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1 Úvod

Bydlení je základní lidská potřeba moderní doby. Byty se staly ukazatelem společenské 

prestiže. Proto je v dnešní době pro lidi stále více důležité v jakém prostředí žijí. Jak vypadá 

jejich byt zevnitř, ale také jak působí na okolní lidi úprava jejich bydliště zvenku, či po vstupu 

do domovních prostor. Proto mají dnes všichni zákazníci výběr z nepřeberného množství firem, 

zajišťující veškerou správu domů. 

První bytová družstva začala vznikat v Anglii a na území Německa, a to koncem 19. 

století. Hlavním důvodem v této době k zakládání bytových družstev byla bytová tíseň. V dnešní 

době má již bytové družstevnictví i na území České republiky více než stoletou tradici. První 

bytové družstvo v České republice neslo název „Společenstvo pro zřizování bytů“ a bylo 

založeno v roce 1903. 

Bytová družstva jsou organizacemi, které svým zákazníkům komplexně poskytují služby 

související s pohodlným bydlením. Nejedná se tedy o organizace, které svým klientům bydlení 

zajistí a dále se už o jejich potřeby nestará. Naopak se snaží i do budoucna zajišťovat svým 

zákazníkům kvalitní správu a údržbu pro spokojené bydlení. Z důvodu, že členové však mohou 

disponovat s bytem, ve kterém bydlí, pouze se souhlasem družstva, je v dnešní době stále velká 

část lidí, kteří raději volí osobní vlastnictví bytu.

Základním přáním bytových družstev je zachování stávajících zákazníků a do budoucna 

rozšíření své klientely. Je tedy velice důležité zajišťovat jejich spokojenost, a tím dosahovat 

šíření pozitivních referencí mezi potenciální zákazníky.  

Bakalářská práce je zaměřena na: „Měření spokojenosti zákazníků bytového družstva“. 

Konkrétně se jedná o bytové družstvo působící na ulici Jesenická v Šumperku. Jelikož Stavební 

bytové družstvo Šumperk nemá vlastní marketingové oddělení, ani nevyužívá spolupráce 

s jinými, podobně zaměřenými agenturami, nemá dostatečné informace o spokojenosti a přání 

svých klientů. Proto je pro ně náročnější uspokojit poskytovanými službami všechny 

své zákazníky.
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Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků s činností bytového 

družstva pomocí marketingového výzkumu. Marketingový průzkum by měl přinést informace 

o jednotlivých službách, které SBD Šumperk poskytuje svým klientům. Na základě získaných 

výsledků bude následně úkolem poskytnout bytovému družstvu doporučení pro jeho působení 

do budoucna a předat jeho zaměstnancům názory a přání poskytnuté jejich zákazníky.
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2 Charakteristika trhu bytových družstev

2.1 Makroprostředí

2.1.1 Demografické prostředí

Demografické prostředí je významné při marketingových rozhodnutí, jelikož se týká 

přímo lidí, kteří vytváří trhy. Patří sem např. velikost, růst a věková skladba populace, etnické 

složení, vzdělanost, porodnost, úmrtnost, migrace, rodinná struktura apod. [5] V současné době 

jsou bytová družstva ovlivňována převážně snižováním přirozeného přírůstku obyvatel. V tomto 

směru bylo zasaženo velkou mírou i Stavební bytové družstvo v Šumperku. I zde totiž došlo 

za poslední roky k poklesu počtu obyvatel. V současně době má město necelých 28 000 obyvatel.

Co se týče rodinné struktury, rychle roste počet domácností jednotlivců. Nadprůměrné zastoupení 

mají domácnosti jednotlivců mezi lidmi nad 65 let. Až třetina občanů této věkové kategorie žije 

a hospodaří sama. Této situace je dosahováno i z důvodu výrazného stárnutí populace. Jelikož 

jsou však služby bytových družstev využívány často právě starší částí populace, je tato situace 

pro družstva spíše přínosem.

V okrese Šumperk se za první pololetí minulého roku narodilo 554 obyvatel a zemřelo 

649. Co se týče přirozeného úbytku obyvatel, ten tak dosáhl téměř jednoho sto osob. Celkový 

pokles obyvatel regionu je ale ještě větší, a to kvůli záporné migraci. Zatímco se na Šumpersko 

přistěhovalo během 1. pololetí loňského roku 507 lidí, dalších 577 odešlo jinam. Zpravidla

se jednalo o mladé lidi, kteří odešli do větších měst za prací. [17]

2.1.2 Legislativní prostředí

Do této oblasti spadají veškeré zákony, vyhlášky, odborové organizace a rozhodnutí 

vládních i politických orgánů, prostřednictvím kterých je činnost družstev vymezována 

a upravována. Stát se prostřednictvím těchto pravidel snaží chránit celospolečenské zájmy, 

spotřebitele i výrobce. [9]

Základním pramenem, ze kterého vychází činnost bytových družstev, je Ustanovení 

Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., § 221 - § 260. [13]



10

Mezi nejvíce ovlivňující faktory tohoto prostředí patří zákony, předpisy, vyhlášky 

a nařízení těchto ministerstev: Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo financí, Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Velký vliv na činnost bytových družstev má také Svaz českých a moravských bytových

družstev, což je zájmové sdružení, jenž sdružuje bytová družstva na území celé České republiky. 

Svaz českých a moravských bytových družstev je organizací, jež jednotlivá bytová družstva

zastupuje při některých důležitých jednáních (například s vládou, Parlamentem České republiky, 

zahraničními bytovými družstvy a sdruženími, Sdružením na ochranu nájemníků ČR, soudy 

a dalšími státními i nestátními organizacemi). [18]

2.1.3 Ekonomické prostředí

Zde jsou sledovány některé ekonomické faktory, které mohou ovlivňovat strukturu 

a výkonnost hospodářství. Mezi hlavní ukazatele vývoje ekonomického prostředí se řadí 

např. vývoj hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti, cenové hladiny, platební bilance, 

mzdový vývoj apod. [7] Tyto faktory ovlivňují bytová družstva především v jeho investiční 

činnosti při výstavbě nových bytových domů nebo může docházet ke zhoršení dostupnosti úvěrů 

na družstevní projekty. Šumperk se v současné době potýká s velkou mírou nezaměstnanosti.  

V roce 2011 zde nezaměstnanost dosahovala až 13,86%. Co se týče míry nezaměstnanosti 

na území celé republiky, byla v únoru 2012 její míra registrována jako 9,2 %. Tato situace je však 

očekávána pouze jako dočasná, z důvodu pozdního zahájení sezónních prací.

2.1.4 Technologické prostředí

V současné době ovlivňuje právě toto prostředí nejvíce chování firem a domácností. Nová 

technologie a technologické postupy mění charakter spotřeby i výrobní proces. [7] V oblasti 

bytových družstev je kladen důraz především na inovace a nové technologie v oblasti 

stavebnictví. Nejčastější problematikou v této oblasti je v současné době řešení energeticky 

úsporných rekonstrukcí a optimální řešení větracích systémů. Dále se zde řadí modernizace 

veškerých poskytovaných služeb, především v oblasti výtahů, střešních krytin, či využívání 

kvalitnějších a šetrnějších materiálů v rámci celkové správy domů.
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2.1.5 Přírodní prostředí

Zhoršování přírodního prostředí je známým celosvětovým problémem. V mnoha městech 

dosáhlo znečištění ovzduší a vody nebezpečných úrovní. Některá průmyslová odvětví byla těžce 

zasažena novými předpisy, které mají vést k ohleduplnějšímu chování k životnímu prostředí. 

Dále je kladen na důraz na úsporu některých druhů surovin a energií. [8] Svaz českých 

a moravských bytových družstev se snaží o odbornou pomoc při projednávání žádostí o zmírnění 

sankčních opatření s ministerstvy v oblasti energetiky, životního prostředí a požární ochrany.

2.2 Činnost bytových družstev

Původním úkolem bytových družstev bylo vyřešení bytové tísně, která se začala

ve velkém projevovat koncem 19. století. V současné době je hlavním úkolem správa bytových 

i nebytových prostor ve vlastnictví družstva, popřípadě výstavba nových bytových i nebytových 

prostor. Členové družstva mají právo na přidělení konkrétního bytu, a to po splnění podmínek 

daných stanovami (například splacení členského vkladu ve stanoveném termínu) a uzavření 

smlouvy o pronájmu bytu. Člen družstva má zejména právo účastnit se rozhodování členské 

schůze, být volen do orgánů družstva a podílet se aktivně na veškeré družstevní činnosti. 

Předmět činnosti bytových družstev:

Hlavním předmětem činnosti bytových družstev je péče o družstevní vlastnictví, jako jsou

byty, domy a nebytové prostory. [13]

Mezi předměty činnosti bytového družstva patří: [13]

 správa bytů a pozemků, jejich výstavba, jakožto i výstavba nebytových prostor

 pronájem bytů a nebytových prostor svým členům

 zajišťování údržby, oprav a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva

 plnění povinností vůči správním orgánům

 zajištění administrativní činnosti
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2.3 Zákazník

Zákazníkem se stává každý, kdo se rozhodne využívat služby bytového družstva. Taková 

osoba odvádí družstvu pravidelný měsíční nájem, který vychází z propočtů získaných 

zaměstnanci ekonomického úseku, a to v souladu s Vyhláškou č. 85/1997 Sb. o nájemném z bytů 

pořízených v družstevní bytové výstavbě. Díky těmto příjmům může družstvo svým zákazníkům 

poskytovat jednotlivé služby. Pro udržení stávajících, a získání nových zákazníků, musí družstvo 

poskytovat nabízené služby týkající se správy bytů i nebytových prostor, a zajišťování 

rekonstrukcí i administrativní činnosti, v dostatečné kvalitě a za přiměřené ceny ve srovnání 

s konkurencí. [13]

2.4 Konkurence

Každá organizace přichází do kontaktu s jinými organizacemi provozujícími stejné nebo 

podobné aktivity. Přestože se vyskytují názory, že konkurence v neziskovém sektoru neexistuje, 

praxe dokazuje, že je tomu právě naopak. Z finančního pohledu si konkurují všechny neziskové 

organizace, včetně bytových družstev, navzájem. Cestou, jak nad ostatními konkurenty zvítězit 

je být známý, jedinečný a výjimečný v přístupu ke klientům. Úspěšná nezisková organizace 

má  za cíl sledovat, co konkurence dělá: jaké má webové stránky, co nabízí a za jaké ceny, 

se kterými dárci spolupracuje, jaké realizuje projekty apod. [12] Na území města Šumperk 

i v jeho nejbližších obcích se nachází několik dalších společností, které mají stejné cíle a nabízí 

svým zákazníkům velmi podobně orientované služby jako SBD Šumperk. Jsou to například: 

Bytové centrum Schönberg,s.r.o, Talorm a.s. ,  Entes Company s. r. o. , ŠMR, a.s. apod.

Porterova analýza konkurenčních sil [14]

1. Konkurence v daném oboru -  slouží k porovnání podniku s ostatními společnostmi 

v oboru. Cílem je porovnat pokrytí trhu, počet zákazníků, kvalitu produktů a služeb, vztah 

cena/ výkon apod. V oblasti bytových družstev se jedná o všechny společnosti, které zajišťují 

svým zákazníkům služby spojené se správou, rekonstrukcí, či výstavbou bytů a nebytových 

prostor. Jelikož však v této oblasti nebývá dosahováno právě vysokých zisků, není zde 

většinou konkurence tak silná, jako v jiných oborech.



13

2. Potenciální nebo nová konkurence - této konkurence je dosahováno spíše na trzích, kde 

společnosti dosahují vysokých zisků a do dané oblasti trhu je poměrně jednoduché vstoupit. 

Na trhu bytových družstev, díky jejich neziskovému charakteru, tedy nepovažujeme tento typ 

konkurence za nějak zvlášť významný problém.

3. Substituční produkty – jedná se o produkty, které se mohou vzájemně funkčně nahradit. 

V tomto případě mohou být substitutem rodinné domy, které nahrazují bytové jednotky. 

Jelikož však nebezpečí nastává, jestliže u substitučního výrobku se setkáváme s lepšími 

podmínkami v rámci kvality a ceny, nemohou tyto substituty i přes současný trend, kdy nastal 

obrovský nárůst výstavby rodinných domů, z důvodu výrazněji vyšší finanční náročnosti 

při výstavbě a následné správě, poptávku po bytových jednotkách výrazně ohrozit. 

Substitutem činnosti bytového družstva může být také například činnost společenství 

vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek však zpravidla nemohou konkurovat 

cenám, které nájemníkům nabízí bytová družstva například u rekonstrukcí, oprav, či pojištění 

domů. Bytová družstva, která pod svou správou mají velké množství bytových jednotek, 

či domů, využívají v těchto případech množstevních slev a mají tak velkou konkurenční 

výhodu. Nezřídka se také stává, že společenství vlastníků jednotek vstoupí pod správu 

bytového družstva právě proto, že jim bytová družstva mohou poskytnout levnější služby. 

I přes současný trend, kterým je převádět byty a bytové jednotky do vlastnictví, je tedy 

evidentní, že ze stran substitučního produktu zpravidla nevyplývá přílišné nebezpečí 

pro činnost bytového družstva. 

4. Konkurence ze strany zákazníků -  dotazováním se zákazníků dosahuje společnost vyšší 

spokojenosti se svými službami. V případě, že konkurence nabídne zákazníkům vyšší úroveň 

služeb nebo nabídne za stejné služby výhodnější ceny je velké riziko, že zákazníci 

ke konkurenci přejdou. V případě bytových družstev se každý nový zákazník musí stát 

členem družstva a je tedy automaticky zahrnut do spolurozhodování o budoucích činnostech 

družstva a tím je zvyšována úroveň jeho spokojenosti. Přesto by mělo bytové družstvo 

sledovat průběžně situaci na trhu, zvládat pružně reagovat na nově vzniklé situace a neustále 

se snažit zkvalitňovat své nabídky. [15]

5. Konkurence ze strany dodavatelů – „Obdobně jako moc kupujících, tak i moc dodavatelů 

roste se zvyšováním stupně koncentrace, dodáváním jedinečných výrobků a ovlivňováním 

kvality konečného výrobku.“ [14, s. 74] V oblasti bytové výstavby vládne mezi stavebními 
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firmami obrovská konkurence. Při výběru vhodné firmy může tedy družstvo zvolit samo 

firmu, kterou považuje za nejvhodnější nebo může toto rozhodnutí ponechat na svých 

členech. Pro SBD Šumperk je typické, že tato rozhodnutí přenechávají svým klientům, což 

mu poskytuje jistou konkurenční výhodu, jelikož je jedinou společností s daným zaměřením 

v Šumperku i jeho okolí ponechávající možnost výběru svým klientům. Oproti tomu v oblasti 

dodávek elektrické energie, vody nebo tepla je bytové družstvo často ovlivňováno 

a omezováno dominantními společnostmi v daném regionu či celé republice.

2.5 Dodavatelé

Družstvo spolupracuje s firmami, které poskytují jednotlivým střediskům bytového 

hospodářství služby (například dodávky vody, plynu, či odvoz odpadků).  Za poskytnuté služby 

posílají dodavatelé družstvu faktury, družstvo má tedy vůči těmto dodavatelům závazek.

Zpravidla družstvo spolupracuje s dodavateli, kteří zajišťují tyto služby:

 dodávky tepla a teplé vody

 dodávky vody

 odvádění odpadních vod

 osvětlení společných prostor

 další služby

Obr. 2.1: Spolupráce bytového družstva s dodavateli

Bytové družstvo

Dodavatelé          

Člen družstva
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2.6 Firemní zdroje

 Zdroje řízení: kvalifikace manažerů a všech ostatních zaměstnanců bytového družstva, kteří 

dohlíží na správný chod družstva, umí správně komunikovat a naslouchat zákazníkům 

a pružně reagovat na jejich aktuální změny preferencí.

 Finanční zdroje: [13]

Finanční zdroje družstva:

- členské vklady

- příspěvek na vytvoření nedělitelného fondu

- zápisné

- další členské vklady

- případně další majetkové účasti na podnikání družstva

Cizí zdroje:

- bankovní úvěry

- nájemné z bytů a nebytových prostorů, příp. částí domu

- úhrady za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor

- poplatky a úroky z prodlení, poplatky vybírané od členů za různé úkony

- nevratné dotace

- dary  

 Kapacitní zdroje: určují jaká je struktura a dostupnost materiálů, surovin a všech potřebných 

zařízení, které firma využívá. U bytových družstev se jedná o spolupráci s firmami, 

které se starají, aby byla jednotlivým domům pod správou bytového družstva dodávána 

v dostatečné míře tepelná energie, dostatek vody, materiály sloužící k úpravám domů 

(při zateplování domů, výměna výtahů, výměna oken a dveří, oprava střech a balkonů a jiné.)

 Inovační zdroje: jedná se o zdroje, které v konkurenčním prostředí správy bytů mohou 

poskytovat podstatnou konkurenční výhodu. Zavádění inovací, dostatečné technologické 

a informační předpoklady a specifické zkušenosti pro danou činnost mohou v daném oboru 

poskytnout velký náskok před konkurencí. U bytových družstev se v poslední době nejvíce 

jedná o využívání šetrnějších materiálů k životnímu prostředí, či získávání nových 
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technologií a znalostí v oblasti rekonstrukcí panelových domů s důrazem na dosažení 

energetických úspor.

 Informační zdroje: jelikož informace se v moderní době staly jedním z nejpodstatnějších 

výrobních faktorů, jejich získávání o situaci na trhu správy bytů prostřednictvím výzkumu 

konkurence je nedílnou součástí každodenní činnosti bytových družstev. Bytová družstva dále 

využívají statistiky z jednotlivých let své činnosti o přírůstku či úbytku zákazníků, o jejich 

spokojenosti, požadavcích atd. K nejčastějším požadavkům na Stavební bytové družstvo 

Šumperk v posledních letech převážně patřil požadavek na zateplení domů, dále oprava 

a výměna výtahů a třetím nejčastějším požadavkem je správa stoupacích vedení vody 

a odpadu.

 Lidské zdroje: z hlediska lidských zdrojů je pohlíženo především na kvalitu pracovní síly, 

vnitřní organizační strukturu společnosti, počet zaměstnanců a jejich věkovou a kvalifikační 

strukturu. Zákazníci zpravidla také vnímají, jaká funguje ve společnosti spolupráce, 

mezilidské vztahy a jiné. Pro bytová družstva z hlediska organizační struktury společnosti 

je charakteristické představenstvo, kontrolní komise, předseda a další orgány určené 

stanovami družstva. V tomto případě se jedná většinou o jednotlivé úseky družstva, 

vykonávající pro ně charakteristické činnosti. Pro SBD Šumperk jsou typické úseky: 

technický, ekonomický a úsek předsedy představenstva, které jsou následně tvořeny 

jednotlivými odděleními (viz obr. 2.3). Technický úsek se člení do dvou oddělení - oddělení 

energetiky a investic a oddělení bytových techniků. Dále pod něj také spadá bezpečnostní 

a požární technik a výtahový technik. Ekonomický úsek tvoří oddělení nájemného, mzdové 

účetní, pokladna, oddělení fakturace a oddělení informační smlouvy. Do působnosti 

ekonomického úseku spadá také správa a údržba počítačové sítě. Úsek předsedy

představenstva vede předseda SBD. Pod jeho působnost spadá oddělení členské evidence

vedené přímou zástupkyní předsedy družstva, dále pod úsek předsedy spadá právní oddělení

a sekretariát.

2.7 Charakteristika SBD Šumperk

Historie SBD Šumperk sahá do konce padesátých let, kdy v tomto regionu začaly 

vyrůstat první družstevní domy, ale jeho současná podoba se datuje od roku 1980. Tehdy byla 
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završena postupná integrace, menších družstev v jeden funkční celek, který dodnes poskytuje 

svým členům a dalším uživatelům bytů na území města Šumperk a v dalších patnácti přilehlých 

lokalitách, kvalitní správu a služby spojené s bydlením. [21] Stavební bytové družstvo Šumperk 

se sídlem na Jesenické 1322/20 v Šumperku je zapsáno v obchodním rejstříku vedeného 

u krajského soudu v Ostravě.

Dnes spravuje SBD Šumperk 5557 bytů, z toho 2893 družstevních a 2803 převedených 

do vlastnictví. Celkem jde o 214 domů.

Základní kapitál Stavebního bytového družstva Šumperk se skládá ze zapisovaného 

základního kapitálu ve výši 50 000 Kč (minimální výše, kterou povoluje zákon) a z ostatního 

základního kapitálu.

Hlavními dodavateli SBD Šumperk z hlediska poskytování služeb souvisejících 

s bydlením jsou SATEZA a.s. a ŠPVS a.s. Šumperk. Společnost SATEZA a.s. dodává do města 

Šumperk a do okolních obcí tepelnou energii a ŠPVS a.s. Šumperk poskytuje služby spojené 

s vodným a stočným.

Rating SBD Šumperk - Stavební bytové družstvo Šumperk si pravidelně nechává 

zpracovat Rating BD. V rámci Ratingu BD byla kladně hodnocena nízká zadluženost 

dlouhodobými bankovními úvěry, nízká doba splatnosti bankovních úvěrů a příznivé porovnání 

příjmů a výdajů SBD Šumperk. Kladně byl také hodnocen nízký podíl pohledávek z nájemného 

v přepočtu na 1 byt. Výhodou pro SBD Šumperk je také vyšší průměrný plat v regionu.

Rating BD poukázal na jediný záporný ukazatel a tím bylo nízké úvěrové krytí. Hrozbou, 

která by bytové družstvo mohla silně zasáhnout do budoucna, je také stále velmi vysoká 

nezaměstnanost v regionu.

V závěrečném hodnocení byla vyzvednuta schopnost družstva včas plnit své finanční 

závazky. Bylo zdůrazněno, že většina ekonomických ukazatelů prokazuje dobrou, až velmi 

dobrou finanční stabilitu a na základě příznivých ekonomických podmínek regionu a parametrů

charakterizujících vnitřní situaci SBD Šumperk jsou dány velmi dobré podmínky pro předpoklad

dalšího rozvoje. [22]
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Obr. 2.3: Organizační struktura SBD Šumperk

Shromáždění delegátů

Představenstvo SBD

                                                           Předseda

Ekonomický úsek                                     Úsek předsedy SBD                          Technický úsek

Oddělení:                                                      Oddělení: Oddělení: 

Nájemného,    Členské a bytové evidence, Bytových techniků,

Mzdové účetní, Právní, Energetiky,

Pokladna, Sekretariát Investic

Vyúčtování služeb,

Provozní účtárna
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti

Jelikož bytová družstva spadají do oblasti služeb, je tato kapitola zaměřena na všeobecné 

charakterizování služeb, jejich vlastnosti a marketingový mix, prostřednictvím kterého je 

působeno na rozhodování o nákupu a následující spokojenost/nespokojenost ze strany zákazníků. 

V závěrečné části je popsáno, z jakých důvodů tato spokojenost či nespokojenost u zákazníků 

vzniká a jakým způsobem ji mohou poskytovatelé měřit a ovlivňovat do budoucna. 

3.1 Služby

V současné době je celosvětovým hospodářským trendem nárůst významu služeb. 

Zatímco dříve byl prodej zboží doprovázen nabídkou služeb, dnes platí opačný postup.

Při rozhodování, které služby s prodejem výrobku spojit, musí podnik vycházet z předpokladu, 

jak tyto sužby zdokonalí schopnost výrobku uspokojit potřeby a přání zákazníků. Rostoucí úloha

služeb ve společnosti se také odráží do zvyšování podílu zaměstnanosti ve službách. [15] Jednou 

z definic, která objasňuje pojem služeb je např. definice podle Americké marketingové asociace: 

„Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují 

uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce 

služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití nutné, nedochází 

k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží.“ [15, s. 20]

3.2 Vlastnosti služeb

Mezi základní vlastnosti služeb patří: 

3.2.1 Nehmotnost

Bateson upřesnil pojem „nehmotnost“ v tom smyslu, že se může týkat oblasti 

„nehmatatelnosti“, takže zákazník se jich nemůže fyzicky dotknout, ale také „duševní 

nehmotnosti“, takže pro zákazníka může být složité pochopit ideu služby.
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Nehmotnost je považována za nejcharakterističtější vlastnost služeb, od které se následně 

odvíjí další vlastnosti. Nehmotnost služeb pro zákazníka znamená, že je před jejich nákupem 

nemůže vnímat žádnými smysly. Čistou službu si není možné před koupí prohlédnout 

a jen ve   velmi málo případech je možné ji vyzkoušet. Mnohé vlastnosti služby tedy zůstávají 

zákazníkovi skryté. Některé prvky, které představují kvalitu nabízené služby, je tak možné ověřit 

až při nákupu a spotřebě služby. Výsledkem této vlastnosti je větší míra nejistoty zákazníků 

při poskytování služby a to bez rozdílu jestli se jedná o službu tržní, veřejnou či neziskovou. 

U zákazníka tak dochází také ke ztíženému výběru mezi konkurujícími si poskytovateli 

podobných služeb. Dalšími příčinami nehmotnosti služeb je také kladení důrazu na osobní zdroje 

informací zákazníka nebo cena, která se stává základem pro hodnocení kvality služeb.  

Pro zvyšování spokojenosti a důvěry zákazníků by měl poskytovatel dbát na dobré jméno 

společnosti a šíření pozitivních referencí. Důležitá je také komunikace se zákazníky a podrobné 

vysvětlení zisku, kterého bude využitím služby dosaženo. Zákazník musí být schopen srovnat 

získané výhody s cenou, která je za službu požadována. [3]

3.2.2 Neoddělitelnost

Služby jsou neoddělitelné od poskytovatele. Kvalitní marketing nelze dělat bez kvalitních 

lidí. Jeho předpokladem je dobrý personální management. Někteří teoretikové marketingu hovoří 

o tzv. interním marketingu, který zahrnuje výběr a školení vstřícně zákaznicky orientovaných 

zaměstnanců. Jsou zde vítány nápady pracovníků, kteří jsou v každodenním bezprostředním 

styku se zákazníky apod. [6] Neoddělitelnost sužby je důvodem, že se zákazník stává

spoluproducentem služby (není možné, aby si zákazník koupil polotovar služby a dokončil

ji např. doma) a proto musí za službou cestovat. (přijít si pro ni do provozovny). Pro zvyšování 

spokojenosti zákazníků je důležité si vybudovat provozovnu tam, kde bude poskytovatel 

potenciálním zákazníkům co nejvíce na blízku, případně je vhodné si prověřit možnosti využití 

hromadné dopravy a dostupnost parkoviště. [21]

3.2.3 Heterogenita

Heterogenita služeb se projevuje v tom, že způsob poskytnutí jedné a té samé služby 

se může u jednotlivých zákazníků lišit. Služba nemůže být poskytnuta se vždy stejným 

standardem kvality. Poskytovatel služby si musí být vědom, že kvalita služby závisí na mnoha 
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okolnostech, které ani nemusí mít ve svých rukou. I tak je nutné pro zvyšování spokojenosti 

zákazníků předvídat a připravit se na všechny eventuality. [21]

3.2.4 Pomíjivost

Charakteristickým rysem služeb je, že jsou vyráběny a spotřebovávány současně. Službu 

není možné vyrobit do zásoby a následně ji skladovat. Nevyužité a neprodané služby zanikají. [9] 

Poskytovatel si musí uvědomovat, že může zákazníkům poskytnout jen takový objem služeb, 

na co sám stačí. Může se stát, že nebude schopen pokrýt poptávku a někteří zákazníci zůstanou 

neuspokojeni, stejně tak však mohou nastat situace, kdy bude naopak zakázek málo. Je nutné 

se proto snažit poptávku po službách vybalancovat, aby byla rovnoměrně rozložena, případně 

si na náročnější období zajistit výpomoc. Vždy je lepší některé zákazníky odmítnout, 

než v časovém tlaku poskytovat služby v menší kvalitě, než je podnikový standard. V opačném 

případě je na podnik vrhnuté špatné světlo. [21]

3.2.5 Nemožnost vlastnictví

Nemožnost vlastnictví služeb vyplývá z její nehmotnosti a zničitelnosti. Na rozdíl 

od nákupu zboží nezískává zákazník směnou za své peníze žádné vlastnictví. Kupuje si pouze 

právo na poskytnutí služby. V případě veřejných služeb je právo používat služby produkované 

státem zákazníkovi umožněno směnou za jím placené daně či sociální a zdravotní pojištění. [15] 

Služby není možné znovu prodávat, vracet nebo reklamovat. Pro zvyšování spokojenosti 

zákazníků je tedy důležité dbát na to, aby byly poskytovány s takovou kvalitou, kterou zákazník 

očekává. [23]

3.3 Marketingový mix služeb

Marketingový mix chápeme jako soubor nástrojů, které umožňují ovlivňovat chování 

spotřebitele. Tyto nástroje musí být vzájemně kombinovány tak, aby co nejlépe odpovídaly 

vnějším podmínkám a efektivně plnily svou funkci. Marketingový mix umožňuje upravit nabídku 

podle přání zákazníků na cílovém trhu. [16] Je tvořen souhrnem, který vyjadřuje vztah podniku 

k vnějšímu okolí, tzn. k zákazníkům, dodavatelům, distribučním a dopravním organizacím, 

zprostředkovatelům, médiím apod. Zpravidla bývá marketingový mix označován jako 4P.

Konkrétně se jedná o produkt – výrobek, prodejní cenu, prodejní místo a propagaci. Toto 
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označení se používá pro jednoduchost a stručnost. Pro dosahování podnikatelských cílů 

ve specifických oborech podnikání bývají modely rozšířené o další P. Jako 5. P bývají často 

zmiňováni lidé. Pro služby je typický model 7P. Navíc jsou zde přidáni lidé (People), procesy 

(Processes) a materiální prostředí (Physical evidence). [2]

3.3.1 Produkt

Produkt je základní složkou marketingového mixu. V marketingu lze za produkt označit 

všechno, co slouží k uspokojení určité lidské potřeby anebo splnění určitého přání. Tedy vše, 

co lze nabídnout ke směně. Podle Americké marketingové asociace je za produkt považováno to, 

co lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, k užívání anebo ke spotřebě, tj. vše, 

co se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby zákazníků. [1]

3.3.2 Cena

„Cena je obvykle vyjádřena sumou peněz, množstvím výrobků nebo objemem služeb, 

které kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí 

nějaké služby“. [1, s. 101]

Z hlediska kupujícího souží cena k vyjádření hodnoty určité komodity, tzn. poměru mezi 

její vnímanou kvalitou a množstvím peněz.  Stanovení ceny by mělo vycházet z celkové 

marketingové strategie, jelikož se jedná o citlivé rozhodnutí se značným dopadem na celkové 

hospodaření podniku. 

Firma by měla pečlivě zvážit následující tři otázky:

 Jakou cenu potřebuje pro pokrytí nákladů?

 Jaká cena je reálná pro realizaci obchodních transakcí?

 Jaká cena je potřebná pro dosažení podnikových, konkurenčních cílů?

Správně stanovená cena zásadním způsobem ovlivní nejen budoucí tržní podíl, obrat, 

zisk, image a goodwill podniku, ale také následné rozhodování zákazníka a reakci konkurence.

[1]
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3.3.3 Distribuce

K nejzávažnějším problémům, které musí výrobci a prodejci společně s marketingovými 

pracovníky řešit patří rozhodování o tom, jakým způsobem se budou výrobky a služby dostávat 

ke konečným uživatelům. Pojem distribuce označuje pohyb produktů a služeb z místa jejich 

vzniku do místa jejich konečné spotřeby nebo opakovaného užívání. Smyslem tohoto procesu je 

poskytnout produkty a služby na vhodném místě, ve správném čase a ve správném množství, 

které zákazníci očekávají. Distribuční cesty tedy napomáhají lidem překonat časové, prostorové 

a vlastnické bariéry, které je v moderní společnosti oddělují od toho, co potřebují, chtějí nebo by 

rádi vlastnili či užívali. [1]

3.3.4 Propagace

Důležitou součástí marketingového mixu je také propagace nabízených produktů a služeb 

a marketingová komunikace s nejrůznějšími skupinami veřejností, včetně obchodních partnerů.

Marketingová komunikace mívá obvykle 5 základních kroků:

1. Volba cílového publika (segmentu trhu) – co, jak, kdy, kde a komu má být sděleno

2. Stanovení požadované odezvy, jíž může být např. snaha o upoutání pozornosti, vzbuzení 

zájmu, vyvolání touhy anebo podnícení příjemců k akci

3. Volba typu sdělení (rozhodnutí o obsahu, struktuře a formě sdělení)

4. Volba komunikačního média (kanálu)

5. Zpětná vazba, tj. vyhodnocení účinnosti procesu komunikace

Při marketingové komunikaci se používá ucelený soubor nástrojů, které umožňují jak

efektivní a účelnou komunikaci s obchodními partnery, tak cílevědomé působení na nákupní 

a spotřební chování zákazníků. Tato činnost je nazývána jako komunikační mix. V současné době 

je využíváno pět důležitých nástrojů, jimiž jsou:

 Reklama

 Podpora prodeje

 Vztahy s veřejností (public relations)

 Osobní prodej

 Přímý marketing (direct marketing)
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Všechny tyto nástroje mají své vlastní odlišné obsahy, formy i cesty, pomocí kterých 

může podnik sdělovat svým současným i potenciálním zákazníkům vše, co považuje za potřebné 

a důležité. V dnešní době není možné, aby jakýkoliv podnik prosperoval bez marketingové 

komunikace. 

Každá propagační činnost vyžaduje plánovité, dobře připravené, zorganizované 

a cílevědomé rozhodování, zejména o následujících pěti pomocných faktorech. Podle začátečních 

písmen anglických slov bývají označovány jako „5M“:

1. Poslání (mission)

2. Sdělení (message)

3. Použitá média (media)

4. Peníze (money)

5. Měření výsledků (measurment)

Obecně bývají v propagaci využívány dvě základní strategie. Jsou to:

1. Strategie tlaku (push), kdy se výrobce snaží o protlačení ke spotřebiteli distribučními 

cestami, při čemž využívá různé propagační aktivity, jako jsou např. podpora prodeje či 

osobní prodej.

2. Strategie tahu (pull), kdy zákazníci sami vyžadují určité zboží, které získávají („táhnou“) 

od výrobce přes obchodníky, nejčastěji pod vlivem reklamy, kladných referencí a osobních 

zkušeností s výrobkem. [1]

3.3.5 Lidé

Tento rozšiřující prvek marketingového mixu u služeb je důležitý z důvodu, že lidé mají 

velký podíl na jejich tvorbě, neboť zde převládá vysoký podíl lidské práce. [4] Jelikož je 

zákazník často součástí procesu poskytování služby, ovlivňuje její kvalitu i on. Organizace 

se musí zaměřit na výběr, vzdělávání a motivace zaměstnanců. Stejně důležité je i stanovení 

určitých pravidel pro chování zákazníků. Při výzkumu lidského faktoru je hlavní orientace 

na zaměstnance, zákazníky a úroveň vzájemného kontaktu.
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Výzkum lidského faktoru je zaměřen na:

 Výkon personálu (odbornosti, profesionality, spolehlivosti)

 Hodnocení ochoty personálu

 Hodnocení úrovně kontaktu personálu (porozumění potřebám zákazníků...)

V rámci interního marketingu, kdy je hlavním cílem vytvářet motivované zaměstnance 

schopné podávat špičkový výkon se zaměstnanci stávají interními zákazníky. Organizaci zajímá:

 Spokojenost zaměstnanců s prací

 Možnost zlepšení pracovního výkonu

 Představy o pracovním zařazení

 Hodnocení pracovních podmínek… [15]

3.3.6 Procesy

Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování služby je 

důvodem podrobnějšího zaměření se na to, jakým způsobem je služba poskytována. Jestliže není 

celý proces poskytování služby dobře zvládnut, zákazník odchází nespokojen. Proto je důležité 

provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je a snažit se zjednodušovat 

jednotlivé kroky, ze kterých se procesy skládají. [15]

3.3.7 Materiální prostředí

Jednou z vlastností služeb je i jejich nehmotná povaha, což má za důsledek zákazníkovo 

nedostatečné posouzení služby dříve, než ji spotřebuje. To je důvodem zvyšování rizika nákup 

služeb. Materiální prostředí je možné považovat za důkaz o vlastnostech služeb. Může mít mnoho 

forem od vlastního prostředí, kde je služba poskytována, po např. brožuru, vztahující se 

k činnosti podniku. Důkazem o kvalitě služby může být oblečení zaměstnanců, často typické 

pro určitě sítě společností (McDonald´s, letecké společnosti, hotely…) [15]



26

3.4 Spokojenost zákazníků

3.4.1 Vznik spokojenosti / nespokojenosti zákazníků

Obecně můžeme spokojenost zákazníka definovat takto: „Customer satisfaction is a measure of 

how your organization's total product performs in relation to a set of customer 

requirements“.[11, s. 7]

Překlad: „Spokojenost zákazníka je měřítkem toho, jaký je vztah celkového produktu vaší 

organizace k souhrnu požadavků zákazníků“.      

Existuje řada faktorů, které mohou ovlivnit tyto rovnosti či nerovnosti na obou stranách.  

Na straně zákazníka to mohou být: 

 Individuální požadavky na uspokojení určité potřeby

 Přebírání standardů charakteristických pro uspokojení určité potřeby

 Alternativní možnosti pokrytí potřeb

Na straně nabízejícího se může jednat o:

 Image, značka

 Zkušenosti

 Alternativy poskytující uplatnění individuálních požadavků apod. [2]



Obr. 3.1: Vznik spokojenosti/nespokojenosti zákazníka
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Zdroj: [2, str. 82, upraveno autorem]

3.4.2 Měření spokojenosti

Je řada způsobů, jak může podnik 

indexu spokojenosti zákazníků (Customer Satisfaction Index 

z celkové spokojenosti. Spokojenost je bo

po sto, pro zcela spokojené zákazníky. 

zapotřebí určit celkový průměr z

celkový pohled na spokojenost zákazníků, ale neposkytuje dostač

s těmito zákazníky. Jestliže chceme zjistit i porozumět spokojenosti zákazníků musíme 

proniknout do této problematiky hlouběji. Je třeba zjistit, jaký podíl zákazníků je zcela 

spokojený, podstatně spokojený, spíše spokojený, spíše nespokojený, podstatně nespokojen

a zcela nespokojený. 

U nespokojených zákazníků je vliv

ne zcela spokojených zákazníků bývá ve velké míře nesdělení podniku důsledků jejich 

nespokojenosti. Naopak tito zákazníci šíří 

se vždy nemusí jednat o potenciální zákazníky, nepříznivé hodnocení podniku může mít 

obrovský negativní dopad na získání nových zákazníků. 

Respondentům také můžeme podávat doplňující otázky, abychom zjistili jejich úmysly 

k dalším nákupům a pravděpodobnost nebo ochotu doporučit společnost dalším zákazníkům. 
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Firmy mohou dále sledovat míru ztráty zákazníků, kteří přestali nakupovat nebo přešli 

k jiným dodavatelům a kontaktovat je, aby zjistily důvod tohoto rozhodnutí. Oblíbenou metodou 

u společností je také mystery shopping, kdy jsou najmutí odborníci, kteří se tváří jako potenciální 

zákazníci a hlásí silné a slabé stránky při nakupování výrobků dané společnosti a výrobků

konkurentů. Při výzkumu spokojenosti je nejdůležitější pokládat ty správné otázky. Podle 

Fredericka Reichhekla existuje jediná otázka, na které skutečně záleží a ta zní: „Doporučil(a) 

byste tento výrobek nebo službu svému příteli?“

Správně smýšlející společnost zkoumá spokojenost zákazníků pravidelně. Vysoce 

spokojený zákazník zachovává déle věrnost, nakupuje více a častěji, reaguje na nové 

výrobky a zlepšuje již existující, hovoří příznivě o společnosti a její nabídce, věnuje méně 

pozornosti konkurenci, je méně citlivý na cenu, poskytuje společnosti své nápady na výrobky 

a služby a jeho obsluha je méně nákladná, než obsluha nových zákazníků.

Spokojenost zákazníků však nebývá firemním konečným cílem. Při zvýšení spokojenosti 

zákazníka snížením cen nebo zvýšením služeb, mohou být výsledkem nižší zisky.  Společnost by 

se tedy měla snažit zvyšovat svou ziskovost jinými prostředky, např. zlepšením výrobních 

procesů nebo vyššími investicemi do výzkumu a vývoje. Vyššími výdaji na spokojenost 

zákazníka mohou společnosti odčerpávat zdroje, které jsou určeny právě ke zvýšení této 

spokojenosti. Společnost musí v každém případě operovat na základě filozofie, podle které by 

se měla snažit o vyšší úroveň spokojenosti nejen zákazníků, nýbrž ji v rámci svých celkových

dostupných zdrojů přinášet i jiným zúčastněným osobám. Na výsledcích společnosti se následně 

podílí i další osoby, jako jsou např. zaměstnanci, dealeři, dodavatelé nebo akcionáři. [8]
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3.4.3 Matice spokojenost a loajality zákazníků

Obr. 3.2 Matice spokojenosti a loajality zákazníků

                      SPOKOJENOST

Zdroj: [14, str. 219, upraveno autorem]

První skupinu tvoří zákazníci, kteří jsou z důvodu nespokojenosti vůči společnosti 

neloajální, v blízké budoucnosti tedy hrozí jejich přechod ke konkurenci. Druhý kvadrant tvoří 

zákazníci, kteří jsou spokojení, a proto můžeme i do budoucna spoléhat na jejich loajalitu. Třetí 

skupinu představují zákazníci, kteří jsou i přes jisté výhrady a nespokojenost s určitými výkony 

loajální. Konečný čtvrtý kvadrant je tvořen zákazníky, kteří jsou spokojeni, ale zatím nedospěli 

do stádia, aby byli nabízejícímu věrni. [14]
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4 Metodika shromažďování dat

Tato kapitola je zaměřena na metodiku výzkumu, kterou tvoří dvě etapy - přípravná 

a realizační. Každá z těchto etap je dále tvořena dílčími, pro danou etapu charakteristickými, 

fázemi. Výzkum se orientuje na zjištění spokojenosti zákazníků Stavebního bytového družstva 

Šumperk.

4.1 Přípravná fáze výzkumu

Přípravná fáze je tvořena kroky, které musíme podniknout ještě před zahájením 

samotného výzkumu. Pro předejití nedostatků a budoucích potíží při výzkumu musíme být právě 

v této etapě velice pečliví.

4.1.1 Identifikace problému

Stavební bytové družstvo Šumperk, jehož počátek existence sahá do roku 1980, 

se v posledních letech začalo potýkat s problémem úbytku zákazníků. Z velké míry se dá 

za důvod považovat celkový úbytek obyvatel přímo ve městě Šumperk i v jeho okolí. Bohužel 

se však družstvo potýká s úbytkem zákazníků i v rámci jejich přechodu ke konkurenci nebo 

z důvodu odkupování bytů do soukromého vlastnictví. Velkým nedostatkem SBD Šumperk jsou 

i nulové investice do marketingu, jelikož družstvo nemá žádné marketingové oddělení, ale ani 

nevyužívá spolupráci s žádnými marketingovými agenturami. Družstvo tedy nemá potřebné 

informace, které by mu napomáhaly při komunikaci se svými zákazníky a zároveň poukázaly 

na to, jaká je spokojenost stávajících zákazníků a z jakých důvodů dochází v posledních letech 

k jejich nadměrnému úbytku. 

4.1.2 Cíle marketingového výzkumu

Cílem tohoto výzkumu je zjistit potřebné informace pro zlepšení činnosti družstva, a to 

přímo od zákazníků, které již služby SBD Šumperk využívají. Získaná data by měla poukázat 

na současnou spokojenost členů družstva, ale zároveň by měla zdůraznit družstevní nedostatky. 

Respondenti by měli vyjádřit míru spokojenosti s jednotlivými dílčími činnostmi a zároveň 

u některých otázek přímo uvést své vlastní návrhy a doporučení pro budoucí činnost 

SBD Šumperk. Pomocí výsledků výzkumu bude družstvo moci přizpůsobit další kroky svého 



31

působení v souladu s přáními svých zákazníků a navrhnout následná opatření, pomocí kterých se 

bude snažit o odstranění slabých míst, která snižují celkovou spokojenost a způsobují úbytek 

jejich stávajících i potenciálních členů. 

Hypotéza č. 1: Respondenti jsou častěji informováni o činnostech družstva prostřednictvím

                         Internetu, než z jiných informačních zdrojů. 

Hypotéza č. 2: Webové stránky SBD Šumperk alespoň jednou navštívila větší část respondentů

                         ve věku do 44 let, než respondenti z vyšších věkových kategorií.

Hypotéza č. 3: Největší návštěvnosti z úseků SBD Šumperk dosahuje úsek ekonomický.

Hypotéza č. 4: O převodu bytu do osobního vlastnictví uvažují častěji muži než ženy.

4.1.3 Identifikace zdrojů dat

Před zahájením samotného výzkumu nejprve proběhlo vlastní pozorování a rozhovory 

s několika členy družstva pro lepší orientaci v dané problematice. Při výzkumu byla získávána 

primární data od členů SBD Šumperk formou dotazníkového šetření, které probíhalo osobní 

a písemnou formou přímo v prostorách družstva.

4.1.4 Metoda sběru dat

Kvantitativní výzkum probíhal pomocí osobního a písemného dotazování. 75 % 

dotazníků bylo získáno formou osobního dotazování z důvodu okamžité zpětné vazby, možnosti 

upřesnění obsahu otázek a větší návratnosti dotazníků. 25 % dotazníků bylo umístěno 

v jednotlivých kancelářích družstva a záleželo na ochotě zákazníků podílet se na výzkumu, jak 

vysoká bude jejich návratnost. V tomto případě byly vyplněny všechny umístěné dotazníky.

Dotazník tvořilo dvacet otázek, z nichž byly čtyři identifikačního charakteru. Dotazník se 

zaměřoval na zjišťování spokojenosti a informovanosti v rámci různých činností, které bytové 

družstvo poskytuje. Otázky v dotazníku byly pokládány tak, aby na většinu museli odpovídat 

všichni respondenti. Pouze při otázkách, hodnotících webové stránky družstva, se respondent 

v případě, že tyto stránky nenavštívil, nevyjadřoval.  Možnosti odpovědí byly u větší části otázek 

uzavřené, s uvedenými variantami možných odpovědí, pouze v jednom případě byla v dotazníku 
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otevřená otázka, u které respondent sám dopisoval svou verzi odpovědi. Další tři otázky byly 

charakteru polootevřeného, kdy respondent mohl vybírat z nabízených možností, stejně jako 

dopsat svou vlastní odpověď. Ve dvou případech, také hodnotil respondent svou spokojenost 

s konkrétními charakteristikami webových stránek a s činnostmi jednotlivých úseků družstva 

pomocí číselných škál s lichým počtem kategorií, kdy respondent hodnotil jednotlivé 

charakteristiky známkami 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší). Tyto škály byly zvoleny z důvodu 

jednoduchého hodnocení respondentem a z důvodu možného zvolení průměrné hodnoty 3 

pro respondenty, kteří k dané problematice nechovají významnější postoj.

4.1.5 Výběr vzorku respondentů

Základní soubor byl tvořen všemi současnými členy SBD Šumperk. Pro výběr 

respondentů byla zvolena nereprezentativní technika, konkrétně technika vhodné příležitosti.

Výběrový soubor tedy zahrnoval respondenty, kteří v době probíhání výzkumu družstvo 

navštívili a byli požádání o účast na výzkumu.  Výběrový soubor byl tvořen 100 respondenty.

Cílem bylo, aby výběrový soubor zahrnoval přibližně stejné procento mužů i žen. Tento záměr 

však nebyl uskutečněn z důvodu výrazně vyšší návštěvnosti družstva muži. Z tohoto důvodu se 

výzkumu zúčastnilo 64 % mužů a jen 36 % žen. Důraz byl kladen také na oslovení různých 

věkových kategorií v rámci každého pohlaví. U každého pohlaví bylo tedy nutné, aby byl 

při nejmenším jeden zástupce v každém z nabízených intervalů věkových kategorií. 

Předpokladem také bylo, že přibližně 50 % dotazovaných bude ve věku 25- 44 let, jelikož 

neformální rozhovor se zaměstnanci družstva přinesl poznatek, že právě v tomto rozmezí 

se vyskytuje nejvíce zákazníků, kteří osobně navštěvují budovu SBD Šumperk.

4.1.6 Pilotáž

Pilotáž byla provedena na začátku měsíce února pro ověření správnosti, srozumitelnosti 

a vhodnosti formulace otázek. Dotazník byl předložen 8 respondentům a lze konstatovat, 

že s vyplněním dotazníku neměl žádný z dotázaných respondentů žádné výrazné potíže. Otázky 

byly tedy ponechány s výjimkou otázek č. 13 a č. 16 v původní verzi. U otázky č. 13 

se překvapivě vyskytovali respondenti, kteří neměli tušení o zajišťování informační a havarijní 

služby mimo pracovní dny, do dotazníku musela být tedy přidána i tato varianta. Nejvýraznější 

chybou v původní verzi dotazníku byly nabízené varianty u otázky č. 16. Na dotaz, zda uvažují 

respondenti o převodu bytu do osobního vlastnictví, volili z nabízených možností ano/ne. Díky 
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pilotáži v přípravné fázi se však ukázalo, že do správných odpovědí musí být přidána také 

možnost pro respondenty, kteří sice využívají služeb bytového družstva, ale již byt v osobním 

vlastnictví mají.

4.1.7 Harmonogram činností

Celkový výzkum včetně jeho naplánování, provedení a následného vyhodnocení a shrnutí

probíhal v měsících listopad roku 2011 až duben roku 2012. V následující tabulce jsou 

znázorněny jednotlivé kroky, které byly provedeny v uvedených měsících.

Tab. č. 4.1: Harmonogram činností

Činnost /měsíc Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben

Definování problémů 
a cílů

X

Plán výzkumu X

Tvorba dotazníku X

Pilotáž X

Sběr dat X

Zpracování dat X

Závěrečná doporučení X X

4.1.8 Rozpočet výzkumu

Z důvodů jednoduchého výzkumu pouze prostřednictvím dotazníků tvoří rozpočet 

výzkumu pouze náklady potřebné k vytištění dotazníků. S ohledem na to, že bylo vytištěno 120 

dotazníků, jejichž rozsah je 5 stran a černobílý tisk jedné strany A4 stojí 1,50 Kč, byl celkový 

rozpočet tohoto výzkumu 900 Kč.

4.2 Realizační fáze

Po skončení přípravné fáze mohlo být přistoupeno k samotnému sběru dat, jejich 

zpracování a následnému vyhodnocení.
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4.2.1 Sběr dat

Sběr dat od respondentů v rámci výzkumu probíhal v průběhu měsíce února přímo 

v prostorách SBD Šumperk, což byla dostatečná doba pro oslovení stanoveného počtu sta 

respondentů. Dotazování probíhalo anonymně a bylo zaměřeno na všechny členy bytového 

družstva, kteří v daném měsíci budovu navštívili. Požádána o spolupráci byla většina návštěvníků 

při opouštění budovy. Pouze 25 % dotazníků vyplňovali respondenti písemně přímo 

v kancelářích, které na družstvu navštívili. Základní podmínkou bylo zachování poměru mezi 

muži a ženami, kdy každé pohlaví muselo zastupovat alespoň 30 % respondentů. Osloveno bylo 

více než sto respondentů, bohužel se ve velké míře vyskytovali dotazovaní, kteří nebyli ochotni 

spolupracovat a pomoci při vyplňování. Nejčastějším důvodem zamítnutí byla časová omezení.

4.2.2 Zpracování a analýza dat

Během průběhu výzkumu byla získávaná data zaznamenávána do datové matice 

vytvořené v programu Microsoft Excel na základě kódování jednotlivých otázek. Pro lepší 

orientaci a zpětné úpravy byly všechny dotazníky předem očíslovány. Následně byly veškeré 

výsledky přehledně zobrazeny prostřednictvím tabulek a grafů v absolutních i relativních 

hodnotách. Bylo provedeno také třídění druhého stupně, které má posloužit k poukázáním 

rozdílné odpovědi na základě rozdělení respondentů do jednotlivých segmentů pomocí 

identifikačních otázek. 

4.2.3 Struktura výběrového vzorku

Respondenti byli rozčleněni pomocí identifikačních otázek, které se v dotazníku 

vyskytovaly 4. Byly to otázky týkající se pohlaví, věku, místa bydliště a měsíčního příjmu. 

Na základě pozorování lze konstatovat, že bytové družstvo navštěvují častěji muži, než 

ženy. Výzkumu se zúčastnilo 64 mužů a 36 žen. Tato skutečnost výrazně nesouvisela s ochotou 

mužů nebo žen spolupracovat, ale na výrazně větší návštěvnosti družstva muži. Jedinou 

podmínkou pro výběrový soubor s ohledem na pohlaví tedy bylo, aby každé pohlaví zastupovalo 

alespoň 30 % respondentů.

Další rozčlenění dotazovaných záviselo na jejich věku. Na základě vlastního pozorování 

před zahájením samotného výzkumu bylo možné konstatovat, že nejvíce respondentů bude spadat 

do věkové kategorie 25 – 44 let. Při výzkumu tuto variantu zvolila téměř polovina tázaných 



(49 %). Druhou nejčastěji zvolenou odpovědí na otázku věku se stala třetí varianta zahrnující 

členy družstva ve věku 45 – 64 let. Do této skupiny patřilo 36 % respondentů. 

Jestliže srovnáme vzorek respondentů s

že nejvíce mužů (36), kteří navštívili družstvo a byli ochotni vyplnit dotazník, bylo ve věku

25 – 44 let (56 %). Ženy měly největší zastoupení (53 %) ve věku 45 

1 žena byla zařazena do věkové kategorie do 24 let (
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obcí, které spadají pod správu bytového družstva. Největší zastoupení měl výběrový soubor mezi 

obyvateli přímo města Šumperk. Do této skupiny spadalo 59 % všech dotazovaných. Druhou 

největší kategorii tvořili členové družstva žijící v

vzorku patřili obyvatelé obcí Olšany, Petrov, Sobotín, Hanušovice, Hrabišín a Jindřichov 

(viz obr. 4.2). 
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Obr. 4.2: Zastoupení respondentů dle místa bydliště

Poslední identifikační otázka sloužila ke zjištění, jaké je zastoupení 

Šumperk na základě jejich čistého měsíčního příjmu. Tato otázka poukázala na využívání služeb 

družstva spíše respondenty spadajících do nižších příjmových skupin. Nejvíce tázaných se 

přiřadilo do příjmové skupiny 12

respondentů. Nejméně často zvolenou odpovědí byla naopak horní hranice příjmů, což bylo 

30 000 Kč a více. Na tuto skutečnost však může mít v současnosti vliv také obrovská míra 

nezaměstnanosti, kterou je celé město i jeho okolí výrazně zasaže
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příjmové skupiny 12 000 až 20 000 Kč. Tuto variantu zvoli
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5 Analýza spokojenosti zákazníků

Tato kapitola se orientuje na výsledky jednotlivých otázek výzkumu spokojenosti 

se Stavebním bytovým družstvem Šumperk. Veškeré výsledky jsou v textu zaznamenávány také 

graficky.

5.1 Vyhodnocení dotazníku

5.1.1 Spokojenost zákazníků

Úvodem dotazníku měli respondenti za úkol zhodnotit jejich celkovou spokojenost 

se službami bytového družstva. V tomto hodnocení prošlo družstvo poměrně dobře. Známku 1 

mu udělila téměř jedna čtvrtina všech dotázaných, ke dvojce se pak přiklonila největší část 

respondentů (42 %). Pro průměrné hodnocení se rozhodlo 28 %. Je tedy zřejmé, že většina 

klientů se přiklání k názoru, že služby poskytované bytovým družstvem jsou nadprůměrné

(viz obr. 5.1). Absolutní nespokojenost se službami družstva, vyjádřila pouze jedna žena 

spadající do kategorie nad 65 let. V celkovém hodnocení spokojenosti na základě věku však 

právě respondenti nad 65 let udělovali nejčastěji známku 1 (33 %). Po zprůměrování výsledků 

vyšla tedy družstvu celková známka 2,17, modus i medián byla vždy známka 2.

Úvodní otázka však zhodnotila jen celkovou spokojenost a její výsledky poukazují 

na skutečnost, že SBD Šumperk stále má prostory ke zlepšení poskytovaných služeb a svého 

přístupu ke klientům. Právě otázku, kde může bytové družstvo najít své rezervy, měly za úkol 

zodpovědět následující dotazníkové otázky. 
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proti ostatním společnostem podnikajících v oboru. Příkladem mohou být respondenti ve věku 

nichž dokonce 83 % dotázaných o těchto službách nevědělo.
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Obr. 5.3: Spokojenost se zajišťováním havarijní služby mimo pracovní dny

5.1.2 Informovanost zákazníků

Co se týče celkové informovanosti respondentů o činnostech družstva, byly výsledky 

dokonce o něco lepší, než v otázce hodnotící celkovou 

bylo, že se nenašel respondent, který by tento faktor ohodnotil známkami 4 nebo 5. Naopak 

se opět nejvíce dotázaných přiklonilo ke

respondentů, a to 58 %. Ke známkám 1 a 3 se přiklonilo stejné množství tázaných (21 %)

obr. 5.4. Modus i medián

hodnocení informovanosti byla družstvu udělena známka 2.

Při hodnocení celkové informovanosti převažovaly kladn

mužů. V tomto případě 94 % všech dotázaných mužů hodnotilo jejich úroveň informovanosti 

známkami 1 nebo 2. S ohledem na věk pociťovala 

respondentů v rozmezí 25 až 64 let.

Je tedy zřejmé, že členové SBD Šumperk mají dostatečné informace o činnosti družstva, 

a družstvo se tak v tomto směru nemusí snažit o nějaké výraznější změny a přehnané působení 

na své zákazníky. 
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Obr. 5.4: Informovanost o činnostech SBD Šumperk 

U otázky zjišťující, kde se respondenti nejvíce dozvídají o činnostech družstva, se 

největší část respondentů shodla, že nejvíce informací získává prostřednictvím schůze domu 

(38 %). Druhým nejčastějším informátorem o činnosti družstva se stal internet (29

jiné zvolilo 10 % dotázaných

pro vyjádření, kde tyto informace získávají. Nejčastěji zde byla uvedena možnost z

nástěnky (6 %), dalšími variantami bylo od jiných lidí (3 %), či z

Zdroj informací v tomto případě nejvíce ovlivňoval věk respondentů. Respondenti 

ve věku do 44 let využívají pro získávání informací nejčastěji internet společně se schůzí domu. 

Oproti tomu respondenti starší 44 let se nejvíce přikláněli k

v sídle družstva. 
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Obr. 5.5: Získávání informací o činnostech SBD Šumperk

V následujícím grafu (obr. 5.

s poskytovanými informacemi o revitalizaci domů a možnostech úvěrování. 

dotazovaných se přiklání k

a možnostech úvěrování investičních akcí. 
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: Získávání informací o činnostech SBD Šumperk

následujícím grafu (obr. 5.6) je znázorněna spokojenost členů SBD Šumperk 

poskytovanými informacemi o revitalizaci domů a možnostech úvěrování. 

dotazovaných se přiklání k názoru, že je dostatečně informováno o revitalizacích domů 

možnostech úvěrování investičních akcí. 

: Spokojenost s poskytováním informací o revitalizaci a možnosti úvěrování 
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5.1.3 Webové stránky SBD Šumperk

Návštěvnost webových stránek šumperského družstva se ukázala jako poměrně vysoká.  

Tyto stránky alespoň jednou navštívilo 73 % respondentů

navštěvovány respondenty ve věku 25 

navštívilo 88 % respondentů

respondentů také považuje internet za jejich 

družstva. Vysokou míru návštěvnosti mají webové stránky také mezi respondenty do 24 let. 

Z nich navštívilo tyto stránky 83 % členů družstva přítomných u výzkumu. Naopak z

nad 65 let navštívilo webové stránky SBD Šumperk pouze 2 % respondentů, z

nevyhledává tyto stránky častěji, než 1x nebo 2x ročně.

Překvapivým zjištěním tedy je, že přes tuto vysokou návštěvnost internetových stránek 

SBD Šumperk, jen 29 % členů čerpá nejvíce informací

skutečnost může vyvolat otázku

na jejich obsluhu. 

Obr. 5.7: Návštěvnost webových stránek

Jedna z dotazníkových otázek také poukázala na spokojenost zákazn

stránkami družstva. Zodpovídali ji pouze ti respondenti, kteří u předchozí otázky označili, že tyto 

stránky alespoň jednou už navštívili. Kladným zjištěním bylo, že každý, kdo tyto stránky někdy 

navštívil, se sem vracel pro další informace. 
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stránky navštěvoval méně než jednou ročně. Naopak 

se shodla, že tyto stránky vyhledává častěji, než 4x ročně

na tyto stránky vrací respondenti ve věku 25 

let tyto stránky nenavštěvuje častěji než 2x ročně

s ohledem na pohlaví, převažuje zde o něco větší návštěvnost mužů nad ženami.

Obr. 5.8: Četnost návštěvnosti webových stránek v

Zarážejícím faktem je však skutečnost, že 49 % návštěvníků internetových stránek je 

navštíví v průměru maximálně jednou za čtvrt roku. Tato skutečnost poukazuje na fakt, 

že členové družstva dostatečn

informací o činnosti družstva. 

Obr. 5.9: Četnost návštěvnosti webových stránek
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stránky navštěvoval méně než jednou ročně. Naopak více než polovina respondentů (51 %)

shodla, že tyto stránky vyhledává častěji, než 4x ročně (viz obr. 5.

ondenti ve věku 25 – 44 let (78 %). Naopak žádný z

let tyto stránky nenavštěvuje častěji než 2x ročně (viz obr. 5.8). V případě zhodnocení této otázky 

převažuje zde o něco větší návštěvnost mužů nad ženami.
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průměru maximálně jednou za čtvrt roku. Tato skutečnost poukazuje na fakt, 

dostatečně nevyužívají internetových stránek k dohledávání aktuálních 

informací o činnosti družstva. 
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Hodnocení jednotlivých charakteristik internetových stránek bytového družstva sice 

poukázalo na zpravidla průměrnou, až mírně nadprůměrnou spokojenost členů družstva 

s jednotlivými aspekty stránek, přesto je zde patrné, že má zde družstvo stále jisté nedostatky 

a na jejich stránkách by bylo potřeba ještě zapracovat.

Návštěvníci internetových stránek SBD Šump

s přehledností a aktuálností stránek, je však evidentní, že menší spokojenost panuje s

vzhledem stránek, s rozsahem a

rozsah informací je záležitost internetem zcela nelimitovaná. 

Tab. 5.1: Hodnocení charakteristik webových stránek

Přehlednost

Aktuálnost

Užitečnost informací

Rozsah informací

Celkový vzhled

Obr. 5.10: Charakteristiky webových stránek
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Hodnocení jednotlivých charakteristik internetových stránek bytového družstva sice 

a průměrnou, až mírně nadprůměrnou spokojenost členů družstva 

jednotlivými aspekty stránek, přesto je zde patrné, že má zde družstvo stále jisté nedostatky 

jejich stránkách by bylo potřeba ještě zapracovat.

Návštěvníci internetových stránek SBD Šumperk jsou zpravidla poměrně spokojeni 

přehledností a aktuálností stránek, je však evidentní, že menší spokojenost panuje s

rozsahem a užitečností zveřejněných informací (viz obr. 5.

ost internetem zcela nelimitovaná. 
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5.1.4 Úseky bytového družstva

U jedné z dotazníkových otázek

družstva vyhledávají nejčastěji. Na výběr měli z těchto tři variant: ekonomický úsek, technický 

úsek a úsek předsedy představenstva. Zde 

technický úsek družstva (obr. 5.1

byl hojně navštěvován ženami (50 %), nejčastěji ve věku 45 

družstvo navštěvují kvůli úseku předsedy představenstva.

Obr. 5.11: Návštěvnost 

Navazující otázka hodnotila pro zaměstnance SBD Šumperk patrně nejdůležitější 

ukazatel – spokojenost klientů s

úsek s průměrnou známkou 1,92, úsek předsedy předsta

známkou 2,21 a ekonomický úsek byl průměrně hodnocený známkou 2,41

Přesto, že všechny úseky bytového družstva byly v celkovém výsledku hodnoceny 

kladně, obzvláště dobrou práci dle názoru respondentů odvádí tec
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Úseky bytového družstva

dotazníkových otázek se respondenti rozhodovali, který z

družstva vyhledávají nejčastěji. Na výběr měli z těchto tři variant: ekonomický úsek, technický 

úsek a úsek předsedy představenstva. Zde nejvíce dotázaných uvedlo, že nejčastěji navštěvují 

(obr. 5.11). Tuto variantu zvolilo 41 % všech respondentů. Tento úsek 

byl hojně navštěvován ženami (50 %), nejčastěji ve věku 45 – 64 let. Muži nejčastěji uváděli, že 

družstvo navštěvují kvůli úseku předsedy představenstva.

: Návštěvnost jednotlivých úseků družstva

otázka hodnotila pro zaměstnance SBD Šumperk patrně nejdůležitější 

spokojenost klientů s jednotlivými úseky. Nejlépe z tohoto hodnocení vyšel technický 

průměrnou známkou 1,92, úsek předsedy představenstva byl v

známkou 2,21 a ekonomický úsek byl průměrně hodnocený známkou 2,41

Přesto, že všechny úseky bytového družstva byly v celkovém výsledku hodnoceny 

, obzvláště dobrou práci dle názoru respondentů odvádí technický úsek. 
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se respondenti rozhodovali, který z úseků bytového 

družstva vyhledávají nejčastěji. Na výběr měli z těchto tři variant: ekonomický úsek, technický 
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variantu zvolilo 41 % všech respondentů. Tento úsek 
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Obr. 5.12: Činnost zaměstnanců jednotlivých úseků
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spokojenosti. Proto zde byla nejčastější připomínkou a doporučením tyto hodiny alespoň jednou 

týdně prodloužit. Nejčastějším přáním

o hodinu později, tedy nejdříve v 17:30.

Obr. 5.13: Spokojenost s

5.1.6 Výše poplatku

Dotazník se také zaměřoval na zjištění, zda připadá zákazníkům roční nájemné, které 

zahrnuje oprávněné náklady a výdaje domu, ve kterém se byty nacházejí přijatelné či příliš 

vysoké. Tuto cenu stanovuje ekonomický úsek družstva a je závislá na mnoha různýc
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spokojenosti. Proto zde byla nejčastější připomínkou a doporučením tyto hodiny alespoň jednou 

týdně prodloužit. Nejčastějším přáním (11 %) zde bylo ukončení úředních hodin alespoň 

hodinu později, tedy nejdříve v 17:30.
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44 % respondentů. Naopak největší procento spokojených zákazníků s

družstvo mezi muži ve věku 25

Obr. 5.14: Spokojenost s
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Obr. 5.15: Znalost jiných společností v Šumperku

Na obrázku č. 5.16 je graficky znázorněno, jaké množství

společnosti působící na území Šumperska. 

Obr. 5.16: Společnosti uváděné respondenty
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pro družstvo se ukázalo, že téměř polovina (49 %) respondentů možnost převodu nezvažuje 

a plánuje i nadále ponechat byt ve vlastnictví bytového družstva – obr. 5.17.

Převod bytů do osobního vlastnictví mají zákazníci možnost využívat od roku 1992 

a z dotázaných tuto možnost využilo zatím 27 %. Největší rozdílnost v odpovědích 

se vyskytovala u respondentů z rozdílných věkových a příjmových skupin. Největší relativní 

četnost již převedených bytů patřila věkové skupině do 24 let (67 %). Naopak z věkové kategorie 

nad 65 let mělo byt v osobním vlastnictví pouze 33 % respondentů a žádný tuto možnost 

nezvažoval do budoucna. Co se týče rozdělení respondentů na základě příjmů, zde patřily již 

převedené byty častěji respondentům z vyšších příjmových skupin. Naopak nejmenší zastoupení 

převedených bytů patřilo příjmové skupině pod 12 000 Kč (8 %) a pouze 22 % z těchto 

respondentů zvažují danou možnost do budoucna. 

Při osobní formě dotazování byli respondenti doptáváni na důvody jejich rozhodnutí. 

Největším kladem na osobním vlastnictví byla uváděna možnost volně disponovat s bytem 

a volné provádění oprav a úprav bez předchozího schválení družstvem. Jako největší nevýhodou 

byla nejčastěji uváděna obrovská finanční zátěž při odkupu družstevních bytů, kdy musí zájemce 

uhradit úvěry na rekonstrukce, dlužní částky na nájemném a veškeré poplatky za smlouvy 

a právní služby. 

Kladem bytu v nájmu byla uváděna větší pohodlnost z důvodu zajišťování služeb 

potřebné pro bydlení. Zajímavostí a další velkou výhodou se také ukázalo, že zákazníci, kteří 

mají byt od družstva pronajatý, platí nižší částky při opravě domu díky tomu, že družstvo nemusí 

odvádět DPH za služby pro své členy. Nevýhod bylo uváděno hned několik. Nejčastější výhradou 

však pro respondenty je nemožnost volně disponovat s bytem, nutnost svolení od družstva 

při provádění veškerých větších úprav a celková svázanost stanovami bytového družstva.

Bytová družstva nemohou nikomu bránit převést byt do osobního vlastnictví a ani by 

pro SBD Šumperk nebylo vhodné, aby se o něco takového pokoušelo. Doporučovala bych mu 

však, aby se důsledně zaměřilo na komunikaci s klienty, kteří o převodu bytu do osobního 

vlastnictví přemýšlí, či již započali s realizací převodu. Je důležité, aby si tito budoucí vlastníci 

bytu, vytvořili pozitivní vztah k zaměstnancům a práci bytového družstva a aby po převodu bytu 



do vlastnictví i nadále stály o to, aby jejich byty s

Šumperk.

Obr. 5.17: Převod bytu do osobního vlastnictví

5.2 Vyhodnocení hypotéz

Hypotéza č. 1: Respondenti jsou častěji informováni o činnostech družstva prostřednictvím
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schůze domu (38 %).  Získané výsledky se tedy neukázaly pro družstvo jako dostatečně příznivé 

z důvodu rychlé, snadné a neomezené možnosti poskytování všech informací a novinek ohledně 

družstva právě prostřednictvím internetu. 
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Hypotéza č. 2: Webové stránky SBD Šumperk alespoň jednou navštívila větší část respondentů

                       ve věku do 44 let, než respondenti z vyšších věkových kategorií.

Hypotéza č. 2 se zaměřovala na návštěvnost webových stránek SBD Šumperk. 

Navazovala tedy na předchozí hypotézu, která považovala internet jako nejčastějšího 

poskytovatele informací. Cílem druhé hypotézy bylo zjistit, jaká je návštěvnost, konkrétně 

webových stránek družstva (www.sbdsumperk.cz), na základě stáří respondentů. Předpokládala 

jsem, že stránky alespoň jednou navštívilo více respondentů z nižších věkových kategorií, 

konkrétně do 44 let. Tuto hypotézu se podařilo potvrdit. Z respondentů spadajících do skupiny 

pod 24 let navštívilo stránky družstva alespoň jednou 83 % dotázaných. Z věkové skupiny          

25 – 44 let to bylo dokonce 88 %. Naopak u věkové kategorie 45 – 64 let odpovědělo na otázku 

zjišťující návštěvnost kladně jen 64 % dotázaných. Mezi respondenty nad 65 let navštívilo 

stránky pouze 22 % členů družstva. Hypotéza byla potvrzena.

Hypotéza č. 3: Největší návštěvnosti z úseků SBD Šumperk dosahuje úsek ekonomický.

Další hypotéza se zabývala návštěvností jednotlivých úseků družstva. Předpoklad byl, že 

nejvíce respondentů vyhledává v budově družstva nejčastěji úsek ekonomický. U tohoto 

předpokladu bylo možné vycházet z jednotlivých služeb, které zaměstnanci dotyčných úseků 

svým klientům poskytují.  Z výsledků dotazníku se však prokázalo, že nejčastěji navštěvovaný 

úsek družstva je technický (41 %). Pouze 35 % respondentů zvolilo jako nejvyhledávanější úsek 

právě ekonomický. Hypotéza se nepotvrdila.

Hypotéza č. 4: O převodu bytu do osobního vlastnictví uvažují častěji muži než ženy.

Poslední hypotéza předpokládala, že ženy uvažují méně o převodu bytu do osobního 

vlastnictví než muži. Z členů družstva, kteří dotazník vyplňovali, mělo již 27 % byt do osobního 

vlastnictví převeden. Hypotézu se potvrdit nepodařilo. Muži převažovali nad ženami, co se týče 

již převedeného bytu do osobního vlastnictví. V tomto případě již 30 % mužů byt převeden mělo, 

u žen to bylo jen 22%. Z těch, co však byt stále přenechávají pod správou družstva, jen 17 % 

mužů uvažuje, že by tento stav změnilo. Z žen tuto možnost zvažuje do budoucna oproti tomu 

36 %. Hypotéza nebyla potvrzena.



54

6 Návrhy a doporučení

Na základě provedeného marketingového výzkumu se následující kapitola zabývá radami 

a doporučeními pro SBD Šumperk do budoucna, které by podle získaných výsledků měly vést 

ke zvýšení spokojenosti jejich stávajících zákazníků. Veškeré návrhy vyplývají 

z analýzy výsledků výzkumu prováděného přímo v prostorách družstva.

Z výzkumu vyplynulo, že s činností družstva je absolutně spokojených 24 % a spíše 

spokojených 42 % respondentů. Nejčastěji vyjádřili svou spokojenost muži ve věku 25 – 44 let.

Co se týče hodnocení celkové spokojenosti členů družstva, je vidět, že zákazníci jsou 

s poskytovanými službami nadprůměrně spokojeni. Celková průměrná známka tady vyšla 

družstvu 2,17. Na základě dalších otázek rozdělených podle jednotlivých oblastí, je však patrné, 

že v některých oblastech má družstvo ještě prostory pro zlepšení.

Pro družstvo je v první řadě důležité, aby se komplexně zaměřilo na větší propagaci 

svých silných stránek a výhod, které mohou zaujmout jeho členy a vysvětlit jim konkurenční 

výhody, které jim Stavební bytové družstvo Šumperk nabízí. V první řadě by družstvo mělo 

poukázat na svou hlavní konkurenční výhodu, což je poskytování služeb i v rámci víkendů 

či státních svátků. Výzkum poukázal na skutečnost, že až 10 % respondentů nemělo tušení 

o možnosti využívání těchto služeb. Bylo by tedy vhodné zmiňovat tuto skutečnost důrazněji

na webových stránkách i v prostorách družstva, stejně jako ponechávat v družstevních domech 

kontakty na pracovníky zajišťující služby zákazníkům i mimo pracovní dny. Jako další 

konkurenční výhodu, by bylo také vhodné zmínit volbu firem využívaných při revitalizacích 

domů, na základě přání zákazníků. Jelikož 2 % respondentů zastává názor, že družstvo není vždy 

nezaujaté při výběru vhodné firmy pro rekonstrukci, mělo by zde být vedení důkladnější. 

Pro uspokojení i těch náročnějších klientů by bylo vhodné, aby při výběru firem byla prováděna 

řádná veřejná hlasování s následným přehledným vyhodnocením výsledků, která by nemohla vést 

dále ke spekulacím, zda si družstvo nemohlo výsledky upravit na základě vlastní výhodnosti. 

Vhodnou metodou propagace by mohly být také informační letáčky, které by byly 

dostupné v kancelářích bytového družstva a zároveň by byly vyvěšeny na nástěnkách v domech 

patřících SBD Šumperk. Tyto letáčky by  měli obsahovat stručné  shrnutí výhod, které bytové 
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družstvo nabízí svým členům, a které jim konkurence nabídnout nemůže. Letáčky by také měly

čtenáře dále odkazovat na internetové stránky družstva, kde by jednotlivé výhody družstva byly 

rozepsány přehledněji a obšírněji.

Pro lepší pochopení činnosti družstva všemi zákazníky by bylo také vhodné zaměřit se

na dostatečnou úpravu jeho webových stránek, což je v dnešní době nejčastější využívaný 

zdroj pro zjišťování informací. Na základě výzkumu lze konstatovat, že stránky SBD Šumperk 

jsou poměrně hojně navštěvovány. Alespoň jednou je navštívilo 73 % respondentů, z nichž 51 % 

na ně zavítá častěji než 4 x ročně. V první řadě by tedy družstvo mělo zhodnotit vzhled 

a obslužnost stránek a případně ve spolupráci se svými klienty navrhnout nový, uživatelsky 

přívětivý design. S ohledem na výsledky výzkumu by se zaměstnanci bytového družstva měli 

zaměřit převážně na pravidelnou aktualizaci svých webových stránek a také na jejich větší 

propagaci. V současné době například v prostorách SBD Šumperk, a domů spravovaných SBD 

Šumperk nenajdete odkazy na jejich internetové stránky. Přínosem pro bytové družstvo by tedy 

mohlo být, kdyby se na nástěnkách v družstevních domech a nástěnkách v prostorách družstva 

objevovalo vždy jen stručné shrnutí aktuálních kroků družstva, s odkazem, že veškeré bližší 

informace či potřebné dokumenty, se členové dozvědí na oficiálních internetových stránkách 

družstva.

Pro spokojenost zákazníků je také velmi důležitá činnost zaměstnanců jednotlivých úseků 

družstva. Proto dostali respondenti za úkol zhodnotit jejich ochotu, přístup a schopnost 

poskytovat požadované informace. Na základě výzkumu je patrné, že nejvíce respondentů 

vyhledává úsek technický (41 %). Pokud, by tedy družstvo plánovalo do budoucna rozšíření 

svého pracovního týmu, mohlo by být vhodné zvážit zaměřit se právě na úsek technický. 

Přednostně by se však družstvo mělo soustředit na vzdělávání všech svých zaměstnanců. 

Pro klienty je vždy důležitý hlavně profesionální přístup a kvalita poskytovaných informací. 

Cílem družstva by tedy mělo být, aby informace, poskytované jeho zaměstnanci, byli vždy 

aktuální a plnohodnotné.  S ohledem na výsledky dotazníku by se však družstvo mělo zaměřit 

více na činnost ekonomického úseku, který dopadl v rámci výzkumu jako nejhůře hodnocený 

úsek družstva. Průměrné hodnocení tohoto úseku byla podle zúčastněných členů družstva známka 

2,41. Družstvo by se tedy do budoucna mělo zaměřit na automatizaci všech činností a procesů.

Pro zvýšení rychlosti a efektivnosti práce zaměstnanců ekonomického úseku by bylo vhodné 
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vytvoření manuálu, který by popisoval jak rychle a správně postupovat při vyřizování 

jednotlivých žádostí, stížností a požadavků. 

Pro zvýšení kladného hodnocení bytového družstva u zákazníků je také podstatné, jak 

často se mohou obrátit na zaměstnance družstva se svými problémy. Proto se výzkum zaměřoval 

také na spokojenost zákazníků s úředními hodinami. Na základě získaných odpovědí lze 

konstatovat, že úřední hodiny 2x týdně považují respondenti za dostačující. Nespokojenost se 

projevila především u členů družstva, kteří mají v práci delší pracovní dobu a pro které je 

z časových důvodů náročné úřední hodiny družstva využít. Přání na změny úředních hodin 

projevilo 28 % respondentů. Pokud by se tedy družstvo v budoucnu rozhodlo své stávající úřední 

hodiny změnit, mohlo by zde být přínosné vyhradit například půl den navíc, či prodloužit úřední 

hodiny v již stanovené dny alespoň o hodinu.

Pro udržení stávajících zákazníků a oslovení zákazníků nových je však stále nejdůležitější 

poměr kvality poskytovaných služeb a ceny (Příloha č. 2). Výzkum poukázal na fakt, že většina 

respondentů se domnívá, že poplatek, který družstvu za jeho služby odvádí je přiměřený kvalitě 

služeb, kterou za něj získává. Tento názor projevilo 73 % respondentů. Dalších 19 % respondentů 

se však domnívá, že služby poskytované družstvem nejsou dostatečné v porovnání s aktuálním 

poplatkem. S ohledem na výsledky, by se SBD Šumperk mělo prozatím snažit o udržení

poplatku na aktuální hodnotě, případně provádět jeho úpravy v budoucnu postupně, 

s upozorněním svých klientů, z jakých důvodů bylo nutné tento poplatek navýšit.

Závěrem lze SBD Šumperk jen doporučit, aby se pokusilo navázat kontakt s některou 

z agentur orientujících se na marketingové výzkumy, a dosáhlo tak pravidelného provádění 

podobně směřovaných výzkumů, čímž získá možnost i nadále získávat od svých klientů jejich 

názory a přání do budoucna.
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7 Závěr

Cílem bakalářské práce bylo provést marketingový výzkum, na základě kterého bude 

možné posoudit, zda jsou zákazníci spokojeni s činností Stavebního bytového družstva Šumperk 

a následně doporučit příslušná opatření k dosažení vyšší spokojenosti zákazníků. 

Práce průběžně zhodnotila prostředí bytových družstev, stručně charakterizovala prvky a 

vlastnosti marketingového mixu služeb, popsala kroky prováděné v rámci přípravné a realizační 

fáze marketingového výzkumu a závěrem na základě analýzy výsledků byly provedeny návrhy a 

doporučení pro zlepšení činnosti družstva do budoucna. 

Výsledky marketingového výzkumu ukázali, že zákazníci Stavebního bytového družstva 

Šumperk vnímají jeho činnost převážně kladně, a jako nadprůměrnou ohodnotilo jeho celkovou

činnost 66 % respondentů. Za pozitivní zjištění lze také označit, že pouze 24 % respondentů se do 

budoucna zamýšlí nad možností převodu bytu do osobního vlastnictví a 27 % těch, kteří již byt 

převeden mají, ponechávají jeho správu stále pod vedením družstva. Kladně byly také hodnoceny 

konkurenční výhody družstva. Se zajišťováním služeb i mimo pracovní dny bylo spokojeno 68 % 

respondentů. Negativním zjištěním bylo, že 10 % dotázaných o službách poskytovaných 

Stavebním bytovým družstvem Šumperkem nebylo dostatečně informováno. Možnost zapojení se 

do rozhodování při volbě vhodné firmy pro revitalizaci domu hodnotilo kladně 56 % 

respondentů.

Z výsledů výzkumu pak vyplynula hlavní doporučení pro činnost družstva, a to 

masivnější propagace vlastních předností před konkurencí v budoucnu a zaměření se na 

vzdělávání a zajištění profesionálního přístupu všech zaměstnanců.

Bakalářská práce, její závěry a doporučení by měli dopomoci šumperskému družstvu 

zamezit v poklesu jeho stávajících klientů, či k snazšímu získávání nových členů a také do 

budoucna mu pomůže při plánování jeho dalších strategií, které by měli směřovat k lepšímu a 

efektivnějšímu uspokojování potřeb stávajících klientů. Výsledky výzkumu, jejich vyhodnocení a 

doporučení by také měli pomoci SBD Šumperk lépe působit na nové členy a hned od začátku si 

s nimi vytvářet dobré vztahy založené na spokojenosti a důvěře.
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Přestože byl výzkum prováděn na členech Stavebního bytového družstva Šumperk, jsou 

doporučení a návrhy aplikovatelné i na další bytová družstva v regionu i republice. Budoucí 

vynaložené finanční prostředky na marketing v oblasti bytových družstev by mohly přinést

pozitivní výsledky na rozvoj jejich činností.  
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Příloha č. 1 – SBD Šumperk se současnými zaměstnanci

        Zdroj: www.sbdsumperk.cz; interní zdroje SBD Šumperk



Příloha č. 2 – Ukázka revitalizovaných domů SBD Šumperk

       

       

Zdroj: www.sbdsumperk.cz



Příloha č. 3 – Měsíční provozní náklady

Položka Nájemci (v Kč) Majitelé (v Kč)

Přímé náklady:

materiál 3 3

energie 3,2 3,2

opravy a údržba 4 4

software 5 5

přímé náklady celkem 15,2 15,2

Přímé mzdy:

mzdové náklady 86 86

funkcionářské odměny 14 14

sociální a zdravotní pojištění 30 30

přímé mzdy celkem 130 130

Ostatní přímé náklady:

poštovné 1,7 1,7

telefony, mobily 2,2 2,2

školení 0,5 0,5

ostatní přímé náklady celkem 4,4 4,4

Provozní režie:

reprezentace 0,5 0,5

odpisy hmotného majetku 2,4 2,4

pojištění 1 1

daň z nemovitosti 0,1 0,1

ostatní služby 3 3

Příspěvky na stravování 2,3 2,3

provozní režie celkem 9,3 9,3

Správní režie:

příspěvek SČMBD 2,8 2,8

soudní poplatky, kolky 1,2 1,2

odměny bankám 2,1 2,1

správní režie celkem 6,1 6,1

Náklady celkem 165 165

Příjmy:

příspěvky družstva 42 0

penále a poplatky 7 7

dividendové mimořádné výnosy 6 6

příjmy celkem 55 13

VÝSLEDNÁ KALKULACE 110 152



Příloha č. 4 - Dotazník

Dobrý den,

jsem studentka 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a obracím se na Vás s žádostí o 

vyplnění krátkého dotazníku. Téma dotazníku je Měření spokojenosti zákazníků bytového 

družstva. Vyplnění dotazníku nezabere více než 10 minut Vašeho času. Dotazník je anonymní a 

jeho výsledky poslouží pro zpracování bakalářské práce. Na základě získaných informací může 

také SBD Šumperk využít Vaše názory pro svou další činnost.

Při vyplňování dotazníku vybírejte z nabízených variant pouze jednu správnou odpověď. 

Předem děkuji za spolupráci. 

S pozdravem

Petra Cabáková

1. Jakou známkou byste ohodnotil(a) Vaši celkovou spokojenost se službami SBD 
Šumperk?            (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

2. Jak byste ohodnotil(a) svou informovanost o činnostech SBD Šumperk?
(1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

3. Kde se o činnostech SBD Šumperk dozvídáte nejčastěji?

1. Internet
2. Schůze domu
3. V sídle družstva
4. Z aktivu předsedů samospráv
5. Jiné



4. Navštívil(a) jste někdy webové stránky SBD Šumperk?
1. Ano
2. Ne (přejděte k otázce č. 7)

5. Jak často tyto stránky navštěvujete?
1. Méně, než jednou za rok
2. 1x nebo 2x ročně
3. 3x nebo 4x ročně
4. Častěji, než 4x ročně

6. Ohodnoťte jejich jednotlivé charakteristiky:                                                                           
(1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

Přehlednost 1 2 3 4 5

Aktuálnost 1 2 3 4 5

Užitečnost informací 1 2 3 4 5

Rozsah informací 1 2 3 4 5

Celkový vzhled stránek 1 2 3 4 5

7. Na který úsek bytového družstva se obracíte nejčastěji?
1. Ekonomický 
2. Technický
3. Úsek předsedy představenstva

8. Jak byste ohodnotil(a) činnost (ochota, přístup, kvalita poskytovaných informací)

zaměstnanců jednotlivých úseků?  (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

Ekonomický 1 2 3 4 5

Technický 1 2 3 4 5

Úsek předsedy představenstva 1 2 3 4 5

               

9. Jsou pro Vás dostačující úřední hodiny družstva?
1. Ano
2. Spíše ano
3. Nevím
4. Spíše ne
5. Ne



10. Pokud Vám úřední hodiny nevyhovují, uveďte jakou změnu byste uvítal(a). (jiný den, jiná 
doba apod.)

11. Poskytuje Vám SBD Šumperk dostatečné informace o revitalizaci domů a možnosti 
úvěrování investičních akcí?
1. Ano
2. Spíše ano
3. Nevím
4. Spíše ne
5. Ne

12. Jste spokojeni s rozsahem firem, které nabízí družstvo svým klientům při správě 
domů?
1. Ano
2. Spíše ano
3. Nevím
4. Spíše ne
5. Ne

13. Jak jste spokojen(a) se zajišťováním informační a havarijní služby mimo pracovní 
dny?
1. Velmi spokojen(á)
2. Spíše spokojen(á)
3. Ani spokojen(á), ani nespokojen(á)
4. Spíše nespokojen(á)
5. Velmi nespokojen(á)
6. Nevím o těchto službách

14. Výše povinného poplatku za služby družstvu s ohledem na jejich rozsah a kvalitu Vám 
připadá jako:
1. Velmi vysoký
2. Spíše vysoký
3. Přiměřený
4. Nízký

15. Znáte i jiné společnosti v Šumperku poskytující služby shodné se SBD Šumperk? 
Pokud ano, uveďte jaké.
1. Ano 
2. Ne



16. Uvažujete o převodu bytu do osobního vlastnictví?
1. Ano
2. Ne
3. Již byt převeden mám

17. Jste:
1. Muž
2. Žena

18. Věk:
1. Do 24 let
2. 25 – 44 let
3. 45- 64 let
4. 65 let a více

19. Kde se nachází Vaše bydliště?
1. Přímo v Šumperku
2. V některé z okolních obcí, uveďte ve které:

20. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?
1. Méně než 12 000 Kč
2. 12 000 – 20 000 Kč
3. 20 001 – 30 000 Kč
4. 30 000 Kč a více 



Příloha č. 5 – Základní výsledky (třídění 1. a 2. stupně)

Celková spokojenost se službami

Známka Absolutní četnost Relativní četnost

1 24 24%

2 42 42%

3 28 28%

4 5 5%

5 1 1%

Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

1 24% 27% 19% 17% 24% 22% 33%

2 42% 45% 36% 67% 55% 28% 11%

3 28% 23% 36% 17% 16% 50% 11%

4 5% 5% 6% 0% 4% 0% 33%

5 1% 0% 3% 0% 0% 0% 11%

Celková informovanost o činnostech

Známka Absolutní četnost Relativní četnost

1 21 21%

2 58 58%

3 21 21%

4 0 0%

5 0 0%

Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

1 21% 22% 19% 33% 12% 33% 11%

2 58% 72% 33% 0% 80% 44% 33%

3 21% 6% 47% 67% 8% 22% 56%

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



Zdroj informací o činnostech družstva

Zdroj Absolutní četnost Relativní četnost

Schůze domu 38 38%

Internet 29 29%

Sídlo družstva 17 17%

Aktiv předsedů samospráv 9 9%

Domovní nástěnka 6 6%

Jiní lidé 3 3%

Místní tisk 1 1%

Zdroj Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

Schůze domu 38% 39% 36% 0% 41% 42% 33%

Internet 29% 36% 17% 67% 41% 14% 0%

Sídlo družstva 17% 14% 22% 33% 12% 22% 11%

Aktiv předsedů samospráv 6% 8% 3% 0% 4% 11% 0%

Domovní nástěnka 6% 3% 11% 0% 2% 8% 22%

Jiní lidé 3% 0% 8% 0% 0% 3% 22%

Místní tisk 1% 0% 3% 0% 0% 0% 11%

Návštěvnost webových stránek

Návštěvnost Absolutní četnost Relativní četnost

Ano 73 73%

Ne 27 27%

Návštěvnost Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

Ano 73% 75% 69% 83% 88% 64% 22%

Ne 27% 25% 31% 17% 12% 36% 78%



Četnost návštěv webových stránek

Návštěvnost Absolutní četnost Relativní četnost

Častěji než 4x ročně 37 51%

3x - 4x ročně 22 30%

1x - 2x ročně 14 19%

Méně než 1x ročně 0 0%

Charakteristiky webových stránek

Absolutní četnost

Charakteristiky 1 2 3 4 5

Přehlednost 19 28 20 6 0

Aktuálnost 17 33 16 5 2

Užitečnost informací 13 23 18 16 3

Rozsah informací 0 17 38 18 0

Celkový vzhled 6 17 36 13 1

Relativní četnost

Charakteristiky 1 2 3 4 5

Přehlednost 26% 38% 27% 8% 0%

Aktuálnost 23% 45% 22% 7% 3%

Užitečnost informací 18% 32% 25% 22% 4%

Rozsah informací 0% 23% 52% 25% 0%

Celkový vzhled 8% 23% 49% 18% 1%

Návštěvnost Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

Častěji než 4x ročně 51% 41% 69% 40% 78% 25% 0%

3x - 4x ročně 30% 34% 22% 40% 14% 53% 0%

1x - 2x ročně 19% 25% 8% 20% 8% 22% 100%

Méně než 1x ročně 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



Návštěvnost jednotlivých úseků

Úsek Absolutní četnost Relativní četnost

Technický 41 41%

Ekonomický 35 35%

Předsedy představenstva 24 24%

Úsek Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

Technický 41% 36% 50% 33% 29% 58% 44%

Ekonomický 35% 30% 44% 50% 41% 22% 44%

Předsedy představenstva 24% 34% 6% 17% 31% 19% 11%

Činnost zaměstnanců jednotlivých úseků

Absolutní četnost

Úsek 1 2 3 4 5

Technický 12 44 32 10 1

Ekonomický 46 27 19 5 3

Předsedy představenstva 28 34 29 7 2

Relativní četnost

Úsek 1 2 3 4 5

Technický 12% 44% 32% 10% 1%

Ekonomický 46% 27% 19% 5% 3%

Předsedy představenstva 28% 34% 29% 7% 2%



Spokojenost s úředními hodinami

Spokojenost Absolutní četnost Relativní četnost

Ano 9 9%

Spíše ano 33 33%

Nevím 30 30%

Spíše ne 22 22%

Ne 6 6%

Spokojenost Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

Ano 9% 5% 17% 0% 2% 14% 33%

Spíše ano 33% 38% 25% 50% 31% 33% 33%

Nevím 30% 33% 25% 17% 27% 39% 22%

Spíše ne 22% 19% 28% 17% 33% 11% 11%

Ne 6% 6% 6% 17% 8% 3% 0%

Informovanost o revitalizaci domů a možnosti úvěrování

Spokojenost Absolutní četnost Relativní četnost

Ano 31 31%

Spíše ano 28 28%

Nevím 23 23%

Spíše ne 13 13%

Ne 5 5%

Spokojenost Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

Ano 31% 33% 28% 0% 20% 56% 11%

Spíše ano 28% 34% 17% 50% 37% 19% 0%

Nevím 23% 16% 36% 33% 24% 17% 33%

Spíše ne 13% 14% 11% 0% 14% 6% 44%

Ne 5% 3% 8% 17% 4% 3% 11%



Spokojenost s rozsahem nabízených firem

Spokojenost Absolutní četnost Relativní četnost

Ano 17 17%

Spíše ano 39 39%

Nevím 25 25%

Spíše ne 11 11%

Ne 8 8%

Spokojenost Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

Ano 17% 20% 11% 0% 22% 17% 0%

Spíše ano 39% 38% 42% 33% 49% 31% 22%

Nevím 25% 23% 28% 50% 18% 31% 22%

Spíše ne 11% 11% 11% 17% 4% 17% 22%

Ne 8% 8% 8% 0% 6% 6% 33%

Spokojenost se zajišťováním informační a havarijní služby mimo pracovní dny

Spokojenost Absolutní četnost Relativní četnost

Velmi nespokojen(á) 0 0%

Spíše nespokojen(á) 0 0%

Nevím o službách 10 10%

Ani spokojen(á), ani nespokojen(á) 22 22%

Spíše spokojen(á) 31 31%

Velmi spokojen(á) 37 37%

Spokojenost Celkem Muži Ženy Do 24 let
25 - 44 

let

45 - 64 

let

Nad 65 

let

Velmi nespokojen(á) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Spíše nespokojen(á) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nevím o službách 10% 5% 19% 83% 4% 0% 3%

Ani  spokojen(á),

ani nespokojen(á)
22% 20% 25% 0% 14% 36% 22%

Spíše spokojen(á) 31% 33% 28% 17% 16% 53% 23%

Velmi spokojen(á) 37% 42% 28% 0% 65% 11% 11%



Spokojenost s výší poplatku

Poplatek Absolutní četnost Relativní četnost

Velmi vysoký 6 6%

Spíše vysoký 13 13%

Přiměřený 73 73%

Nízký 18 18%

Poplatek Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

Velmi vysoký 6% 3% 3% 17% 2% 0% 44%

Spíše vysoký 13% 7% 6% 50% 4% 14% 33%

Přiměřený 73% 48% 25% 33% 80% 83% 22%

Nízký 8% 6% 2% 0% 14% 3% 0%

Znalost jiných šumperských společností

Znalost Absolutní četnost Relativní četnost

Ano 82 82%

Ne 18 18%

Znalost Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

Ano 82% 86% 75% 67% 92% 86% 22%

Ne 18% 14% 25% 33% 8% 14% 78%

Převod bytu do osobního vlastnictví

Převod bytu Absolutní četnost Relativní četnost

Ano 24 24%

Ne 49 49%

Již převeden 27 27%

Převod bytu Celkem Muži Ženy Do 24 let 25 - 44 let 45 - 64 let Nad 65 let

Ano 24% 17% 36% 17% 24% 31% 0%

Ne 49% 53% 42% 17% 65% 28% 67%

Již převeden 27% 30% 22% 67% 10% 42% 33%






