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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem diplomové práce je navrhnout změny nebo opatření, které by vedly ke zlepšení 

spokojenosti zákazníků Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. Tyto změny či 

opatření budou navrţeny na základě výsledků šetření, týkajících se zhodnocení 

spokojenosti zákazníků s poskytováním městské hromadné dopravy ve městech Most 

a Litvínov a s poskytováním osobní linkové dopravy v příměstských oblastech. 

Jednotlivé části kapitol charakterizují výše jmenovanou společnost a popisují současné 

monitorování spokojenosti cestujících a prostředí, ve kterém společnost svoji činnost 

vykonává. Diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum pomocí dotazníku, 

z kterého jsem získávala a následně analyzovala potřebná data o tom, zda DPmML, a.s., 

nabízí svým zákazníkům dostatečný komfort v cestování. V závěru práce jsou na základě 

výsledků šetření navrţena konkrétní opatření. 

 

Klíčová slova: Dopravní podnik, dotazník, linková doprava, marketingový výzkum, MHD, 

spokojenost zákazníků, společnost  

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

The goal of this dissertation is to design changes or measures which would lead to 

improvement of customer satisfaction of Transport company of towns Most and Litvinov, 

a.s. These changes or measures would be design based on the results of investigations 

concerning the evaluation of customer satisfaction with the urban public transport 

providing in towns Most and Litvinov and with personal routes in suburban areas. 

Describes of particular chapters describe above company and current monitoring of 

passenger satisfaction and the environment in which this company operates. Dissertation is 

focused on marketing research with questionnaire, from which I acquired and analyzed the 

necessary data about whether DPmML, a.s., provides sufficient comfort in travel to its 

customers. In conclusion of this document are, based on the results of the investigation, 

proposed specific measures. 

 

Keywords: Transport Company, questionnaire, routes transportation, marketing research, 

urban public transport, customer satisfaction, company 
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Seznam použitých zkratek 

a.s.  akciová společnost 

CQS  České sdruţení pro certifikaci systémů řízení jakosti (z anglického Czech 

association for quality certification) 

ČO  částečně oprávněné 

ČSN  Československá (Česká) státní norma 

DPmML, a.s.  Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. 

DÚ  dopravní úsek 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci (z anglického International 

  Organization for Standardization) 

IQNet  Mezinárodní certifikační systém (z anglického The international 

certification network) 

JŘ  jízdní řád 

LD  linková doprava 

MHD   městská hromadná doprava 

MD  mateřská dovolená 

N  neoprávněné 

O  oprávněné 

o.p.s.  obecně prospěšná společnost 

RD  rodičovská dovolená 

S  standard kvality 

SŠ  středoškolské 

THP  technicko-hospodářský pracovník 

VŠ  vysokoškolské 
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1. Úvod, cíl práce 

Spokojenost zákazníků je prvořadým cílem všech společností, které jsou zaměřeny 

na sluţby poskytované občanům. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále jen 

DPmML, a.s.) je zaměřen především na poskytování sluţeb, které se týkají provozování 

městské hromadné dopravy ve městech Most a Litvínov a provozování veřejné osobní 

linkové dopravny v příměstských oblastech. Jedná se o dopravu autobusovou a dopravu 

tramvajovou.  

Pro DPmML, a.s., je téměř nemoţným úkolem zajistit, aby byli všichni zákazníci 

městské hromadné dopravy a linkové dopravy zcela spokojeni. Kaţdý zákazník – cestující 

- má jiné poţadavky (například na návaznost spojů) a těmto poţadavkům nelze vţdy zcela 

vyhovět. I přesto se DPmML, a.s., snaţí, aby vyhověl co největšímu počtu cestujících.  

Na spokojenost zákazníků má vliv několik skutečností, jako je například dodrţování 

jízdních řádů, návaznost spojů, informovanost zákazníků, péče o jejich pohodlí včetně 

vstřícného jednání ze strany zaměstnanců DPmML, a.s.  

Spokojenost zákazníka je rovněţ součástí standardů kvality sluţeb, které by měl 

DPmML, a.s., splňovat v rámci certifikátu ISO 9001:2009. Prvním certifikačním auditem 

prošla společnost jiţ v roce 2004. Recertifikace probíhá kaţdé tři roky, přičemţ kaţdý rok 

je v DPmML, a.s., dozorový audit. Kaţdoročně rovněţ probíhají ve společnosti interní 

audity a interní a externí kontroly.    

Zda je zákazník se sluţbami spokojen či nikoli můţeme zjistit několika způsoby. 

Ve společnosti je oddělení stíţností, kde je moţné sledovat negativní podněty od zákazníků 

a můţeme se zde zaměřit na jejich nejčastější příčiny. Další moţností, jak zjistit názor 

na spokojenost se sluţbami DPmML, a.s., je marketingový výzkum, který dává moţnost 

vyjádření spokojenosti ke sluţbám většímu mnoţství cestujících. 

Ve společnosti průběţně probíhá v rámci monitorování spokojenosti zákazníků 

marketingový výzkum v podobě anketního lístku. Ten má však omezený počet otázek, 

a proto z něho dle mého názoru nelze zcela jednoznačně vyvodit určité závěry. Výsledky 

monitorování prostřednictvím anketního lístku jsou shrnuty v kapitole 4.3.3 a jsou 

porovnány s  výsledky marketingového výzkumu. 
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Marketingový výzkum většího rozsahu je časově náročnější, proto jeho realizace 

není z časového hlediska ve společnosti moţná. 

Diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum spokojenosti zákazníka 

DPmML, a.s., formou dotazníku. Otázky v něm obsaţené jsou zcela konkrétní a jsou 

zaměřeny na všechny oblasti jmenované společnosti, které by mohly mít vliv na kvalitu 

poskytovaných sluţeb.  

Dotazníky byly rozdány v terénu mezi zákazníky městské hromadné dopravy a mezi 

zákazníky linkové dopravy. 

Obdrţené dotazníky jsem sumarizovala do přehledné tabulky a vyhodnotila jsem 

potřebné informace. Kaţdá otázka byla zpracována samostatně a na závěr jsem zhodnotila 

celkovou spokojenost se sluţbami. 

Protoţe v dotazníku jsou i některé otevřené otázky, shrnula jsem tyto závěry v jedné 

z kapitol. 

Kapitola 4.3.4 je zaměřena na stíţnosti, které DPmML, a.s., obdrţel od cestujících 

od roku 2006 se zaměřením na rok 2010. Tato část diplomové práce obsahuje rozbor těchto 

stíţností a jejich vyhodnocení za rok 2010. Rozbor stíţností je částečně přizpůsoben 

vytvořenému dotazníku pro marketingový výzkum. Stíţnosti přijaté za rok 2010 jsou 

porovnány s vyhodnoceným dotazníkem. 

V závěrečné části diplomové práce jsou navrţena konkrétní opatření, která by 

přispěla ke zlepšení spokojenosti zákazníků Dopravního podniku měst Mostu 

a Litvínova, a. s., s poskytováním městské hromadné dopravy ve městech Most a Litvínov 

a s poskytováním osobní linkové dopravy v příměstských oblastech. To by rovněţ přispělo 

ke zlepšení standardu kvality sluţeb DPmML, a.s. 

Vzhledem k tomu, ţe data k 1. 1. 2011 nebyla v době psaní diplomové práce 

k dispozici, jsou zde uvedena nejaktuálnější data, tj. data získaná v roce 2010.  



Bc. Daniela Tylešová: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků DPmML, a.s. 

 

2011 4 

 

2. Charakteristika Dopravního podniku měst Mostu 

a Litvínova, a.s.  

V souladu s vývojem regionu se stal Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., 

největším dopravním podnikem v severních Čechách. Hustá síť jeho linek rozvíjející se od 

páteře elektrické rychlodráhy, pokrývá plně přepravní potřeby prakticky celé mostecké 

oblasti. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s., poskytuje své sluţby s důrazem na 

kvalitu, ochranu ţivotního prostředí a bezpečnost.  

2.1 Historie společnosti 

S rozvojem těţby hnědého uhlí na Mostecku koncem 19. století se ukázalo, ţe je 

nutné vybudovat dopravní infrastrukturu mezi Mostem a Litvínovem. V roce 1893 se 

začalo váţně uvaţovat o spojení obou měst silniční parní tramvají. V roce 1897 byl 

vídeňskou firmou zpracován projekt a 7. srpna 1901 byla jako pátá v severních Čechách 

dána do provozu úzkorozchodná pouliční dráha z Mostu do Janova. Od roku 1903 se začal 

mezi Mostem a Janovem kromě osob přepravovat i náklad rozmanitého druhu.  

 

 

Obrázek 1: Slavnostní zahájení provozu 7. srpna 1901 

Pramen: [interní zdroj] 
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Sílící konkurence soukromé autobusové dopravy a nedostatek spojů vedl v roce 1930 

„Mosteckou pouliční dráhu a elektrizační společnost“ k zahájení autobusové dopravy – 

nákupem pěti autobusů Praga. V roce 1939 po vypuknutí války, byly městské spoje 

zrušeny a zachovány zůstaly jen spoje dálkové. 

V roce 1946 byla v souvislosti s potřebou přepravy velkého mnoţství zaměstnanců 

do Chemických závodů v Záluţí zřízena trolejbusová trať spojující Most – Záluţí – 

Litvínov. V padesátých letech se začalo s výstavbou elektrické rychlodráhy a provoz 

trolejbusů i úzkorozchodné pouliční dráhy byl ukončen. V souvislosti s rozšiřováním 

těţební činnosti se měnily i trasy tratí a byla výrazně rozšiřována autobusová síť. 

 

 

 

Obrázek 2: Náměstí Míru v Mostě s městskými autobusy v padesátých letech 

Pramen: [interní zdroj] 

 

V zájmu zlepšení ţivotního prostředí na Mostecku se počátkem devadesátých let 

začalo s přestavbou autobusů na propan-butan a s rekonstrukcemi tramvají na energeticky 

úspornější systém [1]. 
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2.2 Vznik DPmML, a.s. 

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., byl zaloţen Fondem národního 

majetku České republiky na základě zakladatelské listiny ze dne 15. 12. 1994. Společnost 

vznikla ke dni 1. ledna 1995 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, jako nástupce státního podniku. 

Hlavním úkolem společnosti a současně smyslem její existence je provozování 

městské hromadné dopravy tramvajemi a autobusy a nepravidelné dopravy autobusy.  

2.2.1 Rozšíření městské dopravy na linkovou dopravu 

Od 11. září 2006 do 2. června 2007 provozovala akciová společnost Dopravní podnik 

měst Mostu a Litvínova 27 autobusových linek v reţimu linkové dopravy pro Krajský úřad 

Ústeckého kraje v oblasti „Mostecká pánev“ a „Litvínovsko“. Od 3. června 2007, 

po vyhlášeném koncesním řízení v roce 2007 provozuje DPmML, a.s, celkem 17 linek 

pouze v oblasti „Mostecká pánev“. 

 Od roku 2007 byla zahájena linková doprava v oblasti příměstské dopravy „Most – 

Litvínov“ v reţimu veřejné linkové dopravy příměstské. V souladu s platnými licencemi 

a schválenými jízdními řády byla od 1. 1. 2007 zavedena doprava v oblasti „Lounsko-jih“ 

(1 linka), od 1. 2. 2007 v oblasti „Bílinsko“ (17 linek) a od 3. 6. 2007 v oblasti „Lounsko-

východ“ (11 linek).  

2.3 Základní údaje o společnosti 

Předmětem podnikání Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s., je: 

 provozování tramvajové dráhy a dráţní tramvajové dopravy osob; 

 silniční motorová doprava osobní včetně mezinárodní; 

 silniční motorová doprava nákladní; 

 opravy silničních vozidel;  

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů;  

 vyučování řízení motorových vozidel;  
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 plnění tlakových nádob na plyny; 

 hostinská činnost; 

 výroba a provoz reklamních zařízení;  

 koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;  

 ubytovací sluţby v rekreačním zařízení převáţně v chatkách;  

 nestátní zdravotnické zařízení – pracoviště dopravy raněných, nemocných, rodiček;  

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; 

 činnost technických poradců v oblasti dopravy, geografických a informačních 

systémů; 

 nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů; 

 opravy karosérií; 

 opravy ostatních dopravních prostředků; 

 výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; 

 údrţba motorových vozidel a jejich příslušenství; 

 montáţ, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení; 

 projektování elektrických zařízení; 

 technické činnosti v dopravě; 

 zámečnictví;  

 kovoobráběčství;  

 pokrývačství;  

 klempířství; 

 truhlářství; 

 vodoinstalatérství, topenářství. 

Společnost je drţitelem příslušných ţivnostenských listů a oprávnění, na jejichţ 

základě provozuje svoji činnost [2]. 
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2.4 Struktura dopravy a dopravních prostředků 

Od roku 1995 se dopravní obsluţnost DPmML, a.s., téměř nezměnila. Je zajišťována 

ve městech Most, Litvínov, Meziboří, Lom, Osek, v obcích Horní Jiřetín, Korozluky, 

Obrnice a od roku 2008 i v obci Havraň.  

Rovněţ počet linek je téměř stejný. V roce 2010 je to celkem 23 linek autobusových 

a 5 linek tramvajových. Schéma linek městské hromadné dopravy – viz Obrázek 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Schéma linek městské hromadné dopravy 2010 

Pramen: [interní zdroj] 
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Vozový park se snaţí DPmM., a.s., neustále obnovovat v závislosti na finančních 

moţnostech společnosti. Sloţení současného vozového parku k 1. 1. 2010 je patrné 

z následující Tabulky 1.   

Tabulka 1: Vozový park k 1. 1. 2010 

TYP DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU POČET (v kusech) 

Autobusy městské KAROSA B 731 29 

kloubové KAROSA B 741 5 

KAROSA B 931 17 

Iveco Citelis 7 

MAN A 21 18 

MAN J 22 3 

MAN A 23 kloubové 2 

SOR 7,5 2 

Celkem autobusy městské 83 

Autobusy příměstské  

  

KAROSA C 934 22 

KAROSA C 935 1 

MAN A 10 3 

CROSSWAY 12m klimatizace 3 

CROSSWAY 12m LE 6 

CROSWAY 10,6m klimatizace 3 

CROSSWAY 10,6m 20 

Iveco Axer 3 

SOR 10,5m 6 

Celkem autobusy příměstské 64 

Autobusy zájezdové  

  

KAROSA LC 757 1 

KAROSA LC 736 2 

SCANIA 1 

Celkem autobusy zájezdové 4 

Celkem autobusy 151 

Tramvaje  T3 SU 31 

T3 M.3) TV 14) 35 

LTM 10.08 ASTRA 2 

Celkem tramvaje 68 

Celkem 219 

Pramen: [interní zdroj] 
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3. Teoretické vymezení marketingového výzkumu 

Aby byla společnost úspěšná, nemůţe se ohlíţet pouze do minulosti, ale musí 

věnovat pozornost i předvídatelným potřebám, motivům a postojům spotřebitelů – 

zákazníků. 

Marketingový výzkum je součástí marketingového systému informací. Můţe 

marketingovým rozhodnutím předcházet nebo naopak ověřit, zda se management rozhodl 

správně. 

Marketingový výzkum je shromaţďování a vyhodnocování informací pomocí 

kterých zjistíme situaci na trhu. Pomůţe nám pochopit nákupní chování zákazníků, zvýšit 

kvalitu distribuce výrobků, účinnost reklamy nebo ceny.  

Výzkum trhu se neustále vyvíjí jak v teorii, tak v praxi a na jeho rozvoji se velkou 

měrou podílí rozšíření výpočetní techniky. 

Při marketingovém výzkumu bychom měli dodrţovat základní postup, který je 

popsán v následujících kapitolách [3]. 

3.1 Definování problému a cílů výzkumu 

Před marketingovým výzkumem si musíme pečlivě a přesně vymezit to, co chceme 

zjistit, kde budeme informace získávat a jakými metodami. Pokud bychom problém špatně 

definovali, mohlo by se nám stát, ţe náklady na shromaţďování informací přesáhnou 

hodnotu informací zjištěných. 

Rozlišujeme tři typy výzkumných projektů:  

 badatelský – cílem je shromáţdit předběţné informace a případně navrhnout 

hypotézy nebo nové myšlenky; 

 popisný – cílem je popsat určité veličiny; 

 kauzální – cílem je prověřit vztah příčiny a následku  [7]. 
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3.2 Sestavení plánu výzkumu 

Před schválením plánu výzkumu by měl manaţer znát předběţnou výši nákladů 

na jeho realizaci. Jeho sestavení spočívá v několika krocích. 

3.2.1 Specifikace potřebných informací 

Informace můţeme členit několika způsoby, např. podle jejich zdroje získávání, 

jejich obsahu nebo podle jejich účelu: 

 primární – zdrojem mohou být zákazníci, prodavači, konkurenční firmy; 

sekundární – informace, které jiţ byly shromáţděné pro nějaký jiný účel, mohou 

být interní nebo externí;  

 kvantitativní  

 názory a chování lidí, klíčovou otázkou je „kolik“; 

 jsou zaměřené na měření;  

 techniky: osobní rozhovory, pozorování, experiment, písemné dotazování; 

kvalitativní  

 motivy chování, vysvětlení příčin, klíčovou otázkou je „proč“;  

 jsou zaloţené na psychologické analýze;  

 techniky: individuální hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory;  

 interní – vlastními silami podniku; 

externí – agenturou; 

 krátkodobého charakteru – operativní, pro operativní trţní politiku; 

dlouhodobého charakteru – prognostické [3]. 

3.2.2 Stanovení výzkumného přístupu 

Dle způsobu, jakým budeme informace získávat, si zvolíme výzkumný přístup: 

 pozorování; 

 skupinově orientované dotazování – skupina lidí (6 - 10 osob) řeší problém se 
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zkušeným marketingovým výzkumníkem, je vhodný pro badatelský výzkum; 

 průzkum – vhodný pro popisný výzkum; 

 experimentování – vhodný pro kauzální výzkum  [7]. 

3.2.3 Stanovení metody výzkumu 

Jedním ze způsobů získávání informací a nejčastějším způsobem je dotazování. 

Jedná se o metodu, při které je subjekt vybrán výzkumcem (nepatří sem tedy dotazníky 

rozesílané anonymním adresátům). Soubor osob musí odpovídat cíli a záměrům výzkumu. 

Dotazování můţe být ústní, písemné, telefonické, on-line nebo kombinované. Tato 

technika dotazování je relativně levná, ale hlavním úskalím je nízká návratnost dotazníků, 

čímţ vzniká problém struktury respondentů, kteří odpověděli.  

Otázky v dotazníku mají různou funkci i podobu. Podle typu odpovědí se rozdělují 

na otevřené otázky, které respondentovi umoţňují, aby odpovídal vlastními slovy 

a uzavřené otázky, které předem určují moţné odpovědi a respondenti si mezi nimi 

vybírají. 

Úvodní otázky by měli vzbudit zájem a naopak otázky obtíţné a osobní bychom měli 

klást jako poslední. 

Podle vztahu k tématu mohou být dále otázky přímé nebo nepřímé, které jsou 

formulovány tak, jako kdybychom se ptali na něco jiného.  

Dříve neţ se stanou otázky součástí dotazníku, měly by být ověřeny 

na representativním vzorku respondentů [3]. 

3.2.4 Vybrané formy výzkumu 

Podle toho jaký si zvolíme výběrový soubor, rozlišujeme výzkumy: 

    ad hoc - pracují pokaţdé s novým souborem, od kterého získávají informace; 

   longitudinální - pracují se stejným výběrovým souborem – panelem; 

 jednotématické – týkající se jednoho zadavatele, vztahující se k jednomu 

produktu nebo k jedné skupině produktů;  

vícetématické – otázky se týkají různých témat a jsou od různých zákazníků [3]. 
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3.2.5 Provedení plánu výběru 

V další fázi marketingového výzkumu si musíme zvolit: 

 výběrovou jednotku – část obyvatelstva, která se stane výběrovým souborem; 

 velikost výběrového souboru – čím více lidí bude osloveno, tím budou výsledky 

spolehlivější  [7]. 

3.3 Shromáždění informací 

Sběr informací je zpravidla nejnákladnější fází výzkumu. Zahrnuje desk research 

(výzkum od stolu) nebo field research (sběr informací v terénu), jehoţ nejpouţívanějšími 

postupy jsou dotazování, pozorování a experiment.  

Při této fází se mohou vyskytnout různé problémy. Například respondenti odmítnou 

spolupráci nebo poskytnou nepravdivé odpovědi. Pro sběr informací se v současné době 

vyuţívá sdělovací a výpočetní technika [3]. 

3.4 Analýza informací 

Ze shromáţděných informací musíme vyvodit nějaké závěry. Výzkumník sestavuje 

údaje do tabulek a provádí jejich analýzu. Analýza informací vyuţívá řadu vědních oborů 

zejména psychologie, sociologie, matematiky a statistiky.  

K analýze sekundárních dat patří: analýza časových řad, průřezové analýzy 

a kombinace průřezových a časových analýz.  

Data v této práci jsou primárního charakteru, proto se zaměřím na analýzu 

primárních dat. Přípravná fáze spočívá ve třech základních bodech:  

 Editování  

– buď v terénu, nebo centrálně; 

– data by měla být úplná a čitelná, aby se s nimi dalo dobře a spolehlivě pracovat. 

 Kódování 

– pro případ zpracování otevřených otázek je vhodné určit kategorie nebo skupiny; 

– určitým třídám odpovědí se přiřazují kódy (např. číselné). 
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Pokud chybějí některé informace, je moţné je nechat nevyplněné, vynechat je nebo 

nahradit odhadem.  

 Tabelování (vkládání) 

–  pro snadnější zpracování se jednotlivé údaje přenášejí do počítačové databáze – viz 

[3] Bártová et al. 2005 cit.: „Data vkládat typem ‘seznam‘: sloupce znamenají jednotlivé 

otázky, řádky jednotlivé dotazníky. 

Po vloţení údajů je třeba provést kontrolu vloţených dat. Ideální je dvojí vkládání, 

porovnání obou databází a následná identifikace chyb.“ 

V další fázi se informace sumarizují. Musíme přihlédnout k tomu, zda se jedná 

o nominální (např. muţ, ţena), pořadovou (např. velmi spokojen, spokojen, nespokojen), 

intervalovou nebo poměrovou škálu. 

Ze shromáţděných informací, s přihlédnutím o jakou se jedná škálu, dále určujeme:  

 četnosti, podíly – nejčastěji v %; 

 základní centrální momenty   

– modus - nejčetnější kategorie; 

– medián - hodnota, kterou dosahuje střed při vzestupném uspořádání kategorií; 

– průměr - pouţitelný pouze pro intervalové a poměrové škály; 

 měření variability, nebo-li určení velikosti odchylek náhodné veličiny od nějaké 

charakteristiky polohy (dovolují-li to škály) 

– variační rozpětí – rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou řady;  

– rozptyl – vyjadřuje variabilitu rozdělení kolem jeho střední hodnoty;  

– směrodatná odchylka – měří velikost kolísání náhodné veličiny;  

– variační koeficient [3]. 

3.5 Prezentace výsledků 

Na základě analýzy informací zformuluje výzkumník závěry a sestaví doporučení. 

Marketingové studie jsou uţitečné, pokud sníţí nejistotu manaţerů při rozhodování. Mělo 

by být sledováno, zda doporučení byla přijata a pokud ne, tak z jakých důvodů.  
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4. Analýza prostředí  

DPmML, a. s., je účastníkem pilotního projektu Ústeckého kraje, který spočívá 

v budování integrovaného systému ţelezniční osobní dopravy a autobusové dopravy 

na území Ústeckého kraje. Jde o projekt, kdy se čipová karta, která slouţí jako časové 

jízdné nebo elektronická peněţenka, vyuţívá současně u jiného dopravce. Ústecký kraj 

zvaţuje zavedení jednotného tarifního uspořádání a zapojení do tohoto jednotného 

systému, můţe dopravcům přinést i nové cestující. Jednotný tarif zjednoduší cestování 

obyvatelům s jedním cestovním dokladem uznávaným více dopravci. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Čipová karta DPmML, a.s. 

Pramen: [interní zdroj] 

Co se týče konkurence, je podíl na trhu částečně omezován linkovou dopravou dalších 

dopravců: 

 Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s.; 

 Autobusy KAVKA, a. s.; 

 Karel Mudroch - DALE - autobusová doprava; 

 ČSAD Slaný, a.s.; 

 ČSAD autobusy Plzeň a.s.; 

 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. [11]. 

Tito dopravci zajíţdějí do průmyslových oblastí Mostecka a přitom zastavují 

na uzlových zastávkách městské hromadné dopravy (dále jen MHD). Cestující pak nemusí 

vyuţívat pouze sluţeb DPmML, a.s. Potenciální zákazníky rovněţ odčerpávají další 
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provozovatelé smluvní zaměstnanecké dopravy. Největším konkurentem je individuální 

automobilová doprava vyuţívaná stále více pro cestu do zaměstnání v průmyslových 

oblastech, které jsou časově či místně MHD nedostupné.  

4.1 Systém řízení jakosti 

V roce 2003 se akcionáři, představenstvo a vedení společnosti rozhodli zavést systém 

řízení jakosti dle ISO 9001:2000. V únoru 2004, téměř po jednom roce, prošla společnost 

úspěšně certifikačním auditem všech svých zásadních procesů a byl ji udělen certifikát 

CQS a IQNet – tedy známky kvality (viz Obrázek 5) uznávané ve více neţ třiceti zemích 

celého světa. Certifikáty převzali z rukou prezidenta společnosti CQS zástupci akcionářů 

při slavnostním setkání uskutečněném dne 15. 3. 2004.  

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Společnost je držitelem certifikátů řízení systému jakosti 

Pramen: [interní zdroj] 

Získání tohoto certifikátu poskytuje zákazníkům i partnerům záruku, ţe 

DPmML, a.s., hospodaří racionálně, podle jasných pravidel a dodává kvalitní sluţby. Jsou-

li poskytované sluţby a systém řízení prověřeny nezávislou stranou, zvyšuje to jistotu 

zákazníků nebo partnerů, ţe jejich kvalita bude standardní a stabilní. Tato profesní 

certifikace je v Evropské unii jiţ nutností.  

V roce 2007 proběhl ve společnosti recertifikační audit dle normy ISO 9001:2001 

a v roce 2010 pak recertifikační audit dle normy ISO 9001:2009, který byl zaměřen 

na dodrţování zásad managementu jakosti a plnění nastavených cílů a politiky jakosti. 

V březnu 2005 a v letech následujících proběhl ve společnosti externí dozorový audit 

společnosti CQS, který se týkal všech úseků DPmML, a.s. Společnost prošla všemi audity 

velmi úspěšně – bez neshod.  
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Součástí politiky a cílů jakosti je mimo jiné poskytovat kvalitní sluţby, zkvalitnit 

informovanost zákazníků o svých sluţbách, vést účinný a efektivní proces vyřizování 

stíţností s důrazem na zlepšování spokojenosti zákazníka, rozšířit dopravní obsluţnost na 

průmyslová a obchodní centra, či rozvíjet moderní hromadnou dopravu tak, aby vycházela 

z poţadavků zákazníků a respektovala potřeby lidí s omezenými moţnostmi pohybu. 

Do této skupiny obyvatelstva patří stále více seniorů (viz Obrázek 6), kteří mají 

v dopravních prostředcích MHD výhodnější ceny jízdného.   

 

 

Obrázek 6: Stav obyvatel na Mostecku 2000 - 2009 

Pramen: [12] 
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Zvýhodněnou cenu jízdného v MHD mají rovněţ děti, studenti, či dárci krve 

(viz Tabulka 2). Jízdné pro tyto skupiny obyvatel je dotováno od města Mostu, a proto je 

velice důleţité, aby i tito zákazníci, kteří jsou z důvodu schopností, věku nebo ekonomické 

situace odkázání na MHD, byli se sluţbami DPmML, a.s., zcela spokojeni. 

Tabulka 2: Přehled platných čipových karet k 31. 5. 2010 

URČITÉ SKUPINY OBYVATEL Počet karet (v tis. ks) 

Policie ČR 58 

Dárci krve 

 

 

       Litvínov 82  

 

652 
Most do 69 let 543 

Most nad 69 let 27 

ČSBS, KPV, PTP – UTNP Litvínov do 69 let 1  

 

 

29 

Litvínov nad 69 let 12 

Most do 69 let 4 

Most nad 69 let 12 

Doprovod s kočárkem 1 271 

Dle 

věku 

 

 

 

 

6 – 15 let 11 290 

16 – 26 let 8 081 

16 – 69 let 31 193 

Nad 69 let   2 073 

Nad 59 let – příspěvek od Statutárního města Most 3 935 

Náhradní karty (v oběhu za reklamované, ztracené) 508 

Přenosné karty 9 248 

Zaměstnanecké DPmML, a.s. 

 

 

Zaměstnanci  1354 1 403 

Zaměstnanci na DOPP 

a DOČ 

10 

Důchodci 39 

Rodinní příslušníci 

DPmML, a.s. 

 

Zaměstnanců 303 321 

Důchodců 18 

Celkem čipových karet 70 062 
 

Pramen: [interní zdroj – vlastní zpracování] 
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Spokojenost zákazníka by měla být na prvním místě i u ostatních cestující, kteří platí 

plné jízdné a mají moţnost volby, zda vyuţijí MHD či osobního automobilu. 

DPmML, a.s., by mohl v opačném případě přijít o mnoho zákazníků. Z tohoto důvodu je 

zapotřebí věnovat spokojenosti cestujících patřičnou pozornost.  

4.2 Interní audit, kontroly 

Ve společnosti probíhají kaţdoročně externí audity a externí kontroly a na příkaz 

ředitele akciové společnosti interní audity a interní kontroly (Analýza auditů 

a kontrol 2010 – viz Příloha č. 2).  

Provedené kontroly slouţí ke zjišťování a prověřování skutečného stavu činností, 

nalezení moţných nedostatků a realizování preventivních opatření. Odhalení a náprava 

zjištěných nedostatků a realizace preventivních opatření jsou přínosem ke zlepšování 

poskytovaných sluţeb. 

4.3 Monitorování spokojenosti zákazníků 

V rámci monitorování spokojenosti zákazníků získává DPmML, a.s., informace 

sledováním tisku, dopravními průzkumy, formou anketního lístku nebo ze stíţností 

a podnětů od občanů a institucí, které eviduje a vyhodnocuje oddělení stíţností.  

4.3.1 Denní tisk 

Denní tisk poskytuje informace o náhledu laické i odborné veřejnosti na sluţby 

DPmML, a.s. (ukázka článku - viz Příloha č. 3). Publikované články se vyhodnocují 

z hlediska kladnosti, zápornosti nebo neutrality ve vztahu ke společnosti a jedenkrát za rok 

se zpracovává celkové vyhodnocení těchto tiskových informací (viz Příloha č. 4). 

4.3.2 Dopravní průzkumy 

Dopravní průzkumy slouţí jako podklad pro rozhodnutí o změně v linkové dopravě 

či změně jízdních řádů MHD. Následně se dopravními průzkumy sledují reakce cestujících 

po zavedení změny. Předmětem sledování je vytíţení kapacity vozidel, dodrţování jízdních 

řádů, frekvence cestujících na zastávkách atd. 

Některé jízdní řády však byly zavedeny na základě rozhodnutí objednatele linkové 
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dopravy, kterým je Ústecký kraj zastoupený v těchto záleţitostech Krajským úřadem 

Ústeckého kraje. Dopravu na těchto linkách tedy zajišťuje DPmML, a.s., pouze na základě 

jeho poţadavku, a proto nemůţe jakékoli změny v jízdním řádu provádět. To má bohuţel 

negativní dopad na spokojenost některých cestujících – zákazníků DPmML, a.s., kteří 

s jízdním řádem nesouhlasí a poţadují jeho úpravu od dopravce – DPmML, a.s. 

Předpokladem rozvoje společnosti je dlouhodobá spolupráce s magistrátem, 

městskými a obecními úřady regionu, krajský úřadem a identifikace potřeb zákazníků. 

Činnost společnosti v oblasti přepravy cestujících je zaměřena zejména na obyvatele 

Mostu, Litvínova a jeho okolí.  

4.3.3 Anketní lístek 

Dalším zdrojem informací, pro zjištění názorů cestujících na úroveň poskytovaných 

sluţeb, je anketní lístek. Dotazníková akce se uskutečňuje nejméně jednou za dva roky. 

Za vyplněný anketní lístek je přislíbeno losování o nabité čipové karty. 

V říjnu 2010 se ankety zúčastnilo pouze 5 zákazníků, a proto zde uvedu výsledky 

ankety předcházející, z dubna 2010, kdy na otázky odpovědělo 80 zákazníků (anketní 

lístek viz Příloha č. 5). Cestující oznámkovali svého dopravce jako známkou ve škole od 

1 do 5 a známky byly zprůměrovány prostým aritmetickým průměrem. Otázky se týkaly 

dodrţování jízdních řádů, čistoty vozů, chování zaměstnanců a spokojenosti s čipovou 

kartou.  

Dopravce obdrţel tyto známky v jednotlivých kategoriích: 

 dodrţování jízdních řádů 1,65 (48x 1, 31x 2, 8x 3 a 3x 5); 

 čistota vozů 1,97 (22x 1, 52x 2, 13x 3, 2x 4, 1x 5); 

 chování zaměstnanců 1,68 (46x 1, 32x 2, 8x 3, 2x 4, 2x 5); 

 spokojenost s čipovou kartou 1,32 (73x 1, 6x 2, 6x 3 a 3x 5). 

Nejhůře tedy dopadla čistota vozů a nejlépe cestující ohodnotili spokojenost 

s čipovou kartou. Cestující rovněţ odpovídali na otázku, zda se cítí v prostředcích MHD 

bezpečně. Ano odpovědělo více neţ 74 % cestujících.  
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4.3.4 Stížnosti 

Stíţnosti či podněty od zákazníků jsou vyhodnocovány průběţně během celého roku. 

Společnost je povinna odpovídat na všechny dotazy a připomínky a dané problémy se 

snaţí okamţitě řešit. Ne vţdy je však stěţovatel s odpovědí zcela spokojen. Často je 

zapotřebí konfrontace mezi ním a zaměstnancem, ale na tuto výzvu jiţ stěţovatel většinou 

nereaguje.  

V roce 2010 bylo podáno celkem 99 stíţností, coţ je zvýšení oproti minulému roku 

o 30 % (viz Graf 1). Většina stíţností byla zaslána elektronickou poštou – 78 stíţností 

tj. 78 %. Sedm stíţností bylo podáno osobně, jedna telefonicky na dispečink a jedna 

stíţnost datovou schránkou.  

Pokud jsou stíţnosti telefonické, vyřizují se okamţitě a nezhotovuje se o nich ţádný 

zápis. Do tohoto výčtu se nezahrnují. Přehled stíţností viz Příloha č. 6. 

 

Graf 1: Přehled celkového počtu stížností podaných v letech 2006 až 2010 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010

P
o

če
t 

st
íž

n
o

st
í



Bc. Daniela Tylešová: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků DPmML, a.s. 

 

2011 22 

 

Oddělení stíţností posuzuje, na základě zjištěných okolností, o jakou stíţnost se 

jedná. Zda je stíţnost: 

 oprávněná – chyba je na straně DPmML, a.s.; 

 neoprávněná – nebylo zjištěno ţádné pochybení ze strany DPmML, a.s.; 

 částečně oprávněná – DPmML, a.s. zavdal zčásti příčinu ke stíţnosti. 

Vzhledem k celkovému počtu stíţností došlo oproti minulému roku jen k mírnému 

nárůstu oprávněných stíţností – z 24 na 28 oprávněných stíţností, coţ je nárůst o 16 % a 

k poklesu částečně oprávněných stíţností z deseti na čtyři, coţ je sníţení o 60 % 

(viz Graf 2). V roce 2010 tvořily stíţnosti oprávněné a částečně oprávněné 32 %.  

Graf 2: Přehled počtu stížností dle jejich oprávněnosti v letech 2006 až 2010 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Z následující tabulky (Tabulka 3) a rozboru stíţností vyplývá, ţe většina stíţností 

směřuje na neplnění povinností zaměstnanců. Nejvíce připomínek (celkem 58) bylo 

podáno proti řidičům. Oproti minulému roku se zvýšil počet stíţností podaných proti 

přepravním kontrolorům (celkem 17). Velký počet podání je na nevhodné chování 

zaměstnanců a jejich neochotu.  

Přehled stíţností dle jejich důvodu v letech 2006 aţ 2010 je moţné shlédnout 
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Graf 3: Přehled stížností dle jejich důvodu v letech 2006 až 2010 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 4: Přehled stížností dle jejich důvodu v letech 2006 až 2010 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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4.3.4.1 Rozbor stížností za rok 2010 

Jízdní řády - ze 13 stíţností na nedokonalost či nedodrţování jízdních řádů bylo pět 

stíţností vyhodnoceno jako oprávněné a jedna stíţnost jako částečně oprávněná:  

 11x nedodrţování jízdních řádů, dřívější a pozdější odjezdy, vynechání spoje; 

 1x nenávaznost spojů,  1x nedodrţení stanovené trasy. 

Čipová karta - z  12 stíţností byly 4 oprávněné a 1 částečně oprávněná: 

 4x neoprávněné odečtení, odečtení vyšší částky;  

 1x nepřevedení hotovosti na náhradní kartu; 

 1x neoprávněný poplatek za změnu na čipové kartě; 

 3x neodečtení jízdného, chybné označení;  

 3x nefunkční čipová karta, nefunkční systém pro prodej kupónů.  

Nevhodné chování zaměstnanců – z celkového počtu 35 stíţností bylo 11 stíţností 

vyhodnoceno jako oprávněné a jedna částečně oprávněná:  

 22x na řidiče DÚ;  

 2x na řidiče LD - ZDAR
1
; 

 7x na zaměstnance přepravní kontroly; 

 3x na zaměstnance Zákaznického centra; 

 1x na vedoucího LD. 

Neochota řidičů, nedodržení pracovních povinností - 22 stíţností. Z tohoto počtu 

bylo šest stíţnosti vyhodnoceno jako oprávněné a jedna jako částečně oprávněná: 

 16x nezastavení na zastávce, neotevření dveří, neumoţnění nástupu, výstupu; 

 4x přivření do dveří autobusu; 

 1x nenaklápění autobusů a nepouţívání plošin; 

 1x zakouřený přistavený autobus. 

Nespokojenost s jízdou řidiče: 

 2x nedání předosti v jízdě, vytlačení cyklisty na kruhovém objezdu – 1x oprávněná. 

Stíţnosti na přepravní kontrolory - z 10 stíţností nebyla ţádná oprávněná: 

 7x neponechání času na zakoupení jízdného; 

 3x neoprávněné uloţení pokuty. 

                                                 
1
 ZDAR – subdodavatel provozování linkové dopravy pro DPmML, a.s. 
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Obecné stížnosti - celkem 5 stíţností bylo směrováno na různé činnosti:  

 1x nenasazování nízkopodlaţních tramvají – vyhodnocena jako neoprávněná; 

 1x upadnutí při výstupu - vyhodnocena jako neoprávněná; 

 1x vytápění tramvají – vyhodnocena jako oprávněná; 

 1x neoprávněná platba za škodu na majetku DPmML, a.s. - neoprávněná; 

 1x parkování autobusu před vjezdem do domu – vyhodnocena jako neoprávněná. 

Tabulka 3: Přehled stížností podaných v roce 2010 

Proti čemu podaná stížnost Celkem 

podáno 

O ČO N 

Chování zaměstnanců 35 11 1 23 

 Řidičů 24 9 1 14 

 Přepravní kontroly 7 0 0 7 

 Ostatních zaměstnanců 4 2 0 2 

Odečtení jízdného z čipové karty 9 4 0 5 

Nedokonalost JŘ 13 5 1 7 

Přepravní kontrola 10 0 0 10 

Nezastavení, neotevření dveří 16 6 1 9 

Přivření do dveří autobusu 3 0 0 3 

Ostatní na řidiče 6 1 0 5 

Referát jízdenek 3 0 1 2 

Ostatní 4 1 0 3 

Celkem 99 28 4 67 

Pramen: [vlastní zpracování] 

4.3.5 Standardy kvality 

Společnost má mimo jiné zpracovány Standardy kvality městské hromadné dopravy 

a Standardy kvality veřejné linkové dopravy (ukázka ze Standardů kvality sluţeb MHD – 

viz Příloha č. 7). Na základě těchto standardů jsou stanoveny hlavní postupy na plnění 

poţadavků zákazníků a zainteresovaných stran.  

Standardy kvality upřesňují proces dopravy tak, aby se dalo říci za jakých podmínek 

je proces kvalitní a jeho plněním se zlepšuje spokojenost zákazníka. Například přesnost 

odjezdu (dojezdu) do cílových zastávek je stanovena povolenou odchylkou u výchozích 

zastávek 0 minut a u nácestných a cílových zastávek v rozmezí 0 aţ +2 minuty. Analýza 

„Standardů kvality sluţeb“ se provádí od roku 2005 kaţdoročně, na základě kontrol THP 



Bc. Daniela Tylešová: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků DPmML, a.s. 

 

2011 26 

 

zaměstnanců. Z provedených vyhodnocení standardů kvality městské hromadné dopravy 

a veřejné linkové dopravy vyplývá, ţe úroveň jednotlivých standardů je přijatelná. 

Názorný přehled počtu provedených kontrol a úroveň zjištěných nedostatků v městské 

hromadné dopravě je uveden v následujících tabulkách. 

Tabulka 4: Vyhodnocení standardů kvality MHD za období 2005 – 2010 

Pramen: [interní zdroj] 

Tabulka 5: Procento vyhovujících kontrol za období 2005 – 2010 
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5. Realizace marketingového výzkumu, analýza získaných 

dat 

V této části diplomové práce se budu věnovat získávání informací, jejich 

shromaţďování a následnému vyhodnocení. 

Cílem marketingového výzkumu je zjistit, jak jsou zákazníci Dopravního podniku 

měst Mostu a Litvínova, a.s., se sluţbami spokojeni. Proto jsou otázky kladeny tak, abych 

zjistila, na co by se měla výše jmenovaná společnost ve svých sluţbách zaměřit.  

Snahou je získat takové informace, které by vedly ke zlepšení komfortu cestování 

městskou hromadnou dopravou ve městech Most a Litvínov a osobní linkovou dopravou 

v příměstských oblastech. 

Protoţe budu určité veličiny popisovat, hodnotit spokojenost s určitými sluţbami, 

jedná se o výzkumný projekt popisný. 

5.1 Sestavení plánu výzkumu, shromažďování informací 

Potřebné informace jsem získávala v terénu, formou dotazníku. Protoţe se jedná 

o původní informace, které nás informují o názorech lidí a které bylo zapotřebí shromáţdit, 

jsou to informace primární, kvantitativní. Vyuţila jsem techniky písemného dotazování 

pomocí dotazníku.   

Dotazníky jsem osobně rozdávala přes kontaktní osoby na různá místa, abych měla 

zaručenou co největší návratnost. 

Dotazník kvality sluţeb DPmML, a.s., (viz Příloha č. 8) obsahuje celkem 22 otázek a 

na závěr identifikační údaje o respondentech. 19 otázek je v dotazníku uzavřených 

a většina odpovědí je vyjádřena škálováním na pětistupňové škále od 1 do 5, přičemţ se 

vyuţívá známkování jako ve škole. Nad známkováním je v dotazníku doplněn slovní 

popis, pokud by odpověď na otázku byla nejasná:  

1 – ano (jsem spokojen/-na); 

2 – spíše ano; 

3 – spíše ne; 

4 – ne (nejsem spokojen/-na); 

5 – vůbec ne. 
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Tři otázky dávají moţnost slovního, obšírnějšího vyjádření. Obzvláště závěrečná 

otázka, kde mají dotazovaní moţnost navrhnout vlastní návrhy na změny či různá 

doporučení. 

Úvodní otázky jsou kladeny tak, abych zjistila, zda respondent dopravní prostředky 

DPmML, a.s., vyuţívá a pokud ano, jakou dopravu převáţně vyuţívá. Jestli městskou 

hromadnou dopravu, linkovou dopravu nebo obě.  

Následující otázky jsou seskupeny do pěti dílčích okruhů: 

 spokojenost z hlediska času, coţ zahrnuje např. dodrţování jízdních řádů nebo 

návaznost spojů; 

 informovanost cestujících; 

 spokojenost s péčí o jejich pohodlí; 

 funkčnost a vyuţití odbavovacího systému; 

 chování a přístup zaměstnanců. 

V období 24. - 30. ledna 2011 vyplnilo testovací dotazník deset respondentů a 

neshledala jsem v něm ţádné nedostatky.  

V období od 1. února do 21. března 2011 byl dotazník rozšířen mezi další obyvatele 

Mostu a Litvínova (výběrová jednotka) – celkem 180 dotazníků. Z tohoto počtu jsem 

obdrţela zpět 131 vyplněných dotazníků, coţ je návratnost 73 %. Výběrový soubor tedy 

tvoří celkem 131 respondentů.   

5.2 Analýza informací 

Získané informace je třeba sumarizovat, a proto je vhodné vloţit data do přehledné 

tabulky. Tabulku jsem vytvořila v programu Microsoft Office Excel. Řádky tabulky 

představují jednotlivé dotazníky a kaţdý sloupec jednu ze zvolených otázek 

(viz Příloha č. 9).  

Z dotazníků jsem nejdříve vybrala ty, které měly zápornou odpověď na první otázku 

– zda respondenti cestují dopravními prostředky DPmML, a.s. Tyto jsem umístila v tabulce 

na první místa. Dále jsem dotazníky očíslovala a postupně vloţila do tabulky.  

Abych mohla s danými údaji lépe pracovat, převedla jsem identifikační údaje dle 

kódování pomocí čísel – viz následující Tabulky č. 6 - 9. Kódování jsem rovněţ pouţila 
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u otázky č. 21, zda se cítí cestující v dopravním prostředku bezpečně – viz Tabulka 10. 

Upravená tabulka – dle kódování, tvoří Přílohu č. 10. 

Tabulka 6: Kódování identifikačních údajů – věková kategorie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 7: Kódování identifikačních údajů – pohlaví 
 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 8: Kódování identifikačních údajů – dosažené vzdělání 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
 

Tabulka 9: Kódování identifikačních údajů – věková kategorie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 10: Kódování odpovědí na otázku č. 21 – Cítíte se při jízdě bezpečně? 

 
 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Věková kategorie Kód 

0 - 19 1 

20 - 29 2 

30 - 39 3 

40 - 49 4 

50 a více 5 

Pohlaví Kód 

ţena 1 

muţ 2 

Dosažené vzdělání Kód 

základní 1 

vyučen/-na 2 

středoškolské 3 

vysokoškolské 4 

Zaměstnání Kód 

student/ţák 1 

zaměstnaný 2 

nezaměstnaný 3 

na mateřské (rodičovské) 

dovolené 

4 

důchodce 5 

Odpověď  Kód 

ANO 1 

NE 2 
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Ze 131 respondentů se marketingového výzkumu zúčastnilo 96 ţen a 35 muţů. 

Nejvíce respondentů mělo středoškolské vzdělání – celkem 65 a jen 13 dotázaných mělo 

vzdělání základní, přičemţ 6 z dotázaných ještě studuje. 66 % respondentů je zaměstnáno, 

můţeme tedy předpokládat, ţe vyuţívají městskou hromadnou dopravu pro dopravu do 

zaměstnání. V následující tabulce – Tabulka 11 je uveden podrobný přehled respondentů 

dle identifikačních údajů uvedených v dotazníku.  

Tabulka 11: Přehled respondentů dle identifikačních údajů 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Ze shromáţděných informací jsem nejprve analyzovala kaţdou otázku samostatně 

a následně jsem vyhodnotila společně otázky za jednotlivé okruhy. Na závěr jsem zjistila 

celkovou spokojenost se sluţbami DPmML, a.s. 

 Veškeré výsledky jsem získávala pomocí aplikací programu Microsoft Office Excel.  

Příloha č. 10 obsahuje jednotlivé dotazníky a přehledné tabulky, které slouţily pro výpočet 

četnosti odpovědí a jejich vyjádření v procentech. Dále jsem pouţila prostý aritmetický 

průměr. 

Otázka č. 1: Cestujete dopravními prostředky DPmML, a.s.? 

Podle odpovědí na první otázku jsem vyřadila ty respondenty, kteří dopravu 

DPmML, a.s., nevyuţívají. Z celkového počtu 131 dotázaných 6 osob dopravními 

prostředky výše jmenované společnosti necestuje a 125 dopravních prostředků vyuţívá. 

V následujících rozborech jsem pracovala pouze se 125 dotazníky. 

Otázka č. 2: Jakou dopravu převážně využíváte? 

Protoţe DPmML, a.s., provozuje městsku hromadnou dopravu a linkovou dopravu, 

zjišťovala jsem, ke které dopravě se odpovědi respondentů vztahují. Ze 125 dotázaných 

vyuţívá městskou hromadnou dopravu 113 cestujících a 12 cestujících vyuţívá dopravy 

jak městské tak příměstské. Pouze linkovou dopravu nevyuţívá ţádný z dotázaných. 

Pohlaví Celkem 
Věková 

kategorie 
Celkem 

Dosažené 

vzdělání 
Celkem Zaměstnání Celkem 

Ţena 96 0 – 19 9 Základní 13 Student/ţák 14 

Muţ 35 20 – 29 18 Vyučen/-na 28 Zaměstnaný 87 

  30 - 39 31 SŠ 65 Nezaměstnaný 4 

  40 - 49 28 VŠ 25 Na MD/RD 2 

  50 - více 45   Důchodce 24 
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 Vzhledem k tomu, ţe se jedná o velmi malý počet cestujících vyuţívajících jak 

linkovou dopravou, tak MHD, vyhodnocovala jsem všechny dotazníky dohromady. 

Z tohoto marketingového výzkumu je tedy zřejmé, jak jsou cestující spokojeni převáţně 

s městskou hromadnou dopravou, nikoli s linkovou dopravou. 

5.2.1 Analýza otázek zaměřených na čas 

Určitě je pro kaţdého cestujícího dopravním prostředkem důleţité, zda se můţe 

spolehnout na čas odjezdu a zda mu budou navazovat spoje jak na dopravní linky ve městě, 

tak na linky meziměstské, kterými se do města dopraví. Proto jsem následující otázky 

směřovala tak, aby bylo moţné zjistit, zda DPmML, a.s., v této oblasti splňuje poţadavky 

svých zákazníků. 

Otázka č. 3: Jak jste spokojeni s dodržováním jízdního řádu? 

Dodrţování jízdního řádu ohodnotilo 56 % cestujících známkou 2. 32 % dotázaných 

je spokojeno a 12 % spíše nespokojeno. Nikdo neodpověděl, ţe by byl nespokojen nebo 

zcela nespokojen. Hodnocení spokojenosti je zřejmé z následujícího grafu (Graf 5). 

Výpočtem aritmetického průměru vyšla známka 1,8, coţ odpovídá převaţující procentuelní 

spokojenosti ohodnocení známkou 2. 

Graf 5: Spokojenost s dodržováním jízdního řádu vyjádřená v % 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 4: Jezdí naše linky dříve, než je uvedeno v jízdním řádu? 

U této otázky by se dalo očekávat podobné hodnocení jako u předcházející otázky. 

Proto je překvapující, ţe cestující jsou spíše nespokojeni – 49,6 % (celkové hodnocení viz 

Graf 6). Prostým aritmetickým průměrem vyšla rovněţ nejhorší známka – 3,08. 

 Vzhledem k tomu, ţe dle standardů kvality je zcela nepřípustné, aby spoje jezdily 

dříve, neţ je stanoveno v jízdním řádu, je tento výsledek dosti nevyhovující.  
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Graf 6: Hodnocení – jezdí linky dříve, než je uvedeno v jízdním řádu? 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 5: Jezdí naše linky se zpožděním? 

Hodnocení této otázky patří rovněţ mezi nejhorší ohodnocení. Prostý aritmetický 

průměr je 2,98. 52,8 % respondentů je spíše nespokojeno, 20,8 % oznámkovalo zpoţdění 

linek známkou 2 a 21,6 % známkou 4 (celkové hodnocení viz Graf 7).  

Včasný odjezd spojů nelze bohuţel zcela ovlivnit a dle standardů kvality je moţná 

odchylka 2 minuty. 

Graf 7: Hodnocení pozdních odjezdů linek v % 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 6: Jak jste spokojeni s návazností našich spojů? 

S návazností spojů je spokojeno pouze 10,4 % cestujících. 36 % respondentů 

oznámkovalo spokojenost známkou 2, ale prostý aritmetický průměr je spíše horší -2,86.  

Graf 8: Hodnocení spokojenosti s návazností spojů 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 7: Jak jste spokojeni s návazností našich linek na meziměstské hlavní 

spoje? 

Rovněţ návaznost na meziměstské hlavní spoje nebyla ohodnocena zcela kladně. 

Prostý aritmetický průměr vyšel 2,58. Nejvíce procent – 40,8 % ohodnotili cestující 

známkou 2 a 32,8 % známkou 3. 

Graf 9: Hodnocení spokojenosti s návazností linek na meziměstské hlavní spoje 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

V oblasti času DPmML, a.s., spíše nesplňuje poţadavky svých zákazníků. Celkový 

aritmetický průměr vychází 2,66, coţ je nejhorší celkové hodnocení ze všech zvolených 

okruhů. Procentuelní vyjádření spokojenosti je uvedeno v následujícím grafu – Graf 10. 

Graf 10: Spokojenost s dodržováním času odjezdů a příjezdů a s návazností linek 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

5.2.2 Analýza otázek zaměřených na informovanost 

Jedná se především o informovanost prostřednictvím webových stránek nebo na 

zastávkách MHD o časech odjezdů linek, pouţití čipové karty, o cenách či novinkách. Tyto 

informace můţeme rovněţ získat v informačních a předprodejních centrech. 

Otázka č. 8: Jak byste ohodnotili vybavenost zastávek platnými jízdními řády? 

Hodnocení této otázky bylo nejlepší ze všech ohodnocení – prostý aritmetický 

průměr vyšel 1,45. 60,8 % respondentů je s vybaveností zastávek jízdními řády spokojeno 
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a jen jeden cestující odpověděl, ţe není vůbec spokojen (viz Graf 11).  

Graf 11: Hodnocení – vybavenost zastávek platnými jízdními řády 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 9: Jak byste ohodnotili informovanost o cenách? 

Celkem dobrých výsledků – průměr 1,62 dosáhla i informovanost zákazníků 

o cenách za jízdné. Hodnocení v procentech – Graf 12. 

Graf 12: Hodnocení – informovanost o cenách 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 10: Jak byste ohodnotili informovanost, jak používat čipovou kartu? 

Dle odpovědí respondentů, je informovanost ohodnocena průměrem 1,86. Převaţuje 

hodnocení 2 – 47,2 %. Nikdo z dotázaných neodpověděl, ţe není vůbec spokojen. 

Hodnocení – viz následující graf (Graf 13).  

Graf 13: Hodnocení – informovanost, jak používat čipovou kartu 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 11: Jak byste ohodnotili přehlednost našich webových stránek? 

Velmi kladné hodnocení dostala přehlednost našich webových stránek. Prostý 

aritmetický průměr vyšel 1,58. 48,8 % dotázaných je s přehledností spokojeno a jen jeden 

respondent je nespokojen – viz následující Graf 14.  

Graf 14: Hodnocení – přehlednost webových stránek 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 12: Které informace nejčastěji na našich stránkách hledáte? 

S předcházející otázkou souvisí i tato otevřená otázka. Ze 125 dotázaných se k této 

otázce vyjádřilo 64 respondentů. Nejčastější odpovědí bylo vyhledávání jízdních řádů. 

Dále cestující vyhledávají změny v jízdních řádech, výluky spojů, novinky 

v poskytovaných sluţbách a ceny jízdného. 

Otázka č. 13: Které informace na našich stránkách postrádáte? 

Rovněţ následující otázka souvisí s přehledností a úplností webových stránek 

DPmML, a.s. Na otázku odpověděli pouze dva z respondentů. Jeden z nich odpověděl, ţe 

postrádá na webových stránkách vlaky, coţ nepatří mezi činnosti výše jmenované 

společnosti. Druhý respondent odpověděl, ţe postrádá informace, jak podrobně pouţívat 

čipovou kartu. Přestoţe tuto informaci postrádal pouze jeden z dotázaných, na webových 

stránkách jsem informace o pouţívání čipové karty nenalezla.  

V oblasti informovanosti dopadl DPmML, a.s., ze všech oblastí nejlépe. Celkový 

aritmetický průměr vychází 1,63. 48,8 % respondentů je s informovaností spokojeno 

a 42 % spíše spokojeno. Procentuelní vyjádření spokojenosti – viz následující Graf 10. 
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Graf 15: Hodnocení – celková informovanost cestujících 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

5.2.3 Analýza otázek zaměřených na péči a pohodlí 

Aby se cestující cítil při jízdě pohodlně, je zajisté důleţitá čistota vozidla 

a nepřetíţenost dopravního prostředku. 

Otázka č. 14: Jak jste spokojeni s čistotou vozidla? 

Čistota vozidla je oznámkována v průměru známkou 2,5. Vozidlo povaţuje za čisté 

pouze 11,2 %. 49,6 % ohodnotilo spokojenost známkou 2 a 24 % známkou 3 (Graf 16).  

Graf 16: Hodnocení – spokojenost s čistotou vozidla 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 15: Je cestování dopravním prostředkem pohodlné? 

Pohodlnost při cestování dosáhla horších výsledků neţ čistota – prostý aritmetický 

průměr 2,3. Spíše spokojeno je 57,6 %, ale spíše nespokojeno 23,2 %.  

Graf 17: Hodnocení – pohodlnost při cestování 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 
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V oblasti péče a pohodlí o cestující vyšel celkový aritmetický průměr 2,4. Dle 

mého názoru to není moc dobré hodnocení DPmML, a.s. Přestoţe 53,6 % respondentů je 

s péčí o pohodlí při cestování spíše spokojeno, 23,6 % je spíše nespokojeno (Graf 18). 

Graf 18: Hodnocení – spokojenost s péčí a pohodlí při cestování 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

5.2.4 Analýza otázek zaměřených na spokojenost s odbavovacím systémem 

Moţnost bezproblémového odbavení je rovněţ spojena se spokojeností 

s poskytovanými sluţbami. Pokud by se cestující včas neodbavil, hrozila by mu pokuta za 

nezaplacené jízdné, a proto je funkčnost odbavovacího systému zajisté důleţitá pro 

bezproblémovou jízdu dopravním prostředkem. 

Otázka č. 16: Jak jste spokojeni s funkčností automatů pro odbavení čipovou kartou? 

S funkčností odbavovacího systému je spíše spokojeno 55,2 % dotázaných a 36 % je 

zcela spokojeno (viz Graf 19). Výpočtem prostého aritmetického průměru jsem získala 

známku 1,75, coţ by se dalo povaţovat za dostačující.  

Graf 19: Hodnocení – funkčnost automatů pro odbavení čipovou kartou 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 17: Jak jste spokojeni s možností využití čipové karty? 

47,2 % dotázaných je s moţností vyuţití čipové karty spokojeno a 29,6 % spíše 

spokojeno (viz Graf 20). U této otázky je moţné, ţe spousta dotázaných si není vědoma, 
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jak jinak by bylo moţné čipovou kartu vyuţít, a proto ohodnotili spokojenost známkou 1.  

Graf 20: Hodnocení – možnost využití čipové karty 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

V oblasti spokojenosti s odbavovacím systémem vyšel celkový aritmetický 

průměr 1,86, coţ je pro DPmML, a.s., celkem vyhovující. Celkové hodnocení spokojenosti 

je uvedeno v Grafu 21.  

Graf 21: Hodnocení – spokojenost s odbavovacím systémem 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

5.2.5 Analýza otázek zaměřených na spokojenost se zaměstnanci  

Jednání přepravní kontroly, řidičů a jízda řidičů ovlivní pohodlí a bezproblémovou 

jízdu cestujících a tím celkový názor na DPmML, a.s., jako společnost, která tyto 

zaměstnance zaměstnává. 

Otázka č. 18: Jak jste spokojeni s chováním řidičů? 

S chováním řidičů je spíše spokojeno 58,4 % respondentů (podrobné hodnocení – 

viz Graf 22). Prostý aritmetický průměr vyšel 1,87, coţ je pro DPmML, a.s., celkem 

vyhovující ohodnocení.   
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Graf 22: Hodnocení chování řidičů 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 19: Jak jste spokojeni s jízdou řidiče? 

Přestoţe s jízdou řidiče je spíše spokojeno 60 % dotázaných (viz Graf 23), průměrná 

známka je 2, co je o něco horší neţ známka za chování řidičů.    

Graf 23: Hodnocení jízdy řidiče 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 20: Jak jste spokojeni s přístupem přepravní kontroly? 

Přístup přepravní kontroly je ohodnocen aritmetickým průměrem známkou 1,94, coţ 

je podobné hodnocení jako známka za chování řidičů. Spíše spokojeno je 62,4 % 

respondentů.  

Graf 24: Hodnocení přístupu přepravní kontroly 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 
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V oblasti spokojenosti se zaměstnanci DPmML, a.s., vyšel u všech otázek 

podobný prostý aritmetický průměr. Celková průměrná známka je 1,94. V této oblasti by 

se zajisté dalo dosáhnout lepších výsledků, avšak vše je závislé na přístupu kaţdého 

zaměstnance DPmML, a.s. Celkové hodnocení spokojenosti uvádí Graf 25.  

Graf 25: Hodnocení – spokojenost se zaměstnanci DPmML, a.s. 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

5.2.6 Celkové zhodnocení bezpečnosti v dopravním prostředku a návrhy či 

doporučení od respondentů  

Předposlední otázka byla směrována k celkové bezpečnosti během jízdy, coţ je 

zajisté nejdůleţitější pro spokojenost cestujících. V závěru dotazníku se kaţdý 

z dotázaných mohl osobně vyjádřit ke konkrétním nedostatkům, týkajících 

se DPmML, a.s., případně navrhnout změny či doporučení.  

Otázka č. 21: Cítíte se při jízdě bezpečně? 

Při jízdě se cítí bezpečně celkem 118 respondentů, coţ je 94,4 % (viz Graf 26). Tento 

výsledek je dle mého názoru zcela vyhovující.  

Graf 26: Hodnocení - bezpečnost při jízdě 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 



Bc. Daniela Tylešová: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků DPmML, a.s. 

 

2011 41 

 

Otázka č. 22: Návrhy či doporučení na změny v městské hromadné dopravě nebo 

v linkové dopravě. 

  Ze 125 dotázaných se k této otázce vyjádřilo 33 respondentů (viz Příloha č. 11). 

Mezi nejčastější připomínky patří návaznost spojů, nepřijatelná trasa některých linek, 

čistota vozidla a chování některých zaměstnanců DPmML, a.s.   

K dalším připomínkám patří např. špatná doprava do Chomutova, staré tramvaje, 

zima v dopravním prostředku, nefunkčnost odbavovacího systému a shovívavý přístup 

k černým pasaţérům. 

Podrobněji se k těmto návrhům či připomínkám budu věnovat v následující kapitole 

6 – Návrhy a doporučení. 

5.2.7 Celková spokojenost respondentů se službami DPmML, a.s.  

33,15 % dotázaných je se sluţbami spíše spokojeno a 34,77 % spíše nespokojeno 

(viz Graf 27). To odpovídá i prostému aritmetickému průměru 3,09. Tento výsledek není 

pro společnost dosti uspokojující, a proto by se DPmML, a.s., měl zaměřit na činnosti, 

které nebyly respondenty ohodnoceny zcela přijatelně. 

Graf 27: Celkové hodnocení spokojenosti 

 
Pramen: [vlastní zpracování]  



Bc. Daniela Tylešová: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků DPmML, a.s. 

 

2011 42 

 

6. Návrhy a doporučení 

 V této kapitole se zaměřím obzvláště na okruhy, které dopadly v hodnocení nejhůře. 

Jedná se především o nespokojenost cestujících s dodrţováním jízdního řádu a ne příliš 

dobrá návaznost linek. Nepříliš dobrých výsledků dosáhla rovněţ čistota vozidla a pohodlí 

cestujících. Naopak nejlépe vyšla spokojenost s informovaností cestujících. Jednotlivé 

návrhy či doporučení jsem shrnula do následujících kapitol, kdy je kaţdá zaměřena na 

konkrétní oblast. 

6.1 Návrhy či doporučení v dodržování jízdních řádů a návaznosti 

spojů 

V oblasti času DPmML, a.s., poţadavky svých zákazníků spíše nesplňuje. Otázky 

týkající se dodrţování jízdního řádu a návaznosti spojů měly nejhorší hodnocení ze všech. 

Rovněţ mezi nejčastější připomínky respondentů patří návaznost spojů. Linky jezdí ihned 

za sebou a pak následuje delší časový interval a to obzvláště ve večerních hodinách. 

 Za rok 2010 bylo podáno proti nedodrţení jízdního řádu celkem 13 stíţností, z nichţ 

pět bylo oprávněných a jedna částečně oprávněná. Dle anketního lístku – výzkum 

DPmML, a.s., vyšla spokojenost s dodrţováním jízdních řádů 1,65 a dle standardů kvality 

je dodrţování jízdních řádů plněno na 100 %, coţ jsou výsledky dosti rozdílné oproti 

tomuto marketingovému výzkumu, kdy průměrná známka činí 2,62. 

Doporučila bych proto, aby se DPmML, a.s., více zaměřil na časy odjezdů linek. 

Pokud je zřejmé, ţe se čas nedá dodrţet, měl by se zváţit čas změny odjezdu. Rovněţ bych 

doporučila zjištění odjezdů všech linek v nejzatíţenějších uzlech města Mostu a případně 

upravit jízdní řády tak, aby se nestávalo, ţe v jednu minutu odjíţdí více linek najednou 

a pak je dlouhý časový interval do dalšího odjezdu.   

Rovněţ by se měla důsledněji řešit návaznost spojů a to nejen na linky městské, ale 

i na linky meziměstské. Převáţně se jedná o linky do Meziboří, které mají mezi sebou dosti 

velký časový interval, a proto by měly navazovat na tramvaje jedoucí z Mostu. Dále by se 

měli prošetřit příjezdy autobusů např. z Prahy a vlaků ze směru Ústí nad Labem 

a Chomutov – obzvláště ve večerních hodinách, kdy je MHD jiţ dosti omezená, aby se 
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nestávalo, ţe po příjezdu ze vzdálenějších míst do Mostu jede spoj z nádraţí podle jízdního 

řádu, který ani trochu nepočítá s příjezdem vlaků či autobusů. 

Další časté připomínky byly k linkám č. 17 a č. 20. Lidé, kteří bydlí ve starší části 

města, nemají moc způsobů, jak se dostat co centra města. Např. od sportovní haly není 

moţné se dostat jedním spojem do nemocnice. Pokud cestujeme linkou č. 17, autobus 

projíţdí městem v jednom směru, ale pokud by se chtěl cestující z určitého místa dostat 

zpět, musí rovněţ vyuţít přestupní lístek. Proto bych doporučila průzkum tras linek 

v těchto odlehlejších částech nebo popř. úpravu jízdních řádů tak, aby alespoň linky 

v centru města na tyto linky navazovaly. Obzvláště do nemocnice by mělo být, dle mého 

názoru, spojení co nejjednodušší a nejrychlejší. 

Rovněţ by bylo na zváţení promyslet odbavovací systém tak, aby lidé přepravující 

se na krátkou vzdálenost nemuseli pouţít přestupní lístek, protoţe jim ţádný spoj 

neumoţňuje přesun bez přestupu. Myslím si, ţe mnohem spravedlivější pro všechny 

cestující by bylo časové jízdné a ne jízdné dle pásem, kdy např. cestující jedoucí jednu 

zastávku, jsou nuceni mít přestupní lístek, protoţe přejíţdějí časová pásma. 

6.2 Návrhy či doporučení v oblasti informovanosti cestujících  

Co se týče informovanosti cestujících, dopadla tato oblast marketingového průzkumu 

s nejlepším výsledkem ze všech okruhů.  

Jeden z respondentů se však zmínil, ţe postrádá informace, jak pouţívat čipovou 

kartu. Tyto informace jsem na webových stránkách DPmML, a.s., nenalezla, ale 

v informačních a předprodejních kancelářích je letáček s vysvětlením jejího pouţití. 

Doporučila bych dát tyto informace i na webové stránky DPmML, a.s., kde by měly 

být k nalezení veškeré informace pro cestující. Jedná se především o pouţití čipové karty 

při přejezdu tarifních pásem, které se rovněţ dají dosti těţko vyčíst z letáku na pouţití 

čipové karty. 

Pokud lidé neznají přesné a aktuální informace, mohou vznikat zbytečná 

nedorozumění při koupi jízdného a v tom horším případě při kontrole jízdného 

kontrolorem, který posuzuje nezakoupení správné jízdenky vţdy za chybu cestujícího. 
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6.3 Návrhy či doporučení v oblasti péče o pohodlí cestujících  

Pohodlí cestujících ovlivňuje čistota vozidla a potom také jeho vytíţenost. I tato 

oblast neměla moc dobré ohodnocení od respondentů. Celková průměrná známka 2,4 se 

opět dosti liší od výsledků získaných DPmML, a.s., coţ bylo 1,97.  

Bohuţel během jízdy znečišťují vozidla samotní cestující. Vozidly jezdí např. 

bezdomovci či jiní černí pasaţéři, kteří se neobávají placení pokut, protoţe ţádné peníze 

nemají. V tomto případě mají kontroloři zpravidla jedinou moţnost, a to vykázat tyto 

cestující z vozidla. To však nemění nic na tom, ţe tito lidé budou i nadále dopravní 

prostředky MHD pouţívat. 

Moţná by stálo za zváţení posílit řady revizorů, ale je otázkou, zda by proti těmto 

černým pasaţérům byl tento krok, vzhledem k ekonomickému hledisku DPmML, a.s., co 

platný.  

Další moţností by byla kontrola samotnými řidiči, kteří by pak měli v případě 

přepravy těchto lidí moţnost okamţitě kontaktovat policii. 

Co se týče vytíţenosti vozidel a jejich rozšíření v nočních hodinách je opět na 

zváţení ekonomické hledisko. Přestoţe někteří poukazují na to, ţe noční spoje jezdí jen 

minimálně, po průzkumu obsazenosti nočních linek je dopravní prostředek obsazen 

minimálním počtem pasaţérů.  

Podobně jsou na tom některé odpolední spoje, které mají posílit dopravu v centru 

města. Tyto autobusy, které jezdí ihned po pravidelných linkách, mají minimální 

vytíţenost. Zde bych spíše doporučila přidat pravidelné linky – v kratších časových 

intervalech. 

Jedna z připomínek byla k autobusu č. 25 do Vtelna, kdy v odpoledních hodinách 

není moţné do autobusu nastoupit s kočárkem, protoţe je u tohoto typu autobusu umoţněn 

nástup pouze předními dveřmi. DPmML, a.s., by měl u těchto autobusů posoudit, které 

trasy budou jezdit a u těchto méně častých spojů tyto linky vůbec nenasazovat. 

Mezi další návrhy a připomínky patřilo zakoupení nových tramvají a poukázání na 

nízkou teplotu v tramvajích, coţ spolu hodně souvisí. Staré tramvajové vozy nelze 

vzhledem k jejich technickému stavu zcela vytopit. Moţná by přispělo k většímu komfortu 

cestování osobní otvírání dveří vozidel, kdy by si dveře mohl otevřít kaţdý cestující 
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a pokud by v zastávce nikdo nenastupoval, dveře by zůstaly zavřené. Samozřejmě je i toto 

otázka financí společnosti.  

6.4 Návrhy či doporučení v oblasti spokojenosti s odbavovacím 

systémem  

S odbavovacím systémem je 55,2 % respondentů spíše spokojeno a s moţností 

vyuţití čipové karty je 47,2 % dotázaných spokojeno. 

Jak jsem se jiţ zmínila, domnívám se, ţe většina respondentů si ani neuvědomuje, 

jak jinak by se dala ještě čipová karta vyuţít. Současná moderní technika spíše směřuje 

k tomu, ţe by čipová karta byla součástí např. mobilního telefonu neţ o jejím 

víceúčelovém pouţití. 

Při analýze těchto dotazníků jsem rovněţ narazila na chybějící otázku, a to 

spokojenost s odbavovacím systémem na mince. Někteří respondenti se o špatné 

funkčnosti zmínili ve svých připomínkách a rovněţ se sama dosti často v dopravním 

prostředku setkávám s tím, ţe mince propadávají a není moţné si zakoupit jízdenku. 

6.5 Návrhy či doporučení v oblasti chování zaměstnanců 

DPmML, a.s.  

V rámci standardů kvality je posuzován pouze zevnějšek a vzhled zaměstnanců, 

nikoli však jejich chování. Stíţnosti na chování jsou jedny z nejčastějších a to převáţně 

stíţnosti na chování řidičů. Oprávněnost stíţností lze bohuţel dosti často špatně posoudit, 

protoţe se většinou jedná o tzv. „tvrzení proti tvrzení“. Za rok 2010 obdrţel DPmML, a.s., 

celkem 57 stíţností, z kterých bylo 22 spíše za nedodrţení pracovních povinností řidičů 

a 35 konkrétně na nevhodné chování zaměstnanců.  

Při výzkumu DPmML, a.s., vyšla vyhodnocením anketních lístků známka 1,68, coţ 

je dosti podobné výsledkům tohoto marketingového průzkumu, kdy vyšla známka 1,94. 

Přestoţe jsou všichni zaměstnanci neustále školeni a nabádáni, aby se chovali ke 

svým zákazníkům slušně a dodrţovali své pracovní povinnosti, jsou stále řešeny stíţnosti a 

připomínky k chování zaměstnanců a průměrná známka v marketingovém výzkumu 
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vyšla 1,94. Je to samozřejmě dosti individuální a špatné chování několika málo 

zaměstnanců ovlivní náhled na všechny zaměstnance. 

V tomto případě bych doporučila anonymní kontroly zaměstnanců a v případě jejich 

neochoty či nevhodného chování okamţité potrestání, kterým můţe být jedině sníţení 

jejich finančního ohodnocení. Toto posouzení musí být dosti objektivní, protoţe chování 

některých cestujících nejde oplatit úsměvem a vstřícným jednáním. 

S chováním řidičů souvisí rovněţ i jízda řidiče, a proto je toto hodnocení dosti 

podobné. Některé připomínky byly rovněţ k neplynulé jízdě řidičů. To však opět závisí na 

kaţdém jednotlivci a na jeho schopnostech. Dle mého názoru neplynulá jízda řidiče není 

záměrná, a proto by se dalo těţko posoudit, zda by řidič mohl svou jízdu zlepšit. 
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7. Závěr 

Provedený marketingový výzkum, zaměřený na spokojenost cestujících 

DPmML, a.s., byl realizován ve dnech 24. ledna 2011 aţ 21. března 2011 a dotazník 

vyplnilo 131 respondentů. Marketingovým výzkumem jsem zjistila, ţe DPmML, a.s., můţe 

zlepšit spokojenost svých zákazníků, a to především úpravou jízdních řádů, posouzením 

tras svých linek a důslednou namátkovou kontrolou dodrţování jízdních řádů a chování 

všech svých zaměstnanců. 

Dle mého názoru jsou jízdní řády a trasy linek nějakou dobu zavedené a nikdo 

nezvaţuje jejich změnu. Společnost se nezajímá o časy příjezdů jiných dopravců a tím 

určitě zhoršuje spokojenost svých zákazníků, kteří jsou mnohdy na městskou hromadnou 

dopravu odkázáni. 

Jak jsem se jiţ zmínila, některé jízdní řády jsou zavedeny na základě 

rozhodnutí objednatele dopravy, kterým je Ústecký kraj a který je v těchto záleţitostech 

zastoupen Krajským úřadem Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, ţe Krajský úřad 

Ústeckého kraje nemůţe mít přehled o potřebách obyvatel měst Mostu a Litvínova, je třeba 

na případné nedostatky objednatele dopravy upozornit a věnovat jim patřičnou pozornost. 

Most a Litvínov patřily k prvním městům Ústeckého kraje, kde byl odbavovací 

systém zaveden, a proto v současné době tento systém pomalu zastarává. Je důleţité, aby 

DPmML, a.s., věnoval odbavovacímu systému neustálou pozornost a snaţil se o jeho 

případnou modernizaci. S tímto souvisí i prvopočáteční zavedení tří pásem, kdy cena 

jízdného není vţdy pro všechny cestující posouzena spravedlivě. 

Určitě by DPmML, a.s., pomohla obnova vozového parku, ale to je velmi závislé na 

finančních moţnostech společnosti. 

Spokojenost všech cestujících není otázkou zavedení jednotného systému v danou 

chvíli, ale neustálým sledováním změn potřeb svých zákazníků a kladným přístupem 

k modernizaci systémů. 
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