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1 Úvod 

Problematika, které se bude diplomová práce věnovat, je zaměřena na veřejnou 

správu, zejména na oblast základní územní samosprávy, tedy obce. Ačkoliv si to 

neuvědomujeme, veřejná správa hraje velmi významnou roli v životě každého z nás. I když 

žijeme každý na jiném místě a v jiném městě, místní správa značně ovlivňuje naše životy. 

Hlavním cílem veřejné správy je uspokojit přání a potřeby svých zákazníků, tedy občanů 

žijících na daném území. Zásadním a zlomovým okamžikem pro veřejnou správu byl vstup 

České republiky do Evropské unie. Po vstupu do EU veřejná správa jako celek prošla řadou 

reforem. Tyto reformy probíhaly za účelem podpořit poskytování především kvalitních služeb 

a zvýšit životní úroveň obyvatel. Jistě každý z nás si povšimnul nemalé proměny města, ve 

kterém žije, za kterou stojí podpůrné a rozvojové fondy Evropské unie. Samotná správa města 

se snaží, aby obyvatelé byli co nejvíce spokojeni a přispěla tak ke klidnému životu občanů. 

Avšak co člověk, to jiné hodnoty a požadavky. Není proto v silách města plně uspokojit 

každého občana. Možnosti města jsou do značné míry ovlivněny finančními prostředky. 

Město má stanovený rozpočet, kterého se musí držet. Ačkoli by chtělo a je si vědomé 

nedostatků, nemůže je odstranit naráz, ale postupně dle naléhavosti v průběhu následujících 

let. 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila „Měření spokojenosti obyvatel se službami 

města“. Vybrala jsem si město Mohelnice. Jedná se o menší město s rozšířenou působností 

a s pověřeným úřadem, ležící na severní Moravě v Olomouckém kraji.  

Hlavním důvodem, proč jsem si toto téma zvolila, byl krátký rozhovor se starostou 

města na téma spokojenost občanů. Starosta se snaží, aby obyvatelé města byli co nejvíce 

spokojeni se službami, které jim město nabízí a poskytuje. V posledních letech došlo 

k modernizaci města a řadě přeměn. Avšak starosta přesně neví, do jaké míry jsou občané se 

službami a možnostmi města spokojeni či nespokojeni. Mě samotnou tato problematika velmi 

zajímá a chtěla bych zjistit, nakolik jsou obyvatelé města se službami spokojeni. Bydlím ve 

vesnici nedaleko Mohelnice, která spadá do správního obvodu města, a v Mohelnici jsem 

navštěvovala mateřskou školku, základní školu i školu střední, takže k Mohelnici mám velmi 

blízký vztah. Na základě rozhovoru a po souhlasu pana starosty, jsem se rozhodla ve městě 

provést marketingový výzkum. Vzhledem k tomu, že pan starosta o výzkum jeví zájem 

a odkázal mě na pracovnici městského úřadu, která mi bude nápomocna, věřím, že spolupráce 

s úřadem bude bezproblémová. 



 

- 6 - 

Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost obyvatel se službami města. Zjistit, 

jak jsou obyvatelé města spokojeni se službami, které jim město poskytuje. Součástí práce je 

sběr dat a následná analýza informací, které získám na základě provedeného výzkumu, 

kterého se zúčastní obyvatelé města Mohelnice. Vyhodnocení ukáže, jak jsou obyvatelé 

s jednotlivými službami města spokojeni a tím odhalí slabá místa, pro která v závěru stanovím 

návrhy a doporučení za účelem zvýšení spokojenosti obyvatel. 

Věřím, že informace, které na základě výzkumu získám, budou městu prospěšné 

a závěrečné návrhy a doporučení na zlepšení služeb povedou ke zvýšení spokojenosti občanů 

města Mohelnice. 
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2 Charakteristika města Mohelnice 

Tato kapitola se zabývá samotným městem Mohelnice a jeho charakteristikou. Jsou 

zde uvedeny základní informace o městě a jeho okolí, historie města a podrobněji rozepsáno 

prostředí města.  

2.1  Základní údaje o městě 

Město Mohelnice se nachází na severní Moravě, v Olomouckém kraji, v okrese 

Šumperk. Mohelnice je situována v úrodné kotlině, kterou protéká řeka Morava. Město je ze 

tří světových stran obklopené horami, Hrubým Jeseníkem, Zábřežskou a Hanušovickou 

vrchovinou [27]. Město Mohelnice je také označováno jako město mezi třemi hrady. Do dálky 

bíle zářící zámek Úsov společně s hrady Mírov a Bouzov tvoří dominantu celého 

mohelnického údolí. 

 
Obr. 2.1 Mapa ČR 

Zdroj: JIRÁSKO, Z. Vítáme Vás v Mohelnici. 2010, s. 2. 

 

Mohelnice je menší město, k 31. 12. 2011 s 9 494 obyvateli [19]. Jedná se o obec 

s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem. V současné době má Mohelnice 

8 částí. Jedná se o části Křemačov, Květín, Libivá, Mohelnice, Podolí, Řepová, Studená 

Loučka a Újezd.  Katastrální výměra města Mohelnice je 46,2 km2. Správní obvod města tvoří 

14 obcí, které se nacházejí v blízkosti města. Jsou to obce Klopina, Krchleby, Líšnice, 

Loštice, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Palonín, Pavlov, Police, Stavenice, Třeština 

a Úsov. Výměra správního obvodu činí 130 km2. Starostou v současné době je Ing. Aleš 

Miketa. 
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2.2  Historie města 

Město Mohelnice má velmi rozsáhlou historii. První osídlení území, na kterém se dnes 

rozkládá město Mohelnice, proběhlo více než před osmy tisíci lety. První obyvateli byli 

pravěcí pastevci a zemědělci, kteří se usazovali na úrodné půdě kolem řeky Moravy. 

V průběhu 3. a 4. stolentí před našim letopočtem oblast obsadili Keltové. Keltové zde založili 

několik osad, ve kterých žili.  

První písemná zmínka o městě Mohelnici pochází z roku 1131. V této době nese 

Mohelnice název Mogilnice. Uvádí se v ní, že město bylo olomouckým biskupem Jindřichem 

Zdíkem jmenováno majetkem metropolitní olomoucké kapituly. Ve 13. století se obyvatelé od 

břehů řeky Moravy přestěhovali kvůli pravidelným záplavám na malou vyvýšeninu. Na této 

vyvýšenině se dnes nachází centrum města. Další zmínka je z roku 1275, kdy měla být ve 

městě vybudována zřejmě první škola na území severní Moravy. V roce 1424 město napadla 

husitská vojska. 28. října 1424 bylo město dobyto. Město lehlo popelem a obyvatelé byli 

pobiti. Obnova města byla dokončena až v první polovině 16. století. Obyvatelé se z obnovy 

a následného rozvoje města dlouho neradovali. Během třicetileté války bylo město několikrát 

vypáleno a poté v Mohelnici vypukla morová epidemie. Do historie Mohelnice 

neodmyslitelně patří šumperský děkan Kryštof Alois Lautner, který byl v čarodějnickém 

procesu upálen za podezření z čarodějství. Na jeho počest je v městském parku pomník, 

umístěn na místě tehdejšího popraviště. V roce 1745 byl v Mohelnici zřízen poštovní úřad. 

Významným dnem pro Mohelnici byl 19. srpen 1845. V tento den se zprovoznila železnice na 

trase Olomouc – Praha, která Mohelnicí prochází. Následující rok byla dokončena stavba 

vlakového nádraží. V roce 1904 byla ve městě postavena elektrotechnická továrna firmy 

Ludwig Doczekal & Copany. Později byla firma odkoupena společností Siemens – Schukert. 

Od roku 1945 nese firma název MEZ Moravské elektrotechnické závody, národní podnik 

Mohelnice. Firma prošla řadou změn, stala se součástí koncernu Siemens a zaměstnává řadu 

obyvatel města Mohelnice i v dnešní době. Dalším velmi významným rokem byl rok 1908, 

kdy byla zahájena výstavba městské elektrárny. O dva roky později se v Mohelnici poprvé 

rozsvítilo elektrické světlo a proběhla elektrifikace celého města. Mohelnice byla součástí 

tzv. Sudet, takže v ní žil velký počet německého obyvatelstva. Slibný rozvoj města byl 

zastaven v říjnu roku 1938, kdy bylo město obsazeno říšskoněmeckým vojskem. Další roky 

obyvatele města nečekalo nic dobrého. Byly zavedeny přídělové lístky na potraviny 

a následně i na uhlí. Zemědělci museli povinně dodávat vojskům mléko a vajíčka. Až 

v květnu 1945 sovětská vojska osvobodila Mohelnici. Poté nastal odsun německého 
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obyvatelstva, město bylo částečně vylidněno a volné domy a byty byly nabídnuty Čechům. Po 

skončení druhé světové války se začala Mohelnice pomalu zotavovat po válce a rozvíjet. Byla 

otevřena první česká mateřská školka v Mohelnici a následně i měšťanská škola. Z důvodu 

malé kapacity měšťanské školy byla o rok později otevřená druhá obecná škola. V roce 1947 

byla otevřena střední průmyslová škola elektrotechnická. Téhož roku bylo ve městě založeno 

i ČSD později přejmenované na ČSAD (československá automobilová doprava). 

V následujících letech v městě přibývalo školek a škol. Došlo k výstavě vodovodu 

a kanalizace. Proběhla výstavba silnic, která spojila Mohelnici s okolními vesničkami. Po roce 

1989 došlo k rychlému rozvoji města ve všech oblastech. Proběhla výstavba jižního obchvatu, 

průmyslové zóny a došlo k výraznému rozšíření nabídky služeb. 

V roce 1992 byla v Mohelnici založena firma HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. jako 

dceřiná společnost německého koncernu HELLA KGaA. Společnost se zabývá výrobou 

světelné techniky pro automobily. V uplynulých letech došlo k dynamickému rozvoji firmy. 

Současně se společností Siemens je největším zaměstnavatelem v regionu.  

2.2.1 Památky 

Na území města Mohelnice se nachází velké množství kulturních památek. 

Nejvýznamnější architektonickou památkou Mohelnice je farní kostel sv. Tomáše 

z Canterbury. Původně se jednalo o mariánský farní kostel, který byl založen před rokem 

1247. Ke kostelu byly postupně přistavěny boční kaple Božího těla a sv. Anny. Veškeré 

stavební úpravy byly dokončeny v roce 1907. Farní kostel se nachází nedaleko radnice a to na 

Kostelním náměstí. 

Kostel svatého Stanislava představuje renesanční jednolodní, původně hřbitovní kostel 

s věží, jehož stavba byla dokončena v roce 1584. Na stavbě kostela a jeho vnitřním 

uměleckém vybavení se podíleli tři nejvýznamnější církevní činitelé rudolfinské doby – 

Antonín Brus, Martin Medek a Stanislav Pavlovský z Pavlovic. Hřbitov, který se rozkládal 

kolem kostela, byl po roce 1940 proměněn v park. Dnes hřbitov připomíná pouze hřbitovní 

brána se znaky olomouckého biskupství. Kostel sv. Stanislava nalezneme v Nádražní ulici. 

Další velmi významnou památkou města Mohelnice je Morový sloup na náměstí 

Svobody. Jedná se o barokní sousoší vyrobené z maletínského pískovce. Sloup je dílem 

olomouckého sochaře Václava Jana Sturmera a byl dokončen v roce 1717 jako výraz 

poděkování za záchranu města od morové epidemie, která město postihla a vyžádala si 

několik stovek životů. Celému sousoší dominuje socha P. Marie s Ježíškem umístěná na 

vrcholu korintského sloupu.  



 

- 10 - 

Na náměstí Svobody vedle Morového sloupu můžeme najít litinovou kašnu. Jedná se 

o neklasicistní litinovou kašnu, která je dílem uměleckých kovolijců z blanenských železáren. 

Kašna vznikla kolem poloviny 19. století a představuje ojedinělý doklad vysoké úrovně 

uměleckořemeslného a technického vybavení veřejných prostranství. Vrchol kašny zdobí 

plastika antické bohyně zdraví Hygien, která si na pravém rameni drží amforu, ze které vytéká 

voda. 

Z dálky viditelná dominanta města Mohelnice je městská věž. Je 72 metrů vysoká a 

slouží zároveň i jako zvonice farního kostela sv. Tomáše z Canterbury. Ačkoli věž těsně 

přiléhá ke kostelu, původně byla součástí městského opevnění pocházejícího z první poloviny 

14. století. Dnešní podobu věž získala v letech 1886-1907. V roce 1992 byla zvonice osazena 

třemi novými zvony. 

Na Kostelním náměstí nedaleko kostela sv. Tomáše z Cantebury se nachází bývalá 

fara a Biskupský hrádek. Jedná se o klasicistní stavbu. Současná fasáda skrývá složité 

stavební dějiny. Uvádí se, že jádro představuje nejstarší dochovaný fragment zástavby ještě 

z doby před založením města. O biskupském dvorci, který původně na tomto místě stál, jsou 

zmínky již z roku 1238. [18] 

2.3  Marketingové prostředí  

Veškeré rozhodování a činnost jsou ovlivňovány prostředím, ve kterém se nacházíme. 

Vlivy prostředí kolem nás mohou být částečně ovlivnitelné a některé téměř neovlivnitelné. 

Marketingové prostředí může sebou přinést jak prospěchy, tak i nová ohrožení. Marketingové 

prostředí se dělí na část, kterou je organizace schopna ovlivnit a spoluvytváří ji – 

mikroprostředí, a část, kterou nelze měnit nebo jen velmi málo, tedy makroprostředí. 

2.3.1 Makroprostředí 

Demografické prostředí 

Znalost demografického prostředí je pro město velmi důležitá. Je podstatné, aby město 

mělo co nejvíce informací o velikosti a struktuře obyvatelstva. Hlavním úkolem demografie je 

zabývání se obyvatelstvem jako celkem. Sleduje se hustota osídlení, věk, pohlaví, 

zaměstnanost a mnoho dalších statistických veličin. Město by mělo tyto znaky sledovat a včas 

na jejich změny reagovat. Může tak předejít mnohým problémům, které z nich plynou. 

Nesmíme opomenout, že pokud město zná výše uvedené údaje, zná i tak své zákazníky, 

kterým poskytuje služby.  
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K 31. 12. 2011 bylo v Mohelnici evidováno 9 494 obyvatel [19]. Dle Tab. 2.1 můžeme 

pozorovat, že od roku 2001 má počet obyvatel klesající tendenci.  

Počet obyvatel v Mohelnici k 31. 12. 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 9 812 9 768 9 742 9 731 9 734 9 739 9 700 9 628 9 615 9 563 9 494 

Tab. 2.1 Počet obyvatel v Mohelnici k 31. 12. v jednotlivých letech 

Zdroj: [19] - upraveno autorem 

 

Dalším velmi důležitým demografickým faktorem je nezaměstnanost. K 31. 12. 2011 

byla míra registrované nezaměstnanosti v Mohelnici 11 %. Z časového hlediska dle Tab. 2.2 

můžeme říci, že od roku 2009, kdy míra nezaměstnanosti prudce vzrostla a byla tedy nejvyšší 

za poslední roky, klesá. Příčinou nejvyšší míry nezaměstnanosti v roce 2009 byla finanční 

krize, která ovlivnila celý svět. 

Vývoj nezaměstnanosti v Mohelnici k 31. 12. 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Registrovaná nezaměstnanost  7,8 % 15,5 % 11,8 % 11 % 

Tab. 2.2 Vývoj nezaměstnanosti v Mohelnici k 31. 12. v jednotlivých letech 

Zdroj: [20] – upraveno autorem 

 

Skladba obyvatelstva k 31. 12. 2010 v Mohelnici je 4 707 mužů a 4 856 ženy, tedy 

v poměru 49,22 % mužů a 50,78 % žen. Podle věkových skupin nejpočetnější skupinou je 

skupina 15 – 59 let (6 146 obyvatel), 65 a více let (1 389 obyvatel), 0 – 14 let (1 336 obyvatel) 

a nejmenší skupinu tvoří obyvatelé ve věku 60 – 64 let (692 obyvatel). Přírůstek obyvatelstva 

za rok 2010 je záporný, více lidí zemřelo než se narodilo. Saldo migrace je také záporné. 

V důsledku záporných hodnot obou ukazatelů dochází ve městě Mohelnici k úbytku 

obyvatelstva. [24]  

Neustálé snižování počtu obyvatel, již od roku 2001, je pro město velmi negativní 

informací. Snižující se počet obyvatel sebou nese pro město jako celek řadu problémů. Nízká 

migrace může značit neatraktivnost města. I když v Mohelnici jsou dva největší 

zaměstnavatelé v regionu, lidé raději za prací dojíždí, než aby se přestěhovali.  
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Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí města je do značné míry ovlivněno dlouhodobými modely, 

tradicí podnikání a podnikatelskou kulturou. Vytvářením příznivých podmínek pro 

podnikatelské aktivity může město výrazně přispět k lepšímu ekonomickému prostředí města 

a zvýšit tím kupní sílu, změnit nákupní chování obyvatel a do jisté míry změnit i sociální 

složení obyvatelstva. Hlavním nástrojem, kterým město ovlivňuje ekonomické prostředí, je 

rozpočet města. [5] 

Rozpočet města Mohelnice pro rok 2012 byl schválen 7. 12. 2011 na Zasedání 

zastupitelstva č. 12. Byl schválen s příjmy 127 694 500,- Kč, výdaji 118 621 700,- Kč 

a financováním ve výši 9 027 800,- Kč. Zastupitelstvo města také odhlasovalo možnost 

provádění rozpočtových změn do výše 300 000,- Kč. [23] 

Politicko-právní prostředí 

Politicko-právními záležitostmi měst a obcí se zabývá především Ministerstvo vnitra 

a Ministerstvo pro místní rozvoj. Města se musí řídit množstvím zákonů, vyhlášek, předpisů 

a nařízení. Nejpodstatnějším zákonem pro města a obce je zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, který upravuje postavení a působnost 

městského úřadu. Případná změna jak politického, tak i právního prostředí, může velmi 

ovlivnit chod města. Samotná města mohou do jisté míry ovlivnit legislativní prostředí, ve 

kterém se pohybují. Představitelé měst se mohou podílet na vytváření právního prostředí 

a vytvářet tak atraktivnější prostředí pomocí obecně závazných vyhlášek, které jim zákon 

č. 367/1990 Sb. o obcích umožňuje vydávat. 

Město Mohelnice se tak podílí na svém politicko-právním prostředí řadou obecně 

závazných vyhlášek a nařízení. Mezi obecně platné vyhlášky vydané městem Mohelnice patří 

například vyhláška o komunálním odpadu, o stanovení míst a času, ve kterých mohou být 

provozovány výherní automaty, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti 

a mnohé další. 

 Dalšími právními předpisy, kterými se město musí řídit je zákon č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Sociálně-kulturní prostředí  

 Sociálně-kulturní prostředí se stejně jako demografické prostředí promítá do 

celkového obrazu města a výrazně ovlivňuje jeho vnímání širokou veřejností. Do sociálně-
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kulturního prostředí řadíme kulturu, vzdělání, tradice města, rodinné vztahy a obecné 

zvyklosti. Díky tomuto prostředí může město získat oproti jiným obcím velkou konkurenční 

výhodu a přilákat do města nové návštěvníky. Avšak musí správně a efektivně propagovat 

kulturní zvyklosti, sportovní vybavení nebo jakékoli výjimečné události týkající se sociálně-

kulturních zvyklostí. 

Město Mohelnice každoročně pořádá celou řadu společenských akcí. Mezi již tradiční 

kulturní akce patří Velká cena Mohelnice – Truck Trial. Jedná se o tradiční závod nákladních 

vozů v terénu, který se koná v Mohelnických lomech. Velká cena se koná pravidelně každý 

rok v květnu již od roku 1999 a pořádá ji Automotoklub Mohelnice. [25]   

Další tradiční kulturní akcí pořádanou městem Mohelnice je Mohelnický betlém. 

Betlém je každoročně vystavován o Vánocích v kapli sv. Anny kostela sv. Tomáše Becketa. 

Betlém se odhaluje o štědrovečerní půlnoční mši svaté a můžeme jej vidět až do svátku 

Hromnic. V tomto období betlém navštěvují stovky návštěvníků a obdivují skvostné 

řezbářské dílo. Autorem betlému je řezbář Josef Nedomlel ze Starého Města u Bruntálu.  

K Mohelnickému kulturnímu životu neodmyslitelně patří akce s názvem Mohelnická 

filmová písnička a videoklip Mohelnice. Soutěž se pořádá každoročně v měsíci listopadu 

a v posledních letech byla s hojnou mezinárodní účastí. 

Nejstarší kulturní akcí v Mohelnici je Mohelnický dostavník. Mohelnický dostavník se 

koná každoročně od roku 1975. První tři ročníky byly nesoutěžní, až od roku 1978 

se dostavník stal akcí soutěžní. Jedná se o festival trampských a folkových písní. Festival se 

koná vždy poslední víkend v srpnu a to od čtvrtku do neděle. 

Již k tradičním kulturním akcím Mohelnice patří módní přehlídka mohelnického 

módního návrháře Luďka Hanáka TOP Styl. Od roku 1995 pravidelně dvakrát ročně, na jaře 

a na podzim, pořádá Luděk Hanák své autorské módní přehlídky. Za uplynulou dobu 

představil 33 přehlídkových kolekcí. Módní přehlídky pod názvem TOP SLYL jsou mezi 

ženami velmi vyhledávané a navštěvované. Mezi hosty bývají vítězky a finalistky soutěží 

MISS.  

Tradičním mohelnickým festivalem se od roku 2009 staly Dny Evropského dědictví, 

které jsou spojeny se slavnostmi města Mohelnice. Dny evropského dědictví každoročně 

v měsíci září otevírají veřejnosti brány zajímavých památek, budov, objektů a prostor. 

Návštěvníci se tak mohou dostat do prostor, které jsou běžně, z části nebo zcela nepřístupné. 

V Mohelnici je zřízené Městské kulturní středisko, které se stará o většinu kulturních 

akcí. Pod záštitou Městského kulturního střediska je provozován dům kultury. Zde jsou pro 

občany pořádány divadelní vystoupení, koncerty, ale i výstavy. V prostorách kulturního domu 



 

- 14 - 

je umístění kino. Kino prošlo v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a dnes nabízí 

návštěvníkům pohodlné a kvalitní vybavení. Kino v průběhu měsíce nabízí ke zhlédnutí 

kolem deseti snímků.  

Dalším významným kulturním zařízením v Mohelnici je Muzeum Mohelnice. 

Muzeum je umístěno v prostorách bývalé fary. Počátky tohoto domu sahají až do druhé 

poloviny 13. stolení a s největší pravděpodobností byl součástí zaniklého mohelnického 

hradu. V muzeu můžeme najít stálou expozici nesoucí název Z dějin Mohelnicka. Vedle stálé 

expozice v prostorách muzea probíhají výstavy. V měsících únor a březen tohoto roku probíhá 

výstava Václava Hollara, vynikajícího kreslíře, rytce a grafika. [26]  

V blízkosti muzea najdeme městskou knihovnu. Samotná knihovna byla založena 

v roce 1945. Od roku 1997 a až do roku 2011 byla součástí příspěvkové organizace Městské 

kulturní středisko, od 1. 1. 2012 je organizační složkou města Mohelnice. Knihovna má 

k dispozici přes 38 500 svazků knih pro děti i dospělé. [22]  

Město Mohelnice se snaží být v neustálém kontaktu se svými občany a informovat je 

o veškerém dění ve městě. Jako prostředek komunikace zvolilo zpravodaj. Mohelnický 

zpravodaj je vydáván každý měsíc a vychází vždy první den daného měsíce a nese jeho 

pořadové číslo. Zpravodaj je zdarma distribuován do mohelnických domácností včetně 

integrovaných obcí. Redakcí Mohelnické zpravodaje je Mohelnické kulturní centrum. Ve 

zpravodaji najdeme veškeré informace z radnice, ze života ve městě, zajímavosti, inzerci, 

informace ze škol, přehled připravovaných kulturních akcí a informace ze sportu za uplynulý 

měsíc. Jako další nástroj komunikace město využívá televizi. Od roku 2006 vysílá 

Mohelnická televize. Mohelnická televize vysílá na programu UPC EXPRESS do kabelových 

rozvodů tři dny v týdnu, televizní spoty trvají 30 minut. [23] 

V Mohelnici působí celá řada spolků a organizací, které mají za úkol starat se 

o kulturní a sportovní vyžití občanů všech věkových kategorií. Kulturní vyžití občané mohou 

naleznout v hudebních orchestrech a skupinách, tanci, pěveckých sborech, mažoretkách, 

loutkovém divadle a rukodělných řemeslech. Pro sportovní vyžití Mohelnice nabízí řadu 

sportovních center, krytý plavecký bazén, fotbalové hřiště, tenisové kurty a dětské dopravní 

hřiště. Děti a mládež mají možnost navštěvovat ve volném čase kroužky ať již z oblasti 

kultury či sportu. 

Město Mohelnice je součástí Mikroregionu Mohelnicko, který se oficiálně nazývá 

Svazek obcí mikroregionu Mohelnicko. Mikroregion je tvořen 14 obcemi a jejich místními 

částmi z blízkého okolí. Mikroregion Mohelnicko byl zaregistrován na Okresním úřadě 

v Šumperku v roce 1999 a od roku 2003 spadá do správní působnosti města Mohelnice. 
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Mohelnice je pro mikroregion kulturním, sportovním, obchodním i geografickým centrem. 

Hlavním předmětem činnosti mikroregionu je koordinace postupů při řešení problémů 

týkajících se rozvoje obcí, hospodářského a kulturního života. Obce se společně snaží 

o zvýšení dotací do oblasti mikroregionu a spolupracují při získávání a využívání finančních 

prostředků z programů Evropské unie. Mírně zvlněný reliéf mikroregionu Mohelnicka je 

ideálním místem pro rekreační pobyty. Je vhodný pro nenáročnou cykloturistiku a dlouhé 

procházky krásnou přírodou. 

 Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí je jedním ze základních potenciálů města pro různé typy 

podnikatelských aktivit. Zahrnuje umístění města v kraji či regionu, velikost města, ale 

především klimatické podmínky, přírodní zdroje, dopravní možnosti, úroveň technické 

infrastruktury a také ekologické podmínky. Město Mohelnice má, co se týče přírodního 

prostředí, velmi výhodnou polohu. Nachází se v úrodné kotlině na okraji Hané, v těsné 

blízkosti řeky Moravy a obklopené ze tří stran pohořím. Od Mohelnice až po Olomouc se 

rozprostírá Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Litovelské Pomoraví se využívá 

pro rekreaci. Oblast je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak i pro náročné návštěvníky. 

V Litovelském Pomoraví je mnoho možností sportovního vyžití. Od pěší turistiky, vodáctví 

až po cykloturistiku. Litovelské Pomoraví protíná řada značených cyklotras a cyklostezek. 

Povrch tras je z větší míry asfaltový. Cyklotrasy jsou označené jako nenáročné, s minimálním 

převýšením. Nejvýznamnější je Moravská cyklostezka, kterou doprovází i naučná stezka 

Luhy Litovelského Pomoraví. [21] Sportovní vyžití po celý rok nabízejí i pohoří obklopující 

Mohelnici, především Jeseníky. Nadmořská výška města se pohybuje kolem 277 metrů nad 

mořem. Tato nadmořská výška počasí v Mohelnici nikterak významně neovlivňuje. 

Mohelnice je z hlediska dopravy významným uzlem. Hlavní komunikace z Olomouce se 

v Mohelnici rozděluje a pokračuje ve směru na Moravskou Třebovou, Hradec Králové a na 

Prahu. A druhá dopravní tepna směřuje na Zábřeh, Šumperk a Jeseník. Mohelnice má 

i významnou polohu na železniční trati mezi Olomoucí a Prahou.  

Technologické prostředí 

Technologické prostředí města je především určováno vývojem vědy a techniky. 

Město by se mělo snažit využít nové vývojové poznatky ve svém řízení. Jedná se například 

o vnější i vnitřní informační systém města, komunikační a propagační techniky.  
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Město Mohelnice pro komunikaci a propagaci města využívá internetové stránky. 

Internetové stránky jsou vhodným prostředkem jak město zviditelnit a přiblížit se 

k potencionálním návštěvníkům. Stejně tak jsou vhodné pro zprostředkování informací 

občanům města. Město Mohelnice má své stránky na velmi vysoké úrovni. Je na nich 

možnost sledovat on-line úřední desku, nalézt veškeré informace o městě, možnost stažení 

formulářů a sledovat stav vyřízení podaných žádostí. 

2.3.2 Mikroprostředí 

Organizace 

Městský úřad Mohelnice plní funkci pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. Pověřený úřad plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Ve věcech 

přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu Olomouckého kraje. 

V oblasti samostatné působnosti městský úřad plní úkoly uložené radou města 

a zastupitelstvem města.  

Organizační strukturu města Mohelnice tvoří starosta, místostarostové, tajemník 

a zaměstnanci. Městský úřad se člení na jednotlivé odbory a ty se dále člení na oddělení viz 

Příloha č. 1 Schéma organizační struktury Městského úřadu Mohelnice.  

Samospráva města Mohelnice je tvořena 31 členy, z toho 21 členů má zastupitelstvo 

města. Členové zastupitelstva jsou voleni v komunálních volbách ve čtyřletém volebním 

období. Rada města se skládá ze 7 členů, kteří jsou nominováni z členů zastupitelstva města. 

V čele samosprávy stojí uvolněný starosta a dva místostarostové, jeden uvolněný a druhý 

neuvolněný. Starosta města je volen zastupitelstvem města.  

Post starosty města v současné době zastává Ing. Aleš Miketa, 1. místostarostou je 

Ing. Antonín Navrátil a 2. místostarostou je Ing. Pavel Kuba. 

Zákazníci 

Město má své zákazníky, stejně jako jakýkoliv jiný poskytoval služeb. Jediným 

rozdílem mezi zákazníky města a podnikatele je, že zákazníci města za služby v podobě 

veřejných statků neplatí. Avšak nejedná se o bezplatnost doslovnou, jelikož obyvatelé za 

služby platí prostřednictvím daní, které odvádějí. Nejdůležitějšími zákazníky pro město 

Mohelnice jsou v první řadě jeho obyvatelé. Dalšími zákazníky města jsou podnikatelé, 

návštěvníci, stávající a potencionální investoři. Jednoduše řečeno, zákazníky města jsou 
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všichni, kteří na území města dočasně nebo trvale působí a ti, kteří jakoukoli formou 

využívají služby poskytované městem.  

Dodavatelé 

Město Mohelnice má celou řadu dodavatelů. Mezi strategické dodavatele města patří 

dodavatelé energií, plynu, vody a společnost, která zásobuje město teplem a teplou vodou. 

Dodavatelem energií pro město Mohelnice je společnost ČEZ a.s., která dodává energie do 

celé Severní Moravy. Plyn do města dodává společnost RWE, a.s. Centrální zásobování 

teplem a teplou vodou zajišťuje ČEZ Energetické služby s.r.o. Provozovatelem vodovodů 

a kanalizací je Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. 

Konkurence 

Pro město Mohelnice jsou konkurencí větší města, která nabízejí svým obyvatelům 

větší možnosti ať už v rámci pracovních příležitostí, způsobů trávení volného času či úrovně 

bydlení.  

Veřejnost 

Veřejnost působí na každého z nás a jinak tomu není ani u města. Veřejnost, která 

město ovlivňuje, můžeme rozdělit na několik částí. Vnitřní veřejnost, je tvořena zaměstnanci 

města, kteří přicházejí každodenně do kontaktu s obyvateli města. Sdělovací veřejnost, to jsou 

média, která zprostředkovávají informace poskytované městem a velmi ovlivňují veřejné 

mínění. V rámci veřejnosti nesmíme opomenout vládní (vláda, parlament a orgány státní 

správy) a finanční veřejnost – banky a pojišťovny, které mají vliv na dostupnost finančních 

prostředků. 
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3 Teoretická východiska spokojenosti se službami 

V této kapitole jsou blíže specifikována teoretická východiska, která jsou velmi 

důležitá pro moji diplomovou práci. Na základě této kapitoly jsou vypracovány kapitoly další. 

Pro moji diplomovou práci jsem si stanovila cíl analyzovat spokojenost se službami města. 

Proto tedy jsou zde řešeny dvě problematiky. První se věnuje spokojenosti zákazníka a druhá 

se zabývá problematikou služeb. Charakteristikou služeb, jejími vlastnostmi a marketingovým 

mixem obce. 

3.1  Spokojenost zákazníka 

Spokojený zákazník je v dnešní době pro poskytovatele služeb to nejcennější, co může 

získat. Na trhu existuje velmi mnoho firem, které poskytují stejné nebo velmi podobné služby. 

Zákazník má tedy velký počet možností výběru, kam pro danou službu půjde. Spokojený 

zákazník může znamenat i věrný a stálý zákazník. Zákazník, který je spokojený, má tendenci 

se v průběhu času změnit na zákazníka trvalého tedy stálého, ale není to pravidlem. Když se 

ze zákazníka stane věrný zákazník, je to pro firmu velký přínos. Věrný zákazník opakovaně 

nakupuje u stejné firmy a tím jí zajišťuje stabilní obrat. Má také sklony k větším nákupům, 

zná podrobněji nabídku firmy, je méně citlivý na cenové změny a méně vyhledává slevy. [13] 

Takovýto zákazník, kterému stávající poskytovatel plně vyhovuje a je spokojený, nemá 

potřebu vyhledávat jiného. Podnik by si tedy měl svých zákazníků vážit a pečovat o ně. 

Neměl by se nechat unést současným žádoucím stavem, ale měl by se snažit neustále své 

služby zdokonalovat a tím být krok napřed před konkurencí. Zákazník také ocení, když ho 

poskytovatel překvapí nějakou novinkou, vytvoří mu nezapomenutelný zážitek a tedy 

pozitivní zkušenost. Mohlo by se stát, že se zákazník po delší době, kdy podnik neinovuje své 

služby, začne nudit a tudíž vyhledávat jiné firmy, které mu nabídnou něco nového, 

atraktivnějšího. „Vytvářet pozitivní zkušenost/zážitek je to, co se těžko kopíruje a může to 

tedy skutečně společnost od konkurence odlišit. Díky zážitku a pozitivní zkušenosti pak 

nevybíráme primárně podle ceny, ale podle hodnoty pocitu, které za zaplacenou cenu 

dostáváme. A když je zážitek pozitivní, jsem ochotni zaplatit i víc“ (Hrabalová, 2012, s. 62). 

Spokojený zákazník je pro firmu výhodou, není lepší reklama než ta z úst spokojeného 

zákazníka. Avšak v opačném případě, kdy je zákazník nespokojený, to může mít velmi 

negativní dopad. „Říká se, že o svoji spokojenost se podělíme v průměru se třemi známými 

lidmi, o nespokojenost až s devíti“ (Zamazalová, 2009, s. 214).  Míra spokojenosti zákazníka 

se dá jen velmi těžce odhadnout a předvídat. Na utváření spokojenosti se podílí celá řada 
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faktorů, např.: spokojenost s nakoupeným zbožím či službou, spokojenost s obsluhujícím 

personálem, spokojenost s vybavením provozovny atd. Každý zákazník jakožto individualita 

klade odlišný důraz na jednotlivé faktory, proto nelze říci, který prvek je důležitější a který 

méně. „Spokojenost zákazníka vzniká na základě pozitivního výsledku srovnání očekávané 

skutečnosti s realitou. Je funkcí vnímané výkonnosti firmy a očekávání“ (Zamazalová, 2009, 

s. 215).  

Mezi spokojeností zákazníka a jeho loajalitou existují jisté souvislosti. Nemůžeme 

ovšem říci, že spokojený zákazník rovná se vždy věrný zákazník. Sice platí, že většinou 

z věrného zákazníka se nestane zákazník nespokojený, ale může dojít k neočekávaným 

změnám a i dlouholetý věrný zákazník bude nespokojený a přejde ke konkurenci. Bohužel 

nemůžeme ani říci, že by se ze spokojeného zákazníka stal automaticky zákazník věrný. 

„Zvyšuje se počet neloajálních zákazníků, a to zejména mezi mladými, kteří rádi zkoušejí 

nové věci a nechápou značku jako garanta kvality a jistoty“ (Hazdra, Kánská, 2012, s. 26).  

Veškeré zákazníky můžeme rozdělit do čtyř skupin dle jejich míry spokojenosti 

a loajality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

Skokani dbají, aby byli se službou či výrobkem spokojeni, ale jejich míra loajality je 

nízká. Po tuto skupinu zákazníků je charakteristická velká konkurenční nabídka, stejnorodé 

produkty, nemají rádi stereotyp, naopak často a rádi mění značku nakupovaných výrobků či 

služeb. 

Obr. 3.1 Matice spokojenosti a věrnosti 

Zdroj: ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009,s. 215. 
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Ideálním zákazníkem pro výrobce či poskytovatele služeb je skupina zákazníků 

označovaných jako králové. Tito zákazníci se vyznačují vysokou spokojeností a loajalitou. 

Králové jsou si vědomi nadprůměrné, přidané hodnoty u svých dodavatelů, kterým tvoří 

záruku dobrých ekonomických výsledků. 

Běženci jsou zákazníci, kteří jsou nespokojeni a tudíž i jejich míra loajality je nízká. 

Tito zákazníci s největší pravděpodobností vyhledají jiné firmy a využijí tak možnost přejít ke 

konkurenci. Jakmile je zákazník s podnikem nespokojený a přejde ke konkurenci, stává se 

z něj zákazník ztracený. 

Čtvrtou skupinou zákazníků jsou tzv. vězňové. Zákazníci, ačkoli jsou nespokojeni, 

jsou podniku věrni. Nemají možnost, nebo jim to okolnosti např. v podobě vysokých nákladů 

nedovolují, přejít ke konkurenci. Tato skupina zákazníků se vyznačuje svojí nerozhodností 

a často i nevyzpytatelností. 

3.1.1 Definice spokojenosti 

„Spokojenost je pocit radosti nebo zklamání nějaké osoby vyvolaný porovnáním 

vnímaných výkonů (nebo vnímaného výsledku) k očekávání. Nedojde-li ke splnění 

očekávání, je zákazník nespokojený. Předčí-li výrobek nebo služba jeho očekávání, je 

zákazník vysoce spokojený nebo potěšený“ (Kotler, Keller, 2007, s. 182). 

3.1.2 Měření spokojenosti zákazníka 

Firmy mají k dispozici řadu metod, pomocí kterých dokáží sledovat spokojenost 

i nespokojenost svých zákazníků. Podle Kotlera (2007) se nejčastěji využívají následující 

metody. 

Systém přání a stížností 

Firmy orientující se na zákazníky usnadní pomocí systému přání a stížnosti proces 

sdělování spokojenosti či nespokojenosti zákazníků. V praxi bývají k dispozici knihy, do 

kterých zákazníci mohou sdělit své dojmy, případně přání či stížnost. Nejčastěji 

v nemocnicích se objevují schránky na připomínky, do kterých pacienti umisťují vyplněné 

formuláře. V poslední době se velmi často využívá zákaznických linek, které jsou pro 

zákazníka zdarma. Výhodou těchto linek je, že zákazníci mohou pokládat otázky, sdělovat 

přání či stížnosti a ihned se jim dostává zpětné vazby.  
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Průzkumy spokojenosti zákazníků 

Systém přání a stížnosti nemusí podniku poskytnout kompletní informace 

o spokojenosti či nespokojenosti zákazníka. „Každý čtvrtý nákup vede k nespokojenosti 

zákazníka, ale méně než 5 % nespokojených zákazníků si skutečně stěžuje“ (Kotler, 2007, 

s. 541). Díky nespokojenosti s firmou si zákazník najde nového dodavatele a tím podnik 

přichází o své zákazníky. Aby podnik předešel nespokojenosti zákazníka a následnému 

vyhledávání nového dodavatele, provádí pravidelné průzkumy spokojenosti. Firmy zasílají 

dotazníky, telefonují nebo oslovují zákazníky při návštěvě, aby zjistili, jaký mají názor na 

jednotlivé aspekty firmy. Ale jak tvrdí Sarvaš (2012, s. 26). „Nevěřme vždy tomu, co nám 

lidé říkají, ale pozorujme a měřme to, co skutečně dělají“. 

Mystery shopping 

Při mystery shopping pracovníci výzkumu vystupují jako zákazníci tzv. mystery 

shoppers. Výzkumníci přicházejí do firmy s určitým problémem a zjišťují, jak zaměstnanci 

reagují a jak dokáží problém vyřešit. Mystery shopping se používá ve všech oborech. Nemusí 

se vždy jednat jen o návštěvu „falešného zákazníka“, ale výzkum probíhá i pomocí telefonátu. 

U telefonátu se sleduje např., jak dlouho telefon zvoní, jaký tón a hlas zaměstnanci používají, 

jak dlouho trvá přepojení atd.  

Analýza ztracených zákazníků 

Tuto analýzu by měli provádět firmy, které chtějí zjistit, proč od nich zákazníci odešli 

nebo přestali nakupovat. Nejen že by firmy měly provádět výstupní pohovory, ale také by 

měly monitorovat míru ztráty zákazníků. Případná rostoucí míra ztracených zákazníků 

vypovídá o tom, že firma své zákazníky neuspokojuje a měla by zavést nápravná opatření. 

3.1.3 Spokojený zákazník 

Spokojenost je výhradně subjektivní proces. Každý člověk (zákazník) je individualita 

a má svůj pohled na jednotlivé věci. Neznamená tedy, že když jeden je se službou velmi 

spokojen, budou s ní spokojeni všichni. Hodnocení spokojenosti se pohybuje na individuální 

škále. Při zkoumání spokojenosti uvažujeme nad tím, ve vztahu k čemu člověk svoji 

spokojenost poměřuje. Každý člověk má svá vnitřní kritéria, která jsou mixem rozumových 

úvah a pocitového prožívání. Poměr mezi těmito stranami mnohdy nedokáže přesně určit ani 

samotný člověk. Proto je pro poskytovatele služeb velmi náročné poměr rozpoznat.  
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Lidé nejčastěji podle Nového a Petzolda (2006) míru své spokojenosti poměřují 

s následujícími kritérii. 

Ve vztahu k vlastnímu očekávání, které je se službou spojeno 

Většina zákazníků má svoji konkrétní představu o tom, jak má služba vypadat a jak by 

mělo probíhat její poskytnutí. Očekávání je většinou spojeno s pozitivními představami 

a příjemnými pocity. Prodejce se snaží, aby očekávání co nejvíce naplnil, ale některé 

představy hraničí se sněním a jejich uspokojení je nemožné. Proto je nutné, aby prodejce znal 

přání a potřeby svých potencionálních zákazníků a zacílil poskytované služby žádoucím 

směrem. Musíme se zbavit iluze, že dobrý obchodník je ten, který umí uspokojit všechny 

zákazníky. Přání a potřeby jsou nekonečné, proto není ani reálně možné, aby je jeden 

obchodník dokázal uspokojit. Heslo „splníme veškerá Vaše přání“, které poskytovatelé služeb 

rádi používají, vyvolává spíše posměch než uznání.  

Ve vztahu k předchozím zkušenostem 

Zákazníci již mají nějakou zkušenost s danou službou. Prožili ji dříve, a proto mají 

určitou představu, jak by služba měla probíhat. Předchozí zkušenost zhodnotili a další 

nákupní chování je jí vždy ovlivněno. Zákazník se na základě předešlých zkušeností může 

zachovat různě. Někteří vyžadují striktní dodržení a dosažení předcházející úrovně, někteří 

vyžadují zdokonalení a jiní se chtějí předešlé zkušenosti zcela vyvarovat. Proto je důležité, 

aby producent zjistil, jaké má zákazník zkušenosti a jak je hodnotí. Jedná se o výjimečně 

důležité informace, díky kterým může zákazníkovi nabídnou zcela individuální podobu služeb 

a tím docílit zákazníkovi spokojenosti. 

Ve vztahu k ceně 

Cena představuje bezpochyby velmi důležité kritérium, které ovlivňuje zákazníkovu 

spokojenost či nespokojenost. Pomocí ceny zákazník určuje, zda je pro něj služba dostupná 

nebo už ne. Často se dává do souvislosti cena a kvalita. Nemůžeme říct s úplnou určitostí, ale 

pouze obecně, že s rostoucí cenou roste i pravděpodobnost, že kvalita služby bude vyšší. 

V rámci spokojenosti zákazníků hraje cena důležitou roli, pro některé zákazníky je cena 

rozhodujícím faktorem při výběru mezi dodavateli. Avšak je to velmi individuální, každý 

zákazník má jiné finanční možnosti a mění se i postoje zákazníků. Jak tvrdí Jurášková (2012, 

s. 23). „Trendem poslední doby je preference nabídky „v akci“. Klesá ochota spotřebitelů 
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nakupovat zboží, které není v akci, spotřebitelé si zvykli na pravidelné promo akce 

jednotlivých značek, vyhledávají tyto aktivity a jsou ochotni počkat s nákupem až na akci“. 

Ve vztahu k objektivním a všeobecně uznávaným normám, 

standardům či přepisům 

Každý zákazník je členem různých sociálních skupin a společenství, které mají své 

hodnoty, sociální normy, standardy či předpisy, jenž musí jedinec dodržovat. Poskytované 

služby jsou často posuzovány z pohledu zvyklostí a norem sociálních skupin, ve kterých se 

zákazních nachází. Zákazníci se vědomě někdy i nevědomě odkazují na své okolí a všeobecně 

uznávané společenské normy. Často vybírají z nabídek, které jsou pro ně obvyklé, jelikož se 

bojí jakkoli vybočovat se zvyklostí sociální skupiny, do které patří.  

Ve vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či 

dlouhodobých potřeb 

Každý člověk má svá přání a potřeby. Jestliže pociťujeme určitý nedostatek, vzniká 

současně s ním i potřeba, kterou musíme uspokojit. Ve chvíli, kdy se rozhodneme pro 

uspokojení potřeby, vyhledáváme dodavatele, abychom si službou koupili a tím potřebu 

uspokojili. Pokud je zákazníkova potřeba uspokojena, vzniká vysoká pravděpodobnost, že je 

spokojen. 

Ve vztahu k určitému problému, zda nabídne jeho řešení 

Není jedinec, který by se čas od času nedostal do obtížné situace či problému. 

Možností, jak problém vyřešit, může být koupě určité služby. Zkušeností je, že pokud se 

podaří prostřednictvím služby problém vyřešit, spokojenost zákazníka rapidně roste. 

Ve vztahu ke druhým lidem 

Spokojenost zákazníka je vždy, ať už si to uvědomuje či nikoli, ovlivněna okolními 

lidmi. Každý z nás si při nákupu často klade otázku „Co na to řekne manžel, děti?“. Nejde 

tedy jen o naše rozhodnutí a náš názor, ale i o to, jak ovlivní koupená služba vztah k druhým 

lidem. 
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3.1.4 Péče o zákazníka 

Podniky, které chtějí mít co nejvíce spokojených zákazníků, musí o ně řádně pečovat. 

Nejen že by měly vytvářet a udržovat příjemné prostředí, aby se zákazník cítil dobře, ale měly 

by i dodržovat určité zásady. 

Podle Spáčila (2003) existují čtyři principy, které bychom měli v podniku najít tehdy, 

chceme-li mluvit o dobré péči o zákazníka.  

Otevřenost 

Zákazník se na firmu obrací jako na nejlepšího případně jediného možného 

dodavatele. Čím se zákazník bude ve firmě cítit lépe, tím více bude otevřený a poskytovateli 

služeb detailně sdělí své potřeby. Pro poskytovatele to znamená velkou výhodu, bude tak 

schopen lépe vyhovět přáním a potřebám zákazníka. Zákazníci se chovají recipročně, což 

znamená, že zákazník bude otevřený, pokud poskytoval služeb otevřeně zákazníka informuje 

o celé situaci. Otevřenost je základem pro dlouhodobé partnerství. Existují informace, které se 

ovšem nesdělují. Firmy většinou mají zavedený seznam vyjmenovaných utajených 

skutečností, které by se neměly k zákazníkovi dostat. Na druhou stranu se snaží, aby zákazník 

nabyl vědomí, že má své věci pod kontrolou a tak nechávají  zákazníka např. sledovat pohyb 

zboží, které si objednal. Na základě kódu se zákazník může podívat, v jaké fázi se jimi 

objednané zboží nachází.   

Proaktivita 

Pro dodavatele je nejsnadnější pouze reagovat na zákazníkovi podněty. Firmy, které 

chtějí být o krok napřed, volí opačný přístup, předvídavost.  Snaží se odhalit dopředu, jaké 

přání a potřeby by zákazník mohl mít a jak by ho mohly uspokojit. Tento přístup zákazník 

ocení mnohem více, než pouhý přístup reakce na podnět. Pro princip proaktivity platí pravidlo 

prvního kontaktu s dodavatelem. Znamená to, že vyskytne-li se jakákoliv objektivní věc mezi 

dodavatelem a zákazníkem, dodavatel bude jako první komunikovat a informovat zákazníka.  

Férovost 

Porušení principu férovosti je proti vzniku dlouhodobého partnerství mezi 

dodavatelem a zákazníkem. Využije-li dodavatel dočasné krize u zákazníka a na základě 

zatajení informací či využití kličky v obchodních podmínkách se bude snažit z této situace co 

nejvíce vytěžit, zákazník bude vnímat jeho chování jako nefér. Výhoda pro dodavatele je 

pouze dočasná, ale zákazník si to bude pamatovat napořád a v krajní situaci může vyhledat 
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jiného dodavatele. Naopak dodržování této zásady ze strany dodavatele vede k tomu, že 

zákazník nezneužije jeho nevýhodného postavení. 

Znalost zákazníka 

Znalost zákazníka je velmi důležitá. Podnik by měl znát každého zákazníka, který od 

něj nakupuje, jako jednotlivce, mikrosegment i segment.  

 

Vytvořit prostředí, ve kterém se zákazník bude cítit dobře, bude se těšit na další 

návštěvu a bude firmu doporučovat svým známým, jelikož s ní bude spokojen, je jedním 

z dalších cílů podniku. Velký podíl na vytvoření takového prostředí má samotná firma, ale 

podílí se něm i okolí, ve kterém firma funguje, např. území, na kterém vystupuje, 

společenskou úrovní dané země atd. Cestou, díky které společnost může změnit svoji 

celkovou orientaci a nasměrovat ji k zákazníkovi, je dle Spáčila (2003) dosažení výborného 

přístupu v následujících oblastech. 

Poznání zákazníka 

Firma musí především co nejhlouběji poznat sociálně-psychologické principy, které 

ovládají chování a jednání zákazníků v daném segmentu, rozpoznat zákazníkovy potřeby 

a očekávání, které má k danému výrobku či službě. Poznání zákazníka je základním úkolem 

každého podniku, který chce mít spokojené a věrné zákazníky. Čím podnik hlouběji pozná 

a definuje zákazníka, tím lépe uspokojí jeho přání a potřeby a zákazník bude spokojen. 

Zajištění personálu 

Pro podnik je velmi důležité mít kvalitní personál. Je to právě on, kdo je v přímém 

kontaktu se zákazníkem a ovlivňuje, zda bude zákazník odcházet spokojen či nespokojen 

a jestli se do podniku ještě vrátí. Podnik by měl klást velký důraz na výběr zaměstnanců. Měl 

by zaměstnávat personál, který má přirozené schopnosti uspokojovat zákazníky, zná svoji roli 

v procesu uspokojování potřeb a bude řádně vyškolen a motivován.  

Nastavení procesů 

V této oblasti by si firma měla vytvořit standardy kvality s ohledem na potřeby 

a očekávání zákazníků. Měla by si vytvořit procesy, které budou na základně standardů 

fungovat, dodržovat principy péče o zákazníky, produkovány schopným personálem 

a zároveň budou schopny efektivně řídit očekávání zákazníků. 
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Řízení očekávání zákazníka 

Firma se zde aktivně zapojuje do ovlivňování zákazníka a jeho očekávání. Ovlivňuje, 

co zákazník očekává od hmotného produktu či služby, od dodávky, servisu a v neposlední 

řadě také od celkového provedení.   

Zajištění vybavení 

Aby podnik mohl uspokojovat své zákazníky, musí k tomu mít zajištěné prostředí 

a technologii. Účelem technického zabezpečení je jednak vytvoření pracovních podmínek 

a jednak celkové zefektivnění aktivit a procesů.  

3.2  Služby 

Jedním z nejvýznamnějších trendů posledních let je doslova fenomenální růst služeb. 

Obrovský posun ve službách zapříčiňují samotní lidé. Lidé mají více peněz a více volného 

času než dříve. Díky rostoucímu bohatství lidí se zvyšuje potřeba přenechat práce, které dříve 

byly každodenní rutinou (vaření, uklízení, praní atd.), na někoho jiného a tím dochází 

k rozvoji odvětví služeb poskytujících komfort domácnostem. Druhým podstatným vlivem 

díky rostoucímu bohatství lidí je volný čas. Lidé ve svém volném čase vyhledávají různé 

druhy sportovních aktivit a služeb pro volný čas. Podstatným faktorem také je, že lidé 

objevují a vytvářejí stále složitější výrobky, které služby vyžadují. Nesmíme ani opomenout 

fakt, že podniky vyrábějí velmi podobné výrobky a jakékoli zdokonalení produktu se po 

velmi krátké době objeví i u konkurence. Podniky se tedy zaměřují na poskytování 

doprovodných služeb, čímž se snaží diferencovat od konkurence a hlavně získat a udržet 

zákazníky prostřednictvím poskytování co nejdokonalejšího servisu.  

Ke zvýšení významu služeb jak pro národní ekonomiku tak i pro jednotlivce nedošlo 

jen u nás, ale i v mnoha dalších rozvinutých zemích. Ve velkých evropských zemích, ale 

i v USA a v Japonsku v sektoru služeb pracuje v porovnání s ostatními sektory nejvíce lidí. 

Ve zmíněných zemích služby ať již v soukromém či státním sektoru vytváří 60 až 75 % 

hrubého domácího produktu. Služby také tvoří téměř čtvrtinu veškerého zahraničního 

obchodu. Služby můžeme rozdělit do nejrůznějších oblastí od bankovnictví, pojišťovnictví, 

komunikace, dopravy přes cestovní ruch až po zábavu. V dnešní době služby představují více 

než 60 % ekonomiky rozvinutých zemí celého světa. Při výhledu do budoucnosti můžeme 

očekávat, že v některých zemích v období příštích pěti let budou nová pracovní místa vznikat 

pouze v oblasti služeb.  [6]  
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3.2.1 Definice služby 

„Služba je jakákoli aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je 

v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena 

s fyzickým výkonem“ (Kotler, 2007, s. 710). 

Samostatnou službu či zboží najdeme jen velmi zřídka. Většinou se jedná o jakýsi 

souhrn, ve kterém je větší či menší poměr zboží a služeb. Změnou rovnováhy mezi hmotnými 

a nehmotnými prvky se firmy snaží odlišit svoji nabídku od konkurence. Podle Kotlera (2007) 

rozlišujeme pět kategorií nabídek: 

– čistě hmotné zboží - výrobek není spojen s žádnou službou, např. mýdlo, zubní pasta; 

– hmotné zboží doprovázené jednou či více službami – u technologicky náročných 

výrobků velmi záleží na kvalitě a dostupnosti služeb, např. prodej automobilů, 

počítačů atd.; 

– hybridní nabídka – se skládá stejným poměrem ze zboží a služeb, např. restaurace, 

maloobchody; 

– služba doprovázená drobným zbožím – tvoří ji hlavní služba, doprovodné služby 

a podpůrné zboží, např. aerolinie; 

– čistá služba – jedná se např. o účes, hlídání dětí nebo poskytování finančních služeb. 

3.2.2 Vlastnosti služeb 

„Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které 

poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné 

služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto 

užití nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží“ (Vašíková, 2008, s. 20). 

Jak tato definice, tak i definice Kotlera uvedené v předešlé kapitole zdůrazňují 

nehmotnou povahu služeb. Avšak k odlišení zboží od služeb se používá větší počet 

charakteristik. Kotler (2007) uvádí pět hlavních charakteristik služeb: nehmotnost, 

neoddělitelnost, proměnlivost, pomíjivost a absenci vlastnictví.  

Nehmotnost 

Nehmotnost služby je její nejcharakterističtější vlastnost, od které se odvíjejí další 

vlastnosti. Nehmotnost znamená, že služba nemůže být vystavena. Zákazník si ji před 

nákupem nemůže prohlédnout, ochutnat, poslechnout nebo se jí dotknout. Jelikož nabídka 

služeb nemá hmotnou podobu, pomocí které by si kupující mohl ještě před nákupem službu 

prohlédnout, panuje zde určitá míra nejistoty. Zákazník při koupi služby vždy podstupuje jisté 
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riziko. Aby se míra nejistoty co nejvíce eliminovala, hledají zákazníci jisté signály kvality 

služby, podle kterých by si mohli udělat představu o službě. Nejčastěji si zákazníci vytvářejí 

představu na základě viditelných prvků. Tedy podle umístnění provozovny, zda je umístěna 

v centru města či v odlehlých částech. Jistou prestiž provozovně dá i typ části města, ve 

kterém je umístěna, zda se jedná o čtvrť pro sociálně slabší občany či nově vystavěnou část 

města. Dále si zákazník utváří představu na základě zaměstnanců, kteří v provozovně působí. 

Styl a způsob vystupování, jednání se zákazníky, ochota ale i sympatie, hrají důležitou roli. 

Způsob jakým firma komunikuje se svými zákazníky, jaké poskytuje komunikační materiály 

a v neposlední řadě i cena je rozhodujícím prvkem. Příliš nízká cena může působit dojmem 

nekvalitní služby, ale naopak ani příliš vysoká cena nemusí být vždy zárukou vysoké kvality 

a komfortu. Nelehkým úkolem poskytovatele služeb je dostatečně zákazníkovi doložit kvalitu 

služeb, snažit se službu co nejvíce zhmotnit, aby ji zákazníkovi přiblížil a zajistit konkrétní 

doklady o nabízených výhodách. Zde můžeme sledovat protipóly služeb a výrobků. Zatím co 

marketingoví pracovníci výrobků se snaží k hmotným nabídkám přidat nehmotné prvky, tedy 

služby, marketéři služeb se naopak snaží přidat hmotné prvky k nabídkám služeb, aby tím 

zvýšili vypovídající schopnost o vysoké kvalitě služeb.  

Neoddělitelnost 

Zboží je pomocí několika prostředníků vyrobeno, uskladněno, distribuováno, prodáno 

uživatelům a nakonec spotřebováno. Služby mají v tomhle ohledu proces téměř naopak. 

Nejdříve jsou prodány, pak až následně vyprodukovány a spotřebovány. Neoddělitelnost 

služeb spočívá v tom, že samotný výkon nelze oddělit od poskytovatele, ať už jim je člověk či 

stroj. Pokud zaměstnanec poskytuje službu, stává se její neoddělitelnou součástí. Jelikož při 

produkci služby je přítomen i zákazník, dochází v rámci marketingu služeb k interakci mezi 

zákazníkem a poskytovatelem. Na konečný výsledek poskytnuté služby má svůj podíl jak 

zákazník tak i poskytovatel.  

Dalším rysem neoddělitelnosti služeb jsou další zákazníci, kteří jsou také přítomni. 

Zatímco zákazník využívá svoji zaplacenou službu např. jízdu vlakem, přítomni jsou i další 

spolucestující, kteří si služby zaplatili. Chování další zúčastněných může velmi ovlivnit 

samotný výsledek služby a to, jak s ní bude zákazník spokojený.  

Neoddělitelnost služeb s sebou nese i nevýhody. Tím, že je služba zároveň 

poskytovaná a spotřebovávaná, jsou poskytovatelé vystaveni problémům při momentálním 

navýšení poptávky. Výrobci si mohou vytvořit jistou zásobu, nebo spustit hromadnou výrobu 

a tím si zabezpečit určitou rezervu, kterou vykryjí případný nárůst poptávky. Ale pro 
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poskytovatele služeb je něco takového nereálné. Poskytovatelé mohou poptávku regulovat 

pomocí ceny. Není to však jediný nástroj, mohou využít i jiné strategie pro zvládnutí růstu 

poptávky. Například se poskytovatel služeb může naučit pracovat ve větší skupině lidí, nebo 

si najít větší prostory, pracovat rychleji a tím zvýšit svoji efektivitu, při které současně dojde 

ke uspokojení více zákazníků a tím vyrovnání navýšené poptávky. 

Proměnlivost 

Jelikož nedílnou součástí služeb jsou osoby, které je vytvářejí a využívají, mají 

značnou míru proměnlivosti. Kvalita služeb závisí především na tom, kým, kdy, kde a jak je 

poskytována. Samotnou kvalitu služeb lze jen obtížně řídit. Zatímco jeden zaměstnanec je 

velmi milý a schopný, tak druhý může být nepříjemný. Aby došlo k uspokojení zákazníka, 

v důsledku závisí na chování zaměstnanců působících v klíčových pozicích. Propracovaná 

a kvalitní marketingová strategie firmy bude k ničemu, pokud zaměstnanci budou poskytovat 

špatné a nekvalitní služby. Poskytovatelé služeb tomuto mohou předejít pomocí několika 

kroků. Tyto kroky jsou finančně poměrně nákladné, ale pokud chceme poskytovat kvalitní 

služby a aby se k nám zákazníci rádi vraceli, určitě se vyplatí. Nejdříve musí poskytovatel 

investovat do postupů pro výběr, příjem a následné zaškolení nových zaměstnanců. 

Zaškolování by nemělo probíhat pouze jako povzbuzující úvodní proslov, ale mělo by 

zaměstnance připravit tak, aby byli schopní provést službu, která uspokojí zákazníka 

a případně i vyřešit jeho stížnosti. Dalším krokem pro řízení kvality poskytovaných služeb je 

motivace zaměstnanců pomocí pobídkových programů, které zdůrazňují a vyzdvihují kvalitu 

odvedené práce. Třetím krokem pro zvýšení kvality je zviditelnění zaměstnanců a zvýšení 

jejich zodpovědnosti vůči zákazníkovi. Posledním, tedy čtvrtým krokem je zvýšení 

konzistentnosti podávaného výkonu, tedy výměna zaměstnanců za stroje a standardizace 

procesu poskytování služeb v celé organizaci.  

Pomíjivost 

Pomíjivost služeb znamená, že službu nemůžeme uskladnit pro pozdější prodej či 

použití. Pomíjivost služeb pro poskytovatele nepředstavuje žádné riziko, pokud má stálou 

poptávku. Pokud však dochází ke kolísání poptávky, může poskytovateli pomíjivost způsobit 

značné problémy. Pro vyrovnání nabídky s poptávkou existuje řada strategií. Nejpoužívanější 

strategií na straně poskytovatele je cenová strategie, neboli účtování rozdílných cen v různém 

čase. Díky této strategii se přesune část zákazníků do méně atraktivních hodin, jako jsou 
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hodiny dopolední či večerní. Další volbou, jak vyrovnat případné kolísání, je příjem 

zaměstnanců na částečný úvazek, kteří pomohou v nejkritičtějších obdobích.  

Absence vlastnictví 

Absence vlastnictví znamená, že službu nelze vlastnit. Zákazník má ke službě pouze 

časově omezený přístup. Při poskytování služeb zákazníkovi nedochází k převodu 

vlastnických práv, tak jako při koupi výrobku. Na základě směny služby za peníze nevzniká 

žádné vlastnictví. Zákazník si zaplatí pouze právo na poskytnutí služby po omezenou dobu. 

Díky absenci vlastnictví se poskytovatelé služeb snaží posilovat identitu značky a spřízněnost 

se zákazníkem.   

3.3  Marketingový mix obce  

Jelikož má diplomová práce řeší problematiku spokojenosti obyvatel se službami 

poskytovanými městem, do podkapitoly služby jsem zahrnula i marketingový mix obce. 

Marketingový mix obce vychází z marketingového mixu, ale je rozšířen pro potřeby obce. 

Složitost produktu obce, který je více méně tvořen službami, je příčinou rozšíření základního 

marketingového mixu 4P (produkt, místo, cena, propagace) o další 4 prvky (lidé, materiální 

prostředí, partnerství a procesy). [5] 

Produkt 

„Produktem města nebo obce rozumíme vše, co město nabízí svým obyvatelům, 

návštěvníkům, podnikům a potencionálním investorům a co slouží k uspokojování jejich 

individuálních i kolektivních potřeb“ (Vaštíková, Janečková, 1999, s. 60). Produkt obce se 

svými vlastnostmi do značné míry liší od ostatních produktů. Mezi typické vlastnosti 

produktu obce můžeme zahrnout: současné uspokojování individuálních i kolektivních potřeb, 

nabídku služeb obsahující služby čistě pozitivní (kultura, vzdělání, atd.) a nápravné (městská 

policie, úklid města, aj.) a povinnost některé nabízené služby přijmout (základní vzdělání). 

Obec si nejdříve stanoví svoji strategii a vizi a z toho následně musí vycházet její produkt. 

Jako jakýkoliv jiný produkt i produkt obce podléhá rozpočtovému omezení.  Část produktu 

tvoří veřejné služby, které obec může sama ovlivňovat. K ovlivňování dochází přímo a to tím, 

že službu obec sama vykonává nebo se na poskytování podílí a nebo vybere organizaci, která 

bude službou pověřena.    



 

- 31 - 

Cena 

Většina služeb poskytovaných městem je bezplatná, nejedná se ovšem o bezplatnost 

v pravém slova smyslu, jelikož obyvatelé města za služby platí prostřednictvím daní, které 

odvádějí. Další část produktu poskytovaná městem podléhá úplné nebo částečné regulaci 

a u některých produktů si město může určovat ceny samo. Při stanovování ceny služeb je 

velmi důležitá znalost veškerých nákladů, které se na službě podílejí. Znalost nákladů by 

neměla být jen z oblasti ekonomických nákladů, ale i společenských, tedy nákladů 

alternativních.  

Distribuce 

Podstata distribuce spočívá ve zvolení vhodného způsobu, jak produkt (službu) dostat 

ke konečnému spotřebiteli, tedy ve volbě distribučního kanálu. Pokud město poskytuje službu 

samo, jedná se o přímý distribuční kanál. Výhodou přímého distribučního kanálu je lepší 

kontrola nad samotným poskytováním služby a také okamžitá zpětná vazba od zákazníků tedy 

obyvatel. V opačném případě, kdy město svěří poskytování služby jiné organizaci, mluvíme 

o nepřímém distribučním kanálu. Cestu nepřímého distribučního kanálu město volí 

v případech, kdy jiné organizace jsou schopny službu poskytnout efektivněji a nebo mají 

specifické zdroje vhodné pro poskytování služby, jejich pořízení a provozování by pro město 

bylo velmi nákladné. 

Materiální prostředí 

Materiální prostředí obce je vše, co město obklopuje. Nejedná se však pouze jen 

o krajinu, ale i o celkové územní uspořádání, soubor budov a zařízení a jejich architektonické 

řešení či komunikaci. Důvodem, proč je materiální prostředí tak důležité, je to, že služby, 

které město poskytuje, mají nehmotný charakter a tudíž je nutné, aby se zákazníkovi přiblížily 

a učinily srozumitelnějšími. Materiální prostředí města má periferní a základní podobu. 

Základní prostředí tvoří tu část, která je součástí služby a je od ní neodmyslitelná, např. 

autobus MHD. Periferní prostředí dotváří prostředí základní. Typickým příkladem je jízdenka 

MHD pro určité město. 
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Marketingová komunikace 

Z pozice marketingového mixu obce se nástroje obecného komunikačního mixu liší. 

Liší se zejména z hlediska priorit a efektivního uplatňování v praxi.  

„V obecné teorii marketingu se jako nástroje komunikačního mixu uvádějí: 

– reklama a propagace; 

– osobní prodej; 

– podpora prodeje; 

– public relations“ (Vaštíková, Janečková, 1999, s. 94). 

Do popředí se v rámci města dostává public relations (PR). PR představuje velké 

možnosti  působení prostřednictvím městského úřadu na obyvatele, podnikatele, zaměstnance 

a návštěvníky. Město neusiluje o maximalizaci své tržní hodnoty jako podniky, ale 

o uspokojení  potřeb  veřejných služeb prostřednictvím stanovených cílů. PR se v marketingu 

měst stal nástrojem pro získávání zpětné vazby od obyvatel na každodenní práci orgánu 

městského úřadu. Velkou výhodou PR neboli vztahů s veřejností a důvod, proč je městy hojně 

využívána, je, že využívají neplacené formy prezentace. Pomocí reklamy a propagace se 

město snaží zviditelnit. U propagace je nejdůležitější důkladné a kvalitní propracování 

a nesmíme podcenit ani umístění. Propagační materiály by měly být umístěny v informačních 

centrech, na veřejných akcích města atd. 

Lidé 

Prvek marketingového mixu lidé se týká především zaměstnanců a zákazníků 

městského úřadu. Produkt obce může ovlivňovat působení zaměstnanců městského úřadu 

nebo managementem organizací, které městu podléhají. Tyto činitele místní správa může 

ovlivňovat přímo. Nepřímo, prostřednictvím veřejných zakázek, může ovlivňovat i chování 

zaměstnanců soukromých institucí. 

Procesy 

Služby, které město poskytuje svým obyvatelům, jsou daným způsobem k nim 

dodávané. Způsob dodání označujeme jako proces. Při procesu zpravidla nelze oddělit 

zákazníka od poskytovatele služeb. V rámci města můžeme mluvit o různých druzích procesů, 

např. procesy prováděné přímo městským úřadem, organizací k tomu zřízenou či organizací 

soukromou. Spokojenost zákazníků by neměla být jen z poskytnuté služby, ale i ze způsobu 

dodávky služby. Na způsob dodávky se klade velký důraz zejména u služeb vyžadujících 
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vysokou míru kontaktu se zákazníkem. Vaštíková a Janečková (1999) klasifikují služby podle 

míry kontaktu se zákazníkem na služby s: 

– vysokým kontaktem se zákazníkem (většinou služby poskytované městem); 

– nízkým kontaktem se zákazníkem (služby mohou být zprostředkovávané); 

– střední kontaktem se zákazníkem (služby mohou být zprostředkovávané). 

Partnerství 

Harmonické město, tak jak bývá definováno vizí a strategií obce, nemůže zabezpečit 

ani ten nejlepší management, pokud zůstane omezený pouze na své zastupitelstvo a vedení 

města. Nabízené služby a jejich rozvoj je velmi složitý a sestavený z mnoha rozdílných 

složek, které jsou většinou vytvářeny odlišnými subjekty a sektory. Proto management města 

musí spolupracovat, vytvářet partnerství se subjekty podílejícími se na službách města. 

Partnerství je považováno za jeden z nejvýznamnějších prvků marketingového mixu obce.  

„Partnerství znamená účast soukromého i veřejného sektoru při řízení obce a zároveň 

vytváření sítě vztahů s různými subjekty tvořícími a ovlivňujícími produkt“ (Vaštíková, 

Janečková, 1999, s. 115). 
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4 Metodika výzkumu 

K marketingovému výzkumu musíme přistupovat s náležitou pečlivostí 

a svědomitostí. I malá chyba, která by se na první pohled mohla zdát chybou banální či 

nevýznamnou, se v průběhu či závěru výzkumu může projevit jako katastrofální. 

V nejkrajnějším případě může dojít ke znehodnocení celého výzkumu, návratu na počátek 

a tím i zmaření naší dosavadně vynaložené práce. 

Ačkoli se může zdát, že veškeré marketingové výzkumy jsou si podobné, není tomu 

tak. Každý výzkum je jedinečný a neopakovatelný. Nikdy nedostaneme naprosto shodné 

výsledky. Jediné, co výzkumy mají společného, je jejich metodika. Skládá se ze dvou fází, 

které na sebe logicky navazují, a to fáze přípravné a realizační. Každá fáze se dále skládá 

z několika kroků, které je nutné pro plnohodnotný výzkum splnit. Podle druhu výzkumu se 

může podoba jednotlivých kroků měnit. [7] 

Pro diplomovou práci byla sbírána data primární i sekundární. Sekundární data byly 

získány především od pracovnic městského úřadu, z oficiálního webového portálu města 

Mohelnice a v neposlední řadě informace byly čerpány z brožurek a informačních letáků, 

které zpracovalo město pro své návštěvníky. Primární data byla získána pomocí 

marketingového výzkumu. Díky negativním zkušenostem z předchozích let, jsem se rozhodla 

sběr dat provést sama za pomoci tří kolegyň. Výzkum proběhl na náměstí města Mohelnice, 

kde byli dotazováni náhodní kolemjdoucí.  

4.1  Přípravná fáze 

Přípravná fáze je nejdůležitější fází celého marketingového výzkumu. Abychom se 

vyvarovali problémů, musíme být v této fázi velmi důslední. Úspěšnost realizace výzkumu 

zvyšuje pečlivost, s jakou vykonáme jednotlivé kroky v přípravné fázi. 

4.1.1 Definování problému 

Město Mohelnice se snaží, aby jeho obyvatelé byli co nejvíce spokojeni. Snaží se 

zabezpečit jistou životní úroveň a co nejvíce zpříjemnit samotný život ve městě. Město přesně 

neví, do jaké míry jsou jeho obyvatelé spokojeni s jednotlivými službami, které jim poskytuje. 

Jelikož na služby poskytované obyvatelům jsou vynakládané nemalé finanční prostředky, 

bylo rozhodnuto provést výzkum, zda jsou obyvatelé se službami spokojeni či ne, odhalit 

případné nedostatky a navrhnout městu doporučení, která by vedla ke zvýšení spokojenosti 

obyvatel. 
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4.1.2 Cíle marketingového výzkumu 

Cílem tohoto marketingového výzkumu je zjistit, na kolik jsou obyvatelé města 

Mohelnice spokojeni se službami, které jim město poskytuje, a navrhnout řešení, která by 

vedla ke zvýšení spokojenosti obyvatel. 

4.1.3 Plán výzkumu 

Sběr primárních dat byl proveden formou osobního dotazování. Byl vytvořen 

dotazník, na jehož základě bude marketingový výzkum proveden. Dotazník byl zhotoven 

v českém jazyce a tvoří jej 23 otázek. Vyplňování dotazníků je zcela anonymní a bude 

výhradně sloužit pro účely mé diplomové práce a pro informování města Mohelnice. Dotazník 

obsahuje různé druhy otázek. Obsahuje otázky identifikační, což jsou otázky, které obyvatele 

rozdělí do skupin podle vzdělání, věku a pohlaví, dále to jsou otázky polouzavřené, ve kterých 

obyvatelé vybírají z nabídky odpovědí a zároveň mají možnost odpovědět sami a otázky 

uzavřené, u kterých mají obyvatelé možnosti, ze kterých si vyberou tu, která nejvíce odpovídá 

jejich postoji. Byly zvoleny odpovědi i ve formě škály. Při odpovědi ve formě škály 

respondenti uvádí, jak jsou s kterým faktorem spokojeni či nespokojeni. Jednotlivé otázky 

jsou formulované jednoznačně a jasně, aby pro respondenta byly co nejsrozumitelnější. 

Základní soubor pro marketingový výzkum tvoří všichni obyvatelé města Mohelnice. 

Počet obyvatel k 31. 12. 2011 města Mohelnice byl 9 494 obyvatel. [19] Výběrový soubor 

tvoří 170 respondentů, které jsme požádaly o účast ve výzkumu. Respondenti byli oslovováni 

pomocí nepravděpodobnostní techniky a to na základě vhodné příležitosti. Ke sběru dat byla 

využita metoda osobního dotazování. Respondenti dotazník buď vyplnili sami, nebo v případě 

zájmu tazatelky zaznamenávaly odpovědi do dotazníků.  

4.1.4 Rozpočet výzkumu 

Do rozpočtu na primární marketingový výzkum pro diplomovou práci byl zahrnut 

papír, náklady na vytisknutí – toner a odměnu 3 kamarádkám, které se sběrem dat 

vypomáhaly. Bylo vytištěno 170 dotazníků, přičemž cena za jeden výtisk je cca 3,- Kč. 

Odměna kamarádkám za sběr dat byla pro každou 200,- Kč. Celkový rozpočet tedy činí 

1.110,- Kč. 

4.1.5 Pilotáž 

Pilotáž proběhla začátkem měsíce února roku 2012. Pro účely pilotáže jsem požádala 

rodinné příslušníky, aby vyplnili testovací dotazníky. V průběhu vyplňování dotazníků byly 
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veškeré otázky jasné a odpovědi jednoznačné. Dotazníky mi byly vráceny kompletně 

vyplněné. 

4.1.6 Časový harmonogram 

Přípravu a sběr dat pro výzkum byl proveden v období od října 2011 do dubna 2012. 

Pro lepší přehlednost je přiložena tabulku s rozepsanými činnosti a obdobím kdy byly 

vykonané. 

Činnost/období Říjen 11 Listopad 11 Prosinec 11 Leden 12 Únor 12 Březen 12 Duben 12 

Definování zájmové oblasti  X       

Sběr sekundárních dat  X X     

Plán výzkumu    X     

Tvorba dotazníku    X    

Pilotáž     X   

Sběr dat      X  

Zpracování dat      X  

Analýza dat      X  

Interpretace dat       X 

Tab. 4.1 Časový harmonogram výzkumu 

Zdroj: vlastní 

4.2  Realizační fáze 

4.2.1 Výzkum 

Samotný výzkum ve městě Mohelnice proběhl v období od 12. do 16. března 2012. 

Výzkum proběhl podle výše popsaného postupu, který byl řádně dodržen. Výzkum se konal 

v Mohelnici na náměstí Svobody a v jeho blízkém okolí. Dotazníky byly rozděleny mezi 

kamarádky, které mi pomáhaly se sběrem dat, a oslovovaly jsme náhodné kolemjdoucí 

s prosbou o účast ve výzkumu. S reakcí některých respondentů bylo patrné, že jsou velmi 

ovlivněni médii a kauzami týkajícími se podvodů při vyplňování dotazníků, které v nich 

proběhly. Aktivita obyvatel města zapojit se do výzkumu neodpovídala mým představám 

a dotazník bylo ochotno ze 170 dotázaných vyplnit pouze 148 respondentů. Výběrový soubor 

se tedy snížil ze zamýšlených 170 na 148 respondentů. Tedy úspěšnost sběru dat byla 87 %. 

Jelikož dotazníky byly vyplňovány za dohledu tazatelek, byly řádně vyplněné a žádný 

z dotazníků nemusel být vyřazen. Stanovený rozpočet, který jsem si určila v přípravné fázi ve 

výši 1.110,- , byl dodržen. 
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Zpracování sesbíraných dat bylo provedeno na počítači. Konkrétně byl k vyhodnocení 

dat použit program Microsoft Office Excel 2003 a  výsledky byly následně interpretovány 

v Microsoft Office Word 2003. Výsledky, které vyplynuly po zpracování dat, jsou uvedené 

v tabulkách a grafech pomocí absolutních i relativních čísel. 

4.3  Charakteristika výběrového souboru 

Složení výběrového souboru je hodnoceno podle pohlaví, věku a nejvyššího 

dosaženého vzdělání respondentů. 
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Obr. 4.1 Pohlaví respondentů 

Do výzkumu bylo zapojeno 148 respondentů. Z toho 52,7 %, tedy 70 dotázaných, 

tvořili muži a zbylých 47,3 % (78) ženy. 
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Obr. 4.2 Věková struktura respondentů 
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Rozdělení respondentů podle věkových skupin ukázalo, že do výzkumu byla nejvíce 

zapojena věková skupina 19 – 35 let a to 32,4 % tedy 48 dotázaných. Druhou nejpočetnější 

skupinou byla věková kategorie od 36 do 45 let, z níž se výzkumu účastnilo celých 28,4 % 

(42 respondentů). Věková skupina 60 a více let byla zastoupena 18,9 % (28), skupina 46 – 59 

let 14,2 % (21) a nejméně zastoupenou skupinou byli lidé do 18 let (6,1 %, tedy 

9 dotázaných). 
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Obr. 4.3 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

Výzkumu se účastnilo 34,5 % tedy 51 respondentů se středoškolským vzděláním 

s maturitou. Druhou nejpočetnější skupinou (29,1 % čili 43 respondentů) byli lidé vyučeni či 

se středním vzděláním bez maturity. Vysokoškolsky vzdělaní lidé se na výzkumu podíleli 

25,0 % (37) a téměř shodnými počty zástupců se účastnili respondenti se základním (9) 

a vyšším odborným vzděláním (8). 
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5 Analýza spokojenosti obyvatel města 

V této kapitole se budu zabývat vyhodnocením marketingového výzkumu. Kapitola je 

rozdělena do jednotlivých podkapitol podle zkoumané oblasti. Výsledky jsou znázorněny jak 

graficky tak slovně. U otázek je provedeno třídění druhého stupně podle pohlaví, vzdělání, 

věku a podle délky pobytu ve městě Mohelnice. Při třídění druhého stupně podle věku 

a vzdělání byly zjištěny jen nepatrné rozdíly, proto tohle třídění u jednotlivých podkapitol 

nebude uváděno. K otázkám, u kterých je viditelný rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi, je 

třídění druhého stupně doplněno. Jedná se především o rozdělení dle pohlaví a dle délky 

pobytu ve městě. U délky pobytu ve městě byly sloučeny jednotlivé kategorie do dvou 

hlavních kategorií a to na respondenty žijící ve městě od narození a na respondenty, kteří se 

do města přistěhovali. Výsledky jsou také znázorněny graficky i slovně. Jednotlivé 

procentuelní výsledky byly pro lepší přehlednost zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 

Pomocí úvodní filtrační otázky bylo zjišťováno, zda dotazovaný je trvalým 

obyvatelem města. Otázka zajistila, aby služby poskytované městem hodnotili pouze lidé, 

kteří ve městě žijí a tím i zajistit vyšší vypovídací schopnost výzkumu Na základě této otázky 

bylo zjištěno, že ve městě Mohelnice trvale bydlí 95,9 % tedy 142 dotázaných. Pouze 

6 (4,1 %) oslovených respondentů bylo náhodnými návštěvníky města. Ačkoliv tedy 

výběrový soubor tvořilo 148 respondentů, analyzovat spokojenost se službami se dále bude 

u 142 respondentů. 

5.1  Spokojenost se službami města 

Tato podkapitola je stěžejní částí výzkumu. Soustředí se na analyzování spokojenosti 

obyvatel se službami poskytovanými městem. Výzkum byl rozdělen na čtyři části: 

spokojenost se základními službami, spokojenost s obslužnými službami, spokojenost 

s jednotlivými faktory služeb a na závěr celková spokojenost se službami města. 
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Obr. 5.1 Spokojenost se službami města Mohelnice 

Pro lepší přehlednost zjištěných výsledků bylo zvoleno znázornění pomocí indexu 

spokojenosti vyjádřeného v procentech. Pro výpočet indexu spokojenosti jsou potřebné 

střední hodnoty, které byly vypočteny jako průměr jednotlivých faktorů. Výsledky vyjádřené 

pomocí indexu spokojenosti jsou velmi přehledné a na první pohled je patrné, jak jsou 

respondenti spokojeni či nikoli. 

Nejvíce spokojeni jsou respondenti s dostupností bydlení. Vysoká spokojenost 

s dostupností bydlení byla předpokládána, jelikož v posledních letech bylo ve městě 

vystavěno nové sídliště s obytnými domy a byla umožněna v několika okrajových částech 

města výstavba rodinných domů. Vzniklo tak poměrně mnoho bytů a v současné době je 

v Mohelnici vyšší nabídka bytů než poptávka. Lidé si mohou tedy vybírat své bydlení a tím 

jsou i více spokojeni.  

Město každoročně pořádá mnoho kulturních akcí, které se již staly tradičními. Akce 

jsou hojně navštěvované a mezi obyvateli oblíbené, což prokázal i výzkum.  

Respondenti jsou shodně ze 78,9 % spokojeni s mateřskými a základními školami ve 

městě. Základní školy v současné době v Mohelnici fungují tři. Rodiče si tedy mohou vybrat, 

do které školy své dítě umístí a z čehož následně i vyplývá spokojenost dotázaných. Mateřské 

školky zvětšují své kapacity kvůli vysokému nárůstu dětí v posledních letech. I přesto školky 

byly nuceny zavést opatření a přijímají pouze děti rodičů, kteří jsou občany trvale žijícími 

v Mohelnici.  
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Obr. 5.2 Spokojenost se službami města Mohelnice – dle pohlaví 

V rámci třídění druhého stupně podle pohlaví byla taktéž zvolena forma indexu 

spokojenosti. Rozdíly u většiny služeb mezi spokojeností mužů a žen nejsou nijak vysoké. 

Muži i ženy byli shodně nejvíce spokojeni s dostupností bydlení. Výrazný rozdíl mezi 

spokojeností mužů a žen byl u pracovnic městského úřadu, kdy ženy byly s pracovnicemi 

méně spokojené než muži. Vyšší spokojenost mužů může být dána tím, že většinu úředních 

dokumentů vyřizují ženy a muži nejsou v kontaktu s pracovnicemi MÚ tak často. 

Při třídění druhého stupně podle délky pobytu ve městě byly zjištěny významné 

rozdíly se spokojeností se zdravotnickými službami, kdy respondenti žijící ve městě od 

narození vykázali 78,9% spokojenost a respondenti, kteří se do města přistěhovali, 65,2% 

spokojenost a nákupními možnostmi, kdy respondenti žijící ve městě od narození vykázali 

60,0% spokojenost a přistěhovalí 71,4 %. Nižší spokojenost se zdravotnickými službami 

u přistěhovalých respondentů přisuzuji faktu, že lidé, kteří se přistěhovali, mohli dříve bydlet 

ve městě, kde byla nemocnice a tedy i širší nabídka zdravotnických služeb. 
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Obr. 5.3 Spokojenost s obslužnými službami města Mohelnice 
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Spokojenost obyvatel s obslužnými službami, jak ukazuje graf s indexy spokojenosti 

jednotlivých služeb, se projevila jako poměrně vysoká.  Respondenti jsou nejvíce spokojeni 

s kvalitou a počtem dětských hřišť. Naopak nejméně spokojeni jsou se stavem komunikací, 

počtem parkovacích míst a se stavem chodníků. Se stavem komunikací dle přílohy č. 3 Obr. 

10 je spíše nespokojeno 11,3 %, s počtem parkovacích míst 19,7 % a 20,4 % tedy 29 

dotázaných se stavem chodníků.  

Na základě poměrně vysokého procenta nespokojenosti respondentů se stavem 

chodníků, které je téměř až alarmující, by bylo vhodné více se na tuto problematiku zaměřit. 

Ačkoli město se snaží o chodníky dbát, opravy a údržby jsou poměrně nákladné a díky 

omezenému rozpočtu nemůže docházet k rekonstrukci chodníků častěji či ve větším rozsahu. 
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Obr. 5.4 Spokojenost s jednotlivými faktory služeb města Mohelnice 

Při hodnocení spokojenosti s jednotlivými faktory služeb jsou respondenti nejvíce 

spokojeni s kvalitou ovzduší. Podle přílohy č. 3 Obr. 11 je 60,6 % tedy 86 dotázaných 

označilo, že jsou s kvalitou ovzduší velmi spokojeni. Mohelnice jako jedno z mála měst má 

vysokou kvalitu ovzduší, což můžeme i přisuzovat faktu, že zde není žádný původce, který by 

ovzduší znečišťoval. Naopak město je obklopeno lesy, které velmi pomáhají ke zvýšení 

kvality ovzduší. Co se týká umístění a množství kontejnerů jak na tříděný odpad, tak i na 

odpad směsný, respondenti vykazují 71,4% spokojenost. Dříve bylo ve městě jen pár 

kontejnerů na tříděný odpad, ale poslední roky můžeme zpozorovat téměř v každém městě 

jejich početní nárůst. Mnohé firmy propagují a vyzývají lidi, aby třídili odpad a chovali se 

šetrně k přírodě. Nejméně spokojeni jsou respondenti s úklidem psích exkrementů. U tohoto 

faktoru dle přílohy č. 3 Obr. 11 je 16,9 % tedy 24 respondentů spíše nespokojeno a 3 dotázaní 
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jsou výslovně nespokojeni. Vina se přikládá bezohledným majitelům psů, kteří po svých 

psech exkrementy neuklízí a znečišťují tak veřejná prostranství.  

Při třídění druhého stupně dle pohlaví je výrazný rozdíl mezi spokojeností mužů a žen 

u faktoru úklid psích exkrementů. 29,9 % (20) mužů je spíše nespokojeno a 4,5 % (3) 

nespokojeno naopak pouze 5,3 % (4) ženy jsou spíše nespokojeny s úklidem. 
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Obr. 5.5 Celková spokojenost s městem Mohelnice 

Poslední otázka byla zaměřena na celkovou spokojenost s městem Mohelnice. 

Grafické znázornění je provedeno prostřednictvím indexu spokojenosti. Celková spokojenost 

s městem byla respondenty hodnocena velmi kladně. Dotázaní nevyjadřují nižší spokojenost 

než 71%. Celkově se životem ve městě jsou lidé velmi spokojeni. Celková spokojenost 

s městem dosahuje u dotázaných o něco nižší spokojenost. Co se týká procentuelního 

hodnocení celkové spokojenosti s městem dle přílohy č. 3 Obr. 12 je 32,4 % (46) dotázaných 

velmi spokojeno, 62 % (88) spokojeno a 5,6 % (8) má neutrální postoj. Nejnižší spokojenosti 

dosahuje čistota a údržba města. Nízká spokojenost s celkovou čistotou a údržbou města 

souvisí s nespokojeností obyvatel se stavem komunikací a úklidem psích exkrementů. Tyto 

jednotlivé faktory následně ovlivní celkový dojem o čistotě a údržbě města. 

Podle třídění druhého stupně podle pohlaví nebyly zjištěny žádné významné rozdíly. 

Jen u celkové spokojenosti se životem ve městě, kde muži vykazují 88,2% spokojenost a ženy 

95,6% spokojenost. Tento poměrně vysoký rozdíl v celkové spokojenosti mužů a žen, si 

myslím, že se odvíjí od spokojenosti s jednotlivými službami.  
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Obr. 5.6 Celková spokojenost s městem – dle délky pobytu 

Z třídění druhého stupně podle délky pobytu ve městě jsou zřejmé výrazné rozdíly 

mezi respondenty žijícími ve městě od narození a respondenty, kteří se do města přistěhovali. 

Respondenti, kteří žijí ve městě od narození, jsou nejvíce spokojeni s městem jako celkem 

a respondenti, kteří se do města přistěhovali, jsou nejvíce spokojeni se životem ve městě.  

5.2  Spokojenost s informačními službami města 

Podkapitola informační služby zahrnuje otázky týkající se komunikace města 

a využívání jednotlivých nástrojů obyvateli k získání informací o dění ve městě. Filtrační 

otázka ukázala, že 85,2 % tedy 121 obyvatel sleduje aktuální dění ve městě a komunikační 

nástroje tedy využívá. Zbylých 14,8 % dění ve městě nesleduje. V rámci třídění druhého 

stupně bylo zjištěno, že ženy jsou ve sledování aktuálního dění aktivnější než muži. Zatím co 

89,3 % žen sleduje dění ve městě, u mužů je to téměř o 10 % méně a to 80,6 %. 
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Obr. 5.7 Využívání komunikačních nástrojů města Mohelnice 
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Nejvíce využívaným komunikačním nástrojem je Mohelnický zpravodaj, který čte 90 

(74,4 %) respondentů. Druhým nejvýznamnějším nástrojem, ze kterého dotázaní čerpají 

informace, je vysílání Mohelnické televize. Vysílání sleduje 64 (52,9 %) dotázaných. Úřední 

desku, která je občanům k dispozici u městského úřadu, sleduje 56 (46,3 %) respondentů. 

Internetové stránky za účelem zjištění aktuálního dění ve městě sleduje 32 dotázaných. 

Veřejná jednání jsou nejméně využívaným informačním zdrojem, jednání navštívilo pouze 

17 dotázaných. 
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Obr. 5.8 Využívání komunikačních nástrojů města Mohelnice - dle pohlaví 

Že jsou ženy aktivnější ve sledování aktuálního dění a získávání informací o městě, 

potvrdilo i třídění dle pohlaví. Zde jde jednoznačně vidět, že ženy si více vyhledávají 

informace a zajímají se o město. Jediný nástroj, který je více navštěvovaný muži, jsou 

internetové stránky.  

Viz Příloha č. 3 Obr. 6 téměř polovina (48,8 %) respondentů si myslí, že město 

poskytuje dostatečné množství informací. 36,4 % dotázaných označilo, že je spíše spokojeno 

s množstvím informací. V součtu můžeme říct, že 85,2 % obyvatel je s množstvím informací 

spokojeno. Jedná se o poměrně vysoké číslo, které přisuzuji tomu, že město se snaží lidem 

poskytnout informace o veškerém dění ve městě a využívá k tomu mnoho komunikačních 

prostředků. Naopak spíše nespokojeno s informacemi je 11,6 % (14) respondentů. 

K nespokojenosti mohlo dojít díky časové prodlevě, se kterou se informace dostanou 

k občanům. Prodleva může být způsobena zpracováním informací. Nespokojenost může být 

také zapříčiněna tím, že respondenti využívají jen některé nebo jen jeden informační zdroj a to 

nejčastěji dle výzkumu Mohelnický zpravodaj a vysílání Mohelnické televize, kde nejsou 

veškeré informace. 
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Z analýzy informačních služeb vyplývá, že respondenti se zajímají o aktuální dění ve 

městě. Nástroje, pomocí kterých město s občany komunikuje, jsou využívány a lidé z nich 

čerpají informace. Čtivost Mohelnického zpravodaje přisuzuji faktu, že zpravodaje jsou každý 

měsíc lidem roznášeny zdarma do poštovních schránek. Naopak veřejná jednání jsou nejméně 

využívaným nástrojem komunikace. Myslím si, že lidé se veřejných jednání neúčastní, jelikož 

se na nich neposkytují informace o aktuálním dění města, ale zastupitelé řeší problémy, 

projednávají vyhlášky a celkový chod města. Jednání jsou časově náročná. Veřejných jednání 

se účastní lidé, kterých se projednávaná problematika týká přímo. 

Další část výzkumu se zaměřila na internetové stránky. Na základě filtrační otázky 

bylo zjištěno, že internetové stránky již někdy navštívilo 85 % (115) respondentů. Internet je 

technologie, bez které si většina z nás neumí dnešní život představit. Pomocí internetu se dnes 

nejčastěji vyhledávají veškeré informace, proto si myslím, že navštěvovanost internetových 

stránek je vysoká a nadále poroste. 

Podle třídění druhého stupně podle pohlaví internetové stránky zhlédlo téměř shodné 

procento mužů (82,1 %) a žen (80 %).  
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Obr. 5.9 Spokojenost s vlastnostmi internetových stránek města Mohelnice 

Na základě srovnání indexů spokojenosti jednotlivých faktorů internetových stránek 

bylo zjištěno, že nejspokojenější jsou obyvatelé s přehledností a aktuálností stránek. Vysoké 

procento spokojenosti s aktuálností může signalizovat, že respondenti navštěvují internetové 

stránky pravidelně a získávají z nich informace o aktuálním dění. S obsahem stránek je 

spokojenost téměř o 10 % nižší. Nejméně spokojeni jsou respondenti s atraktivitou 

a originalitou internetových stránek města Mohelnice. Spokojenost byla prokázána 

nadpoloviční většinou u všech faktorů internetových stránek města. Originalita a atraktivita 
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jsou faktory velmi subjektivní. Každému se líbí něco jiného a není v silách města uspokojit 

každého obyvatele. Nespokojenost nebyla uvedena ani jedním respondentem. 
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Obr. 5.10 Spokojenost s vlastnostmi internetových stránek města Mohelnice – dle pohlaví 

V rámci třídění druhého stupně byly veškeré faktory pozitivněji hodnoceny ženami. 

Ženy nejsou tolik v oblasti technologií a tedy i internetu náročné jako muži, kteří si potrpí na 

větší propracovanost. Nejvyšší spokojenost ženy shodně uvedly u přehlednosti a aktuálnosti 

stránek. Tyto faktory, i když o něco kritičtěji než ženy, hodnotili pozitivně i muži. Nejnižší 

spokojenosti u mužů dosáhla originalita. U žen atraktivita a originalita. 

Internetové stránky jsou respondenty v celku hodnoceny pozitivně, ale při detailnějším 

rozboru se ukázalo, že stránky nejsou pro jejich návštěvníky atraktivní a originální. 

5.3  Spokojenost s doprovodnými službami města 

Do podkapitoly doprovodné služby byly zahrnuty další služby, které město občanům 

poskytuje. Jedná se o péči o zeleň, poskytování autobusové dopravy, pořádání tradičních akcí 

a nabídku možností způsobu trávení volného času.  

Analýza ukázala, že 35,9 % (51) respondentů se domnívá, že město má dostatečné 

množství zeleně. 30,3 % (43) dotázaných odpovědělo, že město spíše má dostatek zeleně. 

Souhrnně 66,2 % dotázaných si myslí, že město má dostatek zeleně. Jedná se tedy 

o nadpoloviční většinu. V centru města zeleně příliš mnoho není, ale obyvatelům to 

vynahrazuje rozlehlý městský park, který je nedaleko samotného náměstí. 25,4 % (36) 

respondentů si zeleně ve městě nevšímá a odpovědělo, že neví. 5,6 % (8) dotázaných označilo 

možnost, spíše nemá dostatečné množství a 2,8 % (4) respondentů si myslí, že má málo 

zeleně. 



 

- 48 - 

Podle třídění druhého stupně jsou značné rozdíly mezi názory mužů a žen na otázku 

množství zeleně v Mohelnici, které můžou být způsobeny tím, že muži všeobecně tráví více 

času v práci a ženy se věnují dětem, se kterými vyhledávají místa na procházky do míst se 

zelení. 41,8 % mužů si myslí, že město má dostatek zeleně, ale žen jen 30,7 %. 10,7 % (8) žen 

si myslí, že je ve městě spíše málo zeleně a 5,3 % (4), že je zeleně nedostatek. 

Na otázku, zda se péče o zeleň ve městě za poslední léta zlepšila, viz Příloha č. 3 

Obr. 14, odpovědělo 40,1 % (57) dotázaných ano, péče o zeleň se zlepšila.  17,6 % (25), že se 

spíše zlepšila, 22,5 % (32) nezaznamenalo žádnou změnu, takže neví, shodně 8,5 % (12) 

dotázaných si myslí, že se spíše nezlepšila a že se vůbec nezlepšila a 2,8 % (4) se domnívá, že 

se péče zhoršila. 

Další filtrační otázka rozdělila respondenty na ty, co využívají autobusovou dopravu 

a ty, co nevyužívají. V Mohelnici využívá autobusovou dopravu 69 % tedy 98 dotázaných, 

což může být způsobeno tím, že doprava automobilem je finančně náročná a lidé se vracejí 

k využívání autobusové dopravy. Autobusy nevyužívá 31 % tedy 44 respondentů. 
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Obr. 5.11 Využívání autobusové dopravy – dle pohlaví 

Z třídění druhého stupně lze spatřit značné rozdíly ve využívání autobusové dopravy 

mezi muži a ženami. Zatím co 78,7 % žen využívá autobusovou dopravu, mužů dopravu 

využívá pouze 58,2 %. 
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Obr. 5.12 Využívání autobusové dopravy 

Z 98 respondentů, kteří využívají autobusovou dopravu, označilo 75,5 % tedy 74 

dotázaných, že využívají městskou hromadnou dopravu. Dopravu do okolních vesnic využívá 

57,1 % (56) a dálkovými spoji se dopravuje 45,9 % tedy 45 dotázaných. 
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Obr. 5.13 Využívání autobusové dopravy – dle pohlaví 

Městskou hromadnou dopravu dle třídění druhého stupně využívá 47 (79,7 %) žen 

a 27 (69,2 %) mužů. Četnější využívání autobusové dopravy ženami může být způsobeno tím, 

že ženy mají více vyřizování po městě a doprava autobusem je pohodlnější. Naopak muži 

všeobecně neradi využívají prostředky hromadné dopravy a raději se dopravují automobilem. 

Dálkové spoje také využívají více ženy (28) než muži (17), ale naopak dopravu do okolních 

vesnic více využívají muži (32) než ženy (24). 
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Obr. 5.14 Návštěvnost tradičních kulturních akcí města Mohelnice 

Město Mohelnice pořádá každý rok své již tradiční akce. Výzkum ukázal, že nejvíce 

navštěvovanou tradiční akcí je Truck Trial – Velká cena Mohelnice. Tuto akci navštívilo 90 

dotázaných. Truck Trial je akce, která se koná v prostorách mohelnického lomu a lidem 

nabízí nevšední a zajímavý pohled na nákladní automobily zdolávající překážky. Druhou 

nejnavštěvovanější tradiční akcí je Mohelnický dostavník, kterého se zúčastnilo 74 

dotázaných. Mohelnický dostavník trvá většinou od čtvrtka do neděle a během akce je velmi 

obsáhlý program, ve kterém si na své přijde téměř každý. 62 respondentů uvedlo, že 

navštívilo TOP Styl – módní přehlídku Luďka Hanáka. Mohelnický betlém, který je také již 

tradiční akcí Mohelnice, navštívilo 58 dotázaných a nejméně navštěvovanou akcí je 

Mohelnická písnička. 18 respondentů uvedlo, že dosud žádnou tradiční akci města Mohelnice 

nenavštívilo. 
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Obr. 5.15 Návštěvnost tradičních kulturních akcí města Mohelnice – dle pohlaví 
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Třídění druhého stupně ukázalo, že Truck-Trial (54 dotázaných) a Mohelnický 

dostavník (46 dotázaných) jsou nejnavštěvovanější akce mezi muži. Ženy nejvíce navštěvují 

TOP Styl – módní přehlídku (38 dotázaných), Truck Trial (36 dotázaných) a Mohelnický 

betlém (28 dotázaných). Třídění druhého stupně potvrdilo přirozený rozdíl mezi muži, kteří 

více tíhnou k automobilům a sledování různých závodů, a ženami, které preferují kulturní 

zážitky, více o sebe dbají a sledují aktuální módu. 
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Obr. 5.16 Způsob trávení volného času obyvateli města Mohelnice 

Součástí výzkumu bylo i zkoumání, jak občané Mohelnice tráví svůj volný čas. Na 

výběr měli respondenti 7 volnočasových aktivit, u kterých měli označit, jak často danou 

aktivitu provozují.  

Sport je pro většinu z nás aktivitou, která neodmyslitelně patří k našemu životu. 

Výzkumem bylo zjištěno, že denně 22,5 % (32) a jednou za týden 33,1 % respondentů 

provozuje nějaký sport. 

Do kina respondenti uvedli, že chodí nejčastěji jen náhodně (38 %) nebo jedenkrát za 

měsíc (27,5 %). 

Jelikož Mohelnice své divadlo nemá a lidé, kteří chtějí divadlo navštívit, musí jet do 

Olomouce, která je poměrně vzdálená, respondenti uvedli, že divadlo navštěvují náhodně 

nebo divadlo nenavštěvují vůbec. 

Vzdělávat se člověk musí po celý život, nejen když chodí do školy. Respondenti 

nejčastěji uvedli, že se vzdělávají denně nebo jedenkrát za týden. V případě vzdělávání 

jedenkrát za týden se může jednat o zdokonalovaní v cizím jazyce. Mnoho zaměstnavatelů po 

svých zaměstnancích požaduje znalost alespoň jednoho světového jazyka. Lidé tedy často 

využívají svůj volný čas právě k výuce cizího jazyka. 
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Knihovna je dle analýzy výsledků výzkumu nejčastěji navštěvována náhodně nebo 

jednou za měsíc. Společenské akce respondenti uvedli, že navštěvují několikrát za měsíc či 

jen náhodně. Koncerty respondenti ve velké většině navštěvují jen příležitostně. O příležitost 

se může jednat v případě, kdy v některém okolním městě koncertuje oblíbený 

zpěvák/zpěvačka. V Mohelnici se pořádají spíše malé koncerty. 
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Obr. 5.17 Co obyvatelé postrádají ve městě Mohelnici 

Poslední otázka byla zaměřena na to, co občané v Mohelnici postrádají a co by ve 

městě přivítali. Na výběr bylo 16 možností a respondenti vybírali tři nejpodstatnější faktory, 

které jim ve městě chybí. Po analyzování jsem jednotlivé faktory vytřídila a do grafu vnesla 

jen ty, které označilo více než 25 respondentů.  

Respondenti ve městě nejvíce postrádají obchodní středisko (35,9 % tedy 

51 dotázaných), což je přisuzováno faktu, že lidé, kteří chtějí využít služeb obchodních domů, 

musí dojíždět do poměrně vzdálených větších měst. Dle očekávání 31,7 % tedy 45 dotázaným 

chybí v Mohelnici pohotovost. Pohotovost byla z úsporných důvodů zrušena a obyvatelé, 

pokud musejí pohotovost navštívit, musí dojet do Olomouce nebo Šumperka, což představuje 

přibližně 45 minut cesty automobilem. Tato vzdálenost, ačkoliv se může zdát malá, je 

v případě rodin bez automobilu nebo lidí žijících osamoceně problém. Obchody 

s nepotravinovým zbožím postrádá 28,2 % tedy 40 dotázaných. Mohelnice má v současné 

době velmi málo specializovaných prodejen, což se projevilo i ve výzkumu. Multikino 

postrádá 26,8 % tedy 38 dotázaných, letní koupaliště (25,4 % 36 dotázaných), 

cukrárnu/kavárnu (22,5 % tedy 32), zimní stadion (20,4 % tedy 29 dotázaných) a čistírnu 

(19,7 % tedy 28 dotázaných). 
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Obr. 5.18 Co obyvatelé postrádají ve městě Mohelnici – dle pohlaví 

Třídění druhého stupně ukázalo, že muži a ženy postrádají v Mohelnici zcela odlišné 

faktory. Muži nejvíce postrádají obchodní středisko (35) a multikino (30). Ženám ve městě 

nejvíce chybí letní koupaliště (24) a pohotovost (23). Rozdíl v odlišných požadavcích může 

být v tom, že ženy se více starají o rodinu a o způsob trávení volného času celé rodiny. 

5.4  Specifikace obyvatel města 

Pro bližší specifikaci respondentů jsem do dotazníku zařadila i otázky týkající se délky 

pobytu ve městě a zda respondenti v Mohelnici i pracují. 
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Obr. 5.19 Délka pobytu ve městě Mohelnice 
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Nejpočetnější skupinu (32,4 %) tvoří respondenti žijící ve městě od narození. 28,2 % 

dotázaných žije v Mohelnici 5 – 10 let. 10 a více let žije ve městě 22,5 % a zbylých 16,9 % ve 

městě žije 1 – 5 let. Pro porovnání můžeme říct, že v součtu se do města 67,6 % respondentů 

přistěhovalo. Tohle poměrně vysoké číslo přisuzuji faktu, že v Mohelnici působí dva největší 

zaměstnavatelé v regionu a lidé se tedy stěhují za prací.  

Při třídění druhého stupně jsem porovnávala muže a ženy podle toho, jak dlouho ve 

městě žijí. Nejpočetnější skupinou u žen je skupina trvale žijící ve městě 5 – 10 let, tuto 

odpověď uvedlo 28 tedy 37,3 % žen a skupina, která ve městě žije již od narození, tedy 

celých 36 % žen. U mužů je nejpočetnější skupinou skupina, žijící ve městě 10 a více let. Tato 

skupina je zastoupena 20 čili 29,9 % muži. 28,4 % mužů žije ve městě od narození. 

Práci ve městě Mohelnice má v současné době 66,9 % (95) respondentů. Jedná se 

o velmi pozitivní informaci, která dokazuje, že pracovní podmínky jsou v Mohelnici velmi 

příznivé a obyvatelé mají práci v místě bydliště a nemusí za prací dojíždět.  V Mohelnici jsou 

pracovní možnosti jak ve státní tak i soukromé sféře. Za prací dojíždí nebo práci v současné 

době nemá 20 (14,1 %) dotázaných a 19 % dotázaných je v důchodu. 
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Obr. 5.20 Zaměstnanost ve městě Mohelnice – dle pohlaví 

Podle třídění druhého stupně pracuje v Mohelnici více mužů než žen. Ve městě je díky 

nadnárodním společnostem Siemens, která se zabývá výrobou elektromotorů a Hella, která se 

zabývá výrobou komponentů na automobily, více pracovních příležitostí pro muže, jelikož se 

většinou jedná o těžší manuální práci, která pro ženy není vhodná. Přesněji ve městě má práci 

79,1 % (53) dotázaných mužů a 56 % (42) dotázaných žen. Z respondentů je 9 % mužů 

a 18,7 % žen nezaměstnaných. Vyšší procento nezaměstnaných žen může být způsobeno tím, 



 

- 55 - 

že v odpovědi jsou zahrnuti všichni z dotázaných, kteří v současné době nepracují, tedy i ženy 

na mateřské dovolené. V důchodu je 25,3 % dotázaných žen a 11,9 % dotázaných mužů. 
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6 Návrhy a doporučení 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo analyzovat spokojenost obyvatel se 

službami města. Zjistit, do jaké míry jsou obyvatelé města spokojeni se službami, které jim 

město poskytuje. Následně navrhnout doporučení pro případné nedostatky ve službách 

poskytovaných městem, která by vedla ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb a tím i ke 

zvýšení spokojenosti obyvatel. 

Tato kapitola se zaměřuje na konečné návrhy a doporučení, které byly zjištěny na 

základě provedeného marketingového výzkumu. Pro lepší přehlednost je kapitola rozdělena 

na jednotlivé podkapitoly podle oblastí, kterých se týká. 

6.1  Služby města 

Město Mohelnice svým občanům nabízí a zprostředkovává velké množství služeb. Do 

výzkumu byly zahrnuty ty nejdůležitější a nejvíce ovlivňující obyvatele města.  

Výzkum prokázal, že respondenti jsou nejméně spokojeni s čistotou a údržbou města. 

Celková spokojenost s čistotou a údržbou města je spjata s jednotlivými faktory. Spokojenost 

s čistotou a údržbou města ovlivňuje spokojenost se sezónním úklidem, úklid psích 

exkrementů, množství a umístění kontejnerů na směsný i tříděný odpad a četnost vyvážení 

odpadu. Množství a umístění kontejnerů na směsný odpad bylo respondenty hodnoceno 

kladně. U tříděného odpadu byla prokázána nespokojenost respondentů. Doporučuji městu 

zvážit možnost rozšíření počtu sběrných míst na tříděný odpad zejména v okrajových 

oblastech. V centru města a v okolí panelových domů je kontejnerů dostatek, ale obyvatelé 

žijící v okrajových částech, kde je kontejnerů méně, musí odpad dovážet. Co se týká četnosti 

vyvážení, je pro město nereálné, aby financovalo každodenní svoz tříděného odpadu, jelikož 

se jedná o provoz několika sběrných vozů, jejichž náklady jsou poměrně vysoké a pro město 

by to znamenalo vysoký nárůst financí investovaných do odvozu odpadu.  

Na základě výzkumu byla zjištěna nejnižší spokojenost respondentů s úklidem psích 

exkrementů, kde téměř 20 % respondentů uvedlo, že je spíše nespokojeno či nespokojeno. 

Město se proti bezohledným majitelům psů v podstatě nemůže nijak bránit, může se pouze 

snažit tomuto bezohlednému jednání předcházet. Navrhuji městu, aby zvýšilo počet 

speciálních popelnic určených na psí exkrementy a umístilo je do míst, kde nejčastěji dochází 

k venčení psů a míst, kde jsou volná prostranství a lidé je mohou využívat k procházkám se 

psy. Doporučuji, aby město zabezpečilo častější doplňování sáčků určených pro sběr 

exkrementů tak, aby lidé měli možnost tyto sáčky využívat. Tato opatření bych navrhovala, 
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aby se financovala z poplatků, které hradí majitelé psů a popřípadě tyto poplatky zvýšit tak, 

aby pokryly veškeré náklady na úklid exkrementů. 

Spokojenost se vzhledem města úzce souvisí s čistotou a údržbou města. Průměrná 

hodnota spokojenosti se vzhledem města dosáhla hodnoty 2,0 – spokojen. Respondenti jsou 

v rámci celkové spokojenosti se vzhledem města spokojeni, ale při bližší analýze se jedná 

o stejné problémy, jaké byly zmíněny výše u čistoty a údržby města. Doporučuji městu se na 

problémy s jednotlivými faktory zaměřit a dosáhnout tak vyšší spokojenosti obyvatel. 

Se stavem a péčí o památky jsou respondenti v 19,7 % velmi spokojeni a v 70,4 % 

spokojeni. Tato čísla značí vysokou spokojenost s památkami města Mohelnice. Doporučuji 

městu, aby zachovalo vysokou úroveň péče o památky a dopomohlo tak zachovat 

pamětihodnosti, které ve městě slouží jako vzpomínka na události, které se v Mohelnici 

odehrály v historii, pro další generace obyvatel. 

Celková spokojenost s městem byla respondenty hodnocena pozitivně. Jednotlivé 

služby, které můžeme zahrnout do spokojenosti s městem, jsou počet parkovacích míst a stav 

komunikací a chodníků. 19,7 % respondentů uvedlo, že jsou s počtem parkovacích míst 

nespokojeni. Jelikož počet automobilů se neustále zvyšuje, není v silách města zabezpečit 

dostatečné množství parkovacích míst v nejvytíženějších částech města. Navrhuji městu 

zvážit možnost výstavby hlídaného parkoviště v okrajové části města, u kterého by byla 

zastávka městské hromadné dopravy. Pro obyvatele zejména správní oblasti města Mohelnice 

a návštěvníky by tak vznikla možnost zaparkovat svůj automobil v okrajové části města a do 

centra se dopravit autobusovou dopravou.  

Se stavem chodníků je nadpoloviční většina respondentů spokojena, ale 20,4 % 

respondentů uvedlo, že jsou se stavem chodníků nespokojeni. Doporučuji městu, aby více 

dbalo na opravy chodníků. I když město nemá finanční prostředky na jednorázovou 

rekonstrukci veškerých chodníků ve městě a chodníky jsou rekonstruovány postupně, 

doporučuji, aby zejména po uplynutí zimního období došlo k opravám nejnutnějších závad na 

chodnících, jako jsou například uvolněné či chybějící dlaždičky.  

Stav komunikací je obdobně hodnocen jako stav chodníků. Pro zlepšení stavu 

komunikací doporučuji sledovat stav komunikací v průběhu celého roku a odstraňovat 

závady, které by mohly způsobit poškození automobilu. 

Zdravotní služby, sociální péče, mateřské a základní školy, pracovní podmínky, 

dostupnost bydlení a nákupní možnosti jsou faktory, které nejvíce ovlivňují spokojenost se 

životem ve městě. Jak respondenti uvedli, s výše zmíněnými faktory jsou spokojeni, což se 

odrazilo i v celkové spokojenosti se životem ve městě. Se zdravotními službami je výslovně 
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nespokojeno 2,8 % respondentů. Jelikož v Mohelnici není nemocnice, zdravotní péči zde 

zajišťují soukromí lékaři. Navrhuji městu, aby zvážilo možnost podpory soukromým lékařům 

na vybavení specializovaných ambulancí či poskytnutí prostorů pro ordinace.  

Se sociální péči je 5,6 %  respondentů spíše nespokojeno. Doporučuji městu zkvalitnit 

sociální péči poskytovanou obyvatelům města. Sociální péči zejména vyžadují starší občané 

a lidé s postižením. Doporučuji, aby byla zřízena organizace, u které by si obyvatelé 

vyžadující zvýšenou péči mohli objednat např. dovoz stravy. Navrhuji zvýšení kapacity 

stávajícího domova důchodců a současné rozšíření zařízení pro děti a lidi s různým 

postižením. 

6.2  Informační služby města 

Město Mohelnice pro komunikaci se svými občany využívá celou řadu komunikačních 

nástrojů. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že 85,2 % respondentů sleduje dění ve městě 

a k tomu využívá různé komunikační nástroje, prostřednictvím kterých se město snaží svým 

občanům informace sdělit. Zbylých 14,8 % dotázaných dění ve městě nesleduje. Občané, kteří 

dění nesledují, jsou pro město do značné míry výzvou proto, aby zvolilo novou formu 

komunikace nebo více propracovalo stávající nástroje, které by upoutaly pozornost lidí, kteří 

se dříve o dění ve městě nezajímali.  

Nejvyužívanějším nástrojem komunikace je Mohelnický zpravodaj, který čte 74,4 % 

dotázaných. V rámci Mohelnického zpravodaje doporučuji městu nadále ve vydávání tohoto 

měsíčníku v nákladu 4.000 ks pokračovat a zvážit, zda by nebylo vhodné zpravodaj vydávat 

jako čtrnáctideník a ve větším nákladu. Zpravodaj je zdarma doručován do poštovních 

schránek mohelnických domácností včetně integrovaných obcí. Jedná se o velmi vhodnou 

možnost distribuce zpravodaje. Doporučuji rozšířit oblast doručování zpravodajů na celý 

správní obvod města Mohelnice. Informace by se tak dostaly nejen k občanům bydlícím 

přímo v Mohelnici nebo jeho částech, ale i do okolních obcí, které spadají do správního 

obvodu města. Jelikož příspěvky uveřejněné v Mohelnickém zpravodaji nejsou honorovány, 

náklady na další rozšiřování zpravodaje by byly jen ve výši nákladů za tisk a tudíž častější 

vydávání zpravodaje či jeho rozšíření do celého obvodu by bylo pro město finančně dostupné. 

Vysílání Mohelnické televize je mezi občany druhým nejoblíbenějším komunikačním 

nástrojem, který využívají pro získání informací. Navrhovala bych, aby se 30-ti minutové 

vysílání třikrát za týden rozšířilo na vysílání každý druhý den. K občanům by se tak dostaly 

aktuality za uplynulých 48 hodin. Každodenní vysílání by bylo finančně velmi náročné, ale 

zvýšení počtu vysílání na každý druhý den by neznamenalo pro rozpočet města tak velký 
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zásah a občané by se prostřednictvím televizních obrazovek mohli dozvědět veškeré 

informace z aktuálního dění ve městě.  

Na úřední desku umístěnou v blízkosti městského úřadu má město povinnost uloženou 

zákonem vyvěšovat veškeré informace o dění ve městě. Informace umístěné na úřední desce 

mohou působit chaoticky a na první pohled nepřehledně. Doporučuji městu vypracovat 

strukturu úřední desky a rozdělit ji na několik dílčích částí podle oblastí, kterých se informace 

týkají. Město by tak zabezpečilo přehlednost úřední desky, lidé by se v informacích snáze 

orientovali a lehce mohli najít informaci z oblasti, která je zajímá.  

Internetové stránky navštívilo 85 % respondentů a 26,4 % dotázaných prostřednictvím 

webových stránek sleduje aktuální dění. Po bližší analýze spokojenosti obyvatel s vlastnostmi 

internetových stránek města Mohelnice bylo zjištěno, že respondenti nejsou spokojeni 

s atraktivitou a originalitou. Jelikož jsou internetové stránky mezi respondenty oblíbeným 

nástrojem pro získávání informací, doporučuji městu oslovit webové grafiky, aby vytvořili 

návrhy nových designů stránek. Návrhy by se následně zveřejnily na internetových stránkách 

města a návštěvníci by prostřednictvím hlasování vybrali vzhled, který se jim nejvíce líbí. 

Novým designem by tak došlo ke zvýšení atraktivnosti a originality vzhledu a navíc díky 

hlasování o novém vzhledu by návštěvníci internetových stránek získali pocit, že městu na 

jejich názorech záleží.  

6.3  Doprovodné služby města 

V rámci doprovodných služeb byl výzkum zaměřen na péči o zeleň, poskytování 

autobusové dopravy a pořádání tradičních akcí města Mohelnice.  

Souhrnně 8,4 % dotázaných si myslí, že město spíše nemá nebo nemá dostatečné 

množství zeleně a 11,3 %, že se péče o zeleň nezlepšila a spíše se zhoršila.  Město si je 

vědomé tohoto nedostatku a do návrhu rekonstrukce náměstí, která by měla proběhnout 

v letošním roce, je zahrnuta i obnova zeleně přímo na náměstí. Městu Mohelnice doporučuji, 

aby se zaměřilo na zvýšení úrovně péče o zeleň a to především v oblastech kolem panelových 

domů a míst, kde se shromažďuje více lidí. Zvýšit péči bych doporučovala i o park, kde 

některá místa připomínají spíše roky neobhospodařenou travní plochu, než park, který je 

určen pro místní obyvatele a návštěvníky jako místo odpočinku a relaxace. Zvýšit množství 

zeleně přímo ve městě je nereálné, jelikož by muselo dojít k odstranění parkovacích 

a veškerých obdobných míst, které vyžadují betonový či asfaltový povrch. V rámci zeleně 

bych navrhovala provést výsadbu květin do květináčů a umístit je na náměstí na sloupy 
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veřejného osvětlení. Květy květin by tak v letních měsících zdobily náměstí a zajisté by 

i zpříjemnily dobu strávenou na náměstí.  

Autobusovou dopravu v Mohelnici využívá 69 % dotázaných a zbylých 31 % 

autobusy nejezdí. Z výzkumu je tedy zřejmé, že autobusy jsou využívaným dopravním 

prostředkem mohelnických občanů. Městu navrhuji zaměřit se na občany, kteří autobusovou 

dopravu nevyužívají. Připravit kampaň s názvem „MHD a já“, v rámci níž by se občanům 

připomněly výhody plynoucí z využívání veřejné dopravy. V rámci kampaně zvolit jeden den, 

kdyby městská autobusová doprava a doprava do okolních obcí byla zdarma a lidé by se 

mohli přesvědčit o tom, že i prostřednictvím autobusu se dostanou včas a pohodlně do práce. 

Městská hromadná doprava je dopraví z jednoho konce města na druhý a díky vysoké četnosti 

zastávek zajistí dopravu dle individuálních požadavků. Zvýšením využívání autobusové 

dopravy by se snížilo množství aut ve městě a došlo by ke zvýšení ochrany životního 

prostředí. 

Jako každé město tak i Mohelnice má své již tradiční kulturní akce. Na základě 

výzkumu bylo zjištěno, že tyto akce jsou obyvateli města hojně navštěvovány. 

K nejoblíbenějším akcím města Mohelnice patří Truck Trial – Velká cena Mohelnice, 

Mohelnický dostavník, TOP Styl a Mohelnický betlém. Myslím si, že pořádání těchto akcí 

napomáhá městu k jeho zviditelnění a může tak přilákat nové návštěvníky. Doporučuji proto 

městu, aby dále podporovalo konání těchto kulturních akcí. Jelikož město samotné tyto akce 

nepořádá, ale podílí se na nich jako sponzor a zprostředkovatel prostorů potřebných pro 

konání, doporučuji, aby i nadále tyto akce podporovalo a snažilo se o jejich zachování.   

Součástí výzkumu bylo i zjišťování, co obyvatelé ve městě postrádají. Respondenti 

uvedli, že nejvíce ve městě postrádají obchodní středisko, pohotovost, obchody 

s nepotravinovým zbožím, multikino a letní koupaliště. Ve většině případů se jedná o věci, 

o kterých ani tak samo nerozhoduje město, ale soukromí investoři. Vybudování obchodního 

střediska, které respondenti uvedli jako věc, kterou nejvíce v Mohelnici postrádají, je spíše 

otázka majitelů obchodních a zábavních řetězců, zda je pro ně lokalita dostatečně atraktivní. 

Pohotovost v Mohelnici byla a i přes odpor obyvatel z důvodů snižování nákladů byla 

uzavřena a o její znovuotevření by se musely zapříčinit zdravotní pojišťovny a město, ale 

z důvodů vysokých nákladů je tahle možnost v současné době nereálná. 

 

V rámci marketingového výzkumu spokojenosti obyvatel se službami byla použita 

jednoduchá forma dotazníku, ve kterém dotazovaní uvedli, jak jsou s jednotlivými službami, 

které jim město Mohelnice poskytuje, spokojeni. U některých otázek byla využita forma 
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otevřené odpovědi, kde mohli respondenti své poznatky vepsat slovně. Tato možnost byla 

využita jen nepatrnou částí respondentů. 

Veškeré návrhy a doporučení, které jsou zmíněné v této kapitole, byly zjištěny na 

základě vyhodnocení dotazníků. Jiné návrhy či doporučení v rámci výzkumu nebyly 

zaznamenány. Návrhy změn byly přizpůsobeny finančním možnostem města. Pokud by mělo 

dojít ke shrnutí této kapitoly, respondenti jsou se službami města, až na nějaké výjimky, pro 

které byly doporučeny návrhy, jak je odstranit, spokojeni. 
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7 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala problematikou spokojenosti obyvatel se službami 

poskytovanými městem Mohelnice. Cílem práce bylo analyzovat spokojenost obyvatel se 

službami města. Zjistit, jak jsou obyvatelé města spokojeni se službami, které jim město 

poskytuje. Na základě marketingového výzkumu definovat nedostatky v poskytovaných 

službách a navrhnout vhodná doporučení, jak nedostatky odstranit a tím zvýšit spokojenost 

obyvatel. 

Teoretická část byla rozdělena na dvě části. V první části jsem se věnovala 

charakteristice města Mohelnice, ve které je přiblížena historie a marketingové prostředí 

města. Druhá část, neboli teoretická východiska, se zabývala zákaznickou spokojeností, 

službami a marketingovým mixem obce. 

V praktické části jsem definovala metodiku výzkumu, její přípravnou a realizační fázi. 

V přípravné části jsou blíže specifikovaný cíl výzkumu, sestavený plán a předběžný rozpočet 

výzkumu. Realizační fáze se věnovala samotnému průběhu celého výzkumu. Marketingový 

výzkum a jeho následné analyzování bylo stěžejní částí diplomové práce. Do výzkumu se 

zapojilo 142 respondentů. Nejobsáhlejší částí je kapitola analýza výsledků výzkumu.  V této 

kapitole jsou detailně popsány výsledky, které byly zjištěny na základě marketingového 

výzkumu uskutečněného mezi občany města Mohelnice.   

Na základě informací získaných z výzkumu jsem navrhla několik návrhů 

a doporučení, díky nimž by mohlo dojít ke zkvalitnění služeb a tím zvýšení spokojenosti 

obyvatel města Mohelnice. 

Se životem ve městě výzkum prokázal 93,8% spokojenost. V rámci této oblasti 

respondenti hodnotili celou řadu služeb (zdravotní služby, sociální péči, mateřské a základní 

školy, pracovní podmínky, dostupnost bydlení atd.). Pro důležité oblasti zdravotnictví 

a sociální péče jsem doporučila malé změny. Pro oblast zdravotnictví, jelikož ve městě není 

nemocnice, jsem navrhla podpory pro soukromé lékaře na vybavení specializovaných 

ambulancí. V oblasti sociální péče jsem doporučila zvýšení kapacity stávajícího domova pro 

seniory a zvážit možnost založení organizace, která by poskytovala seniorům služby jako 

např. rozvoz jídla, úklid atd. 

V rámci spokojenosti s městem bylo zjištěno, že 19,7 % dotázaných není spokojeno 

s počtem parkovacích míst. Doporučila jsem městu výstavbu parkoviště v okrajové části 

města. Zvýšená nespokojenost byla prokázána u stavu chodníků i vozovek. I přes velmi 
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omezený rozpočet jsem městu doporučila, aby více dbalo o opravy, zejména po zimním 

období. 

Čistota a údržba města byla mezi respondenty nejhůře hodnocena. Čistotu města velmi 

ovlivňuje úroveň sezónního úklidu, množství a umístění kontejnerů a úklid psích exkrementů. 

Jako kritická oblast se na základě výzkumu projevil úklid psích exkrementů. Navrhla jsem 

městu zvýšit poplatky za psy, ze kterých by se uhradil nákup dalších popelnic na psí 

exkrementy a zabezpečilo se častější doplňování sáčků.  

V rámci informačních služeb města bylo zjištěno, že 85,2 % respondentů sleduje dění 

ve městě. Nejvíce využívaným komunikačním nástrojem je Mohelnický zpravodaj. Pro 

oblíbenost jsem navrhla zpravodaj vydávat častěji, tedy jako čtrnáctideník a ve větším 

nákladu.  Vysílání Mohelnické televize jsem doporučila rozšířit a to tak, že by televize 

zprostředkovávala informace za každých uplynulých 48 hodin. Úřední desku využívá pro 

získání informací 46,3 % respondentů. Bylo by vhodné novou vytvořit strukturu úřední desky 

a přeskupit informace podle oblastí, kterých se týkají, a tím zabezpečit přehlednost a snadnou 

orientaci. Pro komunikaci s obyvateli město využívá i internetové stránky. Internetové stránky 

co do přehlednosti, aktuálnosti a obsahu respondentům vyhovují. Nespokojenost byla 

prokázána s atraktivitou a originalitou, proto jsem navrhla vytvořit nový design stránek. 

Mezi doprovodné služby, které město poskytuje obyvatelům, patří péče o zeleň. 

Nadpoloviční většina respondentů si myslí, že město má dostatečné množství zeleně a že péče 

o ni se v posledních letech zlepšila. I přesto jsem městu doporučila, aby zvýšilo úroveň péče 

o zeleň v okolí panelových domů, v parku a zvážilo možnost umístění květináčů s květinami 

na náměstí na sloupy veřejného osvětlení. Autobusovou dopravu ve městě využívá 69 % 

dotázaných. Doporučila jsem městu zaměřit se na obyvatele, kteří autobusovou dopravu 

nevyužívají a zrealizovat mnou navrženou kampaň „MHD a já“. Ve městě Mohelnice se 

každoročně konají tradiční kulturní akce (Truck Trial, Mohelnický dostavník, TOP Styl atd.). 

Tyto akce jsou mezi obyvateli oblíbené a hojně navštěvované. Doporučila jsem městu, jelikož 

není pořadatelem, kulturní akce podporovat a snažit se o jejich zachování. 

 

Výzkum prokázal poměrně vysokou spokojenost respondentů s městem Mohelnice. 

Pro samotnou Mohelnici je to velmi pozitivní informace a věřím, že má práce bude pro město 

Mohelnice přínosem pro další rozvoj. Doufám, že jsem pomohla odhalit drobné, ale některé 

i větší nedostatky ve službách poskytovaných občanům města Mohelnice a mé návrhy 

a doporučení povedou ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a tím i ke zvýšení 

spokojenosti obyvatel. 
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