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1. Úvod 

 Existence silniční dopravy je v dnešní uspěchané době nezbytností. Zajišťuje široké 

spektrum možností přepravy. Ať již osob, nákladu a podobně. Součástí silniční dopravy je 

mimo jiné hromadná doprava, zajišťující přepravu většího množství lidí. Hromadná doprava 

realizovaná na územích obcí je označována jako městská hromadná doprava. Dopravní služby 

představují významnou část sektoru veřejných služeb. 

 Městská hromadná doprava je určena k zajišťování dopravní obsluhy na území daného 

města pomocí prostředků hromadné dopravy, jako jsou například autobusy, trolejbusy, 

tramvaje. Ve velkých městech je pak městská hromadná doprava obvykle zajišťována 

metrem. Pro potřeby hromadné dopravy města zřizují integrované dopravní systémy, v nichž 

platí jednotné tarifní a přepravní podmínky. Provoz MHD bývá dotován městem, jelikož 

město má povinnost zajistit dopravní obsluhu ve městě a okolí. 

 Výhodami městské hromadné dopravy je její poměrně nízká zátěž životního prostředí 

a míra znečištění ovzduší z důvodu využívání autobusů poháněných ekologickými palivy. 

Hlavní devizou městské hromadné dopravy je pak skutečnost, že MHD může využívat  

v podstatě kdokoliv, ať již se jedná o malé děti, důchodce či tělesně postižené občany.  

 Aby byly dopravní služby poskytovány efektivně, bylo zapotřebí vzniku marketingu 

dopravy. Důležitou součástí marketingu v dopravě  je pak zjistit a poskytnout informace  

o spokojenosti zákazníků a poznání jejich potřeb, které vedou ke zkvalitnění a zefektivnění 

poskytovaných služeb.  Tato bakalářská práce je orientována na měření spokojenosti obyvatel 

města Havířov s městskou hromadnou dopravou, kterou ve městě zajišťuje a provozuje 

dopravní společnost ČSAD Havířov a.s. Cílem bakalářské práce je pomoci dotazníkového 

šetření zjistit celkovou spokojenost zákazníku společnosti ČSAD Havířov a.s. s nabízenými 

službami v oblasti městské hromadné dopravy a také zjistit spokojenost zákazníků  

s jednotlivými faktory a prvky, které tvoří dopravní službu jako celek. Dalším cílem je pak na 

základě zjištěných výsledků poskytnout společnosti data, která mohou být využita pro tvorbu 

nástrojů ke zkvalitnění poskytovaných služeb a ke zvýšení spokojenosti zákazníků. 
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2. Charakteristika společnosti ČSAD Havířov a.s.  

 V následující kapitole bych chtěl představit společnost ČSAD Havířov a.s., jež 

zajišťuje městskou hromadnou dopravu v Havířově. Rád bych vás seznámil se základní 

charakteristikou, organizační strukturou a předmětem podnikání společnosti. V další části 

kapitoly se pak zabývám vybranými faktory prostředí, které na firmu působí. 

2.1 Základní charakteristika společnosti ČSAD Havířov a.s. 

 Společnost ČSAD Havířov a.s. vznikla v roce 1992 na základě privatizačního 

projektu. Došlo k přeměně státního podniku ČSAD Ostrava na soukromé obchodní 

společnosti. ČSAD Havířov a.s. byla založena dne 25. 4. 1992 na základě prohlášení Fondu 

národního majetku České republiky o založení akciové společnosti dle § 172 obchodního 

zákoníku sepsaným ve formě notářského zápisu Státního notářství pro Prahu 7 a vznikla dne 

30. 4. 1992, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. V roce 

1997 došlo k začlenění do skupiny obchodních, dopravních a výrobních firem, jež jsou 

soustředěny kolem společnosti CIDEM Hranice, a .s. [10, 13] 

 Základní kapitál této akciové společnosti byl k 31. 12. 2011 ve výši 152 185 000 Kč. 

Základní kapitál je rozdělen na 152 185 ks kmenových akcí na jméno o jmenovité hodnotě 

1 000 Kč. Většinovým vlastníkem je společnost CIDEM Hranice, a. s. , která vlastní 131 773 

ks akcií, tj. 86.59 %. Město Havířov pak vlastni cca 10 % všech akcií. Celková aktiva 

společnosti činila k 31. 12. 2011 506 830 000 Kč. [10, 13] 

  Městská hromadná doprava je zajišťována 56 autobusy, z toho je 35 nízkopodlažních 

vozů. ČSAD Havířov a.s. se snaží dodržovat krédo města, kterým je město květů a zeleně. 

Důkazem toho je skutečnost, že 33 autobusů je poháněno na stlačený zemní plyn tzv. CNG. 

Tato snaha byla 8. 11. 2012 oceněna získáním titulu "Leader v životním prostředí 2012" 

v rámci soutěže "TOP odpovědné firmy 2012" v rámci platformy Byznys pro společnost. 

S tím souvisí i image společnosti. Barvami společnosti jsou bílá a zelená, které mají 

charakterizovat čistotu, svěžest a ochranu životního prostředí. Společnost ČSAD Havířov a.s.  

přepraví ročně v rámci městské hromadné dopravy 11 milionů cestujících s ročním 

kilometrovým výkonem 3 miliony km. [10, 13] 
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2.2 Předmět podnikání 

 Předmětem podnikání společnosti ČSAD Havířov a.s. je především provoz osobní 

dopravy, která je zajišťována formou veřejné linkové osobní dopravy mezi městem Havířov  

a okolními obcemi, kterými jsou Karviná, Orlová, Ostrava, Bohumín a Frýdek - Místek, 

včetně nácestných obcí. Dále je komplexně zajišťována městská autobusová doprava  

v Havířove a přilehlých obcích. Společnost se zaměřuje také na nákladní dopravu, 

především pak na mezinárodní kamionovou dopravu, vnitrostátní silniční dopravu a přepravu 

technických plynů v cisternách. Firma ČSAD Havířov a.s. poskytuje servisně-opravárenské 

služby, jak pro vlastní dopravní prostředky, tak i vozidla ostatních dopravců. Společnost 

provozuje cestovní kancelář, v rámci níž jsou realizovány vlastní zájezdy s využitím 

vlastních zájezdových autobusů. [13] 

 Předmět podnikání je zobrazen v Příloze č. 1.  

2.3 Organizační struktura 

 Nejvyšším orgánem firmy ČSAD Havířov a.s. je valná hromada, která vykonává 

působnosti, které jí stanoví zákon. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které 

řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Členy představenstva ČSAD Havířov a.s.  jsou 

pánové: Ing. Tomáš Vavřík, MBA - předseda představenstva, Ing. Roman Vývoda - 

místopředseda představenstva a Ing. Radoslav Bendík - člen představenstva. Na činnost  

a působnost představenstva dohlíží kontrolní orgán společnosti - dozorčí rada, která je tvořena 

předsedou panem Ing. Václavem Brabcem a členy dozorčí rady panem Jánem Hlobíkem  

a panem RNDr. Vladimírem Machem. Funkci generálního ředitele společnosti zastává pan 

Ing. Tomáš Vavřík, MBA. [13] 

 Organizační struktura společnosti je zobrazena v Příloze č.2. 

2.4 Statutární město Havířov 

 Město Havířov je statutárním městem, ležícím v těšínském Slezsku  

v Moravskoslezském kraji. V čele města stojí primátor a jeho náměstci společně se 

zastupitelstvem města. 

Historie města 

 Statutární město Havířov je nejmladším městem v České republice. Bylo založeno na 

základě příslušného usnesení vlády ČSR z roku 1955 a dne 4. 12. 1955 mu byla udělena 

městské práva. Město vzniklo na jižním okraji Ostravsko - karvinské aglomerace v podhůří  
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Beskyd. Město vzniklo za účelem zajistit byty a bydlení pro pracovníky dolů a hutí v době 

rozvoje průmyslu na Ostravsku po druhé světové válce. Centrum města, jež bylo vybudováno 

ve stylu socialistického realismu, bylo v roce 1992 vyhlášeno chráněnou památkovou zónou  

s názvem Sorela. [11] 

 Název města byl vybrán ve veřejné soutěži. Ze jmen, jako Bezručov, Čurdov, Faratín, 

Lidobudovatelov, Budovatelnice, Budosociokolektivov, Rudohvězdov, Gottwaldův Horníkov, 

Zápotockýgrad, Všemírov, Šťastnov, Bezručovy Novoměstské Baně atd., byl vybrán název 

Havířov. [11] 

 V rámci Ostravské sídelní aglomerace se Havířov vyznačuje jako město s jedním  

z nejkvalitnějších bydlení a, na rozdíl od ostatních měst v regionu, relativně čistým ovzduším 

a prostředím. [11] 

 Charakter města doposud odpovídá účelu, pro který bylo založeno. Značná část 

aktivního obyvatelstva stále dojíždí za prací do okolních měst, hlavně pak do Ostravy.  

Poloha a povrch města 

 Jak již bylo zmíněno výše, Havířov se nachází v podhůří Beskyd v jižní části 

Ostravsko - karvinské průmyslové oblasti. Havířov leží v těsné blízkosti s městy Ostrava, 

Orlová, Karviná, Frýdek - Místek, Český Těšín a Třinec. Vzdálenost do sousedních měst je 

přibližně 10 - 16 km. Vzdálenost k hranicím s Polském je 16 km a k hranicím se Slovenskou 

republikou 52 km. [11] 

 Povrch města je členitý. Havířov je vybudován na pahorkatině s nadmořskou výškou 

240 - 300 m. n. m. Havířovem protéká řeka Lučina. V blízkosti města se nachází dvě vodní 

nádrže - Žermanická a Těrlická přehrada. [11] 

 Statutární město Havířov se skládá z městských částí Město, Bludovice, Šumbark, 

Podlesí, Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Životice a Dolní Datyně. Celková rozloha města činí 

3 207, 3 ha. [11] 

Demografie města 

 Statutární město Havířov mělo k 31. 12. 2011 78 503 obyvatel. Z celkového počtu 

obyvatel bylo 38 068 mužů a 40 435 žen. Dětí do 14 let bylo  10 700, což tvoří 13,6 % 

populace města. Obyvatel od 15 do 64 let bylo ke konci daného roku 53 867, tvoří tedy 68,6 
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% populace obce. Seniorů od 65 let a více žilo v Havířově 13 936 (17,8 %).  Průměrný věk 

obyvatel činil v roce 2011 41,8 let. Pokračuje tak trend poslední dekády, obyvatelstvo 

Havířova stárne. V roce 2002 činil průměrný věk občanů 38,9 let, v roce 2006 pak 40,3 let. 

[12] 

 V posledních deseti letech došlo i k výraznému úbytku obyvatel Havířova. Na konci 

roku 2002 žilo ve městě 85 271 obyvatel, v roce 2011, jak jsem již zmínil výše, činil počet 

obyvatel 78 503. Došlo tak k poklesu o 6 768 obyvatel. Z části je tento pokles zapříčiněn 

dlouhodobě vyšší úmrtností a menší porodností. V roce 2011 se  narodilo 723 dětí. Naopak 

zemřelo 890 obyvatel. Z větší částí je pak zapříčiněn skutečností, že se obyvatelé města 

stěhují do jiných části Moravskoslezského kraje či České republiky, ať již z pracovních 

důvodů, z důvodu znečištěného ovzduší v kraji a podobně.  V daném roce 2011 se z města 

vystěhovalo 2 174 lidí a přistěhovalo se 1 127 lidí, došlo tak k  zápornému přírůstku 

stěhováním (migrační saldo) ve výši 1 020. V roce 2002 činil záporný přírůstek stěhováním 

pouze 169 obyvatel. [11, 12] 

 Podle statistik Statutárního města Havířov byla míra nezaměstnanosti ve městě 13,28 

% v roce 2011. Došlo tak ke snížení nezaměstnanosti ve městě oproti roku 2010 o 2,22 %, 

kdy činila míra nezaměstnanosti 15,5 %. Průměrná hrubá měsíční mzda obyvatel 

Moravskoslezského kraje činila v roce 2010 24 550 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda  

u mužů činila v tomto roce 27 407 Kč u žen pak 20 721 Kč. [11, 12]  

2.5 Vnější mikroprostředí společnosti 

 Vnější mikroprostředí je tvořeno subjekty, které představují nejbližší okolí  

a bezprostředně ovlivňují možnosti dopravní společnosti ČSAD Havířov a.s. realizovat svou 

hlavní funkci - uspokojovat potřeby zákazníků. Subjekty mikroprostředí, které činnost 

společnosti buď omezují nebo naopak jí pomáhají, jsou: dodavatelé, konkurenti, prostředníci, 

zákazníci a veřejnost. [8] 

Dodavatelé 

 Tato složka mikroprostředí je tvořena těmi, kteří ovlivňují možnosti dopravní 

společnosti získat potřebné zdroje, které jsou nutné pro plnění funkce společnosti. Jsou jimi 

firmy a fyzické osoby, které zásobují dopravní společnost dopravními prostředky  

a zařízeními, náhradními díly, energiemi, palivem a v dnešní době již nezbytnou informační 

technologií. [8] 
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 Hlavním dodavatelem autobusů (zajišťujících městskou hromadnou dopravu) pro 

ČSAD Havířov a.s. je společnost IVECO Czech Republic, a. s., která v roce 2012 celkem 

vyrobila 2760 ks autobusů. Oproti roku 2011 vyrobilo IVECO Czech Republic, a. s. o 210 

autobusů méně Dodavatel autobusů je vybírán na základě veřejných zakázek. Společnost 

ČSAD Havířov a.s. odebírá v současné době pouze autobusy na zemní plyn (CNG), převážně 

pak vozidla řady Citelis. [9] 

 Na dodavatele pohonných hmot je taktéž, jako u dodavatele autobusů, zadávána 

veřejná soutěž. Současným dodavatelem nafty je společnost TRANSCARGO s. r. o., která se 

zabývá velkoobchodem s pohonnými hmotami. Dodavatelem zemního plynu je společnost 

RWE Transgas, a. s.  

 Hlavním dodavatelem pneumatik je společnost Goodyear.  Společnost ČSAD Havířov 

a.s. má vlastní pneuservis a protektorovací linku. Tyto služby nabízí i ostatním dopravcům  

a zájemcům. Veškeré tyto služby jsou certifikovány normou ISO 9001:2000. ČSAD Havířov 

a.s.  je také dealerem společnosti Goodyear, z čehož plynou množstevní slevy pro společnost.  

Servis a údržba vozidel je zajišťována interními kapacitami.  ČSAD Havířov a.s. vlastní 

autorizovaný servis pro vozy IVECO a tyto služby poskytuje také ostatním dopravním 

společnostem a soukromníkům. Hlavním dodavatelem náhradních dílů a součástek je IVECO 

Czech Republic, a. s.. ČSAD Havířov a.s. je také dealer náhradních dílů IVECO a plynou mu 

z této spolupráce množstevní slevy.  

 Posledním důležitým dodavatelem je společnost EMTEST, a. s., která dodává do 

autobusů informační technologie, jako jsou informační tabule, pokladny a odbavovací systém. 

Konkurenti 

 Úspěšná existence společnosti ČSAD Havířov a.s. na trhu dopravních služeb je do 

jisté míry závislá na poznání a znalosti všech konkurentů. Je také velmi důležité uspokojit 

potřeby zákazníků společnosti lépe než konkurenti. Konkurenty rozumíme společnosti, které 

uspokojují potřeby stejných zákazníků a jejich služby jsou podobné. [4, 8] 

 Společnost ČSAD Havířov a.s. nemá v oblasti městské hromadné dopravy v Havířově, 

z důvodů bariér vstupu v podobě koncesních listin, konkurenta. Určitým druhem konkurence, 

tzv. konkurence substitutů, může byt existence taxislužeb ve městě.  
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Prostředníci 

 Neboli zprostředkovatelé, distributoři. Patří zde firmy, které pomáhají dopravní 

společnosti v podpoře, zprostředkování a prodeji dopravních služeb. Jsou to zejména 

zprostředkovatelé: agenti, obchodní zástupci, speditéři, logistické firmy, cestovní kanceláře. 

Dále jsou to agentury marketingových služeb a finanční zprostředkovatelé jako: banky, 

úvěrové společnosti a pojišťovny. [8] 

Zákazníci 

 V dopravních službách bývá zákazníkem nejčastěji odesílatel zásilky, příkazce, 

cestující nebo objednatel dopravy. Zákazníky městské hromadné dopravy jsou tedy cestující. 

Zákazníci jsou jedním z nejdůležitějších faktorů marketingového prostředí. Všichni zákazníci 

nemají stejné vlastnosti, potřeby, se službou nejsou všichni spokojeni do stejné míry  

a podobně. Je tedy nutné provádět segmentaci zákazníků a přizpůsobovat se potřebám 

jednotlivých segmentů. [8] 

 Právě zjišťování spokojenosti a loajality zákazníků je jedním z klíčových nástrojů  

v marketingu dopravních služeb. Měření spokojenosti zákazníků je tak jedním z hlavních 

důvodů k udržení se na trhu. [8] 

 Zákazníky jsou především obyvatelé Havířova, kteří k přepravě využívají služeb 

městské hromadné dopravy. Společnost ČSAD Havířov a.s. segmentuje své zákazníky 

především podle věku. V oblasti hromadné dopravy osob není možné přizpůsobit službu 

jednotlivým segmentům zákazníků  Firma se však snaží jednotlivým segmentům přizpůsobit 

alespoň cenovou politiku. Tarifní podmínky lze najít v Příloze č. 3. 

 V systému MHD Havířov je ročně přepraveno 11 milionů cestujících. 

Veřejnost 

 Veřejností rozumíme skupiny osob (obyvatel) a organizace, které nemají na firmu 

ČSAD Havířov a.s. obchodní vazby a ani vazby na daný trh, jež mohou ovlivňovat chování 

společnosti. Mohou však mít vliv na hodnocení společnosti širokou veřejností či zákazníky. Je 

tedy vhodné vytvářet a udržovat dobré vztahy společnosti s veřejností a napomáhat tak dobré 

pověsti firmy. [4] 

 V širším slova smyslu je veřejnost společnosti tvořena: [4, 8] 
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 Finanční veřejností - tvořenou bankami, akcionáři, kterými jsou převážně společnost 

CIDEM Hranice, a .s.  a Statutární město Havířov, investičními společnostmi  

a pojišťovnami. 

 Sdělovacími prostředky - v případě ČSAD Havířov a.s. jsou to především regionální 

noviny, havířovský měsíčník Radniční listy a regionální televizní stanice Polar. 

 Vládní veřejností - tvořenou vládou, parlamentem a především pak primátorem  

a zastupitelstvem města Havířov. 

 Všeobecnou veřejností - která je tvořena, v případě městské hromadné dopravy, 

především obyvateli města Havířov a přilehlých menších obci, jako je například 

Těrlicko. 

 Vnitřní veřejností - tvořenou všemi zaměstnanci společnosti ČSAD Havířov a.s.  

 Občanská sdružení a organizace - jsou jimi například organizace na ochranu 

životního prostředí, různé spolky a svazy, odborové organizace. 
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3. Teoretická východiska měření spokojenosti 

 V této kapitole bych vám rád teoreticky vysvětlil, co je to služba a dopravní služba, co 

je to dopravní marketing. Dále bych rád specifikoval vlastnosti služeb, marketingový mix 

dopravních služeb a také spokojenost zákazníka a její měření.  

3.1 Služba a dopravní služba 

 Dle P. Kotlera je služba definována jako "jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou může 

nabídnout jedna strana druhé, je v zásadě nehmotná a nevytváří žádné nabyté vlastnictví. 

Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem".  

 Služba je určitá činnost, která je z velké části nehmotná a vyžaduje jistou míru 

interakce se zákazníkem či s jeho majetkem. Obvykle je zákazník při poskytování služby  

v přímém kontaktu s poskytovatelem služby. Výslednou službu neovlivňuje jen ten, kdo 

službu poskytuje, ale také veškeré procesy, které jsou během produkce služby vykonávány či 

použity. [8] 

 Dopravní službu bychom mohli definovat jako "činnost poskytovatele dopravní služby 

při přemisťování osoby nebo nákladu z výchozího do cílového místa". [8, s. 15] 

 Poskytovatelem dopravní služby je zpravidla právnická nebo fyzická osoba, ať již je to 

dopravce, speditér či jiný zprostředkovatel, který poskytuje dopravní službu zákazníkovi. 

Zákazníkem je v dopravní službě obvykle cestující, odesílatel zásilky nebo objednavatel 

přepravy. [8] 

3.2 Dopravní marketing 

 Klasický marketing je definován jako "manažerský proces, zodpovídající za 

identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků při dosahování zisku". [8, s. 13] 

 Marketing je procesem vnímání, porozumění, stimulace a uspokojování potřeb 

specifických cílových trhů při použití podnikových zdrojů. Marketing je také procesem 

slaďování podnikových zdrojů s potřebami trhu či daného segmentu. [7] 

 Některé faktory, které působí uvnitř organizace, mohou uspokojování potřeb 

zákazníků do určité míry bránit. Jedná se především o to, aby zákazníkovy potřeby byly 

uspokojovány efektivně jak pro zákazníka, tak i pro organizaci. [2] 
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 Všechny definice marketingu mají obvykle jeden společný subjekt a tím je zákazník, 

potažmo uspokojování jeho potřeb a přání takovým způsobem, aby byli spokojeni všichni, 

kteří se na směně služeb podílejí. [7] 

 Pro sektor dopravních služeb se nejlépe hodí definice dopravního marketingu dle J. 

Světlíka. "Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v 

konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka způsobem zajišťujícím splnění cílů dopravní 

firmy". [8, s. 13] 

 Dopravní marketing je specifickou oblastí marketingu služeb, které jsou realizovány  

v podmínkách dopravních služeb. Specifické charakteristiky dopravních služeb však na 

oborové a podnikové úrovní vyvolávají potřebu zdůraznění nebo jinou aplikaci 

marketingových nástrojů. [8] 

3.3 Vlastnosti služeb 

 Služby jsou charakteristické určitými vlastnostmi, které je odlišují od hmotných 

produktů. Službám se nejčastěji přisuzuje těchto pět následujících vlastností.  

Nehmotnost 

 Nehmotnost, někdy také nehmatatelnost, je zřejmě nejcharakterističtější vlastností 

služeb. Čistou službu nemůže zákazník před koupí zhodnotit nebo posoudit žádným 

smyslovým orgánem. Zákazník si nemůže čistou službu nejprve prohlédnout či posoudit  

a také ji lze minimálně vyzkoušet. Tento fakt vede ke větší míře nejistoty zákazníka při 

poskytování, nákupu a spotřebě služby a také k tomu, že má zákazník ztížený výběr mezi 

subjekty na trhu, které danou službu nabízejí. [2, 8] 

 Je tedy důležité dopředu zákazníka přesvědčit o kvalitě poskytované služby a nějakým 

způsobem službu "zhmotnit". Děje se tak především pomocí prvků marketingového mixu, 

jako je materiální prostředí (interiér a exteriér, propagační materiály, vzorníky a podobně), 

lidmi potažmo zaměstnanci. Důležité je také budovat dobrou image a jméno společnosti.[2, 8] 

Neoddělitelnost 

 Na rozdíl od produkce a spotřeby zboží, kdy je zboží nejdříve vyrobeno, poté 

skladováno a distribuováno do prodejen, kde si je zákazník zakoupí a spotřebuje, je produkce 

a spotřeba služeb neoddělitelná. Neoddělitelnost od nástrojů produkce je tedy další 

charakteristickou vlastností služeb.  [2, 8] 
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 Poskytovatel služby a spotřebitel se tedy musí setkat v určitém místě a čase, aby 

výhoda, kterou zákazník získá poskytnutím služby, mohla být realizována. Spotřebitel 

obvykle nemusí být přítomen po celou dobu poskytování služby - například jídlo v restauraci 

je uvařeno bez jeho osobní přítomnosti. [2, 8] 

 Kupuje-li zákazník zboží, je mu jedno, jakým způsobem bylo vyrobeno, zajímá ho 

jeho účelnost a také kvalita. V případě koupi služby je její neoddělitelnost od produkce  

a nezbytnost přítomnosti zákazníka během produkce důvodem zvýšeného významu tohoto 

procesu na celkovou vnímanou kvalitu služby. Často i malá změna během produkce služby 

ovlivňuje to, jak zákazník vnímá výsledný efekt. [2, 8] 

Heterogenita  

 Též proměnlivost či variabilita. V procesu poskytování služeb se nacházejí jak 

zákazníci tak i poskytovatelé služby a především zaměstnanci poskytovatele služby. Chování 

osob nelze do jisté míry předvídat, a je  proto někdy obtížné stanovit normy chování. [2] 

 Proměnlivost služeb v úzké míře souvisí se standardem kvality služby. U služeb není 

možné provádět kontroly kvality před dodáním služby jako je tomu u hmotných produktů. 

Proto tedy může dojít k poskytnutí jedné a té samé služby odlišným způsobem, a to dokonce  

i v jedné firmě nebo u stejného poskytovatele. [2] 

Pomíjivost 

 Nehmatatelnost služeb je příčinou, že se služby nedají skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat nebo dokonce vracet. Sedadlo na filmovém představení v kině či místo v letadle,  

které nejsou obsazeny či využity, tedy prodány v čase v němž jsou nabízeny, nelze uskladnit 

či dokonce prodat později. V daném časovém okamžiku jsou ztracené, zničené či pomíjivé. 

[2, 8] 

 Pomíjivost je důvodem, že se služby obtížně reklamují. Jen v některých případech se 

ovšem dá špatně vykonaná služba nahradit poskytnutím jiné, kvalitnější služby. Při reklamaci 

jídla v restauraci nám mohou uvařit nové, chutnější jídlo. Není tomu tak ovšem ale například 

při špatně střiženém účesu v kadeřnictví. Špatně ostříhané vlasy už bohužel vrátit nejde.  

V tomto případě lze při reklamaci dosáhnout vrácení peněz za špatně odvedenou službu nebo 

poskytnutí slevy z ceny. [2] 
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 Neskladovatelnost dopravních služeb nepřináší takový problém, je-li stálá nabídka  

a poptávka. Je totiž poměrně jednoduché zajistit v předstihu dostatečný personál nebo 

kapacity. Obtížnější je to ovšem pokud poptávka kolísá. Dopravní firmy vzhledem ke kolísání 

poptávky (dopravní špička, sezónnost) musí mít k dispozici větší počet dopravních 

prostředků, než kolik by ve skutečnosti potřebovali při rovnoměrné poptávce. Proto je tedy 

důležité, aby dopravci využívali dobrou marketingovou strategii pro zlepšení rovnováhy mezi 

nabídkou a poptávkou. Mohou například používat diferenciované ceny v různých časech, aby 

tak odklonili zvýšenou poptávku během špičky na méně atraktivnější časy. Další možností je 

pak například kvalitní plánování směn a úvazků pracovníků a také kapacit během sezóny nebo 

špičky. [8] 

Nemožnost vlastnictví 

 Nemožnost vlastnictví služby především souvisí s vlastnostmi služeb nehmotností  

a pomíjivostí. Při nákupu hmotného zboží získává zákazník i vlastnické právo k tomuto 

produktu. Naproti tomu při koupi služby spotřebitel nezískává směnou žádné vlastnické 

právo, ale pouze právo na poskytnutí služby, např. právo na použití městské hromadné 

dopravy. [2] 

 Nemožnost vlastnit službu také úzce souvisí s konstrukcí distribučních kanálů, pomoci 

nichž se služba k zákazníkovi dostává. U služeb jsou obvykle distribuční kanály přímé či 

velmi krátké. Na zprostředkovatele služeb není možné převést vlastnické právo, tak jak tomu 

je u výrobku. Může tedy nabízet jen práva k poskytnutí služby. [2] 

3.4 Marketingový mix dopravních služeb 

 Marketingový mix sestává z různých prvků marketingového programu, které 

napomáhají úspěšnému zavádění marketingové strategie a umisťování podniku na cílových 

trzích. Marketingový mix je významným nástrojem prodeje. Jeho cílem je především 

uspokojit potřeby zákazníka a přinést organizaci zisk. [7] 

 Obecně obsahuje marketingový mix čtyři prvky - produkt, cenu, distribuci (místo)  

a komunikaci. Tento základní mix je označován jako 4P. Název tohoto modelu vznikl  

z anglického názvosloví jeho prvků, tedy product, price, place a promotion. Marketingová 

praxe organizací služeb ukázala, že model čtyř P není pro dosahování cílů ve službách 

dostačující, a tak ho A. Payne doporučuje rozšířit o další 3P - materiální prostředí (physical 

evidence), které napomáhá zhmotnit službu, lidé (people) usnadňují interakci mezi 
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poskytovatelem služeb a zákazníky a sledují a analyzují proces poskytování služby a tím 

zefektivňují produkci služby. [2, 8] 

 V sektoru dopravních služeb se obvykle používá model 6P, tj. produkt, cena, 

distribuce, komunikace, personál a proces poskytování služeb. [8] 

3.4.1 Produkt 

 Jelikož se v odborné literatuře setkáváme se záměnou v terminologii, je proto důležité 

správně definovat pojem produkt. Produkt je soubor objektů nebo procesů, které zákazníkovi 

přinášejí určitou hodnotu nebo užitek. Produktem tedy mohou být jak zboží, tak i služby. [7] 

 Produktem, tedy dopravní službou, se především rozumí přemístění osoby nebo 

nákladu z výchozího do cílového místa pomocí konkrétního druhu dopravy, určitou 

technologií, po dané trase a v konkrétním místě. Dopravní služba je realizována pomocí 

dopravních, přepravních či manipulačních prostředků. [8]  

 Zákazníci ve skutečnosti nekupují zboží či služby. Kupují konkrétní užitek, který jim  

z daného produktu plyne a také celkovou spotřební hodnotu nabídky. Nabídka představuje 

užitek, který spotřebitelům plyne z nákupu zboží nebo služeb. Většinou se služby v nabídce 

nevyskytují samostatně. Jsou obklopeny souborem hmotných či nehmotných prvků, vlastností 

a užitků kolem základního produktu. Okolní prvky mohou být například obaly, reklama, 

záruka a podobně. [7] 

 Nabídku celkového produktu lze rozdělit do několika úrovní: [7] 

 Základní produkt je jádrem produktu a představuje základní službu. Přináší 

uspokojení základních potřeb zákazníka.  

 Očekávaný produkt se skládá ze základního produktu a souboru podpůrných služeb 

a dalších atributů, které spotřebitel očekává.  

 Rozšířený produkt vzniká přidáním hodnoty k základnímu produktu, která převýší 

zákazníkovo očekávání nebo zkušenosti. Rozšířený produkt je hlavním důvodem 

diferenciace nabídky.  
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3.4.2 Cena 

 Cena představuje výši peněžní úhrady, která je na dopravním trhu zaplacená za 

poskytnutou službu nebo vytvořenou pro oceňování služby k jiným účelům. Cena je jedním  

z nejdůležitějších prvků marketingového mixu organizace poskytující služby. Cenová politika 

má významný vliv na příjmy a zisk organizace. [7] 

 Cena je jediným prvkem marketingového mixu, která organizaci přináší tržby  

z prodeje služeb. Ostatní prvky mixu vytváří pro firmu jen náklady. Charakteristickou 

vlastností ceny je, že může být, na rozdíl od jiných prvků mixu, snadno měněná, což může mít 

bezprostřední dopady. Cenová rozhodnutí jsou důležitým faktorem při vnímání hodnoty  

a kvality služeb zákazníkem a ovlivňuje také psychologické reakce a chování zákazníků. [7, 

8] 

 Cenová tvorba vyžaduje vysokou pozornost. Cenová rozhodnutí nemohou být 

přijímána samostatně. Vždy by měla být v souladu s cílem a strategií společnosti a také by 

měla odpovídat realitě trhu. [8] 

 V sektoru dopravy se můžeme setkat s následujícími formami cen: [8] 

 Tarif jsou zveřejněné podmínky a ceny, při kterých dopravní společnost 

provádí přepravní činnosti. 

 Přepravné je cena za přepravu zásilky. 

 Dovozné je cena za vypravení, vlastní přepravu či dodání zásilky, stanovené 

tarifem nebo dohodou. 

 Jízdné je cena za přepravu osoby stanovená tarifem. 

 Fracht je cena za přepravu nákladů v námořní dopravě. 

 Mýto je cena za přejezd určité silniční infrastruktury (tunel, most, dálnice). 

3.4.3 Místo 

Distribuce služeb se zabývá řešením problému komu a kde se budou služby prodávat a také 

zajistit nabízení služby na správném místě a vhodném okamžiku. [8] 

 Místo a prodejní cesty představují dvě klíčové oblasti rozhodování. V oblasti služeb je 

místo distribuce důležité, jelikož produkty nemohou být skladovány a jsou vyráběny  

a spotřebovávány ve stejném okamžiku. [2, 7] 
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 Hlavním cílem distribuce je uspokojit zákazníka optimálním způsobem, který 

ekonomové charakterizují jako užitečnost místa a užitečnost času. V procesu distribuce 

můžeme rozlišit tři typy účastníků - poskytovatel dopravní služby, zprostředkovatel  

a zákazník. [8] 

 Stanovit místo služby znamená vybrat prostředí, ve kterém budou služby fyzicky 

provozovány. Výběr místa závisí na typu a stupni interakce, kterou služba vyžaduje. [7] 

 Jsou rozlišovány 3 typy interakce mezi poskytovatelem služby a zákazníkem: [7] 

 Zákazník jde k poskytovateli - výběr místa, kde se bude služba poskytovat, je 

v tomto případě velice důležitý faktorem. Důraz je kladen především na 

dostupnost provozovny či prodejny.  

 Poskytovatel jde k zákazníkovi - v tomto případě není místo provozovny 

příliš důležité. Důraz je kladen především na osobu poskytující službu, jelikož 

některé služby lze poskytovat jen v místě kde se zákazník nachází.  

 Transakce probíhá na dálku - místo poskytnutí služby není v tomto případě 

důležité za předpokladu, že je možná spolehlivá komunikace se zákazníkem. 

3.4.4 Marketingová komunikace 

 Propagace neboli komunikace je základním prvkem marketingového mixu služeb, 

který je tvořen veškerými komunikačními nástroji, které mohou zákazníkům předat nějaké 

sdělení. Propagace přispívá ke zhmotnění služeb a napomáhá tak zákazníkům lépe se 

orientovat na trhu a hodnotit tak celkovou nabídku služeb. [3, 7] 

 Komunikační nástroje spadají do těchto širších kategorií: [3] 

 Reklama - je jednou z hlavních forem komunikace. Jedná se o formu 

placeného a neosobního působení na tržní jevy zákazníků. Reklama má za účel 

dostat službu do povědomí spotřebitelů a odlišit ji od ostatních nabídek, 

rozšířit znalost zákazníka o službě a přesvědčit jej o nákupu služby. Reklama 

je tedy jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšné marketingové strategie  

a politiky podniku.  

 Podpora prodeje - zahrnuje všechny činnosti a prostředky, které zvyšují  

a stimulují ochotu zákazníka ke koupi daného produktu nebo zvyšují 

atraktivitu nabízeného produktu. Jedná se například o různé programy 
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zvýhodňující věrné zákazníky, propagační materiály, různé rabaty a podobně. 

Podpora prodeje je zaměřena jak na zákazníky, tak i na zprostředkovatele.  

 Public Relations - neboli vztahy s veřejností. Britským institutem pro styk  

s veřejností je definován jako: "Plánovité a trvale vynakládané úsilí za účelem 

získání a udržení dobré pověsti podniku na veřejnosti". Jedná se o vztahy se 

všemi skupinami fyzických a právnických osob, které se o podnik zajímají. 

Styk s veřejností zahrnuje především budování a udržování image, řešení 

aktuálních problémů a otázek, podpora umisťování, ovlivňování konkrétní 

spotřebitelské skupiny a podobně.  

 Osobní prodej - má ve službách zvláštní místo, jelikož řada služeb vyžaduje 

osobní interakci mezi poskytovatelem služby a zákazníkem, působení lidského 

činitele při poskytování služby a účast lidí, kteří se stávají součástí procesu 

poskytování služby. Někteří zákazníci ve službách mají se svými dodavateli 

úzké a trvalé vztahy. U některých druhů služeb je osobní prodej 

nejvýznamnějším prvkem komunikačního mixu.  

 Přímý marketing - je přímá adresná komunikace mezi zákazníkem  

a prodávajícím. Je založený na principu reklamy uskutečňované pomocí pošty, 

telefonu, televizního či rozhlasového vysílání, novin či časopisů. V současné 

době se jedná o dynamicky se rozvíjející prostředek marketingové 

komunikace, který je založen především na výpočetní technice.  

3.4.5 Lidé 

 Lidé jsou jedním z prvků, které rozšiřují klasické 4P. Tento prvek je do 

marketingového mixu zařazen z důvodu významu lidského faktoru ve službách, konkrétně 

neoddělitelnosti producenta od spotřebitele. Proto je úspěch marketingu služeb do jisté míry 

závislý na výběru, školení, motivaci, kontrole a řízení zaměstnanců. S rostoucím významem 

lidského faktoru se začíná klást důraz na interní marketing. Úkolem interního marketingu je 

získat, školit, motivovat a udržet kvalitní zaměstnance pomocí uspokojování jejích 

individuálních potřeb. Interní marketing má za cíl zabezpečit motivované a efektivně se 

chovající zaměstnance, který vede ke spokojenosti zákazníků a růstu klientely.  [2, 6, 7] 

 Rozlišujeme čtyři typy zaměstnanců: [8] 

 Kontaktní pracovníci - jsou v častém  nebo pravidelném kontaktu se 

zákazníky. Významnou měrou se podílejí na marketingových činnostech 
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společnosti. Kontaktní pracovníci musí být dobře seznámení s podnikovou 

marketingovou strategií, musí být dobře vyškoleni a motivováni. Jsou to 

především pracovníci informačních center, obchodní zástupci a podobně.  

 Obslužní pracovníci - stejně jako kontaktní pracovníci jsou se zákazníky  

v častém nebo pravidelném kontaktu, ale významně se nepodílí na 

marketingových činnostech. Obsluhující personál musí mít dobré komunikační 

schopnosti a musí umět jednat se zákazníky. Jedná se například o recepční, 

zaměstnance na přepážce, řidiče autobusu a podobně.  

 Koncepční pracovníci - do značné míry ovlivňují jednotlivé prvky 

marketingového mixu. Se zákazníkem přicházejí do kontaktu výjimečně nebo 

vůbec. Velkou měrou se podílejí na zavádění podnikové marketingové 

strategie. Patří zde především pracovníci marketingového oddělení podniku, 

vývojáři nových produktů, někteří pracovníci ekonomického útvaru.  

 Podpůrní pracovníci - mají téměř nulový kontakt se zákazníky a ani se 

nepodílí na marketingových činnostech podniku. Mají na starost všechny 

podpůrné funkce a významně ovlivňují činnosti společnosti. Mezi podpůrné 

pracovníky patří především pracovníci technických, logistických  

a personálních útvarů. Podpora musí probíhat v souladu s marketingovou 

strategií podniku.  

3.4.6 Procesy 

 Veškeré pracovní činnosti představují konkrétní proces. Procesy zahrnují postupy, 

úkoly, časové rozvrhy, mechanismy, činnosti a rutiny, kterými je produkt či služba 

poskytována zákazníkovi. Procesem jsou i rozhodnutí o účasti zákazníka a pravomocích 

zaměstnanců. [7] 

 Pokud proces nefunguje, bude vždy výsledkem nespokojený zákazník. Pokud jsou 

ovšem procesy efektivní, získává tak podnik konkurenční výhodu oproti podniku s méně 

efektivními procesy. [7]  

 Na procesy můžeme nahlížet ze dvou pohledů. Z hlediska komplexnosti a z hlediska 

rozmanitosti. Komplexnost vyjadřuje složitou povahu kroků a sekvencí, které proces utvářejí, 

zatímco rozmanitost odráží jejích funkční rozsah a variabilitu.  [8] 

 Rozlišujeme čtyři možnosti komplexnosti a rozmanitosti: [7] 
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 Snížení rozmanitosti - má za následek snahu o redukci nákladů, zlepšení 

produktivity a zjednodušení distribuce. Snížení rozmanitosti může vést ke 

standardizaci kvality služeb a jejich snazší dostupnosti. Může však také vést 

vnímání omezenosti výběru služby zákazníkem.  

 Zvýšení rozmanitosti - představuje možnosti jak přizpůsobit službu 

individuálním potřebám a požadavkům zákazníků. Může však vést k růstu ceny 

daného produktu.  

 Snížení komplexnosti - má za následek specializaci na konkrétní produkty. 

Dochází ke zjednodušení distribuce a také kontroly.  

 Zvýšení komplexnosti - cílem je dosáhnout vyšší penetrace trhu, pomocí 

rozšíření nabídky o další produkty.  

3.5 Spokojenost zákazníků (obyvatel) 

 Zjišťování spokojenosti zákazníků je důležité, jelikož spokojený zákazník se vrací  

a kupuje více, poskytuje reference a zkušenosti svému okolí, je ochotný si za poskytnutou 

službu připlatit a podobně.  Dalším podstatným důvodem, proč spokojenost zjišťovat je ten, 

že cena na udržení si zákazníka je desetinová oproti ceně potřebné na jeho získání. [1] 

 Spokojenost je definována jako subjektivní pocit člověka o naplnění jeho potřeb  

a přání, která jsou ovlivňována jak zkušenostmi a očekáváním, tak osobností a prostředím. 

 Teoreticky vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu. Rozpor spočívá  

v porovnání mezi vnímanou realitou produktu a očekáváním spojeným s tímto produktem 

zákazníky. Pokud je vnímaná realita vyšší než očekávání, je zákazník spokojen, v opačném 

případě je zákazník nespokojen. Proto by měl mít cílový zákazník vždy pocit, že obdržel vyšší 

kvalitu než očekával. [4, 8]  

 Rozlišují se tři úrovně spokojenosti: [5] 

 Potěšení zákazníka - hodnota, kterou zákazník obdržel, převyšuje jeho očekávání  

a představy a zákazník je tedy nadmíru spokojen. 

 Naprostá spokojenost zákazníka - je charakterizovaná tím, že hodnota, kterou 

zákazník obdržel je shodná s jeho očekáváním a představami. Zákazník vnímá, že 

všechny jeho potřeby a požadavky byly spotřebou služby či produktu uspokojeny. 
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 Limitovaná spokojenost - hodnota, kterou zákazník obdržel nenaplnila jeho 

představy a potřeby. Zákazník je tedy nespokojen. 

3.6 Měření spokojenosti zákazníků 

 Princip měření spokojenosti zákazníka je založen na měření celkové (akumulované) 

spokojenosti, kterou ovlivňuje určitými dílčími faktory spokojenosti. Tyto faktory musí 

splňovat podmínky měřitelnosti a je potřeba znát jejich váhu pro zákazníka v rámci celkové 

spokojenosti. [4] 

 Často se zjišťování spokojenosti zákazníků provádí pomocí indexu spokojenosti 

zákazníka (ACSI, ECSI). Jedná se o americký a evropský způsob měření spokojenosti. 

Evropský model (ECSI) spočívá v definici sedmi hypotetických proměnných, z nichž každá je 

determinována určitým počtem proměnných. [4]  

 Proměnnými v modelu ECSI jsou následující prvky: [4] 

 Image - je souhrnná hypotetická proměnná vztahu mezi zákazníkem  

a produktem, značkou nebo firmou. Je základem analýzy spokojenosti 

zákazníka.  

 Očekávání zákazníka - jsou představy o produktu, které má konkrétní 

zákazník. V dnešní době je očekávání zákazníka často vytvářeno 

komunikačními aktivitami firmy.  

 Vnímaná kvalita - se týká samotného produktu a také všech doprovodných 

služeb.  

 Vnímaná hodnota - je spojena s cenou produktu a zákazníkem očekávaným 

užitkem. Jedná se o poměr ceny a vnímané kvality.  

 Stížnosti zákazníka - jsou výsledkem nespokojenosti zákazníka, tedy 

nerovnováhy mezi výkonem a očekáváním.  

 Loajalita zákazníka - je vytvářená pozitivní nerovnováhou mezi výkonem  

a očekáváním zákazníka. Projevuje se například opakovaným nákupem, 

cenovou tolerancí nebo šířením referencí.  

 Vztahy mezi těmito proměnnými je možno vyjádřit následujícím modelem.  
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Obr. 3.1: Model spokojenosti zákazníka  

  

 

 

    

   

 

Zdroj:  [4] 

 Index spokojenosti zákazníka je pouze momentem v časové linii. Názory lidí, potažmo 

zákazníků, se v průběhu času mění a nabídka či výkony společnosti taktéž. Analýza 

spokojenosti zákazníků by proto  měla probíhat neustále. [1] 

3.7 Modely zjišťování spokojenosti 

Metod, pomocí nichž je zjišťována spokojenost zákazníků, je nepřeberné množství. Zde jsou 

vyjmenovány jedny z nejčastěji využívaných metod.  

Systém návrhů a stížností 

 Podstata této metody spočívá v tom, že zákazník může sám kdykoliv vyslovit svou 

stížnost čí návrh. Na základě těchto návrhů a stížností firma identifikuje slabé stránky  

a příležitosti. Výhodou této metody je, že je poměrně levná. [4] 

Mystery shopping 

 Jedná se o metodu využívanou k výzkumu trhu. Podstatou mystery shoppingu je 

nákup výrobků a služeb, získávání informací o prodeji, servise, kladení různých otázek 

prodávajícím či řešení zadaného problému speciálně vyškolenými pracovníky, tzv. mystery 

shoppers, kteří se vydávají za zákazníky a hrají určitou roli. Cílem této metody je zjištění 

slabých a silných stránek společnosti, jež mystery shopping zadala, tak i její konkurence. [4] 
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Stížnosti zák. 
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Výzkum motivace 

 Tato metoda je realizována pomocí hloubkových rozhovorů či skupinových diskuzí se 

zákazníky nebo zaměstnanci. Úkolem je zjistit silně a slabé stránky podniku v závislosti na 

očekávání a spokojenosti zákazníků. [4] 

Analýza ztracených zákazníků  

 Touto metodou se podnik snaží zjistit příčiny a důvody toho, proč zákazník ukončil 

nákup nebo přešel ke konkurenci. Tato metoda je náročná na získávání potřebných informací 

a také finančně a časově. [4] 

Průzkum spokojenosti zákazníků  

 Metoda je využívána ke zjišťování spokojenosti, nebo nespokojenosti zákazníků, čí ke 

zjišťování jejich loajality. Průzkum by měl být prováděn pravidelně a systematicky. Obvykle 

je prováděn za pomoci písemného, telefonického či on - line dotazování. [4] 

Poziční mapa 

 Poziční mapa umožňuje v grafické podobě vyjádřit vnímané podobnosti či odlišnosti 

daných služeb. Poziční mapy z pravidla využívají dvou dimenzí, které charakterizují 

preference zákazníků. Poziční mapy se sestavují na základě metody faktorové analýzy  

a multidimenziálního škálování. Poziční mapa se využívá také pro identifikaci umístění 

konkurence z hlediska rozhodujících atributů služby. Obdobně také zákazníci různých tržních 

segmentů mohou vnímat službu a její výhody rozdílně. Poziční mapa slouží k výzkumu trhu 

na základě identifikace jeho rozporů. [7] 

3.8 Význam zjišťování spokojenosti 

 Zjišťování spokojenosti zákazníků je pro podnik nezbytnou činností pokud chce být na 

trhu úspěšná. Pokud je pro daný podnik zjišťování spokojenosti jejich zákazníků důležité, tím 

častěji a efektivněji provádějí tento výzkum zaměřený na zjišťování jejich spokojenosti. [4] 

3.9 Cíl zjištění spokojenosti 

 Cílem zjišťování spokojenosti je zajistit informace, které vedou a pomáhají při 

rozhodování o podnikové strategii, tvorbě nástrojů, plánování a rozhodování. Podstatou je 

učinit co nejefektivnější kroky, které povedou ke zvyšování spokojenosti zákazníků. [4] 
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4. Metodika shromažďování dat 

 Každý marketingový výzkum je jedinečný, jelikož je vždy ovlivňován rozdílnými 

faktory, které jsou zapříčiněny různorodostí zkoumaných problémů. I přes rozdílnost 

jednotlivých výzkumů se dají definovat dvě hlavní etapy marketingového výzkumu, které na 

sebe logicky navazují. Jedná se o přípravnou etapu a realizační etapu. [4]  

4.1 Přípravná etapa 

 Přípravná etapa marketingového výzkumu sestává z definování problému a cíle, 

orientační analýzy situace a plánu výzkumného projektu. [4] 

Určení problému 

 Problémem společnosti ČSAD Havířov a.s. je neznalost spokojenosti obyvatel města  

s nabízenými službami městské hromadné dopravy a jednotlivými faktory hromadné dopravy, 

ovlivňujícími spokojenost obyvatel Havířova.  

 Společnost si navíc v posledních pěti letech nenechala vypracovat žádný výzkum 

zaměřený na spokojenost zákazníků s poskytovanými službami městské hromadné dopravy.  

Definice cíle výzkumu 

 Cílem výzkumu je pomoci dotazníkového šetření zjistit celkovou spokojenost 

zákazníku společnosti ČSAD Havířov a.s. s nabízenými službami v oblasti městské hromadné 

dopravy a také zjistit spokojenost zákazníků s jednotlivými faktory a prvky, které tvoří 

dopravní službu jako celek. Jedná se například o cenu jízdného, spokojenost s dopravními 

prostředky, spoji, jízdními řády a podobně.  

 Dalším cílem je pak na základě zjištěných výsledků poskytnout společnosti data, která 

mohou být využita pro tvorbu nástrojů ke zkvalitnění poskytovaných služeb a ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků.  

Plán výzkumu 

 Jako zdroj informací pro svou bakalářskou práci jsem využil jak primárních, tak 

sekundárních dat. Sekundární data jsem čerpal převážně z odborné literatury, výročních zpráv  
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dopravní společnosti ČSAD Havířov a.s., z materiálů poskytnutých společností či údajů 

Českého statistického úřadu. Primární data byla získána pomocí dotazníkového šetření mezi 

obyvateli města Havířov. 

 Základní soubor je tvořen obyvateli města Havířov ve věku od 15 let. Těchto 

obyvatel v Havířově žije 67 803. Výběrový soubor je  nereprezentativní. Je tvořen alespoň 

stem obyvatel města.  

 Sběr dat proběhne metodou osobního dotazníkového šetření na zastávkách městské 

hromadné dopravy v Havířově na zastávkách u Magistrátu města Havířov a Kulturního domu 

Petra Bezruče. Dotazníků bude vytištěno přibližně 150 ks. Bude využito nereprezentativní 

metody, konkrétně metody vhodného úsudku a vhodné příležitosti. Data budou sesbíraná mou 

vlastní osobou. 

 Získaná data budou zpracována pomocí softwaru MS Word 2010, MS Excel 2010  

a SPSS Statistics. 

 Rozpočet výzkumu 

 Kancelářský papír ..............................................80 Kč 

 Tištění ................................................................440 Kč 

 Psací potřeby .....................................................20 Kč 

 Celkem ..............................................................540 Kč 

Dotazník a jeho struktura 

 Strukturovaný dotazník sestává z 18 otázek vztahujících se k problematice 

spokojenosti obyvatel města Havířov s městskou hromadnou dopravou a 6 identifikačních 

otázek zjištujících pohlaví, věk, příjem, nejvyšší dosažené vzdělání a status respondenta. 

Dohromady je dotazník tvořen 24 otázkami. Dotazník je zobrazen v Příloze č. 4. 

 Dotazník obsahuje 1 filtrační otázku a 1 otevřenou otázku. Dále je tvořen 2 

polouzavřenými otázkami a 9 uzavřenými otázkami, ze kterých respondent vybírá jednu či 

více vhodných variant. Dále pak obsahuje 11 škálových otázek s 5 kategoriemi, kdy 1 

znamená velmi nespokojen a 5 velmi spokojen 
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Pilotáž 

 Pilotáž dotazníku byla provedena na 6 lidech z mého okolí, o nichž vím, že využívají 

služeb městské hromadné dopravy. Snažil jsem se při pilotáži zohlednit věkovou strukturu, 

pohlaví a vzdělání dotazovaných.  

 Na základě připomínek dotazovaných a zjištěných chyb při formulaci otázek jsem 

dotazník upravil do konečné podoby, aby nedošlo ke špatným výsledkům a zkreslení celého 

šetření.  

Harmonogram výzkumu 

 Harmonogram výzkumu a průběh jednotlivých činností je zaznamenán v následující 

tabulce. 

Tab. 4.1: Harmonogram výzkumu 

Činnost/týden 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Definice problému x        

Plán výzkumu x        

Sestavení dotazníku  x x      

Pilotáž    x     

Sběr dat     x x   

Zpracování a analýza dat       x x 

Návrhy a doporučení        x 

 

4.2 Realizační etapa 

Sběr dat 

 Sběr dat proběhl v týdnech od 18. do 31. března 2013 a byl realizován pomocí 

strukturovaného dotazníku. Dotazování probíhalo na zastávkách u Magistrátu města Havířov 

a Kulturního domu Petra Bezruče. Toto místo je jedním z nejfrekventovanějších v Havířově 

a kříží se zde skoro všechny linky městské hromadné dopravy, proto bylo toto místo pro sběr 

dat nejvhodnější. 
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 O vyplnění dotazníku bylo požádáno a osloveno přibližně 150 obyvatel, z nichž 

dotazník vyplnilo 98 osob a tvoří tak skutečnou velikost vzorku. Návratnost tedy činila 65,3 

%. 

Problémy vzniklé při realizaci výzkumu 

  Největší problém při sběru dat představovalo počasí, neboť v týdnech, kdy bylo 

šetření realizováno, panovala zima a padal sníh či déšť. Lidé proto nebyli příliš sdílní a tato 

situace mohla ovlivnit jejich odpovědi a ochotu při vyplňování. Problém také představoval 

čas. Lidé čekající na zastávkách byli limitováni příjezdem autobusu. Naopak lidé vystupující 

z autobusu většinou spěchali na další spoj, do práce a podobně.   

Způsob zpracování a analýzy dat 

 Kontrola správného a úplného vyplnění dotazníku probíhala již během sběru dat, 

jelikož data byla získána za mé osobní asistence při vyplňování respondenty.  

 Získaná data byla z dotazníku přepsána do datové matice vyhotovené v programu MS 

Excel 2010. Samotná analýza dat, vytvoření tabulek a grafů pak byla, pro úsporu času a větší 

efektivnost, vyhodnocena v programu SPSS Statistics a MS Excel 2010. Pro detailnější 

analýzu bylo také provedeno třídění druhého stupně, podle zvolených segmentačních kritérií.  

Struktura výběrového souboru 

 Z celkového počtu respondentů (Obr. 4.1) bylo 28 mužů (28,6 %) a 70 žen (71,4 %). 

Výběrový soubor není vyrovnaný a tak při analýze výsledků není příliš zaznamenán mužský 

názor. Největší zastoupení má věková kategorie (Obr. 4.2) 15 - 25 let (36,7 %), dále pak 46 - 

55 let (19,4 %). Věkové kategorie 26 - 35 let, 36 - 45 let a 56 a více let jsou zastoupeny ve 

stejné míře, a to 14,3 %.  Z hlediska čistého příjmu (Obr. 4.3) byla nejpočetněji zastoupena 

kategorie 10 001 - 20 000 Kč - 43 respondentů (43,9 %). Druhá nejpočetnější kategorie je 

tvořena 40 respondenty (40,8 %) s příjmem do 10 000 Kč. Necelých 13,5 % dotázaných má 

čistý měsíční příjem v rozmezí 20 001 - 30 000 Kč a pouze dva respondenti mají čistý měsíční 

příjem vyšší než 30 001 Kč.  Z hlediska statusu (Obr. 4.4) bylo necelých 60 % respondentů 

zaměstnaných,  26 % respondentů tvořili studenti a 8 % důchodci. Nezaměstnaní a osoby 

samostatně výdělečně činné tvořili dohromady 7 % dotázaných.  
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Obr. 4.1: Pohlaví respondentů 

Obr. 4.2: Věková struktura respondentů 



31 
 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4.3: Čistý příjem respondentů 

Obr. 4.4: Status respondentů 
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 Struktura dotazovaných dle nejvyššího dosaženého vzdělání (Obr. 4.5) měla největší 

zastoupení v podobě respondentů středoškolsky vzdělaných s maturitou - 64,5 %. Druhá 

nejpočetnější skupina byla tvořena vysokoškolsky vzdělanými lidmi - 14,3 %. Kategorie 

tvořená středoškolsky vzdělanými bez maturity tvořila 14,3 %. Nejméně zastoupených pak 

měla kategorie dotazovaných se základním vzděláním - 7 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4.5: Nejvyšší dosažené vzdělání 



33 
 

5. Analýza spokojenosti obyvatel  

 V této kapitole provedu vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření, jakožto metody 

primárního výzkumu spokojenosti obyvatel s městskou hromadnou dopravou v Havířově.  

K důkladnější analýze bylo použito třídění druhého stupně. Kritériem pro toto třídění bylo 

zvoleno pohlaví dotazovaných, jejich věk, čistý příjem, status a nejvyšší dosažené vzdělání. 

Vzhledem k tomu, že v souboru bylo zastoupeno 3x více žen než mužů, nemá bohužel toto 

třídící kritérium vysokou vypovídací schopnost.  

5.1 Interpretace výsledků 

 Městskou hromadnou dopravu v Havířově využívá 98 dotázaných. Datová matice se 

zaznamenanými odpověďmi se nachází v Příloze č. 5. Na základě těchto odpovědí byla 

provedena analýza a následná interpretace výsledků. 

5.1.1 Frekvence využití městské hromadné dopravy 

 Nejvíce respondentů - necelých 27 %, využívá městskou hromadnou dopravu 

výjimečně, jak si můžete všimnout na Obr. 5.1 Čtvrtina dotázaných využívá MHD každý 

všední den. 20 % lidí využije služeb MHD 1 - 2x za týden a necelých 14 % 3 - 4x za týden. 

Každý den v týdnu využije přepravu pomocí městské hromadné dopravy necelých  16 % 

respondentů.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 5.1: Frekvence využití MHD 
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 Nejvíce respondentů - necelých 27 %, využívá městskou hromadnou dopravu 

výjimečně, jak si můžete všimnout na Obr. 5.1 Čtvrtina dotázaných využívá MHD každý 

všední den. 20 % lidí využije služeb MHD 1 - 2x za týden a necelých 14 % 3 - 4x za týden. 

Každý den v týdnu využije přepravu pomocí městské hromadné dopravy necelých  16 % 

respondentů.  

 Nejvíce mužů - téměř 40 % využívá městskou hromadnou dopravu výjimečně. Naopak 

nejvíce žen - 26 % využívá MHD každý všední den. Nejčastěji využívají městskou 

hromadnou dopravu studenti a pracující lidé. 30 % zaměstnaných jezdí MHD každý všední 

den a 13 % každý den. 27 % studentů pak jezdí každý den a 23 % každý všední den. 

Obr. 5.2: Počet jízd respondentů využívajících MHD každý den 

 

 Respondenti využívající městskou hromadnou dopravu v Havířově každý den 

(necelých 16 %) byli dotázaní kolik denně absolvují jízd. Jak ukazuje Obr. 5.2 sedm 

respondentů jezdících MHD každý den, absolvuje 2 jízdy. Čtyři dotázaní pak absolvují 4 jízdy 

denně a tři dotázaní 3 jízdy denně. Pouze jeden respondent jezdí autobusem každý den 5 krát. 

V průměru pak osoby využívající služeb MHD každý den absolvují 3 jízdy denně. 
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5.1.2 Způsob platby 

 Jak vyplývá z Obr. 5.3 nejvíce využívaným způsobem platby za služby městské 

hromadné dopravy je platba pomocí čipové karty s předplaceným jízdným, tzv. měsíčník, 

čtvrtletník. Tento způsob využívá 44 % dotázaných. Druhým nejčastějším způsobem je pak 

nákup obyčejného jízdného u řidiče, tímto způsobem platí 35 % respondentů. 17 % cestujících 

pak využívá čipovou kartu s tzv. elektronickou peněženkou a 4 % využívá jízdné zdarma. 

Jedná se především o důchodce. 

 Muži i ženy nejčastěji platí pomocí čipové karty s předplaceným jízdným - shodně 

kolem 43 %. Tento způsob platby preferuje i 73 % studentů.  

Obr. 5.3: Způsob platby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Důvod a účel přepravy 

 U otázek č. 6 a 7 měli respondenti možnost uvést jinou možnost odpovědi. Na základě 

odpovědí dotázaných byly u otázky č. 6 přidány možnosti odpovědí využití MHD za účelem 

sportu, na návštěvu/za kamarády a za účelem zábavy. U otázky č. 7 pak byly přidány důvody 

přepravy kvůli poruše automobilu či požití alkoholu a z důvodu nepříznivého počasí. 

  



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nejčastěji je MHD využívaná za účelem přepravy do práce, tuto možnost zvolilo 41 % 

dotázaných. Téměř pětina respondentů využívá MHD k přepravě do školy. 13 % respondentů 

pak městskou hromadnou dopravu využívá za účelem přepravy k lékaři. Procentní zastoupení 

zbylých odpovědí je pak možno vidět na Obr. 5.4. 

 Nejvíce mužů využívá MHD k přepravě do školy (36 %). Ženy pak nejčastěji jezdí do 

práce (53 %). Lidé ve věku 15 - 25 let a studenti nejčastěji MHD využívají za účelem 

přepravy do školy. Zaměstnaní a lidé ve věku 26 - 55 let pak nejčastěji do práce.  

 Jak je možno vidět v Obr. 5.5 nejčastějším důvodem pro využití služeb dopravní 

společnosti je skutečnost, že 39 % respondentů nemá jinou možnost přepravy. 20 % 

dotázaných považuje cestování MHD za nejlevnější způsob dopravy. 18 % respondentů 

využívá MHD z důvodu, že nevlastní automobil a 8 % jich volí přepravu MHD v případě 

poruchy automobilu či po požití alkoholu. 13 % dotázaných pak tento styl přepravy vyhovuje. 

 Muži nejčastěji uvádějí, že využití MHD je nejlevnější způsob dopravy (36 %). Ženy 

pak jako nejčastější důvod uvádějí, že nemají jinou možnost přepravy (51 %). Respondenti  

s příjmem do 20 tis. Kč nejčastěji uvádějí, že nemají jinou možnost přepravy. Tvoří téměř 

polovinu této kategorie. Obdobně i polovina studentů a lidí ve věku 15 - 25 let uvádí tento 

důvod přepravy jako nejčastější.  

Obr. 5.4: Účel přepravy 
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5.1.4 Využití městské hromadné dopravy členy domácnosti 

 Využití MHD členy domácnosti je znázorněno v Obr. 5.6.  

  

Obr. 5.5: Nejčastější důvod využití MHD 

Obr. 5.6: Využití MHD členy domácnosti 
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 Ve 29 % odpovědí respondenti uvádí, že žádný člen jejich domácnosti nevyužívá 

městské hromadné dopravy. Shodně 20 % respondentů uvádí, že služeb MHD využívají jejich 

rodiče či dítě nebo děti. Využití městské hromadné dopravy v případě sourozence se vyskytlo 

v 17 % odpovědí.  Zaměstnaní lidé nejčastěji uvádějí, že MHD využívají jejich děti - 37 %. 

Mezi studenty pak byla nejčastější možnosti, že městskou hromadnou dopravu využívají 

jejich rodiče - 39 %.  

5.1.5 Spokojenost obyvatel s jednotlivými faktory MHD 

 Spokojenost obyvatel s jednotlivými faktory městské hromadné dopravy je 

vyobrazena v Obr. 5.7. Nejvyšší spokojenost panuje mezi obyvateli s obsluhou a pracovníky 

autobusového nádraží a kiosků ve městě - spokojenost činí 58 %. Dalšími faktory, se kterými 

jsou cestující nejvíce spokojeni, jsou informace poskytované ohledně městské hromadné 

dopravy - 57 % a spolehlivost městské hromadné dopravy - 56 %. Naopak nejmenší 

spokojenost panuje s cenou městské hromadné dopravy, se kterou jsou obyvatelé spokojeni 

jen z 34 %. Dále pak jsou cestující nespokojeni s jízdními řády o víkendech a s chováním, 

jednáním a vystupováním řidičů. 

 S obsluhou a pracovníky AN a kiosků ve městě je spokojeno 36 % mužů a 39 % žen. 

Nejvíce spokojených cestujících s pracovníky AN pak bylo ve věkové kategorii 36 - 45 let, 

kdy tuto možnost zvolilo 50 % respondentů tohoto věku. 44 % zaměstnaných lidí bylo s tímto 

faktorem také spokojeno. S informacemi poskytovanými ohledně MHD byly více spokojeny 

ženy než muži, kteří nejčastěji volili možnost ani spokojen, ani nespokojen. S informacemi 

Obr. 5.7: Spokojenost s jednotlivými faktory 



39 
 

ohledně městské hromadné dopravy jsou nejvíce spokojeni lidé ve věku 56+ (60 % této 

věkové skupiny) a důchodci. 

 Mužům se cena městské hromadné dopravy jeví nejčastěji jako vysoká - 29 % mužů. 

Ženám se naopak cena zdá přiměřená - tuto možnost zvolilo 54 % žen. 63 % důchodců vnímá 

cenu městské hromadné dopravy také jako přiměřenou. Nespokojeno či velmi nespokojeno je 

s jízdními řády o víkendech 32 % resp. 21 % mužů. U žen je tato situace obdobná. Nejvíce 

nespokojených s jízdními řády o víkendech jsou lidé ve věku 15 - 25 let a studenti. 

Nespokojených bylo 50 % resp. 58 % respondentů těchto kategorií.  

5.1.6 Významnost přisuzovaná jednotlivým faktorům MHD 

 Jak je možno vidět na Obr. 5.8 uživatelé městské hromadné dopravy v Havířově 

přikládají největší významnost spolehlivosti městské hromadné dopravy, množství linek 

MHD a ceně městské hromadné dopravy. Naopak nejmenší významnosti u cestujících 

dosahují informace ohledně městské hromadné dopravy v Havířově a stav vozového parku.  

Obr. 5.8: Významnost jednotlivých faktorů 

 

 Muži přisuzují spolehlivosti 85 % a je tak pro ně velmi významným faktorem. 

Obdobně je tomu tak u žen, které spolehlivosti přisuzují 87,5 % významnost. Druhým 

nejvýznamnějším faktorem je pro cestující množství linek MHD. Muži přisuzují množství 

linek 83 % významnost, ženy pak 85,5 %. Nejméně významnými faktory pak jsou stav 

vozového parku a informace o MHD. Muži vozovému parku přikládají jen 52 % významnost 
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a hodnotí jej tak jako ani významný, ani nevýznamný. Ženy pak tomuto faktoru přikládají 66, 

5 % významnost. Nejméně významné jsou pro muže informace o MHD - 49 %. Ženy pak 

kladou informacím 63 % důležitosti.  

5.1.7 Poziční mapa významnosti a spokojenosti 

 Pomocí otázek zaměřujících se na významnost a spokojenost s vybranými faktory 

městské hromadné dopravy jsem zkoumal, zda spokojenost koresponduje s významností, či 

dochází k odchylkám. A to proto, že u málo významného prvku nevadí nízká spokojenost.  

 Jak je možno vidět na Obr. 5.9 nejmenší spokojenost panuje s cenou, zároveň jí však 

cestující přisuzují jednu z nejvyšších významností. Je zde tedy nezbytné učinit kroky, které 

povedou ke zvýšení spokojenosti tohoto faktoru. Naopak faktory spolehlivost městské 

hromadné dopravy a množství linek MHD jsou pro obyvatele velmi významné a spokojenost 

s nimi je také vysoká. Je proto zapotřebí pracovat na udržení tohoto faktoru ve standardní výši 

a nedovolit, aby spokojenost s těmito faktory klesala. Faktory městské hromadné dopravy, 

jako jsou poskytované informace a stav vozového parku, dosahují mezi cestujícími vysoké 

spokojenosti, avšak je jim přisuzován nejmenší význam ze všech faktorů. S těmito faktory by 

spokojenost tedy nemusela být tak vysoká. Je tedy důležité tuto spokojenost udržovat, ale 

nepodnikat mnoho dalších kroků ke zvyšování spokojenosti. Část zdrojů, vynaložených na 

Obr. 5.9: Poziční mapa 
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tyto faktory, by měla být použita ke zvyšování spokojenosti s faktory jako je cena či chování 

řidičů.  

5.1.8 Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou 

 Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou činí 46,25 %. Obyvatelé 

Havířova jsou tak s městskou hromadnou dopravou spíše nespokojeni než spokojeni. 

Obr. 5.10: Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak je možno vidět v Obr. 5.10 největší část respondentů (48 %) je se službami ani 

spokojena, ani nespokojena. Celkově je nespokojeno se službami autobusové dopravy 

v Havířově bezmála čtvrtina všech dotázaných. Velmi nespokojeno je pak 7 % respondentů. 

Spokojenost s městskou hromadnou dopravou vyjadřuje 19 %. Velmi spokojených zákazníků 

jsou jen 2 %.    

 Celková spokojenost u mužů dosahuje 51,8 %. Jak je možno vidět v Tab. 5.1 se 

službou jako celkem je velmi nespokojeno 11 % mužů, 14 % mužů je pak nespokojeno. 

Oproti tomu celých 36 % mužů je s městskou hromadnou dopravou jako celkem spokojeno. 

Velmi spokojeno jsou 4 % mužů. 36 % z nich pak s městskou hromadnou dopravou není ani 

spokojeno, ani nespokojeno. Celková spokojenost u žen dosahuje 37 %. Mezi ženami není 

schopno spokojenost posoudit 53 % z nich.  Dohromady 14 % žen je s městskou hromadnou 

dopravou v Havířově  spokojeno či velmi spokojeno. 27 % oslovených žen je nespokojeno. 
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Jako velmi nespokojena uvedlo svou odpověď 6 % žen.  Z výše uvedených čísel je tedy 

možno odvodit, že mezi muži panuje spíše spokojenost, mezi ženami pak spíše panuje 

nespokojenost. 

Tab. 5.1: Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Tab. 5.2 je možno vidět, že ve věkové kategorii 15 – 25 let není schopno 

spokojenost s městskou hromadnou dopravou ohodnotit 58 % respondentů a se službami tak 

není ani spokojeno, ani nespokojeno. Převažují však mezi nimi odpovědi spokojen a velmi 

spokojen – dohromady 22 %, nad odpověďmi nespokojen a velmi nespokojen – dohromady 

19 %. Velmi nespokojeno je 7 % respondentů ve věku 26 – 35 let. 28 % respondentů v tomto 

věku je pak se službou ani spokojeno, ani nespokojeno a spokojeno.  Dotázaní ve věkové 

skupině mezi 36 a 45 lety jsou se službami nespokojeni. Tuto možnost zvolilo 43 % z nich, 

možnost ani spokojen, ani nespokojen pak zatrhlo 57 % těchto respondentů. Ve věkové 

skupině 46 – 55 let je velmi nespokojeno 11 % respondentů, 21 % jich je pak nespokojeno. 

Ani spokojenost, ani nespokojeno vyjadřuje 37 % respondentů v tomto věku. Se službou jako 

celkem pak je spokojeno 26 % této věkové skupiny a 5 % z nich je velmi spokojeno. Nejvíce 

respondentů ve věku 56+ není ani spokojeno, ani nespokojeno – 47 %. Po 20 % pak získaly 

možnosti spokojen a nespokojen. Velmi nespokojeno pak je 13 % starších 56 let. 

Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle pohlaví 

respondentů 

 
Pohlaví 

Celkem Muž Žena 

  Velmi nespokojen Četnost 3 4 7 

Četnost v % 10,7% 5,7% 7,1% 

Nespokojen Četnost 4 19 23 

Četnost v % 14,3% 27,1% 23,5% 

Nevím Četnost 10 37 47 

Četnost v % 35,7% 52,9% 48,0% 

Spokojen Četnost 10 9 19 

Četnost v % 35,7% 12,9% 19,4% 

Velmi spokojen Četnost 1 1 2 

Četnost v % 3,6% 1,4% 2,0% 

Celkem Četnost 28 70 98 

Četnost v % 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 5.2: Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle věkové struktury 

Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle věkové struktury 

 

Věk 

Celkem 15 - 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 55 let 

56 a více 

let 

  Velmi nespokojen Četnost 2 1 0 2 2 7 

Četnost v % 5,6% 7,1% ,0% 10,5% 13,3% 7,1% 

Nespokojen Četnost 5 5 6 4 3 23 

Četnost v % 13,9% 35,7% 42,9% 21,1% 20,0% 23,5% 

Nevím Četnost 21 4 8 7 7 47 

Četnost v % 58,3% 28,6% 57,1% 36,8% 46,7% 48,0% 

Spokojen Četnost 7 4 0 5 3 19 

Četnost v % 19,4% 28,6% ,0% 26,3% 20,0% 19,4% 

Velmi spokojen Četnost 1 0 0 1 0 2 

Četnost v % 2,8% ,0% ,0% 5,3% ,0% 2,0% 

Celkem Četnost 36 14 14 19 15 98 

Četnost v % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Z Tab. 5.3 lze vyčíst, že 30 % příjmové skupiny do 10 tis. Kč je velmi nespokojeno či 

nespokojeno s celkovou službou MHD. Velmi spokojena či spokojena je dohromady čtvrtina 

respondentů s příjmem do 10 tis. Kč. K variantě spokojenosti nebo nespokojenosti se nebylo 

schopno vyjádřit 45 % respondentů této skupiny. Bezmála 50 % lidí s příjmem 10 až 20 tis. 

Kč není ani spokojeno, ani nespokojeno. Spokojenost uvádí 16 % těchto respondentů. 

K nespokojenosti či velké nespokojenosti se vyjadřuje celkem 35 % dotázaných s příjmem 

mezi 10 a 20 tis. Kč. Přes 61 % oslovených v příjmové kategorii 20 001 – 30 000 Kč je ani 

spokojeno, ani nespokojeno. Ke spokojenosti, respektive nespokojenosti se službami městské 

hromadné dopravy v Havířově se vyjadřuje shodně 15 % respondentů této kategorie. 8 % pak 

je se službou velmi spokojeno.  V kategorii 30 001 – 40 000 Kč je polovina respondentů 

spokojena a polovina nespokojena.   
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Tab. 5.3: Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle čistého měsíčního příjmu 

 

Tab. 5.4: Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle statusu respondentů 

  

 V Tab. 5.4 je vidět, že polovina studentů neví jak spokojenost s městskou hromadnou 

dopravou ohodnotit a přiklání se tak k možnosti ani spokojen, ani nespokojen. Bez 2 % 

Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle čistého měsíčního příjmu 

 

Čistý měsíční příjem 

Celkem do 10 000 Kč 

10 001 - 20 

000 Kč 

20 001 - 30 

000 Kč 

30 001 - 40 000 

Kč 

  Velmi nespokojen Četnost 5 2 0 0 7 

Četnost v % 12,5% 4,7% ,0% ,0% 7,1% 

Nespokojen Četnost 7 13 2 1 23 

Četnost v % 17,5% 30,2% 15,4% 50,0% 23,5% 

Nevím Četnost 18 21 8 0 47 

Četnost v % 45,0% 48,8% 61,5% ,0% 48,0% 

Spokojen Četnost 9 7 2 1 19 

Četnost v % 22,5% 16,3% 15,4% 50,0% 19,4% 

Velmi spokojen Četnost 1 0 1 0 2 

Četnost v % 2,5% ,0% 7,7% ,0% 2,0% 

Celkem Četnost 40 43 13 2 98 

Četnost v % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle statusu respondentů 

 
Status 

Celkem Student Zaměstnaný Nezaměstnaný OSVČ Důchodce 

  Velmi nespokojen Četnost 2 4 0 1 0 7 

Četnost v % 7,7% 7,0% ,0% 25,0% ,0% 7,1% 

Nespokojen Četnost 5 16 1 0 1 23 

Četnost v % 19,2% 28,1% 33,3% ,0% 12,5% 23,5% 

Nevím Četnost 13 26 1 2 5 47 

Četnost v % 50,0% 45,6% 33,3% 50,0% 62,5% 48,0% 

Spokojen Četnost 6 10 0 1 2 19 

Četnost v % 23,1% 17,5% ,0% 25,0% 25,0% 19,4% 

Velmi spokojen Četnost 0 1 1 0 0 2 

Četnost v % ,0% 1,8% 33,3% ,0% ,0% 2,0% 

Celkem Četnost 26 57 3 4 8 98 

Četnost v % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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čtvrtina studentů je se službou jako celkem spokojena. 27 % odpovědí studentů pak připadá 

na možnosti nespokojen a velmi nespokojen.  Mezi zaměstnanými respondenty je pak 

nespokojenost se službou ještě výraznější. Celých 35 % zaměstnaných osob je velmi 

nespokojeno či nespokojeno. 18 % odpovědí zaměstnaných cestujících  je dohromady 

spokojeno či velmi spokojeno. Necelých 47 % pak celkovou spokojenost hodnotí jako ani 

spokojen, ani nespokojen. Mezi důchodci panuje vyšší spokojenost než nespokojenost. 

Spokojenost důchodců s městskou hromadnou dopravou dosahuje 25 %. Nespokojenost pak 

mezi nimi dosahuje 13 %. Ani spokojeno, ani nespokojeno je pak 62 % důchodců. 

Tab. 5.5: Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

 

 Jak je možno vidět v Tab. 5.5, bezmála 58 % dotázaných se základním vzděláním je se 

službou městské hromadné dopravy v Havířově velmi nespokojeno. Zbylých 42 % je pak ani 

spokojeno, ani nespokojeno. Středoškolsky vzdělaní respondenti bez maturity jsou nejčastěji 

nespokojeni či ani spokojeni, ani nespokojeni – shodně tak uvedlo 37 % respondentů. 21 % 

jich je pak s městskou hromadnou dopravou spokojeno. Velkou nespokojenost vyjadřuje 7 % 

středoškolsky vzdělaných bez maturity. Lidé s maturitou jsou nejčastěji ani nespokojeni, ani 

spokojeni. Tuto variantu volí 52 % z nich. Pětina jich pak uvádí možnost spokojen, čtvrtina 

pak možnost nespokojen. Možnost velmi spokojen a velmi nespokojen volí stejné procento 

osob s maturitou. Vysokoškolsky vzdělaní lidé se nejčastěji přiklánějí taktéž k možnosti ani 

Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

 

Vzdělání 

Celkem Základní 

Středoškolské 

bez maturity 

Středoškolské s 

maturitou Vysokoškolské 

  Velmi nespokojen Četnost 4 1 1 1 7 

Četnost v % 57,1% 7,1% 1,6% 7,1% 7,1% 

Nespokojen Četnost 0 5 16 2 23 

Četnost v % ,0% 35,7% 25,4% 14,3% 23,5% 

Nevím Četnost 3 5 33 6 47 

Četnost v % 42,9% 35,7% 52,4% 42,9% 48,0% 

Spokojen Četnost 0 3 12 4 19 

Četnost v % ,0% 21,4% 19,0% 28,6% 19,4% 

Velmi spokojen Četnost 0 0 1 1 2 

Četnost v % ,0% ,0% 1,6% 7,1% 2,0% 

Celkem Četnost 7 14 63 14 98 

Četnost v % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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spokojen, ani nespokojen – bylo jich 43 %. 29 % vysokoškolsky vzdělaných cestujících je pak 

spokojeno. Naopak nespokojeno je pouze 14 % respondentů s tímto typem vzdělání. Shodně 

po 7 % pak získaly možnosti velmi spokojen a velmi nespokojen.   

 V Tab. 5.6 lze vyčíst, že 33 % cestujících, využívajících služeb městské hromadné 

dopravy každý den, jsou nespokojeni a 13 % je dokonce velmi nespokojeno. Cestující jezdící 

3 - 4x za týden jsou v 38 % nespokojeni a v 38 % nejsou ani spokojeni, ani nespokojeni.  

V kategorii 1 - 2 jízdy za týden, se v jako jediné objevili velmi spokojeni respondenti - 10 %.  

Tab. 5.6: Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle frekvence jízd 

 

 

  

Celková spokojenost s městskou hromadnou dopravou dle frekvence jízd 

 

Frekvence 

Celkem Výjimečně 

1 - 2x za 

týden 

3 - 4x za 

týden 

Každý všední 

den Každý den 

  Velmi nespokojen Četnost 1 2 0 2 2 7 

Četnost v % 3,8% 10,5% ,0% 8,3% 13,3% 7,2% 

Nespokojen Četnost 7 2 5 4 5 23 

Četnost v % 26,9% 10,5% 38,5% 16,7% 33,3% 23,7% 

Nevím Četnost 11 10 5 14 6 46 

Četnost v % 42,3% 52,6% 38,5% 58,3% 40,0% 47,4% 

Spokojen Četnost 7 3 3 4 2 19 

Četnost v % 26,9% 15,8% 23,1% 16,7% 13,3% 19,6% 

Velmi spokojen Četnost 0 2 0 0 0 2 

Četnost v % ,0% 10,5% ,0% ,0% ,0% 2,1% 

Celkem Četnost 26 19 13 24 15 97 

Četnost v % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



47 
 

6. Návrhy a doporučení 

 V této kapitole si dovolím, na základě marketingového výzkumu a výše provedené 

analýzy, poskytnou návrhy a doporučení týkající se městské hromadné dopravy v Havířově, 

realizované společností ČSAD Havířov a.s. Návrhy a doporučení by měly pomoci ke zvýšení 

spokojenosti cestujících a měly by také pomoci předcházet nespokojenosti zákazníků.  

6.1 Produkt (služba) 

 Obyvatelé města jsou s poskytovanými službami městské hromadné dopravy spíše 

nespokojeni. Je tedy potřeba učinit kroky, které spokojenost se službou zvýší. Cestujícími byl 

nejhůře hodnoceným faktorem časový harmonogram linek o víkendech. V sobotu a neděli 

dochází k omezování počtu spojů na jednotlivých linkách a lidé tak mají omezenou možnost 

jak se dopravit například za zábavou, kulturou či na návštěvu. Navrhuji tedy zvýšit počet 

spojů v sobotu a neděli na nejfrekventovanějších linkách. S harmonogramem linek ve všední 

dny jsou cestující spokojeni, mělo by však docházet k monitorování této situace a průběžně 

reagovat na zjištěné podněty či komplikace. 

 Městská hromadná doprava je nejčastěji využívána k přepravě do práce a do školy. Pro 

studenty je městská hromadná doprava nezbytným dopravním prostředkem, a tak by 

frekvence spojů a linek měla být v ranních hodinách co největší a měla by korespondovat se 

začátkem pracovní doby a vyučování ve školách. Stejně  by tomu mělo být odpoledne, kdy 

končí vyučování či pracovní doba. Omezením linek během prázdnin by měla předcházet 

analýza, která by měla vyhodnotit počty lidí, kteří danou linku využívají, aby nedošlo 

k omezení linky, kterou využívají lidé k dopravě do zaměstnáni.  

 Počet linek je pro cestující v pořadí druhým nejvýznamnějším faktorem. Cestující však 

s tímto faktorem nejsou ani spokojeni, ani nespokojeni, a tak je důležité učinit kroky, které 

povedou ke zvýšení spokojenosti cestujících s množstvím linek městské hromadné dopravy. 

Pravidelně by měla být prováděna analýza využití a potřeby stávajících linek a také linek, 

kterých by mohlo být potřeba a dle zjištěných výsledků pak uvažovat o zavedení nové linky či 

naopak zrušení stávající linky. 
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6.2 Cena 

 Spokojenost s cenou byla mezi respondenty druhá nejnižší, ale zároveň jí považují za 

třetí nejvýznamnější faktor celkové služby. Cena městské hromadné dopravy je ovlivňována 

mnoha faktory a kalkulace její výše se provádí jednou ročně. Její výši tak není jednoduché 

změnit či přizpůsobit požadavkům během krátkého časového okamžiku. .  

 K vyšší spokojenosti cestujících by mohlo vést zavedení časových tarifů, které by více 

zohledňovaly poměr ceny a ujetých km, než je tomu doposud, kdy cestující zaplatí stejnou 

cenu ať již jede autobusem např. 5 minut či 30 minut. Tuto změnu by jistě přivítalo mnoho 

cestujících, neboť druhým nejvyužívanějším způsobem placení, hned po placení čipovou 

kartou s předplaceným jízdným (měsíčníkem, čtvrtletníkem,…), je nákup obyčejného 

jízdného. Tato cenová politika je však spojena s velkými nároky na logistiku, které by vedly 

ke změně současného odbavovacího systému.  

6.3 Marketingová komunikace 

 Cestující jsou s komunikací společnosti a informacemi poskytovanými ohledně 

městské hromadné dopravy spokojeni. Tomuto faktoru však přikládají nejmenší význam ze 

všech.  

 Informace o změnách jízdních řádů či linkách jsou zveřejňovány s předstihem na 

autobusových zastávkách či internetových stránkách. Společnost je regionálně velmi dobře 

propagovaná, ať již pomocí svých vlastních autobusů s polepy, reklamních letáčků ve 

vozidlech či sponzoringem havířovského fotbalového klubu a podobně. Městské hromadné 

dopravě je často věnován prostor také v měsíčníku, který vydává Magistrát města Havířov.  

 Mým doporučením je mezi cestujícími a lidmi propagovat i ostatní služby, které jsou 

společností ČSAD Havířov a.s. poskytovány a vytvořit ve společnosti PR oddělení, které by 

více komunikovalo s veřejností, vyřizovalo stížnosti, připomínky, návrhy a různá doporučení. 

6.4 Materiální prostředí 

 Obyvatelé města Havířov jsou se stavem vozového parku spíše spokojeni a přisuzují 

mu druhý nejmenší význam ze všech faktorů. I přesto jej však považují za významný. Mým 

doporučením proto je dále pokračovat v obměně vozového parku a pokračovat v započaté 

cestě pořizování autobusů na CNG a tím podporování ochrany životního prostředí.  

V neposlední řadě pak provádět důkladný servis a údržbu vozidel. 
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 S čistotou vozidel nejsou cestující ani spokojeni, ani nespokojeni. Čistota vozidel je 

pro ně významným faktorem, ale v celkovém kontextu je pro ně až druhotným faktorem. 

Doporučuji proto učinit kroky k tomu, aby mezi cestujícími v tomto směru spokojenost rostla. 

Pomoci vytvoření standardů pro čistotu a úklid vozidel, zaškolováním uklízeček. Dále pak 

vytvořit systém kontroly dodržování standardů a vhodný motivační systém. Při zajišťování 

čistoty ve vozidle dbát na úklid podlahy, madel a hlavně sedadel. Mělo by se také dbát na 

zajišťování čistoty autobusů z vnějšku. 

 Mým dalším doporučením pak je spolupracovat s městem na úklidu a péči o zastávky, 

které jsou ve vlastnictví města a spolupracovat s městem, ostatními úředními aparáty  

a organizacemi na případné rekonstrukci a modernizaci autobusového nádraží, které neodráží 

potřeby současných cestujících. 

6.5 Lidský faktor 

 Chování, jednání a vystupování řidičů autobusů je jedním z nejhůře hodnocených 

faktorů. Cestující s ním jsou spíše nespokojeni. Chování řidičů je pro obyvatele města 

významným až zcela významným faktorem. Mé doporučení se týká hlavně vytvoření 

standardů chování řidičů, jejich dodržování a kontrolování. Je vhodné vytvořit také systém  

odpovídajících odměn pro řidiče, či patřičných sankcí. Dále je pak nutné kvalitní zaškolení 

řidičů, jejich kontrola co se týče dopravních předpisů a znalostí, jakož vhodný výběr nových 

řidičů. Důležité je také pamatovat na fakt, že zákazníci přicházejí do styku vesměs jen s řidiči 

autobusů a ti se tak pro ně stávají kontaktními zaměstnanci. Na základě chování, jednání  

a vystupování řidičů si pak cestující může vytvořit představu o celé společnosti. 

 S pracovníky a obsluhou autobusového nádraží a kiosků ve městě jsou cestující 

spokojeni. Respondenti byli dokonce s tímto faktorem spokojeni nejvíce ze všech. Tito 

pracovníci tak svou práci vykonávají dobře. Ale i přesto bych navrhl doporučení obdobná  

s doporučeními ohledně řidičů autobusů, která jsou zmíněna výše. 

6.6 Procesy 

 Spolehlivosti městské hromadné dopravy přikládají obyvatelé nejvyšší význam  

a průměrně jej hodnotí jako zcela významný faktor. Současně je spolehlivost se službami 

městské hromadné dopravy jedním z nejlépe hodnocených faktorů co se spokojenosti týče. 

Cestující jsou se spolehlivostí spokojeni.  
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 Doporučil bych nadále pokračovat ve stejné míře, ne-li vyšší, v kvalitním plánování 

jednotlivých operací, logistických úkonů či plánováni jízdních řádů a podobně. Mé návrhy 

ohledně časových harmonogramů linek jsou již nastíněny v podkapitole věnované produktu. 

 Dalším návrhem je pak provádění analýz současné situace a výsledky z nich získané 

aplikovat do budoucna. Je také vhodné vytvářet střednědobé a dlouhodobé cíle a plány 

podniku.  
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7. Závěr 

 Poznání spokojenosti zákazníků a její měření je předpokladem pro určení správné 

marketingové a podnikové strategie a její následné uplatnění v praxi. 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit celkovou spokojenost občanů města Havířov  

s městskou hromadnou dopravou a na základě zjištěných výsledků poskytnout společnosti 

ČSAD Havířov a.s. data, která by sloužila k tvorbě nástrojů za účelem zkvalitnění 

poskytovaných služeb a ke zvýšení spokojenosti zákazníků. 

 Podkladem pro realizaci tohoto cíle byla převážně primární a sekundární data. 

Primární informace, zjištěné pomocí dotazníkového šetření mezi obyvateli města Havířov,  

byly hlavním informačním zdrojem potřebným pro správnou analýzu spokojenosti obyvatel se 

službami městské hromadné dopravy. Na základě analýzy pak byly vypracovány návrhy  

a doporučení, které je možno si přečíst v předchozí kapitole. Sekundární data pak byla 

převážně čerpána z výročních zpráv společnosti ČSAD Havířov a.s. a jejich internetových 

stránek, statistik Českého statistického úřadu a Statutárního města Havířov. Nejvíce využitým 

zdrojem sekundárních informací pak byla odborná literatura zaměřena převážně na 

problematiku sektoru služeb a dopravních služeb. Sekundární data byla podkladem pro 

vypracování teoretické části této bakalářské práce.  

 Nejprve jsem se zaměřil na charakteristiku společnosti ČSAD Havířov a.s., ve které 

jsem se zabýval předmětem podnikání společnosti, její organizační strukturou a vlivy 

makroprostředí a vnějšího mikroprostředí na její činnost. V kapitole věnované Teoretickým 

východiskům analýzy spokojenosti jsem se snažil nastínit, co je to dopravní marketing  

a dopravní služba a jaké jsou vlastnosti služeb. Dále jsem se v této kapitole věnoval 

problematice marketingového mixu dopravních služeb a problematice samotného měření  

a způsobu měření spokojenosti obyvatel. Ve čtvrté kapitole je prostor věnován metodice 

shromažďování dat. V této části práce je definován problém, cíl výzkumu, jsou zde 

formulovány výzkumné hypotézy a samotný plán výzkumu. Kapitola věnována analýze 

spokojenosti obyvatel se převážně zabývá analýzou spokojenosti jednotlivých faktorů 

poskytované služby a analýzou celkové spokojenosti se službou. Je zde analyzován také 

význam jednotlivých faktorů poskytované služby. V šesté, poslední kapitole, jsou pak sepsány 

návrhy a doporučení, které by měly pomoci zlepšit spokojenost obyvatel s městskou 

hromadnou dopravou v Havířově.  
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 Z analýzy vyplývá, že obyvatelé jsou se službami městské hromadné dopravy spíše 

nespokojeni a tak byly učiněny návrhy a doporučení týkající se služby jako produktu, ceny  

a cenové politiky,  materiálního prostředí (především vozidel) . Další návrhy se pak týkaly 

lidského faktoru, konkrétně pak hlavně chování a jednání řidičů a procesu poskytování služeb. 

 Věřím, že mnou provedená analýza a navrhnutá doporučení pomohou společnosti 

ČSAD Havířov a.s. ke zvýšení atraktivnosti poskytovaných služeb v rámci městské hromadné 

dopravy a k rostoucí spokojenosti s těmito službami. 
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Příloha č. 1: Předmět podnikání společnosti ČSAD Havířov a.s.   

Předmět podnikání společnosti ČSAD Havířov a.s. je následující: 

 nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu, s výjimkou 

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském 

balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod, 

 přípravné práce pro stavby, 

 hostinská činnost, 

 nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových 

nádobách 

a) nad 1000 kg skladovací kapaliny, 

b) nad 40 kg náplně tlakové nádoby, 

c) do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapaliny včetně 

 realitní činnost, 

 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

 činnost technických poradců v oblasti bezpečnosti práce, vodního 

hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ekologie, 

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 

 poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, 

 služby v oblasti administrativní správy služby organizačně hospodářské 

povahy, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

 opravy karosérií, 

 provozování cestovní kanceláře, 

 zámečnictví, 

 silniční motorová doprava nákladní, 

 silniční motorová doprava osobní, 

 pronájem a půjčování věci movitých, 

 zprostředkování služeb, 

 testování, měření, analýzy, 
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 opravy silničních vozidel, 

 zasílatelství, 

 technické činnosti v dopravě, 

 údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, 

 zpracování gumárenských směsí, 

 velkoobchod, 

 maloobchod s tabákovými výrobky, 

 specializovaný maloobchod, 

 maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím, 

 skladování zboží a manipulace s nákladem, 

 výroba čalounických výrobků, 

 

  



3 
 

Příloha č. 2: Organizační struktura společnosti ČSAD Havířov a. s.   

 

Zdroj: [13] 
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Příloha č. 3: Tarifní podmínky 
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Zdroj: [10]  
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Příloha č. 4: Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Martin Buchta a jsem studentem 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava. Tímto bych Vás 

chtěl požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží výhradně k získání dat potřebných pro mou bakalářskou 

práci. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. 

Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku. 

Martin Buchta 

Pokud není uvedeno jinak vyberte prosím jen jednu odpověď.  

1. Využíváte městskou hromadnou dopravu v Havířově? 

 1.1 Ano 

 1.2 Ne (Dále již nevyplňujte) 

2. Jak často využíváte městskou hromadnou dopravu v Havířově? 

 2.1 Výjimečně 

 2.2 1 - 2x za týden 

 2.3 3 - 4x za týden 

 2.4 Každý všední den 

 2.5 Každý den 

3. Pokud využíváte městskou hromadnou dopravou každý den, kolik v průměru absolvuje denně 

 jízd? 

 .................... 

4. Jak byste ohodnotil/a celkovou spokojenost s městskou hromadnou dopravou? 

       1     2      3     4     5 

 velmi nespokojen                              velmi spokojen 

5. Jakým způsobem v MHD platíte? 

 5.1 Čipová karta s předplaceným jízdným (měsíčník, čtvrtletník,...) 

 5.2 Čipovou kartu s tzv. elektronickou peněženkou 

 5.3 Obyčejné jízdné (prodej v autobusu u řidiče) 

 5.4 Zlevněné jízdné 

 5.5 Jízdné zdarma 

6. Městskou hromadnou dopravu nejčastěji využíváte k přepravě? 

 6.1 Do práce 

 6.2 Do školy 

 6.3 K lékaři 
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 6.4 Na nákup 

 6.5 Jiné .................... 

7. Z jakého důvodu nejčastěji využíváte MHD v Havířově? 

 (Možnost vybrat více odpovědí) 

 7.1 Nejlevnější způsob dopravy 

 7.2 Nemám jinou možnost 

 7.3 Vyhovuje mi 

 7.4 Nemám automobil 

 7.5 Jiné .................... 

8. Jste spokojen/a s množstvím linek MHD? 

        1     2     3     4     5 

 velmi nespokojen              velmi spokojen 

9. Jste spokojen/a s časovým harmonogramem linek ve všední dny? 

        1     2     3     4     5 

 velmi nespokojen              velmi spokojen 

10. Jste spokojen/a s časovým harmonogramem linek o víkendech? 

        1     2     3     4     5 

 velmi nespokojen                velmi spokojen 

11. Jak vnímáte cenu městské hromadné dopravy v Havířově? 

                                   1     2     3     4     5 

 příliš nízká                příliš vysoká 

12. Jste spokojen/a s čistotou dopravních prostředků? 

  1     2     3     4     5 

 velmi nespokojen  velmi spokojen 

13. Jste spokojen/a se stavem vozového parku? 

  1     2     3     4     5 

 velmi nespokojen  velmi spokojen 

14. Jste spokojen/a s chováním, vystupováním a jednáním řidičů? 

  1     2     3     4     5 

 velmi nespokojen  velmi spokojen 
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15. Jste spokojen/a s informacemi poskytovanými ohledně MHD v Havířově? 

  1     2     3     4     5 

 velmi nespokojen  velmi spokojen 

16. Jste spokojen/a s obsluhou a pracovníky autobusového nádraží a prodejních stánků MHD ve 

 městě? 

  1     2     3     4     5 

 velmi nespokojen   velmi spokojen 

17. Jste spokojen/a se spolehlivostí městské hromadné dopravy v Havířově? 

  1     2     3     4     5 

 velmi nespokojen  velmi spokojen 

18. Jaký význam přisuzujete následujícím faktorům? 

 zcela nevýznamný 1     2     3     4     5 zcela významný 

 Vozový park 

 Chování řidičů 

 Počet linek 

 Cena 

 Informace o MHD 

 Spolehlivost 

 Čistota vozidel 

19. Využívá nějaký člen vaší domácnosti služeb MHD v Havířově? 

 (Možnost vybrat více odpovědí) 

 19.1 Ne 

 19.2 Ano, rodiče 

 19.3 Ano, bratr/sestra 

 19.4 Ano, dítě/děti 

 19.5 Ano, manžel/manželka 

 19.6 Ano, přítel/přítelkyně 

20. Jaké je vaše pohlaví? 

 20.1 Muž 

 20.2 Žena 

21. Jaký je váš věk? 

 21.1 15 - 25 let 

 21.2 26 - 35 let 
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 21.3 36 - 45 let 

 21.4 46 - 55 let 

 21.5 56 a více let 

22. Jaký je váš čistý měsíční příjem? 

 22.1 do 10 000 Kč 

 22.2 10 001 - 20 000 Kč 

 22.3 20 001 - 30 000 Kč 

 22.4 30 001 - 40 000 Kč 

 22.5 40 001 Kč a více 

23. Jaký je váš status? 

 23.1 Student 

 23.2 Zaměstnaný 

 23.3 Nezaměstnaný 

 23.4 OSVČ 

 23.5 Důchodce 

24. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 24.1 Základní 

 24.2 Středoškolské bez maturity 

 24.3 Středoškolské s maturitou 

 24.4 Vysokoškolské 
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Příloha č. 5: Datová matice 

Kód Varianta odpovědi Absolutní četnost 
Relativní 

četnost 

1. Využíváte městskou hromadnou dopravu v Havířově? 

1.1 Ano 98 97% 

1.2 Ne 3 3% 

2. Jak často využíváte městskou hromadnou dopravu v Havířově? 

2.1 Výjimečně 26 26, 8 % 

2.2 1 - 2x za týden 19 19, 6 % 

2.3 3 - 4x za týden 13 13, 4 % 

2.4 Každý všední den 24 24, 5 % 

2.5 Každý den 15 15, 5 % 

3. Pokud využíváte městskou hromadnou dopravu každý den, kolik v průměru absolvujete denně jízd? 

  2 7 46, 7 % 

  3 3 20% 

  4 4 26, 7 % 

  5 1 6, 7 % 

4. Jak byste ohodnotil/a celkovou spokojenost s městskou hromadnou dopravou? 

4.1 Velmi nespokojen 7 7, 1 % 

4.2 Nespokojen 23 23, 5 % 

4.3 Ani spokojen, ani nespokojen 47 48% 

4.4 Spokojen 19 19, 4 % 

4.5 Velmi spokojen 2 2% 

5. Jakým způsobem v MHD platíte? 

5.1 Čipová karta s předplaceným jízdným (měsíčník) 43 43, 9 % 

5.2 Čipová karta s tzv. el. peněženkou 17 17, 3 % 

5.3 Obyčejné jízdné (prodej u řidiče) 34 34, 7 % 

5.4 Zlevněné jízdné 0 0% 

5.5 Jízdné zdarma 4 4, 1 % 

6. Městskou hromadnou dopravu nejčastěji využíváte k přepravě? 

6.1 Do práce 40 40, 8 % 

6.2 Do školy 19 19, 4 % 

6.3 K lékaři 13 13, 3 % 

6.4 Na nákup 9 9, 2 % 

6.5 Za sportem 3 3, 1 % 

6.6 Na návštěvu/za kamarády 8 8, 2 % 

6.7 Za zábavou 6 6, 1 % 

7. Z jakého důvodu nejčastěji využíváte MHD v Havířově? 

7.1 Nejlevnější způsob dopravy 22 19, 6 % 

7.2 Nemám jinou možnost 44 39, 3 % 

7.3 Vyhovuje mi 15 13, 4 % 

7.4 Nemám automobil 20 17, 9 % 

7.5 Porucha automobilu/ požití alkoholu 9 8% 

7.6 Nepříznivé počasí 2 1, 8 % 
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8. Jste spokojen/a s množstvím linek MHD? 

8.1 Velmi nespokojen 8 8, 2 % 

8.2 Nespokojen 24 24, 5 % 

8.3 Ani spokojen, ani nespokojen 33 33, 7 % 

8.4 Spokojen 20 20, 4 % 

8.5 Velmi spokojen 13 13, 3 % 

9. Jste spokojen/a s časovým harmonogramem linek ve všední dny? 

9.1 Velmi nespokojen 9 9, 2 % 

9.2 Nespokojen 18 18, 4 % 

9.3 Ani spokojen, ani nespokojen 28 28, 6 % 

9.4 Spokojen 30 30, 6 % 

9.5 Velmi spokojen 13 13, 3 % 

10. Jste spokojen/a s časovým harmonogramem linek o víkendech? 

10.1 Velmi nespokojen 24 24, 5 % 

10.2 Nespokojen 29 29, 6 % 

10.3 Ani spokojen, ani nespokojen 21 21, 4 % 

10.4 Spokojen 16 16, 3 % 

10.5 Velmi spokojen 8 8, 2 % 

11. Jak vnímáte cenu městské hromadné dopravy? 

11.1 Příliš nízká 3 3, 1 % 

11.2 Nízká 10 10, 2 % 

11.3 Přiměřená 46 46, 9 % 

11.4 Vysoká 27 27, 6 % 

11.5 Příliš vysoká 12 12, 2 % 

12. Jste spokojen/a s čistotou dopravních prostředků? 

12.1 Velmi nespokojen 7 7, 1 % 

12.2 Nespokojen 23 23, 5 % 

12.3 Ani spokojen, ani nespokojen 33 33, 7 % 

12.4 Spokojen 29 29, 6 % 

12.5 Velmi spokojen 6 6, 1 % 

13. Jste spokojen/a se stavem vozového parku? 

13.1 Velmi nespokojen 7 7, 1 % 

13.2 Nespokojen 17 17,30% 

13.3 Ani spokojen, ani nespokojen 39 39, 8 % 

13.4 Spokojen 23 23, 5 % 

13.5 Velmi spokojen 12 12,20% 

14. Jste spokojen/a s chováním, vystupováním a jednáním řidičů? 

14.1 Velmi nespokojen 13 13, 3 % 

14.2 Nespokojen 18 18, 4 % 

14.3 Ani spokojen, ani nespokojen 33 33, 7 % 

14.4 Spokojen 26 26, 5 % 

14.5 Velmi spokojen 8 8, 2 % 

15. Jste spokojen/a s informacemi poskytovanými ohledně MHD v Havířově? 

15.1 Velmi nespokojen 9 9, 2 % 

15.2 Nespokojen 15 15, 3 % 
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15.3 Ani spokojen, ani nespokojen 27 27, 6 % 

15.4 Spokojen 34 34,70% 

15.5 Velmi spokojen 13 13, 3 % 

16. Jste spokojen/ a s obsluhou a pracovníky autobusového nádraží a prodejních stánků MHD? 

16.1 Velmi nespokojen 5 5, 1 % 

16.2 Nespokojen 14 14, 3 % 

16.3 Ani spokojen, ani nespokojen 33 33, 7 % 

16.4 Spokojen 37 37, 8 % 

16.5 Velmi spokojen 9 9, 2 % 

17. Jste spokojen/a se spolehlivostí městské hromadné dopravy v Havířově? 

17.1 Velmi nespokojen 7 7, 1 % 

17.2 Nespokojen 21 21, 4 % 

17.3 Ani spokojen, ani nespokojen 25 25, 5 % 

17.4 Spokojen 31 31, 6 % 

17.5 Velmi spokojen 14 14, 3 % 

18. Jaký význam přisuzujete následujícím faktorům? 

Vozový park 

  Zcela nevýznamný 7 7, 1 % 

  Nevýznamný 12 12, 2 % 

  Nevím 26 26, 5 % 

  Významný 32 32, 7 % 

  Zcela významný 21 21, 4 % 

Chování řidičů 

  Zcela nevýznamný 4 4, 1 % 

  Nevýznamný 6 6,1% 

  Nevím 10 10, 2 % 

  Významný 35 35, 7 % 

  Zcela významný 43 43, 9 % 

Počet linek 

  Zcela nevýznamný 3 3, 1 % 

  Nevýznamný 3 3, 1 % 

  Nevím 6 6, 1 % 

  Významný 26 26, 5 % 

  Zcela významný 60 61, 2 % 

Cena 

  Zcela nevýznamný 4 4, 1 % 

  Nevýznamný 3 3, 1 % 

  Nevím 12 12, 2 % 

  Významný 22 22, 4 % 

  Zcela významný 57 58, 2 % 

Informace o MHD 

  Zcela nevýznamný 9 9, 2 % 

  Nevýznamný 17 17, 3 % 

  Nevím 24 24, 5 % 

  Významný 26 26, 5 % 
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  Zcela významný 22 22, 4 % 

Spolehlivost 

  Zcela nevýznamný 3 3, 1 % 

  Nevýznamný 3 3,1% 

  Nevím 7 7, 1 % 

  Významný 17 17, 3 % 

  Zcela významný 68 69, 4 % 

Čistota vozidel 

  Zcela nevýznamný 3 3, 1 % 

  Nevýznamný 5 5, 1 % 

  Nevím 27 27, 6 % 

  Významný 23 23, 5 % 

  Zcela významný 40 40, 8 % 

19. Využívá nějaký člen vaší domácnosti služeb MHD v Havířově? 

19.1 Ne 34 29, 3 % 

19.2 Ano, rodiče 23 19, 8 % 

19.3 Ano, bratr/sestra 18 15, 5 % 

19.4 Ano, dítě/děti 23 19, 8 % 

19.5 Ano, manžel/manželka 7 6% 

19.6 Ano, přítel/přítelkyně 11 9, 5 % 

20. Jaké je vaše pohlaví? 

20.1 Muž 28 28, 6 % 

20.2 Žena 70 71, 4 % 

21. Jaký je váš věk? 

21.1 15 - 25 let 36 36, 7 % 

21.2 26 - 35 let 14 14, 3 % 

21.3 36 - 45 let 14 14, 3 % 

21.4 46 - 55 let 19 19, 4 % 

21.5 56 a více let 15 15, 3 % 

22. Jaký je váš čistý měsíční příjem? 

22.1 do 10 000 Kč 40 40, 8 % 

22.2 10 001 - 20 000 Kč 43 43, 9 % 

22.3 20 001 - 30 000 Kč 13 13, 3 % 

22.4 30 001 - 40 000 Kč 2 2% 

22.5 40 001 Kč a více 0 0% 

23. Jaký je váš status? 

23.1 Student 26 26, 5 % 

23.2 Zaměstnaný 57 58, 2 % 

23.3 Nezaměstnaný 3 3, 1 % 

23.4 OSVČ 4 4, 1 % 

23.5 Důchodce 8 8, 2 % 

24. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

24.1 Základní 7 7, 1 % 

24.2 Středoškolské s maturitou 14 14,3% 

24.3 Středoškolské bez maturity 63 64, 3 % 
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24.4 Vysokoškolské 14 14, 3 % 

 

 


