 7 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Cestující musí v průměru čekat na zpoţděný vlak zhruba 10 minut. Tento stav 

uvedlo 50 % respondentů. V rozmezí od 11 do 30 minut musí čekat 41 % cestujících. 

Zpoţdění vlaku, které trvá do 1 hodiny nebo nad 1 hodinu uvedla pouze malá část 

dotazovaných. 
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Otázka č. 8: 

„Jak jste spokojeni s ochotou personálu na nádraţí?“ tato otázka byla pokládána 

z důvodu zjištění ochoty a vstřícnosti zaměstnanců ČD vůči klientům. Zpracování na 

tuto otázku najdete v tabulce č. 9 a grafu č. 9. 

 

Tabulka č. 9: Jak jste spokojeni s ochotou personálu na nádraţí 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

1 38 25 

2 61 41 

3 38 25 

4 11 7 

5 2 2 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 9: Grafické vyjádření otázky č. 8 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Tato otázka byla hodnocena bodovou stupnicí, která se pouţívá na Základních 

školách. Cestující hodnotili ochotu personálu od známek 1 aţ po 5, kdy 1 znamenala 

nejlepší známku a 5 tu nejhorší. 

Nejčastější známkou, kterou byl personál (pracující na nádraţí v informacích či prodejnách 

jízdenek) ohodnocen, byla známka 2 (41 %). Se shodou 25 % se vyskytují známky 1 a 3. 
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7 % dotazovaných hodnotí ochotu personálu známkou 4. Pouhé 2 % respondentů se 

domnívá, ţe chování personálu je nepřijatelné, a proto je ohodnotila známkou 5. 

 

 

Otázka č. 9: 

„Jak jste spokojeni s ochotou personálu ve vlaku?“ tato otázka byla poloţena ze 

stejného důvodu jako otázka č. 8. I zde jsem chtěla zjistit, jak působí zaměstnanci ČD 

na klienty. Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce č. 10 a grafu č. 10. 

 

Tabulka č. 10: Jak jste spokojeni s ochotou personálu ve vlaku 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

1 54 36 

2 74 50 

3 11 7 

4 5 3 

5 6 4 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 10: Grafické vyjádření otázky č. 9 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Při hodnocení otázky č. 9 se pouţívala stejná bodová stupnice jako při otázce č. 8. 

K personálu, který se nachází v rámci vlaku, byli cestující méně kritičtí, neţ u předchozí 

otázky. Obecně brali cestující personál, který se nachází ve vlaku jako příjemnější, neţ ten, 

který se nachází na nádraţí. I zde 50 % respondentů uvedlo, ţe ochotu personálu hodnotí 

známkou 2. 36 % respondentů uvedlo, ţe neshledávají ţádnou chybu, a proto je ohodnotilo 

známkou 1. Známkou číslo 3 ohodnotilo 7 % cestujících, 3 % respondentů uvádí, ţe jejich 

ochota je dostačující (4) a 4 % ji hodnotí jako nedostačující (5). Z výzkumu bylo zjištěno,ţe 

s ochotou a vstřícností jsou na tom lépe zaměstnanci, kteří pracují přímo v jedoucím vlaku. 

 

 

Otázka č. 10: 

„Je podle Vás ve vlaku čisto?“ touto otázkou jsem se snaţila zjistit, jaký mají cestující 

názor k čistotě ve vlacích. Naprostá většina z respondentů se shodla na tom, ţe vlaky 

jsou silně znečištěné a ČD by měly zavést opatření, které povedou ke zlepšení čistoty 

ve vlacích. Zpracování této otázky najdete v tabulce č. 11 a grafu č. 11. 

 

Tabulka č. 11: Je podle Vás ve vlaku čisto 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

1 7 5 

2 32 21 

3 58 39 

4 30 20 

5 23 15 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 11: Grafické vyjádření otázky č. 10 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Bodování je shodné jako předchozí dvě otázky (viz otázka č. 8 a 9). 

Drtivá většina cestujících byla s čistotou vlaku nespokojena. 39 % dotazovaných ohodnotilo 

čistotu vlaku známkou 3. Na druhém místě s 21 % se umístila známka 2 a 20 % respondentů 

si myslí, ţe vlaky jsou znečištěné, a proto je ohodnotila známkou 4. V poslední řadě 15 % 

cestujících uznalo, ţe vlaky jsou silně znečištěny, tudíţ je oznámkovali nejhorší známkou, 

známkou 5. Pouhých 5 % cestujících si myslí, ţe vlaky jsou čisté (známka 1). 

 

 

Otázka č. 11: 

„Myslíte si, ţe ceny lístků jsou příliš drahé?“ touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda si 

cestující myslí, ţe ceny jízdenek jsou vysoké. Z výzkumu vyplynulo, ţe ti, kteří 

vyuţívají slevy, si myslí, ţe ceny jsou příznivé. Ti, kteří slevy nevyţívají si myslí, ţe 

ceny jsou naopak vysoké. V některých případech se ale také objevilo, ţe ceny jsou 

vysoké i přes to, ţe pouţívají různé formy slev. Tento jev se ale vyskytoval ojediněle. 

Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce č.  12 a grafu č. 12. 
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Tabulka č. 12: Myslíte si, ţe ceny lístků jsou příliš drahé 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ano 88 59 

Ne 62 41 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 12: Grafické vyjádření otázky č. 11 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Převáţná část dotazovaných si myslí, ţe ceny jízdenek jsou drahé (59 %). Zbylých 

41 % se domnívá, ţe ceny jsou přijatelné. 
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Otázka č. 12: 

a) „Vyuţíváte nějakých slev?“ tato otázka navazuje z části na předešlou otázku. Díky 

předešlé otázce jsem zjistila, jaký názor mají cestující na ceny jízdného. V této otázce 

se zabývám tím, kolik lidí vyuţívá slev. Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce 

č. 13 a grafu č. 13. 

 

Tabulka č. 13: Vyuţíváte nějakých slev 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ano 119 79 

Ne 31 21 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 13: Grafické vyjádření otázky č. 12 a) 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Celkem 79 % respondentů uvedlo, ţe pouţívají různé formy slev. Ve zbylých 21 % 

zákazníci slevy nevyuţívají. 
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b) „Jakých slev vyuţíváte?“ touto otázkou jsem chtěla zjistit, jaké slevy respondenti 

vyuţívají, a zároveň jsem chtěla zjistit, které slevy jsou nejvíce vyuţívány. Zpracování 

na tuto otázku najdete v tabulce č.  14 a grafu č. 14. 

 

Tabulka č. 14: Jakých slev vyuţíváte 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Studentská 53 44 

Důchodcovská 13 11 

Inkarta 32 26 

Jiné 23 19 

Celkem 121 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 14: Grafické vyjádření otázky č. 12 b) 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Zjistila jsem, ţe 121 respondentů vyuţívá různých slev. 44 % dotazovaných má 

studentskou slevu. Ve 26 % cestující vyuţívají Inkartu, 19 % respondentů označilo „Jinou 

moţnost“ (např. kilometrickou banku, zákaznické jízdné, průkaz ZTP, reţijní průkaz, 

skupinové jízdné, zpáteční jízdné). 

Zbylých 11 % byli senioři, kteří vyuţívají důchodcovské slevy. 
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Otázka č. 13: 

a) „Postrádáte nějakou sluţbu v rámci nádraţí?“ tato otázka byla poloţena výhradně 

pro orientaci ČD, aby věděly, jakým směrem se mají vydat při zkvalitňování svých 

sluţeb. Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce č. 15 a grafu č. 15. 

 

Tabulka č. 15: Postrádáte nějakou sluţbu v rámci nádraţí 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ano 29 19 

Ne 121 81 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 15: Grafické vyjádření otázky č. 13 a) 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Z této otázky vyplývá, ţe jsou cestující se sluţbami poskytovanými na nádraţí 

spokojeni. V 81% cestující uvedli, ţe ţádnou sluţbu nepostrádají a zbylých 19 % uvedlo, ţe 

ano. 
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b) „Jakou sluţbu postrádáte?“ v této otázce jsem zjišťovala konkrétní sluţby, které 

zákazníci na nádraţí postrádají. Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce č. 16 

a grafu č. 16. 

 

Tabulka č. 16: Jakou sluţbu v rámci nádraţí postrádáte 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Wifi 10 48 

Zlepšení čekáren 2 9 

Neplacené WC 2 9 

Občerstvení 3 14 

Značení přestupů 2 10 

Zákaz vstupu bezdomovcům 2 10 

Celkem 21 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 16: Grafické vyjádření otázky č. 13 b) 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Pouze 21 respondentů mělo návrh na zkvalitnění sluţeb ČD. Vlivem dnešní 

elektronické doby cestující poţadují, aby v areálu nádraţí byla moţnost internetového 

připojení pomocí tzv. wifi (48 %). Se 14 % se na druhém místě umístil návrh zřízení 

restaurací v prostorách nádraţí. Tento návrh je ale diskutabilní, protoţe na mnohých 

nádraţích uţ restaurace nebo různá občerstvení jsou. Na 4. a 5. místě s 10 % stojí ţádosti 
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o zkvalitnění značení přestupů a zákazu vstupu bezdomovcům. Poslední dvě příčky se 

shodnými 9 % se objevilo zlepšení čekáren a neplacené WC v nádraţních prostorách. 

 

 

Otázka č. 14: 

a) „Postrádáte nějakou sluţbu v rámci vlaku?“ tato otázka byla poloţena ze stejného 

důvodu jako otázka č. 13, tedy, aby ČD věděly, které sluţby (v rámci vlaku) mohou 

zlepšit nebo inovovat. Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce č. 17 a grafu č. 17. 

 

Tabulka č. 17: Postrádáte nějakou sluţbu v rámci vlaku? 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ano 47 31 

Ne 103 69 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 17: Grafické vyjádření otázky č. 14 a) 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Výsledky této otázky jsou shodné jako předchozí výsledky. Opět 69 % cestujících 

ţádnou sluţbu v rámci vlaku nepostrádá a zbylých 31 % má návrhy na zlepšení. 
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b) „Jakou sluţbu postrádáte?“ tady jsem opět zjišťovala konkrétní sluţby, které 

cestujícím ve vlacích chybí. Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce č. 18 a grafu 

č. 18. 

 

Tabulka č. 18: Jakou sluţbu v rámci vlaku postrádáte 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Wifi 20 44 

Přípojky 230 W 11 24 

Obsluha s jídlem 3 7 

Ochranka 4 9 

Kuřácký vagon 3 7 

Display s polohou 2 5 

Úklid během jízdy 2 4 

Celkem 45 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 18: Grafické vyjádření otázky č. 14 b) 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Pouze 45 respondentů mělo návrh, jaké sluţby by ČD mohly poskytovat. Také ve 

vlaku cestující poţadují internetové připojení pomocí sítě wifi (44 %). Ve 24 % případů 

cestující poţadují instalaci přípojek na 230 W. Pro zvýšení bezpečnosti ve vlacích 

respondenti poţadují, aby ve vozech byli kvalifikovaní pracovníci, kteří by plnili funkci 
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ochranky (9 %). Na 4. a 5. místě se 7 % se umístily návrhy na podávání jídla ve vlacích 

a přiřazení kuřáckého vagónu. Předposlední místo (5 %) obsadil návrh na zřízení displaye, 

který by ukazoval současnou polohu vlaku. Na posledním místě se 4 % je návrh o úklid 

vagónů i během jízdy. 

 

 

Otázka č. 15: 

„Vyhovuje Vám současný stav cestování s EC a IC, které jsou bez příplatků, ale tudíţ 

se sníţeným komfortem?“ tato otázka byla poloţena záměrně. Vlaky EC a IC jsou uţ 

bez příplatků, ale díky tomu se ve vlacích nedostává takového komfortu, který by tyto 

vlaky měly mít. Proto mě zajímalo, zda cestujícím tento stav vyhovuje nebo ne. 

Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce č.  19 a grafu č. 19. 

 

Tabulka č. 19: Vyhovuje Vám součastný stav cestování s EC a IC 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ano 79 52 

Ne 19 13 

Je mi to jedno 52 35 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 19: Grafické vyjádření otázky č. 15 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Na tuto otázku odpovědělo 52 % dotazovaných „Ano“ – tudíţ jim současný stav 

cestování s vlaky EC a IC, které jsou bez příplatků, vyhovuje. Pouze 13 % dotazovaných 

tento stav nevyhovuje, a zbylým 35 % je to jedno. 

 

 

Otázka č. 16: 

„Byli byste ochotni kvůli většímu komfortu ve vlacích zaplatit k jízdnému příplatek?“ 

tato otázka navazuje na předcházející otázku. Chtěla jsem zjistit, zda by si cestující 

raději připlatili za větší pohodlí a čistotu ve vlacích či ne. Zpracování na tuto otázku 

najdete v tabulce č. 20 a grafu č. 20. 

 

Tabulka č. 20: Byli byste ochotni zaplatit k jízdnému příplatek 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ano 65 43 

Ne 85 57 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 20: Grafické vyjádření otázky č. 16 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Více neţ polovina cestujících (57 %) je ochotna kvůli většímu komfortu ve vlaku 

zaplatit příplatek. Zbylých 43 % přípatek zaplatit odmítá. 

 

 

Otázka č. 17: 

„Propagační časopisy „ČD pro Vás“, které naleznete ve vlacích:“ 

a) „Víte, ţe existují?“ tato otázka má opět velký význam pro ČD. Díky ní dokáţou 

posoudit, zda se jim vyplatí investovat peníze do časopisů, které se nalézají ve vlacích. 

Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce č. 21 a grafu č. 21. 

 

Tabulka č. 21: Víte, ţe propagační časopisy „ČD pro Vás“ existují? 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ano 120 80 

Ne 30 20 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 21: Grafické vyjádření otázky č. 17 a) 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

V 80 % si jsou cestující vědomi toho, ţe časopisy „ČD pro Vás“, které jsou ve 

vlacích umístěny, existují. Ve zbylých 20 % si toho cestující vědomi nejsou. 
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b) „Čtete je?“ tato otázka je poloţena ze stejného důvodu jako předchozí. Zpracování 

na tuto otázku najdete v tabulce č. 22 a grafu č. 22. 

 

Tabulka č. 22: Čtete propagační časopisy „ČD pro Vás“? 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ano 60 40 

Ne 90 60 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 22: Grafické vyjádření otázky č. 17 b) 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Z výzkumu vyplývá, ţe 40 % respondentů časopis „ČD pro Vás“ čte. Zbylých 60 % 

tento časopis nečte. 

 

 

c) „Myslíte si, ţe mají smysl?“ rovněţ i tato otázka je poloţena ze stejného důvodu jako 

předcházející dvě otázky. Z tohoto dotazu je moţné zjistit, zda cestující tyto časopisy 

čtou. ČD si mohou odvodit, zda se jim výroba tohoto časopisu vyplatí. Zpracování na 

tuto otázku najdete v tabulce č. 23 a grafu č. 23. 
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Tabulka č. 23: Myslíte si, ţe časopisy „ČD pro Vás“ mají smysl? 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ano 76 51 

Ne 74 49 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 23: Grafické vyjádření otázky č. 17 c) 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Výsledek této otázky dopadl velice sporně, takřka nerozhodně. V 51 % respondenti 

uvedli, ţe si myslí, ţe tyto časopisy mají smysl. Zbylých 49 % naopak uvedlo, ţe tyto 

časopisy smysl nemají. 
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Otázka č. 18: 

„Jste spokojeni s elektronickými informačními systémy ve stanicích?“ touto otázkou se 

snaţím zjistit názor cestujících na světelné panely (pragotrony) a rozhlasy. Zpracování 

na tuto otázku najdete v tabulce č. 24 a grafu č. 24. 

 

Tabulka č. 24: Jste spokojeni s elektronickými informačními systémy ve stanicích 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Ano 120 80 

Ne 20 13 

Je mi to jedno 10 7 

Celkem 150 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 24: Grafické vyjádření otázky č. 18 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Z této otázky vyplývá, ţe elektronické panely jsou zcela v pořádku, protoţe 80 % 

cestujících uvedlo, ţe jsou s nimi spokojeni. Pouze ve 13 % případů cestující přiznali, ţe 

s nimi spokojeni nejsou, například z důvodu špatného značení elektronických panelů či 

nedostatečné hlasitosti rozhlasů. Zbylých 13 % respondentů nezaujímá ţádný postoj k této 

otázce a stav elektronických systémů na nádraţí povaţují za nedůleţitý. 
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Otázka č. 19: 

„Co byste zlepšili?“ tato otázka byla otevřená, respondenti mohli napsat cokoliv, co je 

napadlo. Opět tato otázka slouţí převáţně pro ČD jako „tip“ co mohou zlepšit ve svých 

dosavadních sluţbách. Zpracování na tuto otázku najdete v tabulce č. 25 a grafu č. 25. 

 

Tabulka č. 25: Co byste zlepšili 

 

Počet 

respondentů 

Počet 

procent 

Vozový park 14 14 

Vlakové spoje 12 12 

Regulace teploty 12 12 

Zpřesnění příjezdů, odjezdů 13 13 

Čistota nádraţí 5 5 

Wifi 7 7 

Ochranka ve vlaku 5 5 

Ceny 7 7 

Čistota vlaku 25 25 

Celkem 100 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 25: Grafické vyjádření otázky č. 19 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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V této otázce se vyskytovalo hodně odpovědí, a proto jsem vybrala 9 nejčetnějších. 

Ve 25 % se cestující doţadují, aby byla zvýšená čistota vlaku. Ve 14 % by cestující 

změnili dosavadní vozový park a nahradili jej zcela novým. U 13 % případů by cestující 

zpřesnili časy příjezdů a odjezdů, vlakové spoje společně s regulací teploty jsou na 4. místě 

(12 %). Zbylých 24 % je rozděleno mezi sníţení a regulací cen jízdného (7 %), ochranou ve 

vlaku proti případným krádeţím (5 %), internetovým připojením pomocí wifi (7 %) 

a čistotou nádraţí (5 %). 
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5 NÁVRHY, DOPORUČENÍ 

Na základě vyhodnocení dotazníku budu v této kapitole navrhovat společnosti 

ČD, a. s. doporučení, která by měla vést ke zkvalitnění jejich dosavadních sluţeb. 

 

Prvními 4 otázkami v dotazníku se nebudu zabývat, protoţe mají pouze informační 

charakter, který vypovídá o respondentovi, jak často a pro jaké účely vyuţívá jízdu vlakem.  

 

Z otázky č. 5 vyplývá, ţe nejvíce lidí vyuţívá vlaky typu Rychlík. Proto si myslím, 

ţe převáţná část opatření, návrhů na zlepšení sluţeb či zkvalitnění jízdy vlakem by se mělo 

týkat převáţně tohoto typu vlaků.  

V otázce č. 6 a 7 jsem zjišťovala, zda se cestující často potýkají se zpoţděním vlaku 

a jak dlouho dané zpoţdění trvá. Víc neţ polovina respondentů odpověděla, ţe vlaky 

zpoţdění mají, ale nejčastěji pouze do 10 minut. Z toho vyplývá, ţe vlaky jezdí poměrně na 

čas a pokud se nestane nějaká přírodní kalamita (záplavy, mnoho sněhu), vlaky velké 

zpoţdění nemívají. Setkala jsem se ovšem s názory několika pasaţérů, kteří tvrdili, ţe by se 

ČD měly pokusit lépe spočítat zpoţdění vlaku, kdyţ ví, z jakého důvodu je vlak opoţděn, 

a neměli by přihazovat zpoţdění po minutách, ale rovnou dle závady by měli určit, 

konečnou délku zpoţdění. Toto bohuţel ale ve skutečnosti není moţné, protoţe sami 

operátoři, kteří ovládají informační tabule, neví, jak velké zpoţdění bude. Tito operátoři sice 

znají příčinu zpoţdění vlaku, ale orientují se dle ostatních vlakových stanic a počítače, který 

jim určí jak velké zpoţdění mají cestujícím nahlásit. Kdyby na pragotronové tabuli operátoři 

uvedli větší zpoţdění, neţ jaké ve skutečnosti bude, mohlo by se stát, ţe nějakému 

cestujícímu ujede vlak, pak si daný cestující můţe jít stěţovat. Z tohoto důvodu je nutné 

přidávat zpoţdění po pár minutách. Další návrh od cestujících byl i ten, aby se na internetu 

dalo zjistit, zda vlak jede na čas nebo má zpoţdění, případně jak velké to zpoţdění je. 

Ovšem tuto sluţbu ČD uţ dávno nabízejí a to na jejich internetových stránkách, pod názvem 

„Poloha vlaku“. Zde najdete jak místo, kde se právě vlak nachází, tak i jeho údaj o zpoţdění.  

V otázce č. 8, kdy se hodnotila ochota personálu na nádraţí i ve vlaku, vyšlo 

najevo, ţe příjemnější a vstřícnější pracovníci se nacházejí přímo v jedoucím vlaku. 

Pracovníci na nádraţí bývají obyčejně pod větším tlakem, protoţe jsou v kontaktu s mnohdy 

nespokojenými cestujícími, zvláště, kdyţ se čeká na zpoţděný vlak. Jsou také pod tlakem 
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z toho důvodu, ţe mnohdy musí pracovat velmi rychle, aby obslouţili veškeré cestující. 

Personál, který je ve vlaku, pracuje svým vlastním tempem, pokud se nevyskytne nějaký 

problém. Tady nejde navrhnout určitá opatření, jak zaměstnance přimět k ochotnějšímu 

vystupování – moţná, by se mohly provádět kontroly takového typu, ţe by se po nádraţí 

nebo ve vlaku procházely pověřené osoby, které by kontrolovaly vystupování zaměstnanců 

a hodnotili je. V případě nevhodného chování by kontrolor vyčetl nedostatky a na 

příslušném místě by tyto poznatky odevzdal. Pokud by se nevhodné chování zaměstnance 

opakovalo nebo bylo dokonce trvalé, záleţelo by na vedení, jak by se s takovým 

zaměstnancem vypořádalo. 

Čistota vlaků se hodnotila v otázce č. 10. V tomto hodnocení nebyli cestující příliš 

shovívaví a málokdo řekl, ţe jim vlaky připadají čisté. Výjimku tvoří Pendolino, o kterém 

cestující tvrdili, ţe bývá čisté. V ostatních typech vlaků to uţ bylo horší. Proto bych 

navrhovala, aby zřídili novou pracovní sílu. Tato pracovní síla by v průběhu jízdy chodila 

vlakem a uklízela jej. Nemám na mysli, aby vytírala podlahu, ale aby alespoň vynesla 

odpadky, doplnila hygienické potřeby, popř. vyčistila WC. Momentální situace je taková, ţe 

jakmile vlak přijede do cílové stanice, „naběhnou“ do něj uklízecí čety, doplní hygienické 

potřeby (mýdlo, toaletní papír, ubrousky), vysypou koše a někdy vytřou podlahu. Jiná četa 

zase doplní vodu. Takto to bývá u všech vlaků. Potíţ ovšem nastává třeba u Osobních 

vlaků – pokud má vlak zpoţdění, úklid se nekoná.  

V otázce č. 11 jsou vyhodnoceny ceny za jízdenky. Tady 88 dotazovaných 

odpovědělo, ţe jízdenky jsou drahé a zbylých 62 cestujících odpovědělo, ţe nejsou. Jenţe 

pravda je taková, ţe z celkového počtu 150 respondentů vyuţívá 119 z nich různé formy 

slev. Takţe cestujícímu, který slevy vyuţívá, nepřijde dané jízdné tak drahé. Ti, kteří slevy 

nemají, povaţují jízdné za předraţené. Dotazovaní navrhovali, aby ČD buď zlevnily jízdné 

nebo opět uvedli na trh zrušené slevy nebo chtěli, aby ČD povolily konkurenci od 

Student Agency. Konkurencí by mohly něco získat jak ČD, tak i cestující. ČD by za 

pouţívání kolejových tratí poţadovaly po konkurenci peníze a cestující by si mohli vybrat, 

který způsob dopravy zvolí. 

Ve 13. a 14. otázce jsem zjišťovala, zda cestujícím chybí nějaké sluţby v rámci 

nádraţí nebo vlaku. Co se týká nádraţí, tak k němu neměli cestující vcelku ţádné 

připomínky, pouze byly uvedeny návrhy na zlepšení čistoty, zamezení přístupu 

bezdomovcům nebo kvalitnější značení pro přestupy. Přestupy ale bohuţel kvalitněji označit 
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nelze, cestující musí pozorně poslouchat rozhlas. Někteří z respondentů poţadovali, aby 

bylo nainstalováno bezdrátové připojení pomocí wifi. Co se týká vlaků, tam uţ bylo více 

návrhů ke zlepšení. Mezi nejčastější patřilo: instalace bezdrátového připojení, přidání 

zásuvek na 230 W do chodeb i do kupé, ochranka, která by dohlíţela na bezpečnost 

cestujících během jízdy, kuřáci se doţadovali kuřáckého vagonu nebo kupé a i tady 

nesmím zapomenout na přání úklidu vozového parku během jízdy. 

15. otázka se zabývala sníţeným komfortem, který nabízí vlaky EC a IC, které jsou 

bez příplatků. Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda cestující jsou spokojeni s tím, ţe sice 

nemusí platit příplatek, ale za to se do vlaku dostane „jakákoliv sebranka“ a  ve vlacích není 

pořádek. 79 respondentů je s tímto stavem spokojeno. Pouhých 19 lidí s tímto stavem 

spokojeno není a zbytku (52 respondentů) je to jedno. Zároveň jsem v následující otázce 

zjistila, ţe lidé by byli ochotni zaplatit příplatek, jen proto, aby se tento komfort zvýšil. Tedy 

bych doporučila, aby byl zaveden příplatek, ale aby si také předtím ČD provedly dodatečný 

průzkum, jak velký příplatek jsou cestující ochotni zaplatit.  

V 17. otázce jsem zjišťovala, jaký mají cestující názor na časopisy, které se 

bezplatně ve vlacích vyskytují. Pro ČD je tato otázka poměrně významná, protoţe z ní 

vyplyne, zda se vyplatí dále tento časopis vydávat nebo ne. Skoro všichni respondenti 

odpověděli, ţe o existenci tohoto časopisu ví, bohuţel 90 respondentů ze 150 uvedlo, ţe 

tento časopis nečte. Naopak 76 dotazovaných si myslí, ţe tyto časopisy mají smysl. Tady se 

ČD asi budou muset rozhodnout samy, zda se jim vyplatí tento časopis vydávat nebo ne.  

Co se týká elektronických informačních systémů, (kterými se zabývám v otázce 

č. 18) jako jsou světelné panely či rozhlasové hlášení, naprostá většina z dotazovaných je 

s tímto stavem spokojena. Několik respondentů (většinou důchodců) si stěţovalo na to, ţe 

rozhlasy jsou příliš potichu a moc dobře je nejde slyšet. A proto navrhuji, aby ČD provedly 

kontrolu hlasitosti rozhlasů. Dále lidé navrhovali, aby se zvětšila písmena na informačních 

tabulích, ale to by pro ČD znamenalo jen náklady z důvodu koupě nových informačních 

tabulí. Bohuţel jiným způsobem tento návrh uskutečnit nelze. Navíc si myslím, ţe písmena 

na těchto tabulích jsou dostatečně velká, takţe pokud to někdo nevidí, tak to je spíš otázka 

pro očního lékaře. 

Poslední otázka byla s otevřeným koncem, zde respondenti mohli vyjádřit své 

návrhy na zlepšení. Mezi nejčastější poţadavky patřilo: změna nebo inovace vozového 

parku, zpřesnění návaznosti vlakových spojů nebo přidání vlakových spojů, regulace teploty 
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v zimě i v létě (v zimě bývají vagony moc přetopené nebo netopí vůbec. Naopak v létě je 

puštěna klimatizace naplno a v kupé je velká zima nebo naopak klimatizace puštěná není 

a ve vlaku je velké teplo), zpřesnění příjezdů a odjezdů, zvýšení čistoty ve vlacích 

i nádraţních prostorách, instalace bezdrátového připojení k internetu ve vlacích i nádraţních 

prostorách, ochranka v rámci vlaku.  

Většina těchto návrhů se dá zrealizovat – některé budou nákladnější, jiné méně, 

avšak všechny jsou reálné. Mezi další zajímavé návrhy, které by mohly ČD zrealizovat 

patřilo: utěsnění oken, upozornění na přeplněné vagony na nádraţí pomocí rozhlasu nebo na 

internetu, dřívější hlášení o příjezdu vlaků, odhlučnění vlaků, zavedení rádia do kupé, 

zásuvky, ISIC pro studenty nebo pravidelná výměna záclon. 
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6 ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabývala marketingovým výzkumem pro akciovou 

společnost České dráhy. Výzkum byl prováděn na základě dotazníku, který obsahoval 

19 otázek. Tento dotazník dostalo k vyplnění 150 respondentů. Výzkum probíhal od 

1. ledna 2010 do 15. února 2010 od ranních do odpoledních hodin, a to přímo v jedoucím 

vlaku, na trasách: Ostrava - Praha, Praha - České Budějovice, České Budějovice –

 Brno a Brno - Ostrava. 

Po vyhodnocení dotazníků jsem zjistila, ţe cestující jsou se sluţbami Českých drah 

vcelku spokojeni. Neznamená to ale, ţe České dráhy nemají co zlepšovat.  

Dle poslední otázky, pomocí které jsem u respondentů zjišťovala, co by chtěli 

zlepšit, jsem zjistila, ţe cestující kladou velký důraz na čistotu. To byl také nejčastější 

poţadavek nebo nutnost zlepšení. České dráhy by měly najmout někoho, kdo by se staral 

o úklid a čistotu celého vozového parku i během jízdy. Některé vlaky (především rychlíky 

a EC, IC) ujedou velké vzdálenosti, které trvají mnoho hodin. Za tu dobu se vozový park 

znečistí odpadky, na toaletách dojdou potřebné hygienické prostředky. Při špatném počasí 

dochází k znečištění průchozích chodeb, coţ je nebezpečné, protoţe vlivem pohybujícího se 

vlaku hrozí nebezpečí úrazu. Nestačí uklidit vozový park pouze v cílových stanicích.  

Další nově zavedenou pracovní silou by mohla být ochranka. Cestující se bojí 

o svou bezpečnost z důvodu častých loupeţí ve vlaku. Z tohoto důvodu by České dráhy 

mohly najmout zkušenou osobu nebo osoby, které budou procházet prostorami vlaku 

a kontrolovat dění uvnitř. V současné době sice existuje „ţelezniční policie“, která projde 

vlak, jede určitý úsek a na předem dohodnutém místě vystoupí. Tato ochranka ale většinou 

chodí v noci a ne ve dne a ještě do určitých typů vlaků, jakou jsou EC nebo IC. Bohuţel ve 

vlacích, ve kterých dochází nejvíce ke krádeţím, tato ochranka není. Proto navrhuji, aby 

byla zavedena nová pracovní síla, která by byla po celou dobu ve vlaku a zajišťovala 

bezpečnost cestujících.  

Následné doporučení, které se týká přímo prostor vlaku je, ţe by České dráhy 

mohly vyřadit dosavadní opotřebované vlakové soupravy, které jezdí mnoho let a nahradit je 

novějšími. Nové vlakové soupravy by mohly mít kvalitnější zařízení, které budou lépe 

regulovat teploty v jedoucím vlaku a tím se zlepší i kultura cestování. 
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Co se týká poskytovaných sluţeb, tak mnoho respondentů se shodlo, ţe by uvítali 

uvnitř vlaku internetové připojení pomocí wifi.  

Dalším důleţitým aspektem jsou ceny. Ceny jsou přijatelné pouze v případě, ţe 

cestujeme na delší vzdálenosti a to ještě s vyuţitím různých slev, např. In-karty, reţijní 

karty, studentských slev, atd. Pokud cestujeme na kratší vzdálenost bez slev, ceny jsou 

nepřiměřené. Pokud někdo jezdí jednou za čas, pak mu vysoká cena za jízdné nepřijde, ale 

pokud někdo jezdí pravidelně, uţ můţe mít výhrady.  

Proto si myslím, ţe by České dráhy měly upravit ceník, popřípadě alespoň trochu 

sníţit ceny. Ostatně si myslím, ţe k tomuto stejně (ať uţ dříve nebo později) dojde, protoţe 

Českým drahám by měl v budoucnosti přijít nový konkurent od Student Agency. Takţe díky 

konkurenčnímu boji určitě ke zlevňování a zkvalitňování sluţeb dojde.  
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Příloha č. 1: Dotazník na téma 

„Jak jste spokojeni se sluţbami Českých drah“ 

 

Dobrý den, 

obracím se na Vás s ţádostí o vyplnění dotazníku. Tento dotazník je anonymní a provádí se v rámci 

bakalářské práce a zároveň pomůţe vylepšit Českým drahám jejich sluţby.  

 

Věk: ……………………………..   Pohlaví:  …………………………….. 

 

1. Jak často jezdíte vlakem? 

       Denně      1x týdně       1x měsíčně    Jiná moţnost: ………………… 

 

2. Odkud a kam právě jedete?   

Z…………………………………………, Do: …………………………………………… 

 

3. Pro jaké účely nejčastěji vyuţíváte jízdy vlakem? 

       Do práce      Na sluţební cestu      Do školy      Na rekreaci          Jiná moţnost 

 

4. Kam právě teď jedete? 

     Do/z práce      Na/ze sluţební cestu        Do/ze školy        Na/z rekreaci       Jiná moţnost:  

 

5. Kterými vlaky nejčastěji jezdíte? 

        Osobními        Rychlíky              EC, IC        Pendolino 

 

6. Stává se Vám často, ţe Váš vlak má zpoţdění?      Ano          Ne 

 

7. Jak dlouho většinou trvá zpoţdění vlaku? 

                  Do 10 minut               Do půl hodiny   Do hodiny             Nad hodinu 

 

8. Jak jste spokojeni s ochotou personálu na nádraţí? (oznámkujte jako ve škole) 

              1         2        3                      4               5 

 

9. Jak jste spokojeni s ochotou personálu ve vlaku? (oznámkujte jako ve škole) 

      1         2        3                      4               5 

  



 

 

10. Je podle Vás ve vlacích čisto? (oznámkujte jako ve škole) 

      1         2        3                      4               5 

 

11. Myslíte si, ţe ceny lístků jsou příliš drahé?  Ano     Ne 

 

12. Vyuţíváte nějakých slev?        Ano        Ne 

      Studentská       Důchodcovská      Inkarta        Jiné: …………... 

 

13. Postrádáte nějakou sluţbu v rámci nádraţí?   Ano        Ne 

Jakou:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. Postrádáte nějakou sluţbu v rámci vlaku?   Ano         Ne 

Jakou:…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Vyhovuje Vám současný stav cestování s vlaky EC a IC, které jsou bez příplatků, ale 

tudíţ se sníţeným komfortem?          

              Ano     Ne    Je mi to jedno 

 

16. Byli byste ochotni kvůli většímu komfortu ve vlacích zaplatit k jízdnému příplatek? 

               Ano               Ne 

 

17. Propagační časopisy „ČD pro Vás“, které naleznete ve vlacích: 

a) Víte, ţe existují?          Ano       Ne 

b) Čtete je?           Ano       Ne 

c) Myslíte, ţe mají smysl?          Ano       Ne 

 

18. Jste spokojeni s elektronickými informačními systémy (světelné panely, hlášení 

rozhlasu) ve stanicích? 

            Ano          Ne        Je mi to jedno 

 

19. Co byste zlepšili? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 

 

Příloha č. 2: Nejdůleţitější historické události ČD 

 1. ledna 1993 – vznikl nový státní podnik České dráhy a to na základě zákona; 

 25. dubna 1993 – jsou ČD zapsány do Obchodního rejstříku (dále jen OR); 

 30. června 1993 – je zápis opraven na České dráhy, státní organizace; 

 1. července 1993 – vzniklo generální ředitelství ČD; 

 duben 1994 – vláda nepovolila návrh zásad transformace, které předloţily ČD, 

ani alternativní návrh ministerstva dopravy; 

 1. ledna 1995 – byl vydán nový Zákon o drahách, 266/1994 Sb., který zrušil 

ČD jejich monopolní postavení; 

 4. dubna 1995 – ministři ekonomiky schválili privatizaci 127 tratí regionálního 

významu. Odbory ale vyslovily nesouhlas a daná privatizace nebyla 

uskutečněna. Mezi 7. červnem aţ 10. říjnem roku 1995 odbory vyhlásili 

stávkovou pohotovost; 

 13. června 1995 – je odvolán generální ředitel Emanuel Šíp; 

 19. října 1995 – ministři ekonomiky zamítli transformační projekt, který 

předloţil ministr dopravy, a tím rozhodli o odloţení privatizace; 

 20. prosince 1995 – vláda v souladu s novým Zákonem o drahách, který nabyl 

účinnost 1. července 1996, vyčlenila na 128 regionálních drah. Regionální 

dráhy mohly být na rozdíl od celostátních drah privatizovány nebo převedeny 

na jiný subjekt, např. obce; 

 19. března 1996 – ministři ekonomiky schválili s připomínkami a vrátili 

k dopracování projekt od ministerstva dopravy (tehdejší ministr byl Vladimír 

Budínský) na konsolidaci a transformaci ČD; 

 4. – 8. února 1997 – proběhla stávka ţelezničářů; 

 19. května 1997 – ministři ekonomiky projednali reformy ţeleznice a ČD, ve 

kterých se počítalo s restrukturalizací, privatizací a také se zrušením určitých 

tratí. 27. srpna 1997 vyslovila vláda s principem souhlas. Návrh počítal 

s privatizací 37 % tratí a se sníţením z celkového počtu zaměstnanců o 17 000 

a to do konce roku 2000; 

 8. prosince 1997 – správní rada ČD schválila pronájem tří regionálních tratí 

v oblasti Jizerských hor; 



 

 

 16. června 1999 – vláda schválila návrh zákona o transformaci drah. Spočíval 

v tom, ţe se ČD rozdělí na akciovou společnost a zbytkový podnik. Poslanci 

tento zákon neschválili; 

 8. března 2000 – proběhla 15minutová stávka Odborového sdruţení 

ţelezničářů, kterou vedl Jaromír Dušek; 

 1. ledna 2003 – podnik České dráhy, s. o. zanikl. Vznikly podniky České dráhy 

a. s. a Správa ţelezniční dopravní cesty; 

 1. prosince 2007 – vznikla dceřiná společnost Českých drah a. s. s názvem ČD 

Cargo a. s., tato společnost převzala nákladní dopravu; 

 4. prosince 2007 – vláda rozhodla, ţe od 1. dubna 2008 bude funkce 

provozovatele dráhy pro celostátní dráhu i regionální dráhy vlastněné státem 

převedena z Českých drah a. s. na Správu ţelezniční dopravní cesty (dále jen 

SŢDC); 

 9. ledna 2008 – schválila vláda záměr, pro zaloţení dceřiné společnosti pro 

osobní dopravu; 

 1. července 2008 – činnost provozování dráhy na celostátních a regionálních 

drahách přešla z ČD na SŢDC. Tím došlo i k přesunu 10 000 zaměstnanců 

k SŢDC a movitý i nemovitý majetek v celkové hodnotě 12 miliard Kč. Tím, 

ţe došlo k vyplacení náhrady ČD za odebraný majetek, došlo k pobouření 

některých konkurenčních dopravců [4]. 

 


