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Anotace 

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy spokojenosti zákazníků pomocí 

marketingového výzkumu u společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. Celá práce 

je rozdělena na dvě kapitoly, z nichž jedna část se věnuje teoretické stránce a druhá část se 

zabývá praktickou stránkou. V úvodní části teoretické kapitoly jsou stanoveny cíle 

bakalářské práce, které mají být dosaženy marketingovým výzkumem. Poté je teoreticky 

popsán marketingový výzkum. V praktické části bakalářské práce je realizován 

marketingový výzkum Havířovské teplárenské společnosti a na základě získaných 

výsledků z dotazníkového šetření jsou navrženy doporučení pro společnost. 

 

Klíčová slova: spokojenost, konkurence, marketingový výzkum, zákazník, 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 

 

 

Summary 

The aim of this work is the analysis of customer satisfaction through marketing 

research company in Havirov Heating plant company, a.s. The thesis is divided into two 

chapters, one part deals with theory and the second part deals with the practical aspect of 

the introductory part of the theoretical chapters, the thesis targets to be achieved by 

marketing research. Then it is theoretically described by marketing research. In the 

practical part of this work is carried out marketing research Havirov heating plant company 

and on the basis of the results of the survey recommendations are designed to society. 

Key words: satisfaction, competition, marketing research, customer, Havirov 

rating plant Corporation, a.s. 
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Seznam zkratek 

°C  stupeň Celsia 

ACSI  American Satisfaction Customer Index 

aj.  a jiné 

atd.   a tak dále 

cca  přibližně 

cit.  citováno 

CO2  oxid uhličitý 

cm
2  

Centimetr čtvereční 

CZT   Centrální zásobování teplem 

č.  číslo 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

ECSI  European Customer Satisfaction Index 

el.  elektrických 

FO  fyzická osoba 

GJ  Giga Joule 

HTS, a.s.  Havířovská teplárenská společnost, akciová společnost 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

km  Kilometr 

km/h  Kilometr za hodinu 

ks  kusy 

m  Metr 

m
2  

Metr čtvereční 

MHD  Městská Hromadná Doprava 

mm  Milimetr 

MRA  Městská realitní agentura 

MV  marketingový výzkum 

MWt  Megawat tepelný 



 

např.  například 

OR  Obchodní rejstřík  

OV  osobní vlastnictví 

PS  předávací stanice 

PVC  Polyvinylchlorid 

RPG  RPG Real Estate 

SOU  střední odborné učiliště 

SV  studená voda 

TP  teplá voda 

TV  teplá voda  

tzv.  takzvaný 

ÚT  ústřední topení 

vč.  včetně 

Web  World Wide Web 
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1. Úvod, cíl práce 

Spokojenost je definována jako „míra naplnění očekávání zákazníka, která je spojená s 

tím, jak zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt” [3]. V dnešním turbulentním 

konkurenčním prostředí, by jedním ze strategických úkolů každé firmy měla být vedle 

inovací a neustálé kontroly svých výrobků či služeb také maximalizace spokojenosti 

zákazníka, a na tohle by neměl zapomínat management ať už na TOP úrovni nebo na 

úrovních nižších. Spokojený zákazník se většinou vrací, kupuje více, kupuje si i jiné 

výrobky či služby, zmíní se o svých pocitech a zkušenostech svým členům rodiny, 

přátelům a známým.  

Mnoho statistických šetření po celém světě prokázalo, že cena uchování si svého 

zákazníka je zhruba desetinová v porovnání s jeho náročným získáváním. Trhy mnoha 

výrobků a služeb ať už u nás nebo ve světě jsou pod neustálým drtivým tlakem 

konkurence. Důsledně uplatňována orientace přímo na zákazníka má přímý vliv na jeho 

spokojenost. 

Spokojeností zákazníka získává podnik výrazně silnější postavení na trhu a tím si 

vytváří silné základy po celou dobu své existence. I zde v neustálém boji konkurence, kde 

stejně jako v přírodě platí zákon silnějšího, znamená, že negativní zkušenosti zákazníků se 

šíří mnohonásobně rychleji než zkušenosti pozitivní. Z vlastní zkušenosti vím, že si 

nemůžeme vzpomenout na název společnosti, jejíž výrobky či služby nás uspokojily, ale ty 

společnosti, se kterými jsme spokojeni nebyli, se nám vybaví okamžitě. Existuje pro to 

minimálně jedno logické vysvětlení. 

S výrobkem či službou, které nás uspokojily a splnily naše potřeby a přání a přinesly 

nám nějaký užitek se, málokdy svěřujeme svému okolí, že fungovaly bez problémů a 

kvalitně. To přece očekáváme, když jsme si za to zaplatili. Jakmile, ale produkt nesplňuje 

naše požadavky, okamžitě varujeme své okolí o nástrahách a nekvalitním provedení. Je 

dokázáno, že se svoji spokojeností se podělíme v průměru se třemi lidmi a o 

nespokojenosti řekneme devíti lidem.  

Většina dnešních podniků a firem věnují velkou pozornost na přilákání nových 

zákazníků. Péčí o stávající zákazníky odsouvají do pozadí. Přibližně 70 % rozpočtů firem 

na marketingovou propagaci a výzkum je věnováno na získávání nových zákazníků, 

přestože 90 % příjmů, je zajišťováno stálými zákazníky. Podniky by se měly zaměřovat na 
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udržování stálých zákazníků, protože i přes maximální spokojenost mohou odejít ke 

konkurenci ať už ze zvědavosti nebo z jiných důvodů, ale v prvé řadě by neměly 

zapomínat, že jejich zanedbáváním přicházejí až o třetinu svých celkových příjmů. [1,15]. 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků vybrané 

společnosti pomocí marketingového výzkumu. Vybranou společností je Havířovská 

teplárenská společnost, a.s. (dále jen HTS, a.s.). 

V následující kapitole bakalářské práce je představena HTS, a.s. a uvedena její 

podnikatelská činnost. 

Třetí kapitola je zaměřena na teoretické vymezení analýzy spokojenosti zákazníků a 

marketingového výzkumu. 

Čtvrtá kapitola bakalářské práce se zabývá analýzou výsledků provedeného 

marketingového výzkumu. Výzkum se věnuje analýze spokojenosti stávajících koncových 

zákazníků ve všech částech města Havířov. Pomocí sestaveného dotazníku je provedena 

analýza celkové spokojenosti zákazníků HTS a.s. Po analýze a výsledků jsou navržena 

opatření k výraznější spokojenosti zákazníků.  

Pátá kapitola se zabývá návrhem a opatřením. V této kapitole jsou uvedeny návrhy a 

opatření na zkvalitnění poskytovaných služeb pro stávající i potencionální zákazníky, které 

vyplývají z výsledků provedeného marketingového výzkumu. V šesté kapitole je 

provedeno celkové zhodnocení bakalářské práce.  
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

HTS, a.s. je společností, jejímž hlavním cílem je spolehlivá a kvalitní dodávka tepla 

pro ústřední vytápění a příprava teplé vody v městě Havířov. Společnost klade největší 

důraz na spokojenost svých zákazníků s dodávkou teplé energie za přijatelnou cenu 

s minimálními negativními dopady na životní prostředí nejen okolo města Havířov. 

Investice HTS, a.s. jsou především orientovány do zvýšení spolehlivosti a kvality dodávek 

tepelné energie a do zvýšení vlastních úspor při dodávkách tepelné energie pro obyvatele a 

ostatní odběratele města Havířov.  

Distribuce a výroba tepelné energie se podílí okolo 90 % na celkových výnosech 

společnosti. Cena tepelné energie pro konečné odběratele jsou stanovovány v souladu 

s Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. [11].  

Dle Obchodního rejstříku (dále jen OR), jsou podrobné údaje o společnosti HTS, a.s. 

uvedeny níže. Pohled na budovu společnosti je zobrazen na Obrázku č. 1. Na následujícím 

obrázku č. 2 je uvedeno logo společnosti. 

Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno:   Havířovská teplárenská společnost, a.s. 

Sídlo společnosti:    Havířov, Šumbark 

     Konzumní 298/6a 

     PSČ 73601  

Den vzniku:     9. 10. 1995 

Identifikační číslo:   61974706 

Daňové identifikační číslo:  CZ61974706 

Stav subjektu:    aktivní subjekt 

Právní forma:  akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku  

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B. 

vložka 1113 

Základní kapitál:    344 000 000,- Kč 

Jediný akcionář:    Havířov – Město [11]  
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Obrázek č. 1: Sídlo společnosti HTS, a.s. 

 

Pramen: [vlastní fotografie] 

 

Obrázek č. 2: Logo HTS, a.s. 

               

    Pramen: [11]  

2.1. Kapitál 

Základní kapitál společnosti činí 344 000 000 Kč. Hodnota kmenových akcií na jméno 

je 10 000 000 Kč, počet akcií je 33 ks, akcie jsou v listinné podobě. Hodnota kmenových 

akcií na jméno je 1 000 000 Kč, počet akcií je 14 ks. [14] 

Procentuální údaje o jednotlivých typech akcií tvořících základní kapitál HTS, a.s. je 

uveden níže v grafu č. 1. Struktura a počet zaměstnanců je uvedena v příloze č. 1. 
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Graf č. 1: Rozložení typu akcií společnosti HTS, a.s. 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

2.2. Historie a základní činnosti společnosti 

Soustava centrálního zásobování teplem (dále jen CZT) se v Havířově vyvíjela 

v průběhu 50. – 80. let minulého století. Geografická stavba a charakter odběru 

s převažující bytovou zástavbou byly hlavními podněty pro vybudování horkovodního 

rozvodu s projektovými parametry horké vody na zdroji 160 °C / 60 °C. Takto vybudovaná 

soustava CZT řešila zásobování teplem (ÚT) a teplou vodou (TV) pomocí předávacích 

stanic voda – voda a na ně napojených rozsáhlých sídlištních čtyřtrubkových rozvodů 

s centrální regulací teploty ÚT i TV [13]. 

V celém městě byly stanoveny parametry otopné vody na 92,5 °C / 67,5 °C při 

venkovní teplotě -15 °C. V průběhu celého období činnosti Havířovské teplárenské 

společnosti probíhaly opravy rekonstrukce a modernizace zařízení soustavy CZT, které 

vedly k odstranění nedostatků a k zajištění trvale kvalitních dodávek tepla a teplé vody. 

Centrální dispečink HTS, a.s. disponuje technologickými systémy, které jsou schopny 

pojmout velké množství informačních bodů, vznikajících při aplikaci decentralizace 

vytápění. Výhodou těchto technologických systémů je možnost dálkové úpravy parametrů 

regulace okruhů soustavy, dle požadavků koncových odběratelů a schopnost zaznamenávat 

trendy a parametry dodávek [13]. 

96% 

4% 

Kmenové akcie na jméno 

33 ks 

Kmenové akcie na jméno 

14 ks 
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Centrální dispečink HTS, a.s. je uveden na obrázku č. 3: 

Obrázek č. 3: Centrální dispečink HTS, a.s. 

 

Pramen: [interní zdroj] 

HTS, a.s. provozuje v současné době 73 předávacích stanic. Z tohoto celkového počtu 

byla rekonstruována technologie výše zmíněných systémů na celkem 58 PS. Moderní 

technologie deskových ohřívačů byla náhradou za staré trubkové ohřívače. Zároveň byla 

také modernizována a rekonstruována další zařízení a technologie např. čerpadla, prvky 

měření a regulace. Tyto rekonstrukce a vylepšení byly prováděny s cílem dosažení 

maximálních energetických opatření v oblasti úspor elektrické energie a tepla [13]. 

V roce 1964 byl založen Bytový podnik Havířov, který sloužil jako organizace 

spravující bytový fond. V roce 1968 došlo k rozdělení Bytového fondu Havířov na dvě 

střediska, která spravovala bytový fond a tepelná zařízení v jednotlivých částech města 

Havířov. V roce 1969 došlo k následnému opětovnému sloučení Bytového podniku do 

jednoho celku. V roce 1994 došlo na základě zpracování a předložení privatizačního 

projektu vedení města k rozdělení Bytového podniku Havířov na část spravující bytový 

fond v majetku města a na část spravující tepelná zařízení [13]. 

Dne 9. 10. 1995 vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Havířov akciová 

společnost pod obchodním jménem Havířovská teplárenská společnost, a.s. Dle zápisu 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1113 je 

předmět podnikání společnosti HTS, a.s. následující: rozvod tepelné energie, zámečnictví, 

vodoinstalatérství, topenářství, zednictví, instalatérství, montáž a opravy vyhrazených 
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plynových zařízení, izolatérství, výroba instalace a opravy elektronických zařízení a strojů, 

výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, poskytování technických služeb, výroba, 

montáž a opravy měřidel a měřících soustav, výroba a rozvod tepelné energie [13]. 

Zámečnické práce 

Zámečnické práce představují výrobu a montáž autobusových čekáren, výrobu a 

montáž balkónového zábradlí, výrobu a montáž oplocení, drobné ocelové konstrukce, 

svářečské práce (autogen, el. oblouk, v ochranné atmosféře CO2, misonu nebo argonu) 

[13]. 

Vodoinstalatérské práce 

Vodoinstalatérské práce představují montáž a demontáž potrubí SV, montáž a 

demontáž vnitřních PVC odpadů, montáže a demontáže hydrantů, montáže a demontáže 

zdravotechniky, montáže ohřívačů vody, údržba a montáže měřidel SV a TV, mechanické 

čištění vnitřních odpadů [13]. 

Topenářské práce 

Topenářské práce představují výrobu a montáž předávacích stanic (CZT), údržbu, 

opravy a rekonstrukce předávacích stanic, údržba a opravy sekundárních rozvodů 

předávacích stanic, montáž a opravy předizolovaného potrubí, výrobu a montáž 

doplňovacích zařízení topných soustav, zaregulování topných soustav v objektech, montáž 

regulačních uzlů topných soustav, montáže a demontáže ventilů ÚT, regulačních armatur, 

termoregulačních ventilů montáž a demontáž těles ÚT (ocelových, litinových, 

hliníkových), montáže a demontáže potrubí ÚT v kovu, plastu a mědi, montáže ÚT v 

půdních nástavbách a vestavbách, úpravy, opravy a demontáže kotelen na tuhá paliva, 

montáž kotlů na tuhá paliva [13]. Výroba předávací stanice je uvedena na obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 4: Výroba předávací stanice 

 

Pramen: [interní zdroj] 

Montáže, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 

Montáže, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení představují montáž a 

údržbu elektro zařízení předávacích stanic, montáž a opravy vnitřních rozvodů 

elektroinstalace, pravidelné elektro revize a kontroly el. ručního nářadí a  el. spotřebičů a 

elektrických prodlužovacích přívodů [13]. 

Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 

Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení zahrnují montáž a údržbu zařízení 

plynových kotelen, montáž a údržbu plynových těles, montáž a údržbu plynových ohřívačů 

vody, montáž a demontáž domovních plynových rozvodů (plynoměry, sporáky), montáž a 

demontáž plynových přípojek pro domy (HUP) [13]. 

Popis infrastruktury 

HTS, a.s. dodává teplo ze 73 horkovodních předávacích stanic a 168 objektových 

předávacích stanic, vyrábí teplo v 9 plynových kotelen, z nich žádná není na tuhá paliva, 

provozuje 35 km sekundárních tepelných sítí, ročně dodává cca 1 milion GJ tepelné 
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energie, teplem zásobuje více než 20 000 domácností. Dodávku tepla měří pomocí cca 

1000 ks ultrazvukových měřičů tepla [13]. 

Horkovodní předávací stanice 

,,Horkovodní předávací stanice zajišťují distribuci tepla a teplé vody do jednotlivých 

objektů odběratelů prostřednictvím sekundárních rozvodů tepla.  Jako primární topné 

médium je využívána horká voda, která je následovně pomocí výměníků přetvářena na 

topné médium pro ÚT. V dalších výměnících je zajišťován ohřev teplé vody. Distribuce 

tepla a teplé vody je zajišťována prostřednictvím oběhových čerpadel. Výše popsaný 

systém je používán u čtyřtrubkového rozvodu tepla a teplé vody. V případě 

dvoutrubkového rozvodu tepla horkovodní předávací stanice zajišťuje pouze distribuci 

topného média pro objektové předávací stanice‘‘ [13]. Horkovodní předávací stanice je 

uvedena na obrázku č. 5. 

Obrázek č. 5: Horkovodní předávací stanice 

 

Pramen: [interní zdroj] 
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Objektové předávací stanice 

,,Objektová předávací stanice je na rozdíl od horkovodní předávací stanice umístěna 

přímo v objektu, který zásobuje. Teplo je pak do ní dodáváno pomocí dvoutrubkového 

rozvodu. Toto teplo je pak přímo v objektové stanici směšováním upraveno pro dodávku 

tepla přímo do otopných těles. V deskovém výměníku je pak vyráběna teplá voda pro 

příslušný objekt. Výhodou je možná úprava teploty vytápění přímo dle potřeb objektu 

(např. u zateplených domů je možno volit nižší teplotu) a výroba teplé vody je měřena 

přímo pro jednotlivý objekt‘‘ [13]. Objektová předávací stanice je uvedena na obrázku č. 6. 

Obrázek č. 6: Objektová předávací stanice 

  

Pramen: [interní zdroj] 
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Oblast projektových předávacích stanic 

Z celého rozsahu zařízení HTS, a.s. bylo celkem 12 okruhů horkovodních předávacích 

stanic rekonstruováno na systém zásobování teplem vody pomocí dvoutrubkového 

sekundárního rozvodu a objektových tlakově závislých předávacích stanic [13]. 

Oblast sekundárních rozvodů 

Z provozovaných 73 horkovodních stanic nemá sekundární rozvod 25 předávacích 

stanic. 12 horkovodních předávacích stanic bylo přebudováno na dvoutrubkový systém, 

což sebou neslo nutnost zrekonstruovat celý okruh potrubí sekundárního rozvodu. Při 

celých rekonstrukcích bylo používáno moderní technologie předvolovaného potrubí.  

Celková výměna sekundárních rozvodů byla do konce roku 2010 provedena u 10 okruhů 

sekundárních rozvodů [13]. 
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3. Teoretické vymezení analýzy spokojenosti zákazníků a 

marketingového výzkumu 

Na marketingový výzkum (dále jen MV) se můžeme dívat z mnoha úhlů pohledu a 

existuje pro něj mnoho definic. Účelem marketingového výzkumu je pomáhat hledat řešení 

a zdokonalovat důležitá marketingová rozhodnutí, na kterých mnohdy závisí budoucnost 

společnosti, podniku nebo firmy. Dnešní svět, kde prakticky neexistují bariéry pro 

obchodování s prakticky čímkoliv, potřebují nadnárodní korporace, velké a malé podniky, 

ale i neziskové společnosti co nejvíce informací o konkurenčním prostředí, o cenách, 

vývoji, nabízených výrobcích nebo službách, ale hlavně o svých a potenciálních 

zákaznicích. Vedení firem pro sběr a analýzu informací využívají svá marketingová 

oddělení nebo vnější zdroje jako jsou externí firmy a výzkumné organizace. I v dnešní 

době často převládají názory, že MV je časově náročný a nákladný a manažeři šetří na 

nesprávném místě. Důkladně provedený MV vede v mnoha případech k vyšším ziskům, a 

spokojenosti klientů [3].  

3.1. Definice marketingu 

Mnoho lidí si v dnešní době pod pojmem marketing představí jen reklamu v televizi 

nebo jiném médiu. Nejvýstižnější definice marketingu je podle Kotlera třeba ,,chápat 

nikoliv ve starém významu jako schopnost prodat - ,,přesvědčit a prodat‘‘ – ale v novém 

významu uspokojování potřeb zákazníka‘‘[2]. 

3.2. Definice spokojenosti zákazníků 

,,Spokojenost se dá definovat jako subjektivní pocit člověka o naplnění jeho potřeb a 

přání. Ta jsou podmíněna jak zkušenostmi a očekáváním, tak osobností a prostředím.‘‘ [6] 

Je třeba si uvědomit, že pojmy spokojenost, loajalitu (věrnost) a retenci (očekávání) 

v žádném případě nemůžeme uvádět jako přímou úměru [12]. 

Spokojenost zákazníka je definována jako ,,míra naplnění očekávání zákazníka, která 

je spojená s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt‘‘ [12]. Čistě teoreticky 

vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu, která spočívá v zákazníkově očekávání a 

parametrech produktu nebo služby a užitné hodnoty a v následném srovnání se zkušeností 

po nákupu. Pokud je zkušenost zákazníka vyšší než jeho očekávání, je spokojen, 
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v opačném případě je nespokojen a odchází. Je třeba také vždy brát v úvahu dostupnost 

produktu nebo služby na trhu, vliv času, opakovanou spokojenost nebo nespokojenost a 

tendenci zákazníka k zvyklostnímu chování či touze zkoušet stále nové produkty a služby 

po celém trhu u jiných poskytovatelů [6]. 

Mezi spokojeností a věrností existuje vazba, která dokazuje, že se věrným zákazníkem 

stane většinou spokojený zákazník, ale není pravidlem, že tomu tak bude u všech 

zákazníků [12]. 

Následující schéma ukazuje rozložení zákazníků do čtyř skupin: 

Schéma 1: Matice spokojenosti a věrnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [12 + vlastní zpracování] 

 

Skokani – velká konkurenční nabídka, homogenní produkty, nejsou zatíženi stereotypy, 

často mění značku nakupovaných výrobků/služeb. 

Králové – vnímají u současného dodavatele nadprůměrnou, přidanou hodnotu – záruka 

dobrých ekonomických výsledků dodavatele. 

Běženci – nespokojení zákazníci, kteří pravděpodobně využijí možnost přejít ke 

konkurenci a stanou se z nich pro firmu ztracení zákazníci.  

Vězňové – i přes nespokojenost, jsou věrní. [12]. 
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Měření spokojenosti zákazníka je založeno na tzv. celkové (akumulované) 

spokojenosti, kterou ovlivňuje široká škála dílčích faktorů. Všechny faktory musí být 

měřitelné a je nezbytné znát jejich váhu pro zákazníka v jeho celkové spokojenosti. 

Pomocí tzv. indexu spokojenosti zákazníka ASCII, ESCI) se měří spokojenost zákazníka, 

tyto dva modely vycházejí z amerického a evropského přístupu měření spokojenosti. 

Evropský model spokojenosti zákazníka spočívá v definování sedmi proměnných, z nichž 

každá definovaná proměnná je určena dalším daným počtem proměnných. Vztahy sedmi 

proměnných vyjadřuje následující schéma: 

Schéma 2: Model spokojenosti zákazníka 

 

Pramen: [6 + vlastní zpracování] 

Image – představuje základ analýzy spokojenosti zákazníka. Jde o hypotetickou 

proměnnou vztahu zákazníka k produktu, službě značce či firmě.  

Očekávání zákazníka – přímo se vztahuje k zákazníkovým představám o produktu či 

službě. Očekávání je zcela individuální. Očekávání je v posledních letech dáno především 

marketingovou a komunikační aktivitou dané firmy a předešlých zkušeností. Má přímý 

vliv na zákazníka.  

Vnímaná kvalita – tzv. vnější kvalita, týká se nejen samotného produktu nebo služby, ale 

i všech doprovodných služeb.  

Stížnosti zákazníka – vznikají v důsledku nerovnováhy výkonu a zákazníkovým 

očekáváním.  
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Loajalita zákazníka neboli také věrnost zákazníka – vzniká jako pozitivní poměr mezi 

nerovnováhou a očekáváním zákazníka. Projevuje se opakovanými nákupy, cenovou 

tolerancí a referencemi jiným potenciálním zákazníkům.  

Zákazníkova spokojenost je ve většině případů obtížně předvídatelná a na její celkové 

podobě se podílí celá řada faktorů, jako jsou: spokojenost s nakoupeným zbožím nebo 

využitou službou, spokojenost s obsluhou, spokojenost s prostředím firmy nebo prodejny a 

také spokojenost a zkušenosti s firmou jako takovou. Celková spokojenost zákazníka 

vzniká na základě pozitivního výsledku porovnání očekávané skutečnosti s reálnou 

hodnotou. Očekávání zákazníků se spokojeností a nespokojeností a jejich možné následky 

znázorňuje následující schéma: 

Schéma 3: Model spokojenosti a loajality zákazníků 

Pramen: [12 + vlastní zpracování.] 

3.3. Definice marketingového výzkumu 

Předem je vhodné ujasnit si dva rozdílné pojmy, které se často zaměňují. ,,Průzkum 

bývá jednorázová aktivita, probíhá v kratším časovém horizontu a zpravidla nezachází do 

takové hloubky jako výzkum‘‘[5].  

,,Zatímco výzkum trhu zkoumá vlastní trh, jeho strukturu a účastníky, marketingový 

výzkum hledá nejefektivnější cesty jak na trh vstoupit a maximálně uspokojit potřeby na 

tomto trhu‘‘[5]. 

MV může být pochopen z pohledu jeho provedení, čímž je sestrojování dotazníků, 

určení vzorku respondentů, porovnávání a určování metod sběru a analýzy dat atd. Účelem 

MV je pomáhat řešit a zdokonalovat strategické marketingové plány a rozhodnutí. MV 
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může být použit na jakoukoliv formu tržního prostředí, kde se setkávají dva subjekty ve 

formách prodejce a nakupujícího za účelem směny a zvýšení hodnoty zisku prodejce a 

celkové spokojenosti nakupujícího. [1]. 

Mezi hlavní charakteristiky MV patří jeho jedinečnost (získané informace má 

k dispozici pouze zadavatel MV), vysoká vypovídací schopnost (následné zaměření se na 

vybranou skupinu respondentů) a aktuálnost získaných informací a údajů. MV musí být 

prováděn podle přesně daných pravidel a zásad, tím se vyhneme nákladným omylům. MV 

proveden ledabyle a bez jasně daných pravidel je neefektivní a nic neříkající ztráta peněz a 

času. Zaměřujeme se především na systematičnost a objektivnost. Zároveň, ale je třeba 

vést MV takovým směrem, abychom hledali nové směry a přístupy a řešili vzniklé 

problémy. Řešení problémů provádíme podle více metod a informace shromažďujeme 

z více nezávislých zdrojů. MV by měl být prováděn jako vědecká metoda, využíváme 

ověřených vědeckých postupů a aplikací. Mezi ně patří např. Matematické, statistické, 

psychologické, sociologické, ekonomické a jiné [5]. 

,,MV je systematicky prováděný sběr, úprava zpracování, analýza interpretace a 

prezentace informací, které slouží k identifikaci a řešení různých marketingových situací 

v podniku nebo organizaci‘‘[4]. 

,,MV je funkce, jež propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost s firmou pomocí 

informací, které jsou používány pro identifikaci a definici marketingových příležitostí a 

problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení marketingových aktivit, monitoring 

marketingového výkonu a lepší porozumění marketingového procesu [4]. 

MV sestává ze dvou hlavních etap, které na sebe navazují. První etapa se nazývá 

přípravná etapa a druhá se nazývá realizační etapa. Tyto dvě etapy zahrnují několik za 

sebou následujících fází (kroků). Tyto kroky na sebe musí navazovat, úzce spolupracovat a 

vzájemně se podmiňovat, nebudeme-li, na jejich vzájemné pravidla pamatovat, můžeme se 

následně dostat do potíží, které se projeví, jako zvýšené náklady v horším případě získáme 

pouze zlomek důležitých informací, které nepomohou při řešení vzniklého problému. 

Proces MV je uveden na následujícím obrázku a skládá se z těchto kroků viz. Schéma 4. 
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Schéma 4: Proces marketingového výzkumu 

 

Pramen: [6 + vlastní zpracování] 

Pečlivostí v přípravné etapě se předejde některým zbytečným nedostatkům. Správné 

definování problému, představující jeden z hlavních předpokladů úspěšnosti realizace MV, 

vede k celkové úspěšnost i realizaci a zisku relevantních údajů. Vynaložením mnoha 

zdrojů lidských, časových i finančních je třeba k náročnější fázi realizační etapy a tou je 

sběr údajů.  

Definování problému a cíle výzkumu 

Tato fáze výzkumu mnohdy trvá více než polovinu doby z celého MV, potřebného pro 

vyřešení problému. Proto tuto fázi nelze podcenit, protože správné definování problému je 

nejdůležitějším a většinou nejobtížnějším krokem MV. Přesná definice problému a cíle 

dokáže ušetřit celkové náklady mezi niž se řadí i náklady časové. Na otázku, proč se má 

výzkum provádět odpovídá účel výzkumu, který při správném postupu určuje, kde se 

problém nachází. Počet cílů výzkumu musí být přiměřený, aby nedošlo k přehlédnutí 

důležité alternativy, širokým spektrem cílů se zbytečně zvýší celkové náklady, ať už 

finanční nebo lidské práce na MV, které nevedou k vytyčenému výsledku. Cílem se rozumí 

nalezení hlavního faktoru nebo celé řady faktorů, které určují směr práce. Existují tři typy 

výzkumných přístupů, které sledují odlišnost cílů.  

 

 explorativní výzkumy  – cílem tohoto výzkumu je zajištění předběžných údajů a 

dat pro poznání povahy problému a následné určení hypotézy. 

Přípravná etapa 

1. definování problémů. cíle 

2. orientační analýza situace 

3. plán výzkumného projekt 

Realizační etapa 

4. sběr údajů 

5. zpracování 
shromážděných údajů 

6.analýza údajů 

7. interpretace výsledků 
výzkumu 

8. závěrečná zpráva a její 
prezentace 
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 deskriptivní výzkumy – cílem tohoto výzkumu je popsání určitých 

charakteristických veličin např. demografických, sociálních a ekonomických situací 

na trhu. 

 kauzální výzkumy - cílem tohoto výzkumu je prozkoumání vztahů, důsledků a 

příčin trhu [6]. 

Orientační analýza situace 

Je neformální zjišťování, které informace jsou dostupné k řešení definovaného 

problému. Na základě těchto zjištěných informací se dá lépe definovat problém a určit, 

jaké informace budou dále potřeba nebo, které informace jsou už nedůležité a tudíž 

zbytečné. Analýza situace bývá poměrně často přirovnána k analýze marketingového 

prostředí. Tato myšlenka je chybná, protože se mohou tyto dvě činnosti doplňovat a 

překrývat, ale zpravidla sledují jiné cíle. V této části výzkumu je snaha ověřit si své prvotní 

hypotézy na základě shromážděných informací a podkladů. Využívá se zde neformálních 

kontaktů s informovanými lidmi, kteří jsou zpravidla informování o dané problematice a 

znají prostředí firmy [6]. 

Plán výzkumného projektu 

Jedná se o poslední a tím pádem i zlomový okamžik každého výzkumu, plynně 

přechází z etapy přípravné do etapy realizační. Jelikož je každý výzkumný problém jiný, 

musí mít specifické podmínky pro konkrétní případ, plán by měl obsahovat všechny 

náležitosti, vyjadřovat se jasně, zřetelně, přesně a stručně, ale neměl by být příliš dlouhý.  

Plán výzkumu obsahuje: 

 typy údajů, které budou shromažďovány, 

 způsob jejich sběru (metody, techniku, vzorek), 

 metody jejich analýzy, 

 rozpočet celého výzkumu, 

 stanovení jednotných úkolů všem spolupracovníkům, 

 vypracování časového plánu činností, 

 kontrolu plánu.  

V obsahu plánu se určují údaje, které budou potřeba k zajištění úspěšného vyřešení 

problému. Zde by měly být uvedeny zdroje, odkud byly čerpány a použity. V této části se 

definuje také způsob sběru údajů, protože plán výzkumu obsahuje přehled o organizaci 
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výzkumu. Pro správný výběr je třeba mít přehled o všech variantách a vědět pozitivní i 

negativní stánku způsobu, protože každý způsob má svá pro a proti. U jednotlivých 

výzkumů existují v podstatě tyto varianty:  

 pozorování, 

 dotazování, 

 experiment.  

Následná kontrola plánu má velmi velký význam pro získání relevantních výsledků [6]. 

Sběr údajů 

Zde v této fázi dochází ke sběru požadovaných údajů, které se nacházejí v realizační 

etapě výzkumu, a proto i aktivity a úkoly budou zde jiné než v přípravné etapě. Hlavní 

změnou je zapojení nových spolupracovníků do výzkumu. Celá kvalita výzkumu bude 

záležet na jejich odvedené práci, proto je třeba tyto spolupracovníky vybírat s maximální 

pečlivostí. Podle zvolené metody sběru údajů se jedná o tyto spolupracovníky:  

 pozorovatele, 

 tazatele, 

 moderátory, 

 operátory aj. 

Kontrola sběru údajů může být chápana, ve třech rovinách: 

 kontrola pro potřeby zpracovatele, 

 kontrola pro potřeby zadavatele, 

 kontrola pro potřeby respondenta [6]. 

Zpracování údajů 

Po shromáždění všech potřebných údajů se provádí kontrola a úprava údajů a teprve 

potom vlastní analýza a interpretace výsledků. V první řadě je třeba ověřit dvě vlastnosti 

údajů a těmi jsou:  

 validita (přesnost) údajů, 

 reliabilita (spolehlivost údajů).  

Provádí se dva druhy kontrol. První kontrolou je kontrola úplnosti a čitelnosti. V této 

kontrole je třeba se rozhodnout, zda je potřeba kontrolovat všechny údaje nebo jen 
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náhodně vybrané. Logická kontrola zkoumá, zda tazatel sběr údajů opravdu prováděl a zda 

respondent odpovídal pravdivě [6]. 

Analýza údajů 

V této fázi se provádí deskripce (popis), a to statistickou a grafickou metodou. 

Statistická metoda využívá výpočty statistických veličin a frekvenci (častost) odpovědí. 

Grafická metoda využívá k přehlednosti znázornění grafů a tabulek. 

Interpretace výsledků 

Tato fáze představuje převedení výsledků analýzy do závěrů pomocí slovního 

vyjádření nejvhodnějšího řešení zkoumaného problému a navržení konkrétních opatření. 

Snahou je teda zajistit závěr analýzy s výsledky a cílem výzkumu a najít konkrétní 

opatření. Nedostatky mohou vzniknout např. špatnou prací analytiků, kteří neznají všech 

souvislosti výsledků dat [6]. 

Před výsledným závěrečným doporučením je potřeba zkontrolovat nebo zcela nově 

vyhodnotit jak dopadly hypotézy, které byly stanoveny v začátcích přípravné etapy. Týkají 

se většinou celého souboru dotazů a ne jednotlivých odpovědí respondentů. Hlavní cíle 

interpretace výsledků je navrhnou doporučení a řešení problému přímo zadavateli 

výzkumu. V návaznosti na zadání a cíle výzkumu by měla doporučení mít logickou 

strukturu a návaznost [6]. 
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4. Analýza výsledku provedeného marketingového 

výzkumu 

V této fázi bakalářské práce dochází k vlastnímu zpracování a analýze výsledků 

požadovaných dat získaných pomocí dotazníkového šetření. 

4.1. Cíl výzkumu 

Prvořadým cílem bylo zjištění míry spokojenosti zákazníků se službami společnosti 

HTS, a.s. pomocí MV. 

Na základě primárních podkladů ze schůzek od širšího vedení společnosti byly získány 

pro tuto práci důležité vstupní údaje a parametry pro realizaci výzkumu a analýzy. Vedení 

společnosti rozhodlo, že celá práce bude směřovat ke dvěma základním pilířům v podobě 

hypotéz. 

Hypotéza č. 1. Je spokojenost zákazníků dostatečná s hlavními poskytovanými 

službami, kterými jsou vytápění a rozvod teplé vody? 

Hypotéza č. 2. Ví potenciální a stávající zákazníci, že se společnost nezabývá jen 

vytápěním a rozvodem teplé vody, ale že nabízejí i celou řadu dalších služeb? 

4.2. Sběr informací a metody výzkumu 

Primární informace byly získávány dotazníkovým šetřením. Sběr dat spočíval 

v hledání odpovědí přímo od dotazovaných respondentů. Před zahájením sběru informací, 

bylo potřeba definovat, které ulice a objekty společnost vytápí, protože společnost HTS, 

a.s. nevytápí celé město Havířov. Na základě definování ulic a objektů byli vybráni 

respondenti podle jednotlivých částí města, kterými jsou Podlesí, Město, Bludovice a 

Šumbark. Otázky byly respondentům pokládány ve struktuře, která je uvedena v dotazníku, 

viz Příloha č. 2. Všechny rozhovory probíhaly osobně návštěvou domů a bytů. Tato 

kombinace osobního dotazování a následného vyplňování dotazníků, byla velmi časově a 

psychicky náročná, vzhledem k velké neochotě dotazovaných lidí na cokoliv odpovídat.   

4.3. Zpracování získaných dat 

Získaná data byla nejprve ručně seřazena podle jednotlivých odpovědí a poté 

zpracována v počítači pomocí produktu Microsoft Office 2007 konkrétně Microsoft Word 

a Microsoft Excel. Získaná data ve formě odpovědí byla vyjádřena pomocí tabulek a grafů 
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a následně procentuálně vyjádřena. Grafická podoba a slovní vyjádření jsou uvedeny 

v podkapitole 4.4. 

4.4. Interpretace zpracovaných výsledků dat 

Tato část bakalářské práce se věnuje vyhodnocení všech 17. otázek, které obsahoval 

dotazník v rámci MV. Dotazování probíhalo v období březen 2012 až do poloviny dubna 

2012. 

Bylo vytištěno 200 dotazníků, celkem bylo vyplněno 173 dotazníků, což představuje 

86% návratnost.  

Otázka č. 1: „Jste spokojeni s dodávkou teplé vody od HTS, a.s.?‘‘  

Na otázku odpovídalo celkem 173 respondentů. Hlavním cílem otázky bylo zjistit, do 

jaké míry jsou zákazníci spokojeni s dodávkou teplé vody. Respondenti mohli volit dvě 

odpovědi. Početní struktura odpovědí je zobrazena v Tabulce č. 4 a Grafu č. 4. 

Tabulka č 1: Počet odpovědí na otázku č. 1 - „Jste spokojeni s dodávkou teplé 

vody od HTS, a.s.?‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 156 90 

Ne 17 10 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 2: Spokojenost s dodávkou teplé vody 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

90% 

10% 

Ano Ne 
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Z počtu 17 nespokojených respondentů byly uvedeny důvody nespokojenosti 

vyplývající z tabulky č. 5., a jako nejčastější důvod nespokojenosti byla uvedena vysoká 

cena. 

Tabulka č. 2 Důvody nespokojenosti zákazníků 

Důvody nespokojenosti 
Počet 

odpovědí 

Počet odpovědí 

[%] 

Dlouhotrvající odstávky vody 2 12 

Vysoká cena 8 47 

Často teče rezavá voda 2 12 

Dlouhotrvající proud studené vody, než začne téct 

teplá voda 
4 24 

Voda není dostatečně teplá 1 6 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Celkově byla drtivá většina respondentů spokojena se službou a jen malá část 

respondentů uvedla, že jsou nespokojeni. Nejčastěji nespokojeni zákazníci byli respondenti 

ve věkové skupině 56 – 65 let a v příjmové skupině 10 001 Kč – 15 000 Kč, kteří většinou 

uváděli jako důvod nespokojenosti vysokou cenu. 

Pro společnost to znamená, že nastavený systém funguje správně a není třeba jej 

inovovat.  

Otázka č. 2: „Jste spokojeni s vytápěním od HTS, a.s.?‘‘  

Na otázku odpovídalo celkem 173 oslovených respondentů. Hlavním cílem otázky 

bylo zjistit, do jaké míry jsou zákazníci spokojeni s vytápěním. Respondenti mohli volit 

dvě odpovědi. Početní struktura odpovědí je zobrazena v Tabulce č. 6 a Grafu č. 5.  

Celkem 15 oslovených respondentů bylo nespokojeno s vytápěním svých domácností 

od společnosti HTS, a.s. Jejich jednotlivé důvody nespokojenosti uvádí tabulka č. 7., ze 

které vyplývá, že nejčastěji (40 %) je uváděna vysoká cena. 

 

Tabulka č. 3 Počet odpovědí na otázku č. 2 - „Jste spokojeni s vytápěním od HTS, 

a.s.?‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 158 91 

Ne 15 9 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 3 Spokojenost s vytápěním 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Tabulka č. 4 Důvody nespokojenosti zákazníků 

Důvody nespokojenosti Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Vysoká cena 6 40 

Malá teplota v domácnosti 2 13 

Pozdní začátky topné sezóny 2 13 

Zrušení tzv. měřících ,,trubiček'' 5 33 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Výsledky této otázky potvrdily prvotní domněnky, že spokojenost se službou vytápění 

bude nesrovnatelně vyšší než její nespokojenost a že nespokojení respondenti budou spíše 

vyššího věku. 

Hlavním důvodem nespokojenosti byla vysoká cena, kterou nejčastěji vyplnila skupina 

respondentů ve věku 56 – 65 let, což v dnešním čase plném zvyšování cen je zcela 

pochopitelné. 

Otázka č. 3: „Víte, že HTS, a.s. nabízí kromě vytápění i jiné služby?‘‘  

Na otázku odpovídal celkem maximální počet, tedy 173 respondentů. Cílem této 

otázky bylo zjištění informovanosti respondentů o jiných službách poskytovaných HTS, 

a.s.  

Respondenti mohli volit dvě odpovědi. Početní struktura odpovědí je zobrazena 

v Tabulce č. 8 a Grafu č. 6. 

 

91% 

9% 

Ano Ne 
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Tabulka č. 5 Počet odpovědí na otázku č. 3 - „Víte, že HTS, a.s. nabízí kromě 

vytápění i jiné služby?‘‘ 

Varianty odpovědí Počty odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 39 23 

Ne 134 77 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 4 Informovanost o jiných službách 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Z výsledků této otázky je jasné, že převažuje neznalost občanů, kteří nevědí, že 

společnost nabízí i jiné služby, než je dodávka teplé vody a vytápění. Pro společnost tohle 

není dobrá zpráva, protože občané nevyužívají jejich služby a tím nemohou společnosti 

přinést peněžní prostředky v podobě příjmu.  

Otázka č. 4: „Využil/a jste někdy nabídky i jiných služeb?‘‘  

Tato otázka úzce navazuje na předchozí otázku č. 3. Respondenti zde odpovídali, které 

služby eventuálně v minulosti využili. Odpovědělo celkově 54 respondentů ze 

173 možných.  

Respondenti měli na výběr ze dvou hlavních otázek a pěti podotázek týkajících se 

vybraných služeb společnosti navazujících na zvolenou odpověď ,,ano, uveďte které, 

prosím.‘‘ Početní struktura odpovědí je zobrazena v Tabulce č. 9 a Grafu č. 7. 

23% 

77% 

Ano Ne 
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Tabulka č. 6 Počet odpovědí na otázku č. 4 - „Využil/a jste někdy nabídky i jiných 

služeb?‘‘ 

Varianty odpovědí Počty odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano, uveďte které, prosím 15 28 

Opravy a montáž měřidel 2 13 

Zámečnictví 4 27 

Izolatérství 4 27 

Topenářství 4 27 

Zprostředkování služeb 1 7 

Ne 39 72 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 5 Využití jiných služeb společnosti 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 5: „Hodnocení spokojenosti služeb: Jak jste byli spokojeni s jednotlivými 

,,parametry poskytované služby.‘‘ Hodnocení provádějte jako ve škole 1 – výborně, 5 

– nedostatečně.  

V této otázce byli respondenti, kteří v minulosti využili i jiných služeb, požádáni o 

vyplnění připravené tabulky. Reagovali tak na svou celkovou spokojenost s danými 

parametry, mohli volit i více odpovědí.  

28% 

72% 

Ano Ne 
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Jednotlivé odpovědi jsou zaznamenány v Tabulce č. 10 a Grafu č. 8. Z tabulky 

vyplývá, že spokojenost respondentů s danými parametry využitých služeb byla 

nadprůměrná.  

Nejvyšší průměrnou známkou byl ohodnocen parametr ,,cena za službu‘‘ a to 2,4, což 

odpovídá přibližně průměrné spokojenosti.  

Hodnoty blížící se nule u parametrů ,,případný záruční servis‘‘ a ,,případný pozáruční 

servis‘‘ jsou způsobeny malou četností odpovědí s relativně nízkými známkami 

ohodnocení.  

Stěžejní parametry jako jsou ,,kvalita poskytnuté služby‘‘ a ,,ochota personálu při 

poskytování služby‘‘ byly hodnoceny známkou do 2, což znamená vysokou spokojenost. 

 

Tabulka č 7 Hodnocení spokojenosti služeb 

 
Známka 1 Známka 2 Známka 3 Známka 4 Známka 5 Ø známka 

Kvalita poskytnuté 

služby 
3 3 2 0 0 1,6 

Cena za službu 0 2 4 5 1 2,4 

Včasné provedení 

služby 
3 3 2 0 0 1,6 

Ochota personálu při 

poskytování služby 
4 1 1 0 0 1,2 

Komunikace 

objednávky 
4 1 1 0 0 1,2 

Případný záruční 

servis 
1 0 1 0 0 0,4 

Případný pozáruční 

servis 
0 0 1 0 0 0,2 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 6 Průměrné známky spokojenosti s poskytnutou službou 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 6: „Navštívil/a jste někdy internetové stránky HTS, a.s. (www.htsas.cz)?‘‘  

Cílem otázky bylo zjištění, zda obyvatelé Havířova navštěvují internetové stránky 

společnosti. Na tuto otázku odpovědělo celkem 173 respondentů. Jejich odpovědi 

zachycuje Tabulka č. 11 a Graf č. 9. Výsledkem je, že 87 % respondentů opovědělo, že 

nenavštívilo internetové stránky společnosti. 

Tabulka č. 8 Počet odpovědí na otázku č. 6 - „Navštívil/a jste někdy internetové 

stránky HTS, a.s. (www.htsas.cz)?‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 22 13 

Ne 151 87 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 7 Počty odpovědí dotazovaných respondentů 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 7: „Byly na internetových stránkách informace, které jste hledal/a?‘‘  

Otázka č. 7 navazuje na otázku č. 6. Respondenti zde uváděli, zda našli informace, 

které hledali. Celkem odpovídalo 22 respondentů. Jejich odpovědi jsou uváděny v Tabulce 

č. 12 a Grafu č. 10. 

 Na tuto otázku byla jednoznačná odpověď ,,ano‘‘. Znamená to tedy, že respondenti, 

kteří navštívili stránky společnosti nalezli všechny potřebné informace, které hledali. Je, 

ale třeba dodat, že odpovídal malý vzorek respondentů. Tento fakt je pozitivní jak pro 

společnost, tak pro obyvatelé města, na stránkách mohou rychle a efektivně najít informace 

a společnost nemusí tvořit nové stránky. 

 

Tabulka č. 9 Počet odpovědí na otázku č. 7 - „Byly na internetových stránkách 

informace, které jste hledal/a?‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 22 100 

Ne 0 0 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 8 Počty odpovědí dotazovaných respondentů 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 8: „Změnil/a byste něco na internetových stránkách?‘‘  

Otázka navazuje jak na otázku č. 7, tak na otázku č. 6. Cílem bylo zjistit spokojenost 

se stránkami společnosti a popřípadě zaznamenat jejich návrhy na změny. Celkem 

odpovídalo 22 dotazovaných respondentů. Jejich odpovědi udává Tabulka č. 13 a Graf 

č. 11. Z počtu odpovědí lze usuzovat, že respondenti jsou s web stránkami společnosti 

spokojeni, ale je třeba si uvědomit, že odpovídal malý vzorek respondentů. 

Tabulka č. 10 Počet odpovědí na otázku č. 8 - „Změnil/a byste něco na 

internetových stránkách?‘‘ 

Varianty 

odpovědí 
Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 1 5 

Ne 21 95 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

  

100% 

Ano 
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Graf č. 9 Struktura jednotlivých odpovědí 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 9: „Víte, že na internetových stránkách jsou informace o odstávkách 

dodávek tepla a teplé vody?‘‘  

Otázka opět navazuje na předchozí otázky týkajících se internetových stránek 

společnosti. Počet odpovídajících obyvatelů Havířova byl 22 a jejich odpovědi vykazuje 

Tabula č. 14 a Graf č. 13. 

 Z daného malého vzorku respondentů vyplývá, že 64 % ví, že na webu společnosti 

jsou informace o aktuálních odstávkách tepla a teplé vody. 

Tabulka č. 11 Počet odpovědí na otázku č. 9 - „Víte, že na internetových 

stránkách jsou informace o odstávkách dodávek tepla a teplé vody?‘‘ 

Varianty 

odpovědí 

Počet 

odpovědí 
Počet odpovědí [%] 

Ano 14 64 

Ne 8 36 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 10 Struktura odpovědí na jednotlivé otázky 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 10: „Pohlaví?‘‘  

Cílem otázky bylo, kolik se mezi dotazovanými 173 respondenty vyskytovalo mužů a 

žen. Jednotlivé počty udává Tabulka č. 15 a Graf č. 13. Počet odpovídajících mužů a žen 

byl přibližně stejný. Odpovídalo 50 % mužů a 50 % žen. Dotazování nebylo přímo určeno 

pro větší nebo menší skupinu mužů nebo žen a poměr vyplynul přirozeně z dotazování. 

Tabulka č. 12 Počet odpovědí na otázku č. 10 - „Pohlaví?‘‘ 

Varianty 

odpovědí 
Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Muž 86 50 

Žena 87 50 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 11 Struktura počtu mužů a žen 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 11: „Kolik je Vám let?‘‘  

Na tuto otázku odpovídalo všech 173 respondentů. Cílem bylo zjistit věkovou 

strukturu dotazovaného obyvatelstva. Vývoj udává Tabulka č. 16 a Graf č. 14. 

Nejpočetnější skupinou při dotazování byla věková skupina ,,26 – 35 let‘‘, která tvořila 

28 % všech odpovědí. 

Před samotným dotazováním nebyla primárně určena upřednostňující věková struktura 

dotazovaných. Nejpočetnější skupiny přirozeně vyplynuly z dotazování. 

Tabulka č. 13 Počet odpovědí na otázku č. 11 - „Kolik je Vám let?‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

15 - 25 40 23 

26 - 35 48 28 

36 - 45 26 15 

46 - 55 26 15 

56 - 65 16 9 

Nad 65 17 10 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

  

50% 

50% 

Muž Žena 
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Graf č. 12 Věkové rozložení respondentů 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 12: „Do jaké příjmové skupiny patříte? ‘‘(Nepovinný údaj).  

Následující otázka byla zcela dobrovolná. Rozhodlo se na ni odpovědět 

97 respondentů z celkových 173 dotazovaných obyvatel. 

Respondenti mohli volit z 6 příjmových kategorií. Cílem této otázky bylo zjistit 

příjmové rozložení respondentů a určit jejich spokojenost nebo nespokojenost. Tabulka 

č. 14 a Graf č. 13 udávají jejich odpovědi. 

Nejpočetnější skupinou respondentů byla skupina ,,10 001 Kč – 15 000 Kč,‘‘kterou 

zodpovědělo 34 % všech dotazovaných.  

Tabulka č. 14 Počet odpovědí na otázku č. 12 - „Do jaké příjmové skupiny 

patříte? ‘‘(Nepovinný údaj). 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Do 10 000 Kč 21 22 

10 001 Kč - 15 000 Kč 33 34 

15 001 Kč - 20 000Kč 31 32 

20 001 Kč - 30 000 Kč 9 9 

30 001 - 40 000 Kč 3 3 

Nad 40 000 Kč 0 0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

23% 

28% 

15% 

15% 

9% 

10% 

15 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Nad 65 
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Graf č. 13 Struktura příjmových skupin respondentů 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 13: „Do které skupiny obyvatel patříte?‘‘  

Na tuto otázku odpovídalo celkem 173 respondentů. V této otázce respondenti mohli 

vybírat z celkových 6 odpovědí. Cílem bylo zjistit rozložení respondentů z hlediska 

pracovního či jiného. Tabulka č. 15 a Graf č. 14 udávají počty jednotlivých odpovědí. 

Nejčastější odpovědí byla odpověď ,,zaměstnanec/zaměstnankyně.‘‘Celkem na ni 

odpovědělo 53 % respondentů. 

Tabulka č. 15 Počet odpovědí na otázku č. 13 - „Do které skupiny obyvatel 

patříte?‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Student / Studentka 27 16 

Zaměstnanec / Zaměstnankyně 91 53 

Podnikatel / Podnikatelka 7 4 

Nezaměstnaný / Nezaměstnaná 12 7 

Důchodce / Důchodkyně 26 15 

Jiné (péče o dítě, péče o příbuzného…) 10 6 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

22% 

34% 

32% 

9% 
3% 

0% 

Do 10 000 Kč 10 000 Kč - 15 000 Kč 15 001 Kč - 20 000Kč 

20 001 Kč - 30 000 Kč 30 001 - 40 000 Kč Nad 40 000 Kč 
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Graf č. 14 Struktura rozložení obyvatelstva 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 14: „Jak velký máte byt?‘‘  

Na tuto otázku odpovídalo všech 173 respondentů a hlavním cílem bylo zjistit počet 

obyvatel v různých typech bytů. Počty odpovědí jsou zobrazeny v Tabulce č. 16 a Grafu 

č. 15. Nejčastější odpovědí respondentů, která tvořila 50 % všech odpovědí, byla možnost 

,,2+1.‘‘ Tento typ bytů je nejrozšířenějším typem bytů ve městě. Následovala odpověď 

,,3+1‘‘ s 29% frekvencí odpovědí. Nejčastěji uváděným typem bytu, který nebyl uveden 

v nabídce možných odpovědí, byl typ ,,2+0 se čtyřmi odpověďmi‘‘. 

Tabulka č. 16 Počet odpovědí na otázku č. 14 - „Jak velký máte byt?‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Garsonka 11 6 

1+kk 3 2 

1+1 15 9 

2+1 87 50 

3+1 49 29 

Jiná velikost, uveďte prosím 7 4 

Pramen: [vlastní zpracování] 

  

16% 

52% 

4% 

7% 

15% 

6% 

Student / Studentka Zaměstnanec / Zaměstnankyně 

Podnikatel / Podnikatelka Nezaměstnaný / Nezaměstnaná 

Důchodce / Důchodkyně Jiné (péče o dítě, péče o příbuzného…) 
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Graf č. 15 Struktura jednotlivých odpovědí 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 16 Struktura jiných typů velikostí bytů 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 15: „Od jaké společnosti máte byt??‘‘  

Na otázku odpovídalo 173 respondentů. Měli na výběr ze tří možných odpovědí. 

Tabulka č. 17 a Graf č. 17 vykazují následující údaje. Nejčastější odpovědí respondentů 

byla možnost ,, MRA‘,‘ na kterou odpovědělo 50 % všech respondentů. 

6% 
2% 

9% 

51% 

28% 

4% 

Garsonka 1+kk 1+1 2+1 3+1 Jiná velikost, uveďte prosím 

50% 

12% 

25% 

13% 

2+0 4+1 2+kk 1+0 
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Tabulka č. 17 Počet odpovědí na otázku č. 15 - „Od jaké společnosti máte byt??‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

MRA 86 50 

RPG 43 25 

OV 44 25 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 17 Struktura jednotlivých odpovědí 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 16: „Ve které části města bydlíte?‘‘  

Na otázku odpovídalo 173 respondentů. Měli na výběr ze čtyř možností odpovědí. 

Tabulka č. 18 a Graf č. 18 udávají počty jednotlivých odpovědí. Nejčastěji uváděnou částí 

Havířova byla část ,,Město‘‘ s 53 % odpovědí respondentů. Poté následovala možnost 

,,Podlesí.‘‘ 

 

  

50% 

25% 

25% 

MRA RPG OV 
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Tabulka č. 18 Počet odpovědí na otázku č. 16 - „Ve které části města bydlíte?‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Podlesí 44 25 

Město 92 53 

Bludovice 3 2 

Šumbark 34 20 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 18 Struktura jednotlivých odpovědí 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 17: Vaše připomínky, názory či náměty můžete vepsat níže.  

Zde mohli respondenti vyjádřit své náměty a názory. Z celkového počtu 

173 respondentů, možnosti vyjádřit svého názoru vyjádřilo 7 respondentů. 

Jeden z námětů byl uveden, že společnost po opravě potrubí nebo jiných částí systému 

nedostatečně navrátí okolí výkopů do původního stavu, poté dochází k propadu půdy a 

následnému zadržování dešťové vody. 

Další tři respondenti uvedli, že vyúčtování vody a tepla není pro ně dostatečně 

přehledné a zdá se jim, že platí moc peněz. 

Čtyři respondenti uvedli, že by se společnost měla vrátit k měření tepla na bytovou 

jednotku a ne na celý dům. 

  

25% 

53% 

2% 

20% 

Podlesí Město Bludovice Šumbark 
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5. Návrhy a opatření 

Na základě výsledků provedeného MV byly navrženy vedení společnosti HTS, a.s. 

následující doporučení. Výsledky výzkumu ukázaly, že respondenti v celém Havířově, 

v jednotlivých věkových, a příjmových strukturách a typech bytů, byli většinou spokojeni 

s dvěma hlavními službami, které jsou dodávka teplé vody a vytápění. 

Naopak informovanost respondentů o poskytování i jiných služeb než jsou vytápění a 

rozvod teplé vody je na špatné úrovni. Proto bylo navrženo doporučení jak zvýšit 

informovanost občanů. 

Vyšší informovaností občanů o jiných službách poskytovaných společností HTS, a.s. a 

existenci webových stránek vedoucích k vyšším finančním prostředkům společnosti by se 

dala docílit pronájmem reklamních ploch v MHD Havířov. MHD Havířov přepraví denně 

více než 30 000 obyvatel města. MHD Havířov nabízí pronájem reklamních ploch, kterými 

jsou např. reklamní letáky umístěné v autobuse, reklamní letáky umístěné v držadlech 

autobusů (reklamní nosič), celoplošný polep autobusu, reklama umístěná na bočních 

stranách a zadních sklech autobusů. Jednotlivé ceny výkonů jsou uvedeny níže v Tabulce 

č. 19. 

Tabulka č. 19 Ceny jednotlivých druhů umístění reklamy v MHD Havířov 

Reklamní letáky umístěné v autobuse 

Cena za 1 ks/měsíc vč. 

instalace/odinstalace 

A4 (na výšku), A5 70 Kč + 20 % DPH 

Reklamní letáky umístěné v držadle 
6 Kč/1 ks/1 den + 20% DPH 

+6 Kč instalace/odinstalace 

Reklama umístěná na bočních stranách 

a zadních sklech autobusů 

1 600 Kč/1m
2
/1 měsíc + 20 % DPH 

MHD Havířov si účtuje vždy min. 0,5m
2
 

Instalaci a odinstalaci hradí objednavatel 

Celoplošný polep autobusu 
56 000 Kč/1 rok + 20 % DPH 

Instalaci a odinstalaci hradí objednavatel 

Pramen: [reklamní katalog 2011/2012 MHD Havířov + vlastní zpracování] 

Dále byla navržena reklama v oficiálním měsíčníku města Havířov, jehož jméno jsou 

Radniční listy. Měsíčník dostává do schránek více než 80 000 obyvatel města. Jednotná 

cena reklamy v Radničních listech je 55 Kč/cm
2
.  

Z možností nabízených reklamních míst byla vybrána a navržena reklama umístěná 

v držácích MHD Havířov a reklamní ploše MHD Havířov a reklama umístěná 
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v Radničních listech. Reklamní akce by trvala jeden měsíc, po uplynutí doby jedeno 

měsíce, by se provedl opětovný MV se stejným počtem respondentů ze stejných částí 

města Havířov a porovnal se s výsledky předcházejícího MV. Jednotlivé ,,menší‘‘ MV na 

několik otázek se mohou provádět pomocí webových stránek společnosti.  

Jedna z nejdůležitějších priorit je, aby společnost důsledně dbala na kvalitu 

poskytovaných služeb, které by byly nabízeny v reklamních letácích.  

Respondenti také uváděli nepřehlednost jednotlivých vyúčtování teplé vody a tepla. 

HTS, a.s. by se měla poradit s jednotlivými společnostmi provádějících vyúčtování, aby 

bylo přehlednější pro obyvatele. 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést MV společnosti HTS, a.s. na spokojenost 

zákazníků s jejich službami. MV byl prováděn formou dotazníkového šetření. V první tedy 

teoretické části byla představena společnost HTS, a.s. jako taková, uvedena její historie, 

firemní politika a podnikatelská činnost. Dále byla definována a popsána spokojenost 

zákazníků a MV. V praktické části byl zhodnocen provedený MV pomocí dotazování a 

navržena opatření a návrhy. Dotazník byl vytištěn pro skupinu 200 respondentů a 

zpracováno bylo 173 dotazníků, což představuje 86% návratnost.  

Před začátkem dotazování byly stanoveny dvě hypotézy, které měl MV buď potvrdit, 

nebo vyvrátit. 

Hypotéza č. 1. Je spokojenost zákazníků dostatečná s hlavními poskytovanými 

službami, kterými jsou vytápění a rozvod teplé vody? 

Hypotéza č. 2. Ví potenciální a stávající zákazníci, že se společnost nezabývá jen 

vytápěním a rozvodem teplé vody, ale že nabízejí i celou řadu dalších služeb? 

Spokojenost zákazníků s hlavními poskytovanými službami, které jsou vytápění a 

rozvod teplé vody byla 90%, což dokonce předčilo očekávání. Očekávána spokojenost 

před dotazováním byla stanovena cca 70 %. Společnost HTS, a.s. poskytuje svým 

zákazníkům dostatečně kvalitní dodávku teplé energie 

Hypotéza č. 2 dopadla zcela podle očekávání. Neznalost poskytování i jiných služeb 

než je tepelná energie uvedlo 77 % respondentů, což je způsobeno špatnou informovaností 

ze strany společnosti. 
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