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Zavřelové za cenné rady a metodické vedení práce. V neposlední řadě děkuji společnosti 

Technické sluţby Kadaň s. r. o. 



  

Summary 

The theme of my thesis is „Customer Satisfaction Analysis for the Ltd Copany of technical 

Services, Technické sluţby Kadaň s. r. o.“ In theoretical part I introdukce firstly the chosen 

copany, which provides a wide range of services for Kadan city. I also focus on the 

theoretical definition of marketing research in this section. Here I describe the proces sof 

marketing research to determine the level of satisfaction of customers – inhabitats of 

Kadan. The practical part is devoted to the preparatory phase of marketing research. Then  

I describe the creation of a questionnaire and make the analysis of customer satisfaction 

from obtained information. Subsequently I prezent suggestions on changes that would 

contribute to increased customer satisfaction with Ltd Copany of Technical Services, 

Technické sluţby Kadaň s. r. o. 

 

Keywords: Marketing, research, analysis, satisfaction, customer, questionnaire, 

information, company. 

 

Anotace 

Téma mé diplomové práce je „Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Technické 

sluţby Kadaň s. r. o.“ V teoretické části nejprve představuji vybranou společnost, která 

pro město Kadaň jiţ dlouhou řadu let zajišťuje širokou škálu sluţeb. V této části se dále 

zaměřuji na teoretické vymezení marketingového výzkumu. Zde popisuji proces 

marketingového výzkumu pro zjištění míry spokojenosti zákazníků – obyvatel města 

Kadaně. Praktickou část diplomové práce nejprve věnuji přípravné fázi marketingového 

výzkumu. Dále zde popisuji tvorbu dotazníku a ze získaných informací provádím celkovou 

analýzu spokojenosti zákazníků. Následně uvádím moţné návrhy na změny, které by 

přispěly ke zvýšení spokojenosti zákazníků se společností Technické sluţby Kadaň s. r. o.  

 

Klíčová slova: Marketing, výzkum, analýza, spokojenost, zákazník, dotazník, informace, 

společnost.  
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1 Úvod  

V této diplomové práci se věnuji analýze spokojenosti zákazníků vybraného podniku. 

Firmy, jejichţ předmětem podnikání je poskytování sluţeb zákazníkům, se snaţí 

získat výhodu oproti jiným konkurenčním firmám zvyšováním úrovně spokojenosti 

zákazníků. Jde především o to, aby byly co nejlépe uspokojeny klientovy subjektivní 

pocity – tedy jeho potřeby a přání. Udrţet si zákazníky je velmi důleţité, ale také obtíţné. 

Firmy toho mohou docílit hlavně zvyšováním úrovně svých sluţeb. Společnosti mají 

moţnost zjistit míru spokojenosti svých zákazníků pomocí marketingového výzkumu 

analýzy spokojenosti zákazníků. Informace získané prostřednictvím analýzy mohou 

vyjadřovat jak pozitivní tak negativní názory. Stávají se podkladem pro další rozhodování, 

na jejichţ základě by měly firmy provádět potřebná opatření pro zlepšení stávající situace 

a získání lepší pozice na trhu.  

Pro svoji diplomovou práci na téma „Analýza spokojenosti zákazníků společnosti 

Technické sluţby Kadaň s. r. o.“ jsem si vybrala společnost, která zajišťuje širokou škálu 

sluţeb pro město Kadaň. Tato společnost působí ve městě jiţ dlouhou řadu let jako správce 

místních komunikací, dešťové kanalizace, sportovišť, dětských hřišť a občanského 

vybavení. Mezi další činnosti prováděné pro město patří udrţování veřejné zeleně, 

městského hřbitova, trţnice a autobusových zastávek městské hromadné dopravy. Firma 

provádí také mechanické i ruční čištění autobusového nádraţí. Dále opravuje a obnovuje 

dopravní značení. Společnost také zajišťuje svoz, třídění a zneškodnění tuhého domovního 

odpadu, zajišťuje provoz veřejných WC a provoz městské hromadné dopravy.    

V Kadani ţiji od svého narození, a proto mi velmi záleţí na kvalitě poskytovaných 

sluţeb. Právě z  tohoto důvodu jsem si zvolila výše uvedené téma práce. Provedeným 

výzkumem chci zjistit, jak jsou občané města spokojeni nebo nespokojeni s poskytovanými 

sluţbami. 

Cílem mé práce je provedení analýzy spokojenosti zákazníků společnosti Technické 

sluţby Kadaň s. r. o. Analýzu spokojenosti zákazníků provedu pomocí marketingového 

výzkumu a to prostřednictvím anonymních dotazníků. Získané informace budou 

podkladem pro vypracování případných návrhů změn. Navrhnuté změny by měly následně 

vést ke zvýšení spokojenosti obyvatel města.  
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2 Charakteristika společnosti Technické sluţby Kadaň  

s. r. o. 

 Společnost Technické sluţby Kadaň s. r. o. leţí na periferii, v  jihozápadní části 

města Kadaň. Její areál (viz obr. 1) je umístěn v blízkosti silnice II/568 směřující 

do nedaleké elektrárny Tušimice. Na parcelách společnosti je postavena administrativní 

budova, která je obklopena dvorem pro veškerý tříděný odpad. Nachází se zde také 

parkoviště pro vozy, jak pro zimní a letní údrţbu komunikací, tak pro svoz domovního 

odpadu, parkoviště pro nákladní či hromadnou dopravu a parkoviště pro autovraky. 

V areálu je ještě několik budov pro činnosti a sluţby společnosti, garáţe a sklady. 

Obrázek 1 - Technické služby Kadaň s. r. o. - areál 

  

 Tato společnost byla zřízena, aby zajišťovala potřebné sluţby městu Kadaň. 

 Město Kadaň (viz obr. 2), nazývané královským městem, se nachází 

v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji v okrese Chomutov. Město leţí v podhůří 

Doupovských hor na řece Ohři. V současné době má přibliţně 18 000 obyvatel. 

Jeho historické centrum je od roku 1978 městskou památkovou rezervací. Zde se nachází 

několik zajímavých památek – hrad, gotická radnice, františkánský klášter. Centrum města 

zdobí měšťanské domy, církevní stavby a dochované středověké opevnění. První doklady 
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o osídlení spadají aţ do první poloviny 12. století, kdy vznikla trhová osada Kadaň. 

Později byla českým králem povýšena na královské město, které za panování císaře Karla 

IV. zaţilo velký rozkvět. Císař udělil roku 1366 městu právo úplné samosprávy.  

Obrázek 2 - Královské město Kadaň 

 

 Postupem času v důsledku rozmachu těţby hnědého uhlí a výstavby tepelných 

elektráren – Prunéřov a Tušimice se Kadaň rozrůstala. Došlo k rozsáhlé přeměně nejen 

historického centra, ale i objektů stojících mimo něj. Začala zde vyrůstat řada nových 

panelových sídlišť a na okrajích měst byla vystavěna nová zástavba rodinných a bytových 

domů. V posledních letech zde vznikly i nové průmyslové zóny. 

2.1 Historie vybrané společnosti 

 Předchůdcem společnosti Technických sluţeb Kadaň s. r. o. byl subjekt s názvem 

Sluţby města Kadaně, příspěvková organizace, která byla zaloţena 1. 1. 1978. 

Jejím zakladatelem byl Městský národní výbor v Kadani.  Pracovníci této organizace 

prováděli mechanické a ruční čištění města, údrţbu komunikací, chodníků a zeleně, 

městského hřbitova a údrţbu rozhlasového zařízení, čištění kanalizačních dešťových 
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vpustí. Společnost byla zřízena nejen pro potřeby údrţby městského majetku, ale také 

pro sluţby obyvatelům města Kadaně.  

 V minulosti měla firma svoje malé zahradnické centrum. Zde si pěstovala letničky, 

keře a menší stromky, které následně vysazovala na městských plochách a v parcích. 

Tato činnost se společnosti nevyplácela z důvodu velké konkurence v tomto segmentu trhu 

(firma Sempra). V době hospodářské krize, sníţením pracovníků společnosti, bylo od 

zahradnictví upuštěno. V současné době se v tomto směru společnost věnuje pouze 

sekáním travního porostu na městských plochách a úpravám keřů a stromů.  

 Nyní jsou sluţby pro občany rozšířeny o další činnosti, jako je odvoz kontejnerů, 

městská hromadná doprava, řezání asfaltu, mytí vozů tlakovým zařízením a odtahová 

sluţba. Společnost dále zřídila sluţbu pro řidiče nákladních automobilů. Jedná se o placené 

hlídané parkoviště v areálu firmy, z důvodu zákazu parkování nákladních vozů ve městě.   

2.2 Současnost vybrané společnosti 

Společnost Technické sluţby Kadaň s. r. o. byla do obchodního rejstříku zapsána 

dne 23. 1. 2002. Tehdejší výše základního kapitálu společnosti činila 200 000,- Kč 

Název subjektu:  Technické sluţby Kadaň, s. r. o. 

Sídlo:    Polní čp. 1900, PSČ 432 01  Kadaň 

IČO:   25441094 

Spisová značka:  C 18469 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 

Jednatel:  Jan Sojka 

Subjekt Sluţby města Kadaň, příspěvková organizace tak změnil název i svou právní 

formu. Transformoval se na společnost s ručením omezeným, kdy stoprocentním 

vlastníkem je město Kadaň.  

Dne 20. 5. 2002 Rada města Kadaň, jediný společník vykonávající působnost valné 

hromady ve společnosti Technické sluţby Kadaň s. r. o., rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu v této společnosti o nepeněţitý vklad (movité a nemovité věci) ve výši 

20 740 000,- Kč. O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 184/20020 o zvýšení 



Bc. Zuzana Dlugošová: Analýza spokojenosti zákazníků společnosti TS Kadaň s. r. o. 

 

2011  5 

kapitálu ve společnosti Technické sluţby Kadaň s. r. o. k převzetí závazku 

ke zvýšení vkladu. 

Dne 9. 11. 2006 došlo k dalšímu zvýšení základního kapitálu společnosti 

a to na 23 430 000,- Kč. Tato hodnota základního kapitálu je platná doposud. 

Tento jediný společník (vlastník) firmy uzavřel na výše uvedeném základě 

se společností Technické sluţby Kadaň, s. r. o. mandátní smlouvu. V mandátní smlouvě 

jsou stanovené činnosti, které společnost bude pro město vykonávat. 

 Protoţe se jedná o firmu s ručením omezeným, můţe společnost poskytovat sluţby 

nejen městu Kadaň, ale i ostatním subjektům. Společnost si proto opatřila dva významné 

certifikáty. V roce 2003, pro snadnější získávání zakázek, zavedla firma systém 

managementu kvality, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001. Později, v roce 2005, 

byl zaveden systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005.  

 V současnosti má společnost celkem 77 zaměstnanců a podniká v různých oblastech. 

Jedná se například o nakládání s komunálními, ale i nebezpečnými odpady. Firma se dále 

zabývá zámečnictvím. Provozuje specializovaný obchod. Provádí dokončovací práce, 

montáţe a opravy vyhrazených elektrických zařízení. Provozuje silniční motorovou 

dopravu nákladní i osobní. Provádí opravy silničních vozidel. A v neposlední řadě 

poskytuje technické sluţby a sluţby pro zemědělství a zahradnictví. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na činnosti sepsané v mandátní smlouvě 

a pomocí dotazníků jsem zjistila, jak jsou obyvatelé Kadaně spokojeni s jejich prováděním. 

Jednotlivé činnosti jsou uvedeny v kapitole 4 – Analýza dat získaných pomocí 

marketingového výzkumu. 
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3 Teoretické vymezení marketingového výzkumu 

V současné době vzrůstá zájem firem o novější trendy marketingu. Jedná se o přesně 

cílené marketingové strategie, kvalitativně nové vztahy k zákazníkům, nové formy 

spolupráce mezi firmami, vyuţívání internetu, globalizaci a její dopady na podnikání. Více 

neţ kterákoliv jiná oblast v podnikání je marketing zaloţen převáţně na vztazích 

se zákazníky. Uspokojování potřeb a přání zákazníků představuje skutečný základ 

moderního marketingového myšlení.  

Ještě nedávno neměl zákazník jinou moţnost a kupoval především to, co se vyrobilo. 

Výrobci v té době měli snadné příleţitosti. Postupem času, se vznikem trhu kupujícího, 

jsou však výrobci nuceni čím dál tím víc zjišťovat, co zákazník potřebuje a co si přeje, také 

za jakou cenu je ochoten si to koupit a v neposlední řadě jaké informace ho mohou o koupi 

přesvědčit. Marketingoví manaţeři musí tedy řešit problémy nově zaváděného výrobku 

nebo sluţby. Někdy jim pro řešení daného problému stačí informace ze stávajícího 

systému, jindy je nutné provést specializovaný průzkum – tzv. marketingový výzkum. 

V odborné literatuře můţeme nalézt velké mnoţství definic marketingového 

výzkumu. Kaţdá z definic nám popisuje marketingový výzkum, aţ na pár odlišností, 

stejným způsobem. Jedna z nalezených definic zní takto:  

„Marketingový výzkum je systematicky prováděný sběr, úprava, zpracování, 

analýza, interpretace a prezentace informací, které slouţí k identifikaci a řešení různých 

marketingových situací v podniku nebo organizaci.“ [4] 

Informace získané z marketingového výzkumu, umoţňují především: 

 porozumět trhu, na kterém firma podniká anebo hodlá podnikat, 

 identifikovat příleţitosti, problémy a hrozby spojené s podnikáním na tomto 

trhu, 

 formulovat směry marketingové činnosti, 

 hodnotit její výsledky.  
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Proces marketingového výzkumu se uskutečňuje v následujících pěti krocích:  

1. Definování problému a cílů výzkumu 

2. Plán výzkumu 

3. Sběr informací 

4. Analýza informací 

5. Závěrečná zpráva – řešení problému  

3.1 Definování problému a cílů výzkumu 

Tento krok spočívá v pečlivém vymezení toho, co chceme zjistit a jaké informace 

chceme získat. Definování problému a určení výzkumných cílů je nejtěţší a zároveň 

nejdůleţitějším krokem v celém procesu. Po velmi důkladném definování problému 

se musí stanovit cíl výzkumu. Marketingový výzkumný projekt můţe mít několik cílů. 

Tyto cíle se odvíjejí od typu marketingového výzkumu. Jedná se o tyto čtyři typy:  

Monitorovací výzkum spočívá v neustálém sledování, zaznamenávání a analýze 

interních údajů o objednávkách, prodeji, trţních podílech, zásobách, cenách, reklamacích 

atd. a externích údajů např. o ekonomickém vývoji, technickém vývoji, legislativě, 

trendech poptávky a konkurenčních aktivitách. Monitoruje a signalizuje odchylky reality 

od plánu. 

Explorativní výzkum (předvýzkum) se uskutečňuje zpravidla v počátečních fázích 

rozhodovacího procesu.  Většinou je jeho cílem přispění k plnému pochopení a správnému 

definování problému výzkumu, k porozumění prostředí, které problém obklopuje, 

k identifikaci závaţnosti problému.  

Deskriptivní výzkum je vyznačován konkrétně definovaným problémem. Bývá 

uskutečňován na základě strukturovaného projektu výzkumu. Cílem je poskytnout obraz 

o určitých aspektech trţního prostředí v daném období, popsat a charakterizovat všechny 

jevy a procesy, které jsou důleţité pro rozhodování a stanovit frekvenci jejich výskytu.  

Kauzální výzkum je zaměřen na zjišťování příčin sledovaných skutečností 

a na zkoumání vztahů mezi kauzálními faktory a účinkem, který je předmětem predikce. 

Tento výzkum slouţí ke shromaţďování důkazů o kauzálních vztazích, přítomných 

v marketingovém systému. 
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Stanovení problému a výzkumných cílů je vodítkem pro celý výzkumný proces. 

Po vyjasnění předmětu výzkumu a informací, které má daný výzkum přinést, je obvykle 

zpracováván plán výzkumu. 

3.2 Plán výzkumu 

Druhým krokem v marketingovém procesu je příprava a sestavení efektivního plánu 

pro shromaţďování potřebných informací. Plán obsahuje všechna podstatná fakta, která 

se vztahují k výzkumnému úkolu. Ve výzkumném plánu se musí obvykle stanovit nejen 

typ shromaţďovaných informací, metody výzkumu, techniky výzkumu ale i další 

skutečnosti potřebné pro řešení.  

Obecně se vyţaduje, aby informace získávané v procesu marketingového výzkumu 

byly relativní, validní, spolehlivé, dostatečně rychlé a nákladově přijatelné. 

V marketingovém výzkumu rozlišujeme tyto typy informací: 

Primární informace jsou získávány v přímé souvislosti s cíli výzkumu. Jedná se 

o nové informace, které jsou shromáţděné pro specifický účel. Dříve nebyly nikde 

publikovány. 

Sekundární informace jsou takové, které jiţ existují a které byly shromáţděny 

pro jiný účel. Tyto informace jsou i nadále k dispozici. Jsou přístupné veřejně, a to buď 

zdarma, nebo za úplatu. Cena sekundárních informací bývá obvykle výrazně niţší, 

neţ u primárních zdrojů informací. 

Kvantitativní informace vyjadřují hodnoty měřených veličin, jako mnoţství, 

četnost, objem, úroveň, intenzita apod. 

Kvalitativní informace charakterizují zkoumané jevy pomocí pojmů a kategorií. 

Jde o jevy a procesy, které nejsou přímo měřitelné. 

Interní informace jsou shromaţďovány uvnitř podniku a jsou pracovníkům podniku 

známé. Kvalita těchto informací většinou přímo souvisí s kvalitou řízení podniku. 

Externí informace zahrnují veškeré informace, které jsou získávány ze zdrojů mimo 

vlastní podnik a slouţí k nejrůznějším účelům. 
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Sběr informací pro marketingový výzkum závisí nejen na charakteru problému, který 

je potřeba vyřešit, ale i na časových a finančních moţnostech. Ke sběru potřebných 

informací můţeme vyuţít jednu z několika moţných metod marketingového výzkumu: 

Pozorování je proces poznávání a zaznamenávání smyslově vnímatelných 

skutečností, aniţ by pozorovatel do pozorovaných skutečností nějak zasahoval. Aplikace 

této metody většinou nevyţaduje přímý kontakt se zkoumanými objekty. 

Dotazování je nejpouţívanější metoda marketingového výzkumu. Při této metodě 

se informace získávají dotazováním – kladením záměrně cílených otázek. Dotazování 

umoţňuje získat mnoho informací o individuálním respondentovi najednou, ať jde 

o názory, zájmy, postoje, hloubku znalostí nebo vědomostí respondenta, jeho preferencí 

či charakteristik. Zdrojem informací jsou tedy odpovědi respondenta, a také jeho verbální 

a neverbální chování vyvolané poloţením otázky. Dotazování se provádí buď písemně, 

telefonicky, nebo se můţe jednat o osobní či elektronické dotazování. 

Experiment je metoda, která je zaloţená na studiu vztahů mezi dvěma nebo více 

proměnnými za kontrolovaných podmínek. Experimentální výzkum vyţaduje výběr 

vhodných skupin subjektů, jejich zkoumání pomocí různých postupů, poznání 

nerelevantních vlivů a ověřování, zda pozorované reakce na různé podněty jsou statisticky 

významné. Experiment je vědecky nejhodnotnějším výzkumem. Experimenty se rozdělují 

na dva typy. Jedná se o laboratorní a terénní experimenty. 

Kaţdý z výzkumů vyţaduje jiný přístup, protoţe kaţdý nám podává různé informace. 

Pro správný výběr metody sběru informací si musíme ujasnit, k čemu nám mají informace 

slouţit, kolik a v jaké kvalitě mají být. 

3.3 Sběr informací 

Sběr informací je celkově nejdraţší částí výzkumu. Nejčastěji podléhá chybám. 

Proces zahrnuje sběr, zpracování a analýzu informací. Respondenti musí být správně 

kontaktováni. Vyskytují se i problémy s respondenty, kteří např. odmítají spolupracovat 

nebo nepodávají pravdivé informace, zkracují své odpovědi či dělají záměrné chyby. 

Ke sběru primárních informací se nejčastěji pouţívá dotazník. Je to velice pruţný 

nástroj, který nabízí široké moţnosti jak pokládat otázky. Sestavení dotazníku je náročnou 
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fází výzkumu. Je velice důleţité, aby byl dotazník profesionálně připravený, přehledně 

uspořádaný a vyzkoušený, neţ se uplatní ve velkém měřítku. Při přípravě dotazníku 

se musí pečlivě zvolit typ a formulace otázek a jejich sled.  

Otevřené otázky jsou vhodné tam, kde nelze všechny moţné odpovědi předvídat. 

Jde o standardizované otázky s nestandardizovanými odpověďmi. Výhodou je široká 

moţnost odpovědí. Dotazovaný respondent není frustrován omezeným výběrem. 

Nevýhodou však můţe být problém s interpretací. Dotazování, zpracování i analýza 

otevřených otázek jsou časově náročné a zvyšují náklady. Tyto otázky jsou nevhodné 

u písemného dotazování, protoţe dotazovaní nechtějí vypisovat dlouhé odpovědi.  

Uzavřené otázky mají k sobě uvedeny moţné odpovědi, z nichţ dotazovaný 

zatrhává ty, které odpovídají jeho názoru či postoji. Jsou vhodné u dotazů, na které lze 

specifikovat všechny moţné odpovědi. Pro zvýšení účelnosti se uzavřené otázky doplňují 

otevřenou otázkou, kde mohou respondenti uvádět neočekávané odpovědi. Uzavřené 

otázky dělíme na:  

 Dichotomické – otázky, kde jsou dvě moţné odpovědi – „ano - ne“,  

„mám - nemám“ apod.  

 Trichotomické – otázky, kde jsou tři moţné odpovědi – třetí moţností 

je odpověď typu „nevím“, „nejsem si zcela jist“. 

 Polytomické – otázky, které poskytují několik moţných odpovědí. [4] 

Dalším důleţitým bodem při vytváření dotazníku je dodrţet správnou strukturu 

dotazníku. Zpravidla bývá tvořena těmito dílčími celky: 

 Úvodní otázky – pro dotazovaného by měly být snadné a zajímavé. 

 Filtrační otázky – zjišťují nám, jestli je dotazovaný respondent správným 

typem pro poţadované informace. 

 Zahřívací otázky – zaměřují se na vybavování z paměti a jsou obecnějšího 

charakteru. 

 Specifické otázky – zjišťují poţadované informace, které jsou nezbytné 

k objasnění zkoumaného problému. 

 Identifikační otázky – charakteristiky respondenta – mohou patřit k filtračním 

otázkám a tak mohou být uvedeny ve druhém celku. 
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V dotazníku se mohou vyskytovat otázky na postoje respondentů. Postoj je obecně 

chápán jako hodnotící vztah. Respondenti promítají své postoje na stupnici, která můţe být 

vyjádřena verbálně nebo graficky, pomocí techniky škálování. Subjektivně vyjádřené 

postoje pak lze zpravidla statisticky objektivizovat. [4]  

Verbální hodnotící škála se při marketingovém výzkumu pouţívá nejčastěji. 

Tato škála je jednoduchá a lze ji přizpůsobit většině zjišťovaných situací. Od respondenta 

se vyţaduje, aby vyjádřil svůj názor k objektu zaznamenáním určité pozice na stupnici. 

Postoje na škále jsou vyjádřeny deskriptivní výpovědí – např. velmi spokojen, spíše 

spokojen, ani spokojen ani nespokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen). Také 

numerické hodnoty mohou být součástí škály (např. +2, +1, 0, -1, -2). Počet kategorií, 

které reprezentují postoje respondenta, můţe být libovolný. Ustálilo se však pouţívání 

5 aţ 7 kategorií. Při zpracování se odpovědi sumarizují a vypočítává se z nich průměr. 

3.4 Analýza informací 

Analýza informací je dalším krokem v marketingovém procesu. Ze shromáţděných 

informací se musí vyvodit potřebné závěry. Informace vyplývající z kteréhokoliv typu 

výzkumu se musejí zpracovat. Získané údaje se zadávají do tabulek, počítají se výsledky, 

průměry a jiné statistické údaje.  

3.5 Závěrečná zpráva – řešení problému 

V posledním kroku procesu se musí získané údaje zpracovat do závěrečné zprávy. 

Ta musí obsahovat stanovení předmětu a cíle výzkumu, přehled metodických postupů, 

popis zkoumaného souboru, shrnutí základních poznatků výzkumu. Důleţité je sestavení 

doporučení pro řešení zkoumaného problému, které je potřeba předloţit vedení společnosti. 

Toto doporučení by mělo mít zásadní význam při dalším rozhodování.  

Výsledky výzkumu jsou podkladem pro marketingová rozhodnutí týkající se řešení 

problému, který byl předmětem šetření. Závěry výzkumu by měly managementu 

poskytnout informace, které je moţné aplikovat na plánování marketingové strategie, či dát 

odpověď na řadu konkrétních otázek, jako je např. vliv jednotlivých faktorů na prodej 

výrobků nebo sluţeb, image značky či efektivnost působení propagačního mixu. V závěru 

by se mělo sledovat, jestli předloţená doporučení byla přijata. Sledování je důleţité 

zejména v případech, kdyţ jsou doporučení v rozporu s názory vedení firmy. 
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4 Analýza dat získaných pomocí marketingového 

výzkumu 

V této kapitole uvedu, jak probíhala příprava realizace marketingového výzkumu 

a tvorba dotazníku. Dále zde vytvořím analýzu dat získaných pomocí anonymních 

dotazníků. V poslední části této kapitoly zpracuji výsledky poloţených otázek, které 

se týkají spokojenosti respondentů se sluţbami poskytovanými společností Technické 

sluţby Kadaň s. r. o. Tyto výsledky zobrazím pomocí přehledných grafů.  

4.1 Přípravná fáze marketingového výzkumu 

Cílem mého výzkumu je zjištění míry spokojenosti zákazníků s poskytovanými 

sluţbami společností Technické sluţby Kadaň s. r. o.  Pro zpracování efektivního 

marketingového výzkumu jsem si nejprve stanovila typ informací, které potřebuji 

shromáţdit a jakou metodou výzkum provedu. Jelikoţ se jedná o zjišťování spokojenosti 

zákazníků, lze shromaţďovat pouze primární informace. Rozhodla jsem se pouţít 

kvantitativní výzkum zaloţený na principu dotazování. Uvaţovala jsem o volbě osobního 

nebo elektronického dotazování. Z těchto dvou moţností jsem si nakonec vybrala techniku 

osobního dotazování, a to pouţití anonymního dotazníku.  

4.2 Realizace dotazníku 

 Při tvorbě dotazníku jsem se snaţila otázky formulovat tak, aby respondentovi bylo 

zcela jasné, co od něj poţaduji.  

 Dotazník jsem strukturovala do čtyř částí – záhlaví, „část A“, „část B“ a „část C“. 

V záhlaví dotazníku jsem vysvětlila účel mého zkoumání a proč respondenta ţádám 

o spolupráci. „Část A“ je sloţená z pěti identifikačních otázek o respondentovi. Jedná 

se o dichotomické a polytomické otázky. „Část B“ obsahuje šestnáct specifických otázek, 

které se týkají spokojenosti s poskytovanými sluţbami. Pro tyto otázky jsem pouţila 

metodu měření postojů – škálování a to verbální hodnotící škálu. V „části C“ jsem nechala 

volný prostor respondentovi pro vyjádření svých připomínek a případných návrhů 

ke zlepšení poskytovaných sluţeb. V celém dotazníku jsem pouţila jen jednu otevřenou 

otázku, všechny ostatní jsou uzavřené.  
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 Dotazník je anonymní. Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 1. 

4.3 Analýza získaných dat 

 Sběr potřebných informací probíhal na území města Kadaně. Pro tuto činnost jsem 

si vyhranila měsíc únor.  

 Skutečnému sběru předcházel nejprve výběr vzorku respondentů. Tímto vzorkem 

se pro mě stali moji nejbliţší příbuzní, kteří ve městě ţijí. Vzhledem k tomu, ţe jsem 

se nesetkala s ţádnou negativní reakcí na poloţené otázky, jsem mohla dotazníky doručit 

dalším respondentům. Dalšími respondenty byli moji spolupracovníci, přátelé a sousedé. 

Kaţdý získal několik dotazníků, které poskytnul dále svým známým. Tímto způsobem 

jsem za necelý měsíc shromáţdila celkem 100 vyplněných dotazníků. 

Dotazník „Část A“ – Identifikační otázky 

Dotazníková „Část A“ se skládá z pěti identifikačních otázek o respondentovi. 

Tyto otázky respondenta charakterizují z hlediska pohlaví, dosaţeného věku, podle nejvýše 

ukončeného vzdělání a také dle respondentova bydliště – lokality a druhu bydlení. 

Otázka č. 1 – Pohlaví 

První otázka týkající se pohlaví respondenta umoţňuje výběr ze dvou moţností 

odpovědi a to, zda se jedná o respondenta – muţe nebo respondenta – ţenu.  

Jak jsem jiţ uvedla, zpracované dotazníky mi vyplnilo dohromady sto respondentů 

ţijících na území města Kadaně. Z provedené analýzy vyplývá, ţe mého dotazování 

se zúčastnilo 47 muţů a 53 ţen.  

Otázka č. 2 – Věk 

V otázce č. 2 jsem zjišťovaný věk respondentů rozdělila do pěti věkových kategorií. 

Dotazování se zúčastnili respondenti ve věku napříč všemi uvedenými kategoriemi.  

V první věkové kategorii, 15 – 25 let, odpovídalo šest ţen a devět muţů. 

V následující druhé kategorii, 26 – 35 let, odpovídalo 16 ţen a 9 muţů. Ve třetí kategorii, 

36 – 45 let, odpovídalo 15 ţen a 13 muţů. Kategorie čtvrtá, 46 – 55 let, zahrnuje odpovědi 
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devíti ţen a jedenácti muţů. V poslední, páté kategorii, tj. více neţ 55 let, je sedm ţen a jen 

pět muţů.  

Respondentů ţen, bylo nejvíce ve druhé kategorii a nejméně v kategorii první. 

Na druhé straně, respondentů muţů odpovídalo nejvíce ve třetí kategorii a nejméně 

v kategorii páté.  

Otázka č. 3 – Nejvyšší ukončené vzdělání 

V této otázce jsem respondentům umoţnila výběr z pěti moţností nejvýše 

ukončeného vzdělání. Jedná se o vzdělání základní, vyučení, střední, vyšší odborné 

a vysokoškolské.  

Analýzou získaných odpovědí vyplývá, ţe mi dotazníky vyplnili pouze dva 

respondenti se základním vzděláním, z toho jedna ţena a jeden muţ. Respondentů, kteří 

zvolili moţnost nejvyšší ukončené vzdělání typu „vyučen“, bylo celkem 22, z toho 7 ţen 

a 15 muţů. Respondenti se středním vzděláním zaujímají nadpoloviční většinu, celkem 

61 respondentů, z nichţ bylo 36 ţen a 25 muţů. Vyšší odborné vzdělání měli jen čtyři 

respondenti – ţeny. Vysokoškolsky vzdělaných respondentů bylo jedenáct, z toho pět ţen 

a šest muţů.    

V obou případech – jak u ţen, tak i u muţů byl nejvyšší počet odpovídajících 

respondentů s nejvyšším ukončeným středním vzděláním.  

Otázka č. 4 – Bydliště - lokalita 

Další identifikační otázka na respondenty se týkala lokality jejich bydliště. Město 

Kadaň jsem rozdělila podle větších panelových sídlišť (viz obr. 3). Kaţdé sídliště má svůj 

název ulice, ale občanům města se vţilo neformální pojmenování na sídliště „A“, „B“, 

„C“, „D“ a „E“. Do dotazníku jsem proto uvedla toto označení. Neformální označení 

kaţdého sídliště vznikalo postupně s jejich výstavbou. Nejstarší panelové sídliště v Kadani 

je tedy sídliště „A“. Za nejmladší sídliště povaţujeme sídliště „E“. Dalšími částmi města 

je centrum a okolí. Centrum Kadaně je tvořeno náměstím a přilehlými uličkami, 

kde se nacházejí měšťanské domy. Další městskou část – okolí – tvoří starší rodinné domy, 

ale i ty nově vznikající. 
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  Obrázek 3 - Mapa lokalit bydliště - město Kadaň 

 

 

 

V obrázku 3 jsem lokality bydliště barevně odlišila takto: 

 centrum – ţlutá barva, 

 sídliště „A“ – růţová barva, 

 sídliště „B“ – zelená barva, 

 sídliště „C“ – fialová barva, 

 sídliště „D“ – červená barva, 

 sídliště „E“ – hnědá barva. 

 okolí – modrá barva. 
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Zjistila jsem, ţe nejvíce respondentů bydlí na sídlišti „B“, jedná se o 22 respondentů. 

Na druhém místě jsou respondenti z okolí, těch je celkem 19. Následuje centrum 

s celkovým počtem sedmnácti respondentů. Ze sídliště „D“ bylo respondentů 12. 

Na dalším místě se umístili sídliště „A“ a sídliště „E“ se stejným počtem jedenácti 

respondentů. Nejméně, 8 respondentů, bylo ze sídliště „C“. 

Otázka č. 5 – Bydliště – druh bydlení 

Poslední otázka v dotazníkové „části A“ se týkala druhu vyuţívaného bydlení. 

V Kadani se nachází, mimo jiţ zmiňovaných panelových domů a rodinných domů, 

také domov důchodců a několik bytových domů. Proto jsem do dotazníku uvedla jen dvě 

moţnosti druhu bydlení. Dům s více nájemníky a rodinný dům. Dům s více nájemníky 

můţe tedy zahrnovat bydlení v panelovém domě, bytovém domě, ale také v domově 

důchodců.  

 Dům s více nájemníky vybrala nadpoloviční většina respondentů, celkem 

69 % z dotázaných. Zbylých 31 % respondentů, uvádí, ţe ţije v rodinném domě. 

  Tento fakt přikládám tomu, ţe staré rodinné domy musely dříve ustoupit rozšířené 

panelové výstavbě a nová výstavba rodinných domů v Kadani je teprve v začátcích. 

Dotazník „Část B“ – Specifické otázky  

 V „části B“ vytvořeného dotazníku je celkem šestnáct specifických otázek. 

Jednotlivé otázky budou zpracovány samostatně a ke kaţdé bude přiloţen barevný graf. 

Tyto otázky se jiţ týkají spokojenosti s prováděnými sluţbami. Tyto sluţby, jak jsem se jiţ 

zmínila v teoretické části, provádí společnost na základě uzavřené mandátní smlouvy 

s Městem Kadaň.  

Otázka č. 6 – Spokojenost s úrovní čištění místních komunikací vč. opravy a údrţby 

dopravního značení. 

 Společnost provádí pro město Kadaň správu místních komunikací. Jedná se o správu 

komunikací dopravního charakteru i pěších komunikací. Činnosti jsou prováděny 

v rozsahu, jak je stanoví zákon o pozemních komunikacích. Jedná se o činnosti, které 
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se týkají čištění komunikací dopravního charakteru, čištění pěších komunikací (chodníky, 

schody, mostky, lávky, náměstí), opravy a údrţby dopravního značení – vodorovného 

i svislého a v neposlední řadě opravy povrchu komunikací, především výtluků včetně 

odstraňování všech překáţek bránících bezpečnému uţívání komunikací. 

 Společnost musí provádět pravidelné kontroly stavu komunikací, dopravního značení 

a předkládat mandantu přehled o výsledku kontroly. 

Graf 1 – Spokojenost s úrovní čištění místních komunikací vč. opravy a údržby dopravního značení 
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 Spokojenost s úrovní čištění místních komunikací včetně opravy a údrţby 

dopravního značení nám zobrazuje graf 1. S touto činností je velmi spokojeno 

jen 13 respondentů. Převáţná část, 40 respondentů, zatrhla, ţe je spokojena. Méně 

spokojeno je 30 respondentů. Dále 13 respondentů je nespokojeno. Velmi nespokojeni 

jsou jen dva respondenti a dva tuto činnost nedovedou posoudit.  

Otázka č. 7 – Spokojenost s úrovní zimní údrţby místních komunikací. 

 Firma zajišťuje zimní údrţbu komunikací dopravního charakteru i pěších komunikací 

(chodníky, schody, mostky, lávky, náměstí). Společnost musí kaţdoročně aktualizovat 

plány zimní údrţby, vést všechny předepsané doklady týkající se zimní údrţby, provádět 

pravidelné kontroly stavu komunikací, dopravního značení a předkládat mandantu přehled 

o výsledku kontroly. 
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Graf 2 – Spokojenost s úrovní zimní údržby místních komunikací 
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 Ve zpracovaném grafu 2 je vidět, ţe dva respondenti nedovedou posoudit 

prováděnou činnost. Největší část respondentů, celkem 35, je s úrovní zimní údrţby méně 

spokojeno. Spokojeno s touto činností je 33 respondentů a velmi spokojeno 

jen 5 respondentů. Na druhé straně se zimní údrţbou ve městě je nespokojeno celkem 

15 respondentů a 11 respondentů je dokonce velmi nespokojeno. Dva z respondentů 

nedovedou prováděnou činnost posoudit. 

Otázka č. 8 – Spokojenost s úrovní údrţby dešťové kanalizace. 

 Činnosti týkající se správy a údrţby dešťové kanalizace jsou prováděny vţdy 

v rozsahu odsouhlaseném mandantem na období kalendářního roku. Jsou zde zařazeny tyto 

činnosti: údrţba a čištění kanalizačních vpustí, údrţba a čištění řadů dešťové kanalizace. 

Dále sem patří pravidelné kontroly systému dešťové kanalizace z hlediska její bezpečnosti 

a funkčnosti. Společnost také zajišťuje vedení a aktualizace soupisu dešťové kanalizace. 

 Podle grafu 3 je s úrovní údrţby dešťové kanalizace ve městě Kadaň spokojena 

polovina z dotazovaných respondentů, tedy celkem 50. S prováděnou činností je méně 

spokojeno 20 odpovídajících a 15 jich je velmi spokojeno. Nespokojených respondentů 

je 11, velmi nespokojený jen jeden. Tři respondenti tuto činnost nedovedou posoudit.  
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Graf 3 – Spokojenost s úrovní údržby dešťové kanalizace 
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Otázka č. 9 – Spokojenost s úrovní údrţby sportovišť, fotbalového a zimního 

stadionu. 

 Správa a údrţba se vztahuje na sportoviště ve městě, fotbalový a zimní stadion. 

Z grafu 4 vyplývá, ţe necelá polovina dotázaných, čtyřicet osm respondentů, je s úrovní 

údrţby sportovišť, fotbalového a zimního stadionu spokojena. Velmi spokojeno s údrţbou 

je dvacet osm respondentů. Oproti tomu je třináct dotázaných méně spokojeno, tři 

nespokojeni a jen jeden respondent je velmi nespokojen. Celkem dvanáct odpovídajících 

prováděnou činnost nedokáţe posoudit.  

Graf 4 – Spokojenost s úrovní údržby sportovišť, fotbalového a zimního stadionu 
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Otázka č. 10 – Spokojenost s úrovní údrţby dětských hřišť. 

 Správa a údrţba dětských hřišť se provádí na základě odsouhlaseného 

harmonogramu.  

 Graf 5, který nám podává obraz spokojenosti s údrţbou dětských hřišť, ukazuje 

40 spokojených respondentů. Velmi spokojených respondentů je jen o deset méně, celkem 

30 respondentů. Dohromady se jedná skoro o ¾ dotázaných respondentů. Méně spokojeno 

bylo 10 z dotazovaných. Nespokojeno 8 respondentů a jen tři respondenti byli velmi 

nespokojeni. Také u této otázky se vyskytli odpovědi typu - nedovedu posoudit, takto 

odpovědělo 9 respondentů. 

Graf 5 – Spokojenost s úrovní údržby dětských hřišť 
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Otázka č. 6 – Spokojenost s úrovní údrţby zařízení občanské vybavenosti – lavičky, 

odpadkové koše, ozdobné květináče apod. 

 Mezi zařízení občanské vybavenosti zařazujeme lavičky, odpadkové koše, ozdobné 

květináče, ozdobné vodní fontány apod.  

 Graf 6 nám ukazuje, ţe 27 respondentů je velmi spokojeno. Opět většina, 

43 dotázaných je s touto činností spokojeno. Méně spokojeno je 22 respondentů. 
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Nespokojeni jsou čtyři z dotázaných obyvatel města, tři obyvatelé jsou velmi nespokojeni 

a jen jeden nedovede činnost posoudit. 

Graf 6 – Spokojenost s úrovní údržby zařízení občanské vybavenosti – lavičky, odpadkové koše, ozdobné 

květináče apod 
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Otázka č. 12 – Spokojenost s úrovní svozu, třídění a zneškodňování komunálního 

odpadu. 

 Zajišťování tuhého domovního odpadu na území města Kadaně zahrnuje svoz, 

třídění a zneškodňování následujících druhů komunálního odpadu: netříděný komunální 

odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad vytříděný a vyuţitelný odpad. 

Dále se musí provádět vytřídění nebezpečných druhů odpadu z velkoobjemových 

kontejnerů. Také se zajišťuje odklizení nepovolených skládek v dohodnutém rozsahu, 

který se upřesňuje pro kaţdý kalendářní rok. V neposlední řadě se musí zajišťovat 

zpracování kalkulací, na jejichţ základě mandant stanoví výši poplatků za svoz, třídění 

a zneškodnění komunálního odpadu v souladu s platnou právní úpravou. 

 S touto činností je podle grafu 7 spokojena téměř polovina z dotázaných 

respondentů, celkem 49. Velmi spokojeno je 27 respondentů a 19 respondentů 

je spokojeno méně. Nespokojeni jsou jen dva respondenti a tři respondenti nedovedou 

prováděnou činnost posoudit. Velmi nespokojen s úrovní svozu, třídění a zneškodňování 

komunálního odpadu není ţádný respondent. 
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Graf 7 – Spokojenost s úrovní svozu, třídění a zneškodňování komunálního odpadu 

27

49

19

2 0 3 Velmi spokojen

Spokojen

Méně spokojen

Nespokojen

Velmi nespokojen

Nedovedu posoudit
 

Otázka č. 13 – Spokojenost s úrovní provozu sběrného dvora nebezpečného odpadu. 

 Provoz sběrného dvora nebezpečného odpadu se zajišťuje v souladu s platnými 

právními předpisy upravujícími nakládání s odpady. Sběrný dvůr se nachází v sídle 

společnosti. Společnost také zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů. Sběrný dvůr 

je v provozu celý týden od 7:30 do 17:00 hodin.  

 Na území města Kadaně se musí provádět nejméně čtyřikrát ročně sběrný den 

nebezpečného odpadu. 

Graf 8 – Spokojenost s úrovní provozu sběrného dvora nebezpečného odpadu 
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 Podle grafu 8 je s úrovní provozu sběrného dvora nebezpečného odpadu spokojeno 

42 respondentů, 29 respondentů je velmi spokojeno a jen 10 respondentů spokojeno méně. 



Bc. Zuzana Dlugošová: Analýza spokojenosti zákazníků společnosti TS Kadaň s. r. o. 

 

2011  23 

Moţnosti nespokojen a velmi nespokojen vyuţil jen jeden respondent. Tuto činnost 

nedovede posoudit 17 respondentů. 

Otázka č. 14 – Spokojenost s úrovní údrţby veřejné zeleně. 

 Správa a údrţba veřejné zeleně se provádí dle dohodnutého ročního harmonogramu 

prací. Mezi tyto práce můţeme zahrnout především sekání trávy včetně jejího odvozu 

a likvidace; stříhání a údrţbu ţivých plotů, stromů, okrasných keřů včetně jejich kácení; 

výsadbu a pěstební péči a ochranu rostlin, úklid travnatých ploch a záhonů; vytváření plánů 

na rozlišování a zkvalitnění městské zeleně a shrabávání a likvidaci listí. 

Graf 9 – Spokojenost s úrovní údržby veřejné zeleně 
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 Graf 9 nám ukazuje, ţe velmi spokojeno, s úrovní a údrţbou veřejné zeleně, 

je 35 respondentů. Dalších 39 respondentů je s touto činností spokojeno. Méně spokojeno 

je 21 respondentů. Jen 4 respondenti jsou nespokojeni, ţádný z respondentů není velmi 

nespokojen. Tuto činnost nedovede posoudit jen jeden respondent. 
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Otázka č. 15 – Spokojenost s úrovní provozování veřejných záchodků. 

 Společnost zajišťuje provoz veřejných WC v centru města Kadaně. Podle grafu 10 

je 37 respondentů spokojeno. Velmi spokojeno je 15 odpovídajících a o jednoho méně, 

tedy 14 odpovídajících je méně spokojeno. Jen dva respondenti jsou velmi nespokojeni 

a 5 respondentů je nespokojeno. U této otázky vyuţilo 27 respondentů moţnost odpovědi, 

ţe tuto činnost nedovedou posoudit. 

 

Graf 10 – Spokojenost s úrovní provozování veřejných záchodků 
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Otázka č. 16 – Spokojenost s úrovní údrţby hřbitova. 

 Správa a údrţba hřbitova zahrnuje údrţbu zeleně, cest, kolumbárií, odvoz a likvidaci 

odpadů, kopání hrobů, vedení hřbitovních knih, vybírání poplatků za hroby a provoz 

specializované hřbitovní prodejny.  

 Graf 11 nám ukazuje opět necelou polovinu dotazovaných respondentů, kteří 

jsou s úrovní údrţby městského hřbitova spokojeni, je jich celkem 47. Velmi spokojeno 

je 26 dotázaných. Méně spokojeno je jen 13 respondentů. Nespokojen není ţádný 

z respondentů, jen jeden je nespokojen velmi. Dalších 13 z dotázaných nedovedou 

prováděnou činnost posoudit.   
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Graf 11 – Spokojenost s úrovní údržby hřbitova 
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Otázka č. 17 – Spokojenost s úrovní údrţby městské trţnice. 

 Městská trţnice se nachází v centru města Kadaně. S úrovní údrţby městské trţnice 

je podle grafu 17 spokojeno celých 42 respondentů. Velmi a méně spokojeno 

je 21 respondentů. Jen jeden respondent je s touto činností nespokojen a jeden velmi 

nespokojen. Zbylých 14 respondentů nedovede údrţbu trţnice posoudit. 

 

 

Graf 12 – Spokojenost s úrovní údržby městské tržnice 
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Otázka č. 18 – Spokojenost s úrovní provádění vnějšího úklidu a čištění areálu 

Prunéřov. 

 V areálu Prunéřov se nacházejí bývalé nádraţní domy, které se opravily 

pro nepřizpůsobivé obyvatelstvo - jsou to tzv. holobyty. V areálu se postupně zřídilo také 

komunitní centrum. Je zde internetová místnost a klubovny s vychovatelkami, které 

pomáhají dětem s psaním domácích úkolů nebo s procvičováním učiva.  

 Společnost provádí vnější úklid a čištění areálu včetně zajištění zimní údrţby 

a údrţby příjezdové komunikace.  

Graf 13 – Spokojenost s úrovní provádění vnějšího úklidu a čištění areálu Prunéřov 
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S prováděnou činností je velmi spokojeno 9 respondentů. Dále nám graf 13 ukazuje 

39 spokojených respondentů. Méně spokojených respondentů je 15. Nespokojeno a velmi 

nespokojeno je 5 respondentů. Poměrně velká část z dotázaných respondentů, tj. 27, 

nedovede provádění vnějšího úklidu a čištění areálu Prunéřov posoudit. 

Otázka č. 19 – Spokojenost s úrovní údrţby autobusových zastávek MHD. 

 Společnost provádí čištění a zajišťování zimní údrţby autobusových zastávek 

městské hromadné dopravy.  

 Graf 14 nám ukazuje, ţe s úrovní údrţby autobusových zastávek městské hromadné 

dopravy je 46 respondentů spokojeno. Dalších 24 respondentů je s prováděnou činností 

velmi spokojeno. Méně spokojeno je jen 9 z dotázaných a pouze 3 respondenti 
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jsou nespokojeni. Ţádný z respondentů nevolil moţnost – velmi nespokojen. Tuto činnost 

nedovede posoudit 18 z dotázaných respondentů. 

Graf 14 – Spokojenost s úrovní údržby autobusových zastávek MHD 
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Otázka č. 20 – Spokojenost s úrovní údrţby autobusového nádraţí.  

 Provádění údrţby autobusového nádraţí – údrţba komunikací, dešťových vpustí 

a dopravního značení.  

 Z grafu 15 vidíme, ţe více neţ polovina, tj. 53, z dotázaných respondentů je s úrovní 

údrţby autobusového nádraţí spokojena. Velmi spokojeno je celkem 20 dotázaných 

a 11 dotázaných je spokojeno méně. Jen dva respondenti jsou nespokojeni, zato ţádný 

z respondentů není velmi nespokojen. Posledních 14 respondentů nedovede údrţbu 

autobusového nádraţí posoudit. 

Graf 15 – Spokojenost s úrovní údržby autobusového nádraží 
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Otázka č. 21 – Spokojenost s úrovní provozování městské hromadné dopravy. 

 Městskou hromadnou dopravu zajišťuje společnost komplexně. Jsou zřízeny dvě 

linky – linka 1 a linka 2. Současné dvě linky vznikly rozdělením jedné jediné. V denním 

provozu jsou dva autobusy, vţdy po jednom na kaţdé lince.  

Spokojenost s úrovní provozování městské hromadné dopravy nám zobrazuje 

graf 16. Podle tohoto grafu vidíme, ţe 39 z dotázaných respondentů je s touto činností 

spokojeno, dalších 29 je spokojeno velmi a jen 7 respondentů je spokojeno méně. 

Nespokojen a velmi nespokojen je jen jeden z dotázaných. Zbylých 23 respondentů 

nedovede provozování městské hromadné dopravy posoudit. 

Graf 16 – Spokojenost s úrovní provozování městské hromadné dopravy 
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Celkové zhodnocení  

 V celkovém zhodnocení spokojenosti zákazníků uvádím pouze otázky č. 6 aţ 21, 

které jsou v dotazníkové „části B“. V následující tabulce 1 je uvedeno shrnutí hodnocení 

respondentů k jednotlivým otázkám. 
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Tabulka 1 - Celkové vyhodnocení otázek č. 6 – 21 

Otázka 
č. 

Počet hodnocení (%) 

  

Velmi 
spokojen 

Spokojen 
Méně 

spokojen 
Nespokojen 

Velmi 
nespokojen 

Nedovedu 
posoudit 

6 13 40 30 13 2 2 

7 5 33 35 15 11 1 

8 15 50 20 11 1 3 

9 23 48 13 3 1 12 

10 30 40 10 8 3 9 

11 27 43 22 4 3 1 

12 27 49 19 2 0 3 

13 29 42 10 1 1 17 

14 35 39 21 4 0 1 

15 15 37 14 5 2 27 

16 26 47 13 0 1 13 

17 21 42 21 1 1 14 

18 9 39 15 5 5 27 

19 24 46 9 3 0 18 

20 20 53 11 2 0 14 

21 29 39 7 1 1 23 

Ø 21,7 42,9 16,9 4,9 2,0 11,6 

 Dotázaní respondenti vyuţili všech moţností hodnotící škály. Převládali odpovědi 

typu „spokojen“, který je ve výše uvedených grafech znázorněn červenou barvou, „velmi 

spokojen“ znázorněn ţlutou barvou a typ odpovědi „méně spokojen“ znázorněn barvou 

zelenou. Nelze si nevšimnout i negativních odpovědí. V prvních třech otázkách 

odpovědělo 13 %, 15 %, a 11 % respondentů typem odpovědi „nespokojen“, který 

je v grafech znázorněn modrou barvou. Nejvíce problematickou otázkou se stala otázka 

č. 7, kde respondenti hodnotili spokojenost s úrovní zimní údrţby místních komunikací. 

Z dotázaných respondentů jich volilo celkem 11 % typ odpovědi „velmi nespokojen“, 

který je znázorňován černou barvou. 

 Dále jsem u těchto otázek pouţila pro vyhodnocení míry spokojenosti Likertův 

formát s pětistupňovou škálou. Bodové ohodnocení je uvedeno v následující tabulce 2. 

U kaţdé otázky je důleţité, pro srozumitelnost výsledků, vypočítat aritmetický průměr.  
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Tabulka 2 - Bodové ohodnocení otázek č. 6 -21  

 
Otázka 

č. 
 

Počet bodů 
 

Ø 

Velmi 
spokojen 

 
 5  bodů 

Spokojen  
 
 

4 body 

Méně 
spokojen  

 
3 body 

Nespokojen  
 
 

2 body 

Velmi 
nespokojen  

 
1 bod 

Nedovedu 
posoudit  

 
0 bodů  

6 65 160 90 26 2 0 3,50 

7 25 132 105 30 11 0 3,06 

8 75 200 60 22 1 0 3,69 

9 115 192 39 6 1 0 4,01 

10 150 160 30 16 3 0 3,95 

11 135 172 66 8 3 0 3,88 

12 135 196 57 4 0 0 4,04 

13 145 168 30 2 1 0 4,17 

14 175 156 63 8 0 0 4,42 

15 75 148 42 10 2 0 3,79 

16 130 188 39 0 1 0 4,11 

17 105 168 63 2 1 0 3,94 

18 45 156 45 10 5 0 3,58 

19 120 184 27 6 0 0 4,11 

20 100 212 33 4 0 0 4,06 

21 145 156 21 2 1 0 4,22 

  

 I z tabulky 2 vyplývá, ţe nejmenší míra spokojenosti vychází u otázky č. 7 – 

spokojenost s úrovní zimní údrţby místních komunikací. A na druhém místě nejmenší 

míry spokojenosti se umístila otázka č. 6 – spokojenost s úrovní čištění místních 

komunikací vč. opravy a údrţby dopravního značení.  

Dotazník „Část C“ – Připomínky a případné návrhy ke zlepšení 

poskytovaných sluţeb   

 Tato část dotazníku dala moţnost respondentům k vyjádření svých připomínek 

k poskytovaným sluţbám. Zde mohli respondenti uvést případné návrhy, které by vedly 

ke zlepšení prováděných činností. Tuto moţnost, vyjádřit se, vyuţilo celkem 

10 respondentů. 

Jeden z respondentů, konkrétně ţena se středním vzděláním ve věku 26 – 35 let ţijící 

v rodinném domě v lokalitě „okolí“, uvedl, ţe u svého bydliště v ulici Obránců Míru zcela 

chybí kontejnery na tříděný odpad. 
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Další respondent – muţ se středním vzděláním ve věku 46 – 55 let, který ţije také 

v rodinném domě v lokalitě „okolí“, napsal do dotazníkové „části C“, ţe údrţba veřejné 

zeleně a čištění komunikací včetně zimní údrţby v okolí jejich bydliště nestojí za nic. 

Konkrétně uvedl, ţe se jedná o prostor bývalých kasáren, kde se v poslední době 

uskutečnila výstavba nových rodinných domů. V dotazníku ohodnotil otázky související 

s těmito údrţbami stupnicí 4 - nespokojen.  

Dalším respondentem, který vyuţil moţnost připomínek v dotazníku, je muţ 

se středním vzděláním ve věku více neţ 55 let. Tento respondent uvedl, ţe ţije v domě 

s více nájemníky v centru města Kadaně.  Do dotazníku uvádí, ţe by uvítal lepší údrţbu 

boxů na umístění kontejnerů na odpady v ulicích Jiráskova a Dvořákova. 

Ţena se středním vzděláním ve věku 46 – 55 let, která ţije v rodinném domě v centru 

města Kadaně, do dotazníku napsala, ţe je nespokojena s autobusovými zastávkami. 

Konkrétně jí vadí, ţe na autobusových zastávkách chybějí aktuální jízdní řády.  

Dalším respondentem je ţena, které je více neţ 55 let, má střední vzdělání a bydlí 

v domě s více nájemníky na sídlišti „D“. Jako připomínku mi do dotazníku uvedla, 

ţe ze sídliště, kde bydlí, nejezdí městská hromadná doprava do nově vzniklé zástavby 

rodinných a bytových domů nazývané Stráţiště, které se nachází v okrajové části města. 

Proto navrhuje, aby se do jedné z  linek MHD toto spojení zavedlo. 

Respondent – muţ, se středním vzděláním ve věku 36 – 45 let bydlí v rodinném 

domě v lokalitě „okolí“. Tento respondent si přeje, aby se údrţba místních komunikací 

nezaměřovala jen na nově vybudované cyklostezky. 

Dalším respondentem je ţena se středním vzděláním ve věku 46 – 55 let, která bydlí 

v rodinném domě v lokalitě „okolí“. V dotazníku navrhuje, aby společnost nasmlouvala 

s místními firmami pomoc v rámci města jako sponzorský dar při sněhových kalamitách, 

kdy nelze zvládat čištění místních komunikací vozy z vlastních zdrojů. 

Tři respondenti, kterými jsou: ţena se středním vzděláním ve věku 15 – 25 let ţijící 

v domě s více nájemníky na sídlišti „B“, vyučený muţ ve věku 36 – 45 let z rodinného 

domu v lokalitě „okolí“ a muţ ve věku 46 – 55 let, který má střední vzdělání a bydlí 

v centru města v domě s více nájemníky, se shodují a uvádějí jako připomínku, 

aby společnost vyuţívala více nezaměstnaných obyvatel města Kadaně, kteří pobírají 
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sociální dávky. Tito obyvatelé by mohli pomoci při údrţbě místních komunikací hlavně 

v zimním období.  

V této části diplomové práce jsem se snaţila zhodnotit spokojenost obyvatel 

s prováděnými sluţbami, které pro město Kadaň poskytuje firma Technické sluţby Kadaň 

s. r. o.  

Z mého dotazníkového šetření vyplynulo, ţe jen deset ze sta respondentů připsalo 

svůj návrh na zlepšení poskytovaných sluţeb. Necelých sedm procent z dotázaných 

respondentů je s prováděnými sluţbami nespokojeno. Méně spokojeno je 16,9 % 

respondentů a převáţná část, tj. 64,6 %, respondentů je spíše spokojena s prováděnými 

sluţbami.  

I kdyţ z výzkumu vyplývá převáţně spokojenost respondentů, nelze práci uzavřít jen 

tímto zhodnocením. Je nutné navrhnout určitá opatření, která by vedla ke zvýšení kvality 

těch sluţeb, u kterých respondenti uvedli svou nespokojenost.    
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5 Návrhy a doporučení 

 Z celkového výzkumu je patrno, ţe by obyvatelé města Kadaně pro zvýšení míry své 

spokojenosti ocenili, kdyby společnost zlepšila především zimní údrţbu a čištění místních 

komunikací. Tyto dvě otázky dopadly ze všech šestnácti nejhůře. 

 Vzhledem k tomu, ţe jsem dotazování prováděla v měsíci únoru, mohlo být 

dotazování právě zimním obdobím velmi ovlivněno. Tuto skutečnost má na svědomí 

letošní zima, která přinesla rekordní přívaly sněhu. V neposlední řadě k tomu mohla 

přispět změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde došlo k radikální 

změně o zimní údrţbě komunikací. V minulosti měl zimní údrţbu chodníku provádět 

vlastník nemovitosti sousedící s chodníkem či vozovkou. Nyní musí provádět zimní údrţbu 

vlastník komunikace, coţ znamená, ţe převáţná část komunikací patří městu Kadaň. Její 

údrţbu provádí dle mandátní smlouvy správce komunikací, tj. Technické sluţby 

Kadaň s. r. o.  Na zimní ošetření komunikací je vytvořen přehled – „Plán zimní údrţby 

komunikací a chodníků na rok 2010-2011“, kde je uvedeno, jaké komunikace jsou v jakém 

pořadí uklízeny, do jaké doby od počátku sněţení a jaké stroje budou pouţity. Z odpovědí 

vyplynulo, ţe nespokojeni byli především lidé z okrajových částí města. Lidé z centra byli 

vcelku spokojeni.  

Pro zlepšení navrhuji tato opatření: 

 přepracovat plán zimní údrţby, 

 zapojit do údrţby nezaměstnané, 

 zaţádat o dotaci na nákup nového stroje, 

 upravit jízdní řády městské hromadné dopravy. 

Přepracovat plán zimní údrţby 

 „Plán zimní údrţby komunikací a chodníků na rok 2010-2011“ (viz příloha č. 2) 

je sestaven na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Účelem tohoto 

plánu je stanovit a popsat postupy a technologie při zmírňování závad ve schůdnosti 

a sjízdnosti místních komunikací a chodníků, patřících do správy Technických sluţeb 

Kadaň, s. r. o. Pro zmírňování závad sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 



Bc. Zuzana Dlugošová: Analýza spokojenosti zákazníků společnosti TS Kadaň s. r. o. 

 

2011  34 

v zimním období se místní komunikace a chodníky v plánu zimní údrţby rozdělují 

do kategorie I, II a III. Tyto kategorie určují pořadí zmírňování závad sjízdnosti 

a schůdnosti komunikací od doby nastalé zimní kalamitní situace (neobvykle prudká 

změna klimatu, která v neobvykle rychlém čase způsobí značné sníţení nebo znemoţnění 

sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací – neobvyklý spad sněhu s větrem, mrznoucí 

déšť, v jehoţ důsledku vzniká souvislá vrstva náledí, apod).  

Časové limity pro zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti dle jednotlivých 

důleţitostí: [5] 

 Místní komunikace: I. pořadí – zmírnění max. do 4 hodin od výjezdu techniky 

II. pořadí – zmírnění max. do 12 hodin od výjezdu techniky 

III. pořadí – ihned po I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin  

        od výjezdu techniky  

 Chodníky: I. pořadí – max. do 12 hodin od poslední kalamity 

II. pořadí – max. do 48 hodin od poslední kalamity 

III. pořadí – v zimě se neudrţují (upozornit tabulkou) 

V posledních letech se díky nově vybudované průmyslové zóně a výstavbě nových 

rodinných domů v okrajových částech Kadaně změnila frekvence pohybu občanů 

do nových ulic a firem. Podle plánu zimní údrţby se ulice, které vyplynuly 

z marketingového výzkumu jako špatně udrţované, vyskytují ve II. a III. pořadí. 

Společnosti proto mohu navrhnout přepracování plánu zimní údrţby, ve kterém hlavně 

upraví pořadí ulic. Tyto ulice by společnost mohla zařadit alespoň o jedno pořadí dopředu.  

Zapojit do údrţby nezaměstnané 

 Dalším návrhem pro zlepšení poskytovaných sluţeb je zapojení do údrţby hlavně 

lidi, kteří pobírají dávky v nezaměstnanosti.  

 Podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi se jedná o veřejnou 

sluţbu. Veřejnou sluţbou se rozumí pomoc obci v záleţitostech, které jsou v zájmu obce, 

zejména při zlepšování ţivotního prostředí v obci, udrţování čistoty ulic a jiných veřejných 

prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná sluţba 

je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí 
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obsahující alespoň místo, předmět a dobu výkonu veřejné sluţby obci. Za výkon veřejné 

sluţby nenáleţí odměna. [7] 

 Jedná se např. o ruční odklízení sněhu z přechodů přes komunikace, které 

jsou pluhováním silnic zahrnuty sněhem. Ty by mohli odklízet občané pobírající sociální 

dávky. 

Zaţádat o dotaci na nákup nového stroje 

Dotazováním vyplynulo, ţe otázka č. 1 – spokojenost s úrovní čištění místních 

komunikací vč. opravy a údrţby dopravního značení, se umístila jako druhá s nejmenší 

mírou spokojenosti dotazovaných obyvatel Kadaně. Proto mohu jako další z moţných 

doporučení navrhnout, aby společnost Technické sluţby Kadaň s. r. o. zkusila zaţádat 

o dotaci z evropských zdrojů na nový stroj pro údrţbu místních komunikací.  

Z nabídky Operačních programů, které umoţňují získání prostředků určených 

z fondů EU pro ČR, jsem zjistila, ţe společnost můţe vyuţít Operační program Ţivotní 

prostředí (OPŢP). Podpora z OPŢP je rozdělena do sedmi prioritních os. Prioritní osa 2 

se týká zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí a je rozdělena do dvou oblastí 

podpory, které se dělí na další podoblasti. Podoblast č. 2.1.3. se týká sníţení imisní zátěţe 

omezením prašnosti z plošných zdrojů a podporuje projekty zaměřené mimo jiné 

na pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem sníţení 

prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy). [8]     

Ţádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány na základě XXIV. výzvy 

Ministerstva ţivotního prostředí od 1. listopadu 2010 do 29. července 2011.  

Společnosti bych konkrétně navrhovala podat ţádost o dotaci na samosběrný vůz 

Dulevo 5000 Evolution. 

Pokud by se společnosti podařilo získat dotaci na nákup nového samosběrného vozu 

Dulevo 5000 Evolution znamenalo by to vyřešení otázek, které v mém dotazování vyšly 

nejhůře. Tímto strojem by se prováděla celoroční údrţba místních komunikací. Velké plus 

navíc při vyuţívání tohoto stroje by bylo zlepšení kvality ovzduší ve městě Kadaň.   



Bc. Zuzana Dlugošová: Analýza spokojenosti zákazníků společnosti TS Kadaň s. r. o. 

 

2011  36 

Upravit jízdní řády městské hromadné dopravy 

 Provoz městské hromadné dopravy je zajišťován autobusovými linkami 

označenými licenčními čísly 526 001, 526 002 a pouţívajícími také zjednodušené označení 

linka č. 1 a linka č. 2. Trasy linek jsou uvedeny v jízdních řádech – viz příloha č. 3 a 4. 

Původní vozový park tvořily čtyři autobusy dvoudveřového linkového provedení typu SOR 

C 7.5 (číslo udává délku v metrech). Z důvodu nárůstu cestujících byly zakoupeny dva 

autobusy městského trojdvéřového provedení SOR B 9.5. Dva z původních vozů C 7.5 

byly odprodány a další dva vozy slouţí nyní jako zálohy. V současné době zajišťuje provoz 

na kaţdé z městských linek jeden autobus (SOR B 9.5). Autobusy jsou označeny cedulí 

„Linka 1“ a „Linka 2“. Kromě čísel jsou linky ještě rozlišeny i barevně – pro orientaci 

linky 1 se pouţívá červená barva, pro orientaci linky 2 se pouţívá modrá barva.  

 Cestující vyuţívající sluţeb autobusů městské hromadné dopravy, si mohou 

zakoupit měsíční jízdenky. Dospělí za toto jízdné zaplatí 150,- korun za měsíc, děti 

do patnácti let 60,- korun a senioři od šedesáti do sedmdesáti let 80,- korun. Běţné jízdné 

pro nejpočetnější skupinu cestujících ve věku od patnácti do šedesáti let je 10,- korun. Děti 

do patnácti let a důchodci od šedesáti do sedmdesáti let zaplatí 5,- korun. Senioři starší 

sedmdesáti let mají dopravu zdarma. 

 Dopravní obsluţnost pomocí městské hromadné dopravy byla zřízena především 

pro potřeby dopravení dětí do škol a občanů do místní nemocnice a k lékařům.  

Jak jsem jiţ výše uvedla, v posledních letech se díky nově vybudované průmyslové 

zóně Královský Vrch a zástavbě nových rodinných a bytových domů v okrajových částech 

Kadaně, změnila frekvence pohybu občanů do nových lokalit. Z tohoto důvodu navrhuji 

další opatření ke zlepšení spokojenosti zákazníků a to upravení jízdních řádů městské 

hromadné dopravy. Jedná se o prodlouţení linky na průmyslovou zónu Královský Vrch 

a na sídliště Stráţiště. 

Obě linky městské hromadné dopravy mají stejnou konečnou zastávku, která 

se nachází v ulici Nad Nemocnicí – zastávka „Nemocnice, dětské oddělení“. Průmyslová 

zóna Královský Vrch se nachází asi jeden kilometr od nemocnice. Navrhuji, aby se u obou 

linek prodlouţila jejich trasa o jednu zastávku. Tato zastávka by byla situována přibliţně 

uprostřed průmyslové zóny. Zde by byla jak konečná tak i počínající zastávka s názvem 

„Průmyslová zóna – Královský Vrch“. Autobusy městské hromadné dopravy by přiváţely 



Bc. Zuzana Dlugošová: Analýza spokojenosti zákazníků společnosti TS Kadaň s. r. o. 

 

2011  37 

zaměstnance do zaměstnání. Po krátké přestávce by další směnu z této lokality odváţely. 

Znamenalo by to časovou ztrátu přibliţně 8 – 15 minut.  

Vzhledem k tomu, ţe zde firmy mají třísměnný nebo dvanáctihodinový provoz, 

navrhuji pro začátek prodlouţit pouze tři spoje linky č. 1 – spoj 1, spoj 21 a spoj 31. 

U spoje č. 21 je potřeba upravit čas v jízdním řádu tak, aby zde autobus byl před čtrnáctou 

hodinou. Spoje č. 1 a 31 přijíţdějící na Královský Vrch před šestou a osmnáctou hodinnou 

časové úpravy nevyţadují.  

V případě spokojenosti obyvatel města s těmito novými spoji, by mohly být tyto 

spoje upraveny i v lince č. 2. 

 Mé následné doporučení vychází z poţadavku respondenta, který ţije na sídlišti 

„D“. Uvedenému respondentovi nevyhovuje spojení městské hromadné dopravy z tohoto 

sídliště na sídliště „Stráţiště“. Zjistila jsem, ţe ani v jedné z linek toto spojení opravdu 

není. Dalším doporučením je upravení linky č. 1 a č. 2.  

 V lince č. 1 (trasa: „Nemocnice, dětské oddělení“ – „Stráţiště“), bych vloţila mezi 

zastávku „Pošta“ a „Jungmannova, U parku“ zastávku na sídlišti „D“. Tato zastávka je zde 

zřízena, ale vyuţívá se pouze pro provoz linky č. 2. V tomto případě by se jednalo 

o časovou ztrátu max. 5 minut. Linka č. 2 (trasa: „Polní ul.“ – „Nemocnice, dětské 

oddělení“) jezdí přímo přes sídliště „D“. Proto bych mohla navrhnout jako další 

doporučení, aby autobus na lince č. 2, zajíţděl také na sídliště „Stráţiště“. V tomto případě 

by se trasa prodlouţila zhruba o jeden kilometr a časová ztráta by činila stejně jako 

v minulém návrhu max. 5 minut.  

 

 Z provedeného výzkumu vyplývá, ţe nedostatky v poskytovaných sluţbách nejsou 

závaţné. Proto lze zjištěné výsledky povaţovat za uspokojivé. Stávající spokojenost 

obyvatel města Kadaně je na docela dobré úrovni. Pokud však společnost zrealizuje 

navrţené doporučení, podaří se jí současnou spokojenost obyvatel zvýšit. 
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6 Závěr 

 Tématem mé diplomové práce byla „Analýza spokojenosti zákazníků společnosti 

Technické sluţby Kadaň s. r. o.“ 

 Cílem bylo provedení analýzy spokojenosti zákazníků vybrané společnosti. Tuto 

analýzu provést pomocí marketingového výzkumu a to prostřednictvím dotazníků. 

V neposlední řadě navrhnout, na základě získaných informací, případné opatření 

pro zvýšení spokojenosti zákazníků s prováděnými sluţbami.  

 I kdyţ z celkového výzkumu vyplývá převáţně spokojenost respondentů, 

vyhodnotila jsem dvě otázky, které dopadly ze všech šestnácti otázek nejhůře. Obyvatelé 

města Kadaně pro zvýšení míry své spokojenosti by ocenili, kdyby společnost zlepšila 

především zimní údrţbu a čištění místních komunikací. Nejvíce problematickou otázkou 

se tedy stala otázka č. 7 – spokojenost s úrovní zimní údrţby místních komunikací. 

A na druhém místě nejmenší míry spokojenosti se umístila otázka č. 6 – spokojenost 

s úrovní čištění místních komunikací vč. opravy a údrţby dopravního značení. Proto bylo 

vhodné navrhnout určitá opatření, která by vedla ke zvýšení kvality těchto sluţeb. 

 Vzhledem k tomu, ţe jsem dotazování prováděla v měsíci únoru, mohlo být 

dotazování právě zimním obdobím velmi ovlivněno. Také k tomu mohla přispět změna 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde došlo k radikální změně o zimní 

údrţbě komunikací. Pro zlepšení kvality sluţeb jsem navrhla tři doporučení, 

a to přepracovat plán zimní údrţby, zapojit do údrţby nezaměstnané, zaţádat o dotaci 

na nákup nového stroje.  

Přepracovat plán zimní údrţby a to především v úpravě pořadí údrţby ulic navrhuji 

proto, ţe se v posledních letech díky nově vybudované průmyslové zóně a výstavbě 

nových rodinných domů v okrajových částech Kadaně změnila frekvence pohybu občanů 

do nových ulic a firem.  

 Zapojit do údrţby nezaměstnané je dalším návrhem pro zlepšení poskytovaných 

sluţeb. Podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi se jedná o veřejnou 

sluţbu.  

 Zaţádat o dotaci na nákup nového stroje patří mezi  další mé návrhy. Společnost 

můţe vyuţít Operační program Ţivotní prostředí (OPŢP), Prioritní osu 2 – zlepšování 
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kvality ovzduší a sniţování emisí, Podoblast č. 2.1.3., která se týká sníţení imisní zátěţe 

omezením prašnosti z plošných zdrojů a podporuje projekty zaměřené mimo jiné 

na pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem sníţení 

prašnosti (např. samosběrné nebo kropící vozy). Zde konkrétně navrhuji podat ţádost 

o dotaci na samosběrný vůz Dulevo 5000 Evolution. Tímto strojem by se prováděla 

celoroční údrţba místních komunikací. Velké plus navíc při vyuţívání tohoto stroje 

by bylo zlepšení kvality ovzduší ve městě Kadaň.   

 Poslední doporučení vyplývá z dotazníkové „části C“ – Připomínky a případné 

návrhy ke zlepšení poskytovaných sluţeb. Na základě připomínek respondentů, společnosti 

navrhuji provést úpravu jízdních řádů městské hromadné dopravy a to spojit stávající 

městské části s nově vybudovanou průmyslovou zónou a zástavbou nových rodinných 

a bytových domů. Konkrétně se jedná o zavedení linek do průmyslové zóny Královský 

Vrch a na sídliště Stráţiště. 

 Analýzou spokojenosti zákazníků společnosti Technické sluţby Kadaň s. r. o. jsem 

došla k závěru, ţe s touto společností je spokojena nadpoloviční většina respondentů. 

Důkazem je i to, ţe město Kadaň jiţ dvakrát vyhrálo soutěţ Město roku. Společnost 

Technické sluţby Kadaň s. r. o. se nemalou částí podílela na tomto ocenění. Jak v údrţbě 

parků, hřišť a hřbitova, tak v provozování městské hromadné dopravy, údrţbě 

autobusového nádraţí, zastávek MHD a údrţby občanského vybavení.   

 Výsledky provedeného marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků by měly 

slouţit k dalšímu zvyšování spokojenosti obyvatel města Kadaně. Přála bych si, aby mé 

šetření a všechny návrhy na zlepšení byly pro firmu Technické sluţby Kadaň s. r. o. 

přínosem.  
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