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Anotace 

Předmětem diplomové práce je „Zhodnocení spokojenosti občanů vybraného města  

se službami v oblasti odpadového hospodářství“.  

První část je věnována představení města Chodova a společnosti, která pro toto město 

zajišťuje služby v oblasti odpadového hospodářství. Tuto část uzavírá teoretické vymezení 

marketingového výzkumu. 

Druhá část je praktická a věnuje se analýze provedeného marketingového výzkumu, 

který byl proveden metodou dotazování ve formě dotazníku v tištěné podobě. V závěru 

práce jsou obsaženy návrhy a doporučení, která by mohla být užitečná pro zkvalitnění 

poskytovaných služeb.  

 

Klíčová slova: odpadové hospodářství, marketingový výzkum, dotazník v tištěné podobě 

 

Annotation 

The subject of the thesis is "Evaluation of citizens satisfaction of selected town with 

waste management services" The first part is devoted to the presentation of Chodov town 

and a  company that provides waste management services for this town. This section  

is concluded with theoretical definition of marketing research. The second part  

is a practical one and focuses on the analysis of the conducted marketing research that  

has been done by querying in the form of a paper questionnaire. In conclusion, there  

are presented proposals and recommendations that could be useful for improving  

the quality of services provided.  
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DDM dům dětí a mládeže 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Odpady provázejí lidstvo od jeho počátků. Problémy s nimi začaly až ve chvíli, kdy  

se lidé usadili a začali žít na jednom místě. Přestože většina tehdy používaných věcí byla 

přírodních, nebyla schopna rychlého rozkladu. Odpady se tak začaly hromadit a působit 

potíže. Především ve velkých městech se začal šířit zápach a choroby. Zhoršující  

se hygienická situace donutila lidi hledat řešení. Již v biblické době měli ve Starém 

Jerusalemě skládku v údolí Kidron. Odpady, které se dali kompostovat byly využity  

pro zemědělské účely. Spalitelné odpady se pálily v nepřetržitě udržovaném ohni. O tom, 

že se odpad spaloval se zmiňuje i Bible (3.kniha Mojžíšova, kapitola 4, verš 11/12): „Kůži 

z býčka spolu s hlavou a s vnitřnostmi odvézt mimo stanoviště a spálit na ohni.“[7] 

U nás lze za nejstarší skládku odpadů považovat skládku mamutích kostí ze starší doby 

kamenné (asi 30 000 - 15 000 let př.n.l.) v Dolních Věstonicích. 

Růst měst a zhoršující se hygienická situace ve středověku měla za následek epidemie 

nemocí, hlavně moru a cholery. Bylo to důsledkem špatného nakládání s odpady. Odpadky  

se v té době vyhazovaly volně z oken a na smetiště uvnitř měst.  

Aby se předešlo dalším epidemiím, začali se odpadky dávat do nádob. Tyto nádoby 

potom formanské vozy odvážely na haldy za městskými hradbami. Na konci 19. století 

přestávají tyto skládky kapacitně vyhovovat a představitelé měst byli nuceni hledat nová 

řešení.  

Jako nejlepším a nejjednodušším řešením se ukázalo spalování odpadů. Již v roce 1870 

vznikla první spalovna v Londýně a další evropská města ho následovala. Primárními 

úkoly prvních spaloven bylo zneškodnění choroboplodných zárodků a snížení objemu 

odpadu. K využití tepelné energie došlo později. U nás vznikla první spalovna v Brně 

v roce 1905. 

V současné době platí pro nakládání s odpady v Evropské unii velmi přísné předpisy. 

Z těchto předpisů vychází i náš zákon o odpadech.  

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil „Zhodnocení spokojenosti občanů 

vybraného města se službami v oblasti odpadového hospodářství“. Ve své diplomové práci 

zhodnotím, jak jsou lidé spokojeni s odpadovým hospodářstvím ve svém městě. Zvolil 

jsem si město Chodov, protože pracuji v jeho blízkosti. 
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Cílem mé diplomové práce je zhodnotit, jak jsou občané spokojeni se službami města 

v oblasti odpadového hospodářství.  

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

představuji město Chodov, odpadové hospodářství a firmu, která zajišťuje pro město 

služby v oblasti odpadového hospodářství. Dále se v této části věnuji teoretickému 

vymezení marketingového výzkumu, kde vysvětluji tento pojem, jeho různé typy a  

jednotlivé fáze. 

Praktická část práce je věnována analýze marketingového výzkumu, který byl 

uskutečněn formou dotazníku. Po vyplnění občany města Chodov jsem provedl analýzu a 

získané informace jsem vyhodnotil. V závěru své práce navrhuji opatření vyplývající 

z provedeného marketingového výzkumu.   
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2 CHARAKTERISTIKA SLUŽEB MĚSTA V OBLASTI 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Město Chodov se nachází v mírném údolí pod úpatím Krušných hor a rozkládá  

se na ploše 1426 ha. Leží na soutoku Vintířovského a Chodovského potoka, na hranici 

okresů měst Karlovy Vary a Sokolov ve vzdálenosti 12 km od každého z nich. S patnácti 

tisíci obyvateli patří k druhému největšímu městu bývalého sokolovského okresu.  

Komunální služby pro město Chodov zajišťuje firma Chodovské technicko-ekologické 

služby s.r.o. 

2.1 Charakteristika města Chodova 

Chodov je jednou z nejstarších lokalit Sokolovska. První zmínka pochází z roku 1195. 

Původně se jednalo o slovanské sídliště a jeho jméno se odvozuje od obchodní stezky – 

chody. V průběhu středověku byli Slované postupně nahrazeni německým obyvatelstvem. 

Koncem 12. století byl Chodov součástí majetku kláštera ve Waldsassenu, který položil 

základ zdejší etnické skladbě obyvatelstva. Ve 14. století přešlo město do držení loketské 

šlechty, která město dále rozvíjela. V jejím držení zůstal Chodov až do 17. století.[6] 

Čistě zemědělský charakter města se začal měnit v průběhu 18. století. S nástupem 

industrializace se začíná rozvíjet těžba uhlí a keramických hlín. V roce 1810 je zahájena 

výroba porcelánu, která trvá dodnes. Postupně přibývá strojírenská a sklářská výroba. [6] 

Rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 30. září 1894 byl Chodov povýšen na město a 

byl mu udělen městský znak. [6] 

Počátkem 19. století se stal Chodov ekonomickým střediskem zdejší průmyslové 

oblasti s bohatým kulturním a společenským životem. [6] 

Velké změny nastaly v důsledku druhé světové války. Značnou část zdejšího 

obyvatelstva tvořili obyvatelé německé národnosti, kteří byli z větší části v letech 1945 – 

1946 vystěhováni. Na jejich místo přicházejí Češi, Slováci a občané dalších národností.  

Rozvoj Chodova nastává v 60. letech 20. století. V obci Vřesová, vzdálené 3 km  

od Chodova dochází k výstavbě palivového kombinátu, jehož součástí je plynárna, teplárna 

a výroba chemických produktů. Dalším podnikem, který v té době vzniká je Chodos. Jeho 

hlavní činností je výroba lisů na pneumatiky. S výstavbou nového kombinátu a Chodosu 
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dochází k přílivu nových pracovních sil. Proto bylo přistoupeno k výstavbě nových 

panelových sídlišť, která značně pozměnila tvář města. [6]  

 K přelomu ve vývoji a charakteru města dochází až po svobodných komunálních 

volbách v roce 1990. V tomto roce se do vedení města dostalo demokraticky zvolené 

vedení a zahájilo řešení problémů, které se nahromadily v minulosti. Cílem bylo navázat 

na historické tradice a zároveň vytvořit moderní město pro kvalitní život svých občanů. 

Mezi výsledky této snahy lze zařadit výstavbu nové radnice v roce 1997,  

nebo malometrážních bytů v roce 2001. V roce 2011 bylo zrekonstruováno autobusové 

nádraží a generálními opravami též prošlo několik budov škol, předškolních, sociálních a 

zdravotních zařízení. [6] 

Součástí Městského záchranného systému, jehož úlohou je zajištění bezpečnosti 

občanů jsou dvě uniformované složky. Je to Městská policie a Sbor dobrovolných hasičů. 

Chodov se může pochlubit několika historickými památkami. Nejvýznamnější z nich 

je barokní kostel svatého Vavřince. Pochází z 1. poloviny 18. století a byl postaven 

stavitelem Brauenbockem podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Hlavní oltář zdobí 

obraz od Petra Brandla. Kostel svatého Vavřince není jedinou památkou. Nedaleko kostela 

je umístěna socha svatého Sebastiána a boží muka ze 17. století. Na náměstí Starého města 

byl znovu vztyčen Mariánský sloup pocházející z roku 1675. [6] 

Ke kulturnímu vyžití občanů města slouží několik organizací, které jsou zřízeny 

městem. Jsou to Kulturní a společenské středisko, Městská knihovna, Základní umělecká 

škola a Městská galerie. Výsledkem činnosti těchto organizací je široká nabídka koncertů 

různých žánrů, tanečních zábav, estrád, plesů a vysílání chodovského televizního studia. 

Pro mladší generaci je k dispozici Dům dětí a mládeže. Ve městě působí různá občanská 

sdružení a zájmové spolky z nichž některé mají dlouholetou tradici. Nejstarším je Sbor 

dobrovolných hasičů, který byl založen v Chodově roku 1874. [6] 

Město nabízí též mnoho příležitostí ke sportovnímu využití ve sportovních klubech a 

zařízeních. Je zde sportovní hala, tělocvična, atletický stadion. V areálu Spartaku Chodov 

jsou hřiště na fotbal, volejbal, plážový volejbal a tenisové kurty. [6] 

Okolí Chodova lze využít i k rekreačním účelům. Nejbližší rekreační oblast  

se nachází severně od města a tvoří jí vodní nádrží Tatrovice. Východním směrem jsou 

k dispozici dvě vodní nádrže. Větší z nich je Bílá Voda a vzdálenější se jmenuje Modrá 

Voda. Obě tyto nádrže jsou původně kaolinová jezírka. [6] 
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2.2 Co je to odpadové hospodářství? 

Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

nazýváme odpadovým hospodářstvím činnost zaměřenou na předcházení vzniku odpadů a 

na nakládání s nimi. Činnosti, které řadíme mezi nakládání s odpady jsou tyto: 

 shromažďování,  

 sběr,  

 výkup,  

 přeprava,  

 doprava,  

 skladování,  

 úprava,  

 využití, 

 odstranění.[5] 

Mezi další činnosti, patřící k odpadovému hospodářství je následná péče o místo,  

kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností. [5] 

Při nakládání s odpady v rámci odpadového hospodářství musí být vždy dodržována 

posloupnost: 

 předcházení vzniku odpadů, 

 příprava k opětovnému použití, 

 recyklace odpadů, 

 jiné využití odpadů, například energetické využití, 

 odstranění odpadů. [5] 

Z tohoto vyplývá, že materiálové využití má přednost před energetickým. Pokud dojde 

k odstranění odpadů, musí se zvolit takové řešení, které zajistí co nejvyšší ochranu 

lidského zdraví a je šetrné k životnímu prostředí. [5] 

Pro účely tohoto zákona jsou odpady definovány jako: „Každá movitá věc, které  

se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 

odpadů.“
 
[5] Povinnostmi každého prvotního původce odpadů je předcházení jejich vzniku,  

co největšího omezení jejich množství a nebezpečných vlastností. 

Odpady dělíme podle druhu na: 

 komunální odpad – vzniká při činnostech fyzických osob (domácností), 
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 zbytkový komunální odpad – složka komunálního odpadu, která zůstane  

po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu, 

 tuhý komunální odpad – odpad, který si zachová tvar při běžných atmosférických 

podmínek, 

 domovní odpad – běžný odpad z domácností a z činností spojených s úklidem 

obytných objektů, 

 biologicky rozložitelný odpad – odpad, který je schopen anaerobního
1
  

či aerobního
2
 rozkladu.

 
[8 

Obec má ze zákona možnost ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou 

vyhláškou nakládání s komunálními odpady vznikajících na jejím katastrálním území. 

Povinností obce je určit místa, kam lze odkládat komunální odpad a zajistit místa pro jeho 

nebezpečné složky. Za tyto služby může obec vybírat úhradu. Město Chodov toto řeší 

Obecně závaznou vyhláškou města Chodova č. 1/2007. Vyhláška je uvedena jako příloha 

č.1. [6]   

V Chodově je komunální odpad tříděn pomocí barevných plastových kontejnerů,  

viz tabulka č.1. Každý kontejner je označen samolepkou na níž jsou základní informace  

o tom, jak správně třídit odpad. 

 

                                                 

1
 anaerobní: proces nebo prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík 

2 aerobní: proces nebo prostředí, ve kterém je dostatečné množství molekulárního kyslíku 
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Tabulka 1 Třídění odpadů 

 

 Zdroj: [informace konzultanta + vlastní zpracování] 

2.3 Charakteristika firmy Chodovské technicko-ekologické 

služby s.r.o. 

Komunální služby zajišťuje pro město Chodov firma Chodovské technicko-ekologické 

služby s.r.o. (dále jen Chotes). Tato firma byla založena v roce 2000 jako nástupce 

příspěvkové organizace Technické služby Chodov. Od 1.1.2001 převzala nově vzniklá 

firma veškeré obchodní a pracovněprávní závazky a navázala tak na úspěšný rozvoj 

předešlé organizace. Mezi činnosti, kterými se firma Chotes zabývá, patří: 

 odvoz komunálního a tříděného odpadu, 

 provoz sběrného dvora, 

 provoz veřejného osvětlení, 

 údržba a čištění komunikací, 

 doprava a mechanizace, 

 správa hřbitova.[9] 

V současné době má firma 40 stálých a v průběhu sezóny dalších 15 pracovníků.  

Ti jsou využíváni v oblasti čištění města v rámci projektů na podporu zaměstnanosti.  

Dle potřeby zaměstnává firma osoby odpykávající si alternativní tresty. Od roku 2011 jsou 

využívány též osoby v rámci veřejné služby. [9] 

BARVA NÁDOBY ŽLUTÁ MODRÁ ZELENÁ ORANŽOVÁ

POUŽITÍ PLASTY PAPÍR SKLO NÁPOJOVÝ KARTON

CO SEM PATŘÍ

fólie, sáčky, plastové 

tašky, sešlápnuté PET 

láhve, obaly od pracích, 

čistících a kosmetických 

přípravků, kelímky                    

od jogurtů, mléčných 

výrobků, obaly od CD 

disků

časopisy, noviny, sešity, 

krabice, papírové obaly , 

cokoliv z lepenky, knihy, 

obálky s fóliovými okýnky

jakékoliv sklo -                        

lahve od vína, 

alkoholických i 

nealkoholických nápojů, 

sklenice od kečupů, 

marmelád či zavařenin, 

tabulové sklo z oken a                       

ze dveří

krabice od džusů, vína, 

mléka a mléčných 

výrobků

CO SEM NEPATŘÍ

mastné obaly se zbytky 

potravin nebo čistících 

přípravků, obaly                

od žíravin, barev a jiných 

nebezpečných látek, 

podlahové krytiny, 

novodurové trubky

uhlový, mastný, 

promáčený nebo jakkoliv 

znečištěný papír, dětské 

pleny

keramika a porcelán, 

autosklo, zrcadla, 

drátované sklo, zlacená a 

pokovovaná skla

měkké" sáčky, např.                 

od kávy a různých 

potravin v prášku, 

nápojové kartony silně 

znečištěné zbytky potravin
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K plnění svých povinností má firma Chotes k dispozici speciální vozidla a techniku. 

Zázemí tvoří rozsáhlý areál s dílnami technické údržby, garážemi a sklady. [9] 

Chotes je držitelem celkem tří certifikátů. Jsou to certifikát systému řízení jakosti  

ČSN EN ISO 9001:2009, certifikát systému environmentálního managementu  

ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci ČSN OHSAS 18001:2008. [9] 

2.3.1 Politika společnosti  

Vedení společnosti se zavázalo k naplňování následující politiky: 

 Cílené a trvalé zvyšování úrovně poskytovaných služeb v regionu.  

 Hospodárnost provozu, efektivní využívání technických a ekonomických 

prostředků společnosti.  

 Odpovědné, spolehlivé a kvalitní plnění zakázek pro maximální spokojenost 

zákazníka, slušný a ohleduplný přístup k zákazníkovi, maximální snaha  

při plnění jeho požadavků.  

 Trvale příznivé ceny za poskytované služby a ostatní plnění při zachování 

rentability provozu společnosti.  

 Ekologie, poskytování služeb a investice do technologií s minimem negativních 

vlivů na životní prostředí, rozvoj a efektivita v oblasti sběru komunálního a 

tříděného odpadu v regionu.  

 Stabilita lidských zdrojů formou poskytování zaměstnaneckých benefitů, podpora 

zvyšování kvalifikace, důraz na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce.[10] 
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Obrázek 1 Politika jakosti 

 

Zdroj: [6] 

Další zásady pro rozvoj společnosti, vztahu k zákazníkům, dodavatelům a okolí 

společnosti:  

 rozvoj a udržování integrovaného systému řízení včetně neustálého zlepšování  

ve všech oblastech;  

 dodržování všech platných právních předpisů a dalších závazků společnosti;  

 preventivní působení v oblastech kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce;  

 důraz na regionální působnost společnosti;  

 podpora organizací a sdružení přispívajících ke zlepšování životního prostředí;  

 podpora zájmových sdružení a sportovních oddílů zaměřených na práci s dětmi a 

mládeží.[10]  

2.3.2 Odvoz komunálního a tříděného odpadu  

Na území města se firma Chotes zabývá odvozem komunálního a tříděného odpadu 

(papír, sklo, plast a nápojový karton). Pro své zákazníky zajišťuje odvoz nebezpečných 

složek komunálního odpadu. V rámci poskytovaných služeb společnost obhospodařuje 

4700 odpadových nádob ve 20 městech a obcích. K tomu jí slouží 5 nosičů kontejnerů a  
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4 komunální vozidla s lineárním stlačováním odpadu. Ročně se tak přepraví 10 tisíc tun 

odpadu k dalšímu zpracování. Chotes má uzavřeny obchodní smlouvy se společnostmi, 

které se zpracováním vytříděných odpadů zabývají: 

  tříděný plast a papír se odváží na třídící linku společnosti DERTER s.r.o.  

v Citicích a na překladiště firmy IGRO s.r.o. Tachov v Tisové u Sokolova; 

  tříděné sklo se předává k dalšímu zpracování do sklárny v Novém Sedle, kterou 

provozuje firma AMT Příbram s.r.o.; 

  ostatní odpady se odváží na sládku společnosti SUAS - skládková, s.r.o.  

ve Vřesové. [9] 

 Graf 1 Přehled odvozu tříděného odpadu v Chodově v letech 2010 - 2012 

 

 Zdroj: [informace konzultanta + vlastní zpracování] 

2.3.3 Provoz sběrného dvora 

Sběrný dvůr byl vybudován v průběhu roku 2011 a pro veřejnost byl otevřen  

dne 2. dubna 2012. V provozním řádu jsou uvedeny odpady, které je možno ve sběrném 

dvoře ukládat (viz příloha č.1). Druhotné suroviny nejsou vykupovány,  

ale je možnost jejich odběru. [9] 

Provozní doba sběrného dvora: 

pracovní dny od 7.00 do 19.00 hodin 

sobota  od 7.00 do 11.00 hodin 
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neděle  zavřeno 

Další činnosti společnosti Chotes jsou uvedeny v příloze č.6. 

2.4 Pracovní hypotézy 

Před tvorbou dotazníku bylo nutné formulovat pracovní hypotézy, které lze definovat 

jako jisté předpoklady o určitém jevu. Statistickou hypotézu lze definovat jako „určitý 

předpoklad o parametrech či tvaru rozdělení zkoumaného znaku“[1], či „jako vědecké 

tvrzení, které vychází z nějaké vědecky ucelené koncepce (teorie) a obsahuje ať  

už explicitně, nebo implicitně vyjádřené nové poznání“.[2] 

Před samotnou formulací hypotéz předcházela schůzka s konzultantem, která sloužila 

ke studiu firemních dokumentů společnosti Chotes a k získání znalosti principu 

poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství. 

Jednotlivé hypotézy byly formulovány takto: 

H1:  Odpad třídí méně než 70 % občanů Chodova. 

H2: Více než 75 % občanů Chodova je dostatečně informováno o tom jak třídit 

odpad. 

H3: Více než 70 % občanů Chodova si myslí, že počet nádob na tříděný odpad  

je dostačující. 

H4: Méně než 60 % občanů Chodova si myslí, že frekvence vyvážení tříděného 

odpadu je dostačující. 

H5: Více než 70 % občanů Chodova si myslí, že počet nádob na směsný odpad  

je dostačující. 

H6 Méně než 60 % občanů Chodova si myslí, že frekvence vyvážení směsného 

odpadu je dostačující.       

H7 Méně než 30 % občanů Chodova využívá kontejnery na objemný odpad více  

než čtyřikrát do roka.       

H8 Více než 75 % občanů Chodova ví o tom, že v Chodově je sběrný dvůr. 

H9 Méně než 50 % občanů Chodova je dostatečně informováno o tom, že mohou 

využívat sběrný dvůr. 

H10 Méně než 30 % občanů Chodova využívá služeb sběrného dvora více než 

čtyřikrát do roka.  
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ MARKETINGOVÉHO 

VÝZKUMU A SPOKOJENOSTI 

Marketing je důležitá součást řízení firmy a hraje důležitou roli při sestavování jejích 

strategických cílů. Prostřednictvím marketingových nástrojů zjišťuje a uspokojuje potřeby 

zákazníků a zajišťuje blízký vztah s nimi. [3] 

Důležitými prvky marketingové koncepce jsou: 

 přání, touhy, potřeby, poptávka; 

 výrobky, služby; 

 hodnota nebo význam pro zákazníka, kvalita, uspokojení potřeby nebo touhy; 

 obchodní vztahy, směna, vztahy se zákazníky; 

 trhy. [3] 

Ke správné funkci marketingové koncepce ve firmě tak, aby mohla zajišťovat správné 

produkty pro trh a uspokojovat co nejvíce potřeb zákazníků, je nutné, aby informace 

získávala, ale také vydávala. Problémem v dnešní době není sehnání velkého množství 

informací, ale výběr těch kvalitních. K tomu slouží marketingový informační systém, jehož 

úkolem je informace shromáždit, utřídit, následně analyzovat a vyhodnotit. Výsledná 

informace se musí zpracovat tak, aby byla nejen užitečná a aktuální, ale aby mohla sloužit 

jako podklad pro rozhodování. Informace mohou firmy získat těmito způsoby: 

 z vnitřních (interních) zdrojů, 

 z vnějších zdrojů jako jsou veřejně dostupné materiály, např. časopisy, 

 z marketingového výzkumu. [3] 

Informace z vnitřních zdrojů mohou pocházet z několika různých pramenů. Jsou  

to především interní databáze a elektronické soubory informací. Tyto informace lze získat 

např. z výročních zpráv o dosažených výsledcích, finančních zpráv o tržbách,  

nebo z faktur, objednávek či dodacích listů. Mezi důležité zdroje patří informace, které  

si společnosti vedou o svých obchodních partnerech, nebo zaměstnancích. Výhodou 

interních databází je, že nejsou tak nákladné a jsou snadno dostupné. Jejich nevýhodou 

může být neúplnost informací, jelikož ty jsou primárně většinou získávány za jiným 

účelem. [3] 

Shromažďování dat z vnějších zdrojů je především systematické vyhledávání a 

analýza veřejně dostupných informací. Tyto informace lze získat nejen prostřednictvím 
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tisku, výročních zpráv, publikací, veletrhů apod., ale velmi důležitým zdrojem je dnes 

internet. Firmy mohou informace také získávat i pouhým pozorováním konkurence, 

analýzou konkurenčních výrobků, dotazováním prodejců a zákazníků. Tímto způsobem 

firmy často získávají velmi důvěrné, ale důležité informace.
 
[3] 

3.1 Marketingový výzkum 

Informace získané z vnitřních a vnějších zdrojů nemusí vždy zajistit jejich požadované 

množství a kvalitu. Proto je nutné přistoupit k tzv. marketingovému výzkumu. Ten lze 

definovat podle Philip Kotlera takto: „Marketingový výzkum je systematické plánování, 

shromažďování, analyzování a hlášení údajů a zjištění jejich důležitosti pro specifickou 

marketingovou situaci, před níž se ocitla firma“.[4]
 

Efektivní marketingový výzkum se sestává z následujících šesti fází: 

 definice problému a cíle výzkumu; 

 vytvoření plánu výzkumu; 

 shromáždění informací; 

 analýza informací; 

 prezentace závěrů; 

 rozhodování.
 
[4] 

3.1.1 Definice problému a cíle výzkumu 

Základním úkolem na začátku každého marketingového výzkumu je přesně definovat 

problém. Jde o to, aby úkol který se má řešit nebyl definován příliš specificky,  

nebo naopak zbytečně obšírně. Jen tak lze předejít shromažďování zbytečných informací.
 

Správná definice problému může zamezit plýtvání finančními prostředky a zkrátit dobu 

výzkumu.
 
[4] 

Vzhledem k tomu, že výzkumné projekty mohou být různorodé, existují tři druhy 

výzkumů: 

 předběžný (explorativní); 

 deskriptivní; 

 kauzální.
 
[4] 

Předběžný (explorativní) výzkum se využívá na počátku výzkumu. Jeho cílem  

je shromáždit předběžné informace, osvětlit problém a navrhnout možná řešení. 
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Deskriptivní výzkum má za úkol zjistit konkrétní veličiny a kvalifikovaně popsat 

marketingové problémy (např. situaci na trhu).  

Kauzální výzkum má za cíl otestovat vztah mezi příčinou a jejím následkem.
 
[4] 

3.1.2 Vytvoření plánu výzkumu 

V této fázi je nutné stanovit požadované informace a plán pro jejich získání. Plán by 

měl být vypracován v písemné formě a měl by obsahovat přehled dostupných zdrojů dat, 

řešení konkrétních problémů a náklady na realizaci výzkumu. [3]
 

3.1.3 Shromáždění informací 

Touto fází začíná samotná realizace výzkumného plánu. Během ní jsou informace 

shromažďovány, zpracovávány a analyzovány. Shromažďování informací bývá nejdražší 

částí marketingového výzkumu a také se v ní dělá nejvíce chyb. Proto je nutné sledovat 

správný postup při realizaci plánu.
 
[3] 

Zdroje dat mohou být: 

 sekundární – tyto data již existují, byla shromážděna za jiným účelem; 

 primární – data jsou nashromážděna nově pro daný účel, nebo pro daný výzkumný 

projekt.
 
[4] 

Většina výzkumu začíná zkoumáním sekundárních dat. Pokud se ukáže, že jsou tato 

data neúplná, zastaralá či nepřesná, nebo vůbec neexistují, přistoupí se ke sběru dat 

primárních. Primární data lze získat těmito způsoby: 

 pozorováním; 

 skupinovými diskuzemi; 

 dotazováním; 

 z dat o chování zákazníků; 

 experimenty.
 
[4] 

Výzkum pozorováním lze získat při pozorování klíčových osob a prostředí,  

nebo situací.
 
[4] 

Skupinové diskuze probíhají za účasti šesti až deseti vybraných osob, které jsou 

vybrány na základě určitých kritérií. Společně pak diskutují o určitém problému. Těchto 

diskuzí se zúčastňuje profesionální moderátor, který vede diskuzi správným směrem podle 



Bc. Václav Vinický: Zhodnocení spokojenosti občanů v oblasti odpadového 

hospodářství 

 

2013                                                                                                                                 - 15 -   

předem připravených otázek. Smyslem takového sezení je vysledovat užitečné postřehy a 

zjistit motivaci spotřebitelů. [4] 

Dotazování je nejrozšířenější metoda a slouží k tomu, aby společnosti získaly přesné 

popisné informace, např. co lidé vědí, jejich postoje, preference, nebo jak jsou spokojeni.
 

[4] 

Data o chování zákazníků pocházejí od zákazníků, kteří po sobě zanechávají „stopu“ 

při nákupech svým nákupním chováním. Tyto data přesně ukazují skutečné preference 

zákazníků a často bývají přesnější, než když jsou zákazníci dotazováni. [4]
 

Experimentální výzkum je založen na získávání dat u vybraných skupin 

dotazovaných v odlišných podmínkách. Účelem je zachytit příčiny a následky vlivu 

různých faktorů při odlišných odpovědích jednotlivých skupin.
 
[3] 

Při sběru primárních dat lze vybrat dva výzkumné nástroje: 

 dotazník; 

 mechanická zařízení.
 
[3] 

Dotazník je složen ze souboru otázek, které jsou kladeny dotazovaným. Dotazníky 

jsou nejběžnějším nástrojem při sběru dat. Při jejich tvorbě je nutné pečlivě vybrat podobu 

odpovědí a jejich sled. Důraz je též kladen na jejich jednoduchou a přímou stylizaci. 

Otázky mohou být kladeny různými způsoby a dle způsobu odpovědí je dělíme na: 

 otevřené; 

 uzavřené.
 
[3] 

Otevřené otázky jsou takové, které umožňují dotazovaným odpovědět vlastními 

slovy. Díky otevřeným otázkám lze získat více informací o tom, co si lidé myslí.
 
[4] 

Uzavřené otázky mají více variant odpovědí ze kterých si dotazovaný vybírá tu, která 

se nejvíce blíží jeho názoru. Tyto otázky je vhodné použít v případě, kdy známe většinu,  

nebo všechny odpovědi. [4]
 

Informace lze získat několika způsoby. Dotazované lze kontaktovat pomocí těchto 

metod: 

 dotazníkem zaslaným poštou; 

 rozhovorem po telefonu; 

 osobním rozhovorem; 

 on-line dotazováním.
 
[4] 
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Dotazníky zasílané poštou se využívají v případech, kdy dotazovaný odmítá osobní 

pohovor, nebo pokud by odpovědi moli být předpojaté, či zkreslené osobou tazatele. 

Otázky musí být formulovány jasně a prostě. Nevýhodou této metody je nízká a pomalá 

míra reakcí.
 
[3] 

Rozhovor po telefonu je rychlá metoda získání informací. Rozhovory musí být krátké 

a neměly by být příliš osobní. Výhodou této metody je, že dotazující může upřesňovat 

otázky. Nevýhodou může být neochota, nebo nechuť odpovídat na otázky a zkreslené 

odpovědí v důsledku časové tísně této metody.
 
[3] 

Osobní rozhovor může mít dvě formy. Předem domluvený rozhovor a náhodné 

oslovení kolemjdoucích. Výhodou této metody je, že tazatel může sledovat reakce 

dotazovaných, vysvětlit případné nejasnosti a popřípadě klást doplňující otázky. 

Nevýhodou je vyšší nákladnost a časová náročnost této metody.
 
[3] 

On-line dotazování je nejnovější metoda, jejíž obliba stále vzrůstá. Patří sem on-line 

dotazníky, internetové pozorování, on-line testování výrobků apod. Výhodou tohoto 

výzkumu je, že je finančně nenáročný, rychlý, všestranný a lidé bývají při odpovědích 

upřímnější. Nevýhodou může být, že ne každá věková skupina má internet a ne každý  

je ochoten odpovídat.
 
[3] 

Mechanická zařízení nejsou využívána tak často jako dotazníky, přesto patří 

k důležitým zdrojům informací. Pomocí těchto zařízení lze měřit emoce, zájem,  

nebo reakce na různé podměty. Mezi taková zařízení řadíme např. peoplemetry  

či snímače dat v obchodech.
 
[4] 

3.1.4 Analýza informací 

Shromážděná data se musí zpracovat a vyčlenit z nich důležité informace.  

Pro následnou analýzu se musí zkontrolovat správnost a přesnost dat. Následně se zadají 

do tabulek a statisticky zpracují. [3] 

3.1.5 Prezentace závěrů 

V této fázi se zpracují a formulují závěry. Údaje z marketingového výzkumu by měli 

být podány jasnou a zřetelnou formou bez zbytečných čísel a statistik. Na zpracování údajů 

z výzkumu by se vedle výzkumných pracovníků měli pro lepší interpretaci výsledků též 

podílet i ti, pro které byl výzkum realizován.
 
[3] 
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3.1.6 Rozhodování 

V závěrečné fázi se musí manažeři, kteří zadali výzkum rozhodnout, zda-li přijmou 

výsledky výzkumu, nebo jestli bude nutné výzkum doplnit, či opakovat. [4] 
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4 ANALÝZA PROVEDENÉHO MARKETINGOVÉHO 

VÝZKUMU 

V této kapitole provedu praktický marketingový výzkum služeb, které poskytuje město 

Chodov svým občanům. Předmětem mé práce je zhodnocení spokojenosti občanů v oblasti 

odpadového hospodářství. Pro výzkum jsem použil metodu dotazování ve formě dotazníku 

v tištěné podobě. Dotazník obsahuje celkem 17 otázek a je přílohou č. 2.  

Nejdříve jsem formuloval pracovní hypotézy a na jejich základě formuloval dotazník.  

Poté jsem provedl pilotáž dotazníku na zkušebnímu vzorku 5 respondentů z řad přátel, 

kteří měli otestovat srozumitelnost a logický sled otázek. Po konzultaci s každým z nich  

mi bylo sděleno, že dotazníku rozumějí. Následně jsem provedl pilotní testování  

na 10 občanech města Chodova z řad mých kolegů. Byli dotázáni, zda by některé otázky 

doplnili, nebo nejsou-li některé zbytečné. Ani v tomto případě neměl nikdo z dotazovaných 

výhrady, proto jsem přistoupil k jeho zveřejnění. Dotazník byl umístěn od 20.2.2013  

do 11.3.2013 ve vstupní hale městského úřadu v Chodově v počtu 100 kusů. Zpět se vrátilo 

53 vyplněných dotazníků, tj. 53% návratnost. 

4.1 Jak dlouho bydlíte v Chodově? 

Na otázku č.1 „Jak dlouho bydlíte v Chodově?“ odpovědělo 53 dotazovaných.  

Jak vyplývá z grafu 2, žádný z dotazovaných občanů nebydlí v Chodově kratší dobu  

než 2 roky. V rozmezí od 2 do 5 let bydlí v Chodově 6 dotazovaných, což podle tabulky 2 

činí 11 %. Více jak 5 let bydlí v Chodově 47 dotazovaných občanů, což je 89 %. 

 Tabulka 2  Zdrojová tabulka k otázce č.1 

Jak dlouho bydlíte 

v Chodově? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících [%] 

1 rok 0 0 

2-5 let 6 11 

více jak 5 let 47 89 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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 Graf 2  Jak dlouho bydlíte v Chodově 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.2 Třídíte odpad 

Na druhou otázku „Třídíte odpad?“, rovněž odpovědělo všech 53 dotazovaných. 

Smyslem této otázky bylo zjistit, jestli občané města Chodova třídí odpad a zda jsou 

nádoby na tříděný odpad náležitě využity. Z grafu 3 vyplývá, že 39 dotazovaných odpad 

třídí, což podle tabulky 3 činí 74 %. Odpad netřídí 14 dotazovaných, což činí 26 %. 

 Graf 3  Třídíte odpad? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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 Tabulka 3  Zdrojová tabulka dat k otázce č.2 

Třídíte odpad? 
Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících [%] 

Ano 39 74 

Ne 14 26 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.3 Jste dostatečně informováni o tom jak třídit komunální 

odpad v Chodově? 

Na třetí otázku „Jste dostatečně informováni o tom jak třídit komunální odpad 

v Chodově?“, odpovědělo taktéž všech 53 dotazovaných. Touto otázkou jsem chtěl zjistit 

současný stav dostatečné informovanosti občanů v oblasti třídění komunálního odpadu. 

Z grafu 4 vyplývá, že 47 dotazovaných je dostatečně informováno jak třídit komunální 

odpad. Podle tabulky 4 to činí 89 %. Nedostatečnou informovanost pociťuje 6 osob,  

to je 11 %. 

 Graf 4  Jste dostatečně informováni o tom jak třídit komunální odpad  

v Chodově? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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 Tabulka 4  Zdrojová tabulka dat k otázce č. 3 

Jste dostatečně informováni o tom jak 

třídit komunální odpad v Chodově? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

Ano 47 89 

Ne 6 11 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.4 Je počet nádob na tříděný odpad v Chodově dostačující? 

Na čtvrtou otázku „Je počet nádob na tříděný odpad v Chodově dostačující?“ 

odpovědělo opět všech 53 dotazovaných. Smyslem této otázky bylo zjistit, zda mají 

dotazovaní pocit, že je v blízkosti jejich bydliště dostatečný počet těchto nádob. S jistotou, 

že počet nádob je dostatečný odpovědělo 18 dotazovaných, což je podle tabulky 5 třetina 

dotazovaných (přesněji 34 %). Dalších 25 dotazovaných se domnívá, že počet nádob  

je spíše dostačující, to je 47 %. Záporně odpovědělo celkem 10 dotazovaných. Z tohoto 

počtu se 9 domnívá, že počet nádob je spíše nedostatečný a 1 dotazovaný uvedl, že počet  

je nedostatečný. Procentuálně vyjádřeno je to 17 % pro spíše ne a 2 % pro nedostatečný 

počet. 

 Graf 5  Je počet nádob na tříděný odpad v Chodově dostačující? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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 Tabulka 5  Zdrojová tabulka dat k otázce č.4 

Je počet nádob na tříděný a odpad v 

Chodově dostačující? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

Ano 18 34 

Spíše ano 25 47 

Spíše ne 9 17 

Ne 1 2 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.5 Je počet nádob na směsný odpad v Chodově dostačující? 

Na pátou otázku „Je počet nádob na směsný odpad v Chodově dostačující?“ 

odpovědělo všech 53 dotazovaných. Stejně jako v otázce č.4 bylo i smyslem této otázky 

zjistit, zda je počet nádob na tento odpad dostačující. Pro 22 dotazovaných je počet 

dostačující, podle tabulky 6 je to 42 %. K odpovědi, že počet je spíše dostačující  

se přiklonilo 24 dotazovaných, to je 45 %. Pouze 7 dotazovaných si myslí, že počet nádob 

na směsný odpad je spíše nedostatečný, což je 13 %. Nikdo z dotazovaných neuvedl,  

že by počet nádob byl nedostatečný. 

 Graf 6  Je počet nádob na směsný odpad v Chodově dostačující? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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 Tabulka 6  Zdrojová tabulka dat k otázce č.5 

Je počet nádob na směsný a odpad v 

Chodově dostačující? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

Ano 22 42 

Spíše ano 24 45 

Spíše ne 7 13 

Ne 0 0 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.6 Myslíte si, že frekvence vyvážení tříděného odpadu 

v Chodově je dostačující? 

Na šestou otázku „Myslíte si, že frekvence vyvážení tříděného odpadu v Chodově 

je dostačující?“ odpovědělo 53 dotazovaných. Dle grafu 7 je frekvence vyvážení 

tříděného odpadu pro 32 dotazovaných dostačující. Podle tabulky 7 je to 60 %. Zápornou 

odpověď uvedlo 6 dotazovaných, to je 11 %. Pro ani jednu ze dvou předešlých  možností  

se nemohlo rozhodnout 15 dotazovaných, to je 28 %. 

 Graf 7  Myslíte si, že frekvence vyvážení tříděného odpadu v Chodově  

je dostačující? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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 Tabulka 7  Zdrojová tabulka dat k otázce č.6 

Myslíte si, že frekvence vyvážení tříděného 

odpadu v Chodově je dostačující? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

Ano 32 60 

Ne 6 11 

Nevím 15 28 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.7 Myslíte si, že frekvence vyvážení směsného odpadu 

v Chodově je dostačující? 

V sedmé otázce „Myslíte si, že frekvence vyvážení směsného odpadu v Chodově  

je dostačující?“ opět hlasovalo všech 53 dotazovaných. Jako dostatečnou frekvenci 

vyvážení uvedlo ve své odpovědi 34 dotazovaných, což dle tabulky 7 je 64 %.  

Za nedostatečnou jí považují 3 dotazovaní, to je 6 %. Zbytek dotazovaných, tj.16 občanů 

(dle tabulky 30 %) uvedlo, že neví jaká je frekvence vyvážení. 

 Graf 8  Myslíte si, že frekvence vyvážení směsného odpadu v Chodově  

je dostačující? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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 Tabulka 8  Zdrojová tabulka dat k otázce č.7 

Myslíte si, že frekvence vyvážení směsného 

odpadu v Chodově je dostačující? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

Ano 34 64 

Ne 3 6 

Nevím 16 30 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.8 Kam by se měly umístit další nádoby na tříděný odpad? 

Na otázku č.8 „Kam by se měly umístit další nádoby na tříděný odpad?“ 

odpovědělo 34 dotazovaných. Nejčastější odpovědí na tuto otázku bylo umístit nádoby  

do sportovních areálů a k hřištím. Takto odpovědělo celkem 7 dotazovaných. Do obytné 

zóny by další nádoby umístili 3 lidé. Pro následující možnosti hlasovali vždy 2 dotazovaní: 

k nádraží, ke garážím, do středu města, na okraj města a k domu. Po jednom hlase získaly 

tyto varianty: veřejná prostranství a hřiště, diskonty a supermarkety, zahrádkářská kolonie, 

poblíž prodejny Auto Sael, s.r.o., vedlejší ulice, k popelnicím a podzemní kontejnery. 

Zbylých 7 dotazovaných uvedlo, že neví kam by se další nádoby měly umístit. 

4.9 Kam by se měly umístit další nádoby na směsný odpad? 

K otázce č. 9 „Kam by se měly umístit další nádoby na směsný odpad?“ se 

vyjádřilo celkem 32 dotazovaných. Z tohoto množství 9 dotazovaných občanů nevědělo, 

kam nádoby umístit a 3 uvedli, že je množství dostatečné. Celkem 4 dotazovaní uvedli, že 

by další nádoby umístili na sídliště. Pro umístění nádob k zahrádkářským koloniím 

hlasovali 3 lidé. Po dvou hlasech dostalo hřiště, centrum města a obytná zóna. Ostatní 

odpovědi získaly po jednom hlasu. Jsou to: k nádraží, do sportovních areálů, k dětským 

hřištím, na atletický stadion, na náměstí, do ulice, do ulice, kde jsou rodinné domy, do 

rizikových zón a zajistit je proti bezdomovcům, kteří v noci ruší a dělají nepořádek. 

4.10 Víte o tom, že v Chodově je sběrný dvůr? 

Na otázku č. 10 „Víte o tom, že v Chodově je sběrný dvůr?“ odpovědělo celkem 53 

dotazovaných. Z grafu 9 vyplývá, že 39 dotazovaných ví o existenci sběrného dvora, což 

dle tabulky 9 je 74 %. Celkem 14 dotazovaných uvedlo, že neví o sběrném dvoře 

v Chodově, to je 26 %. 
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 Graf 9  Víte o tom, že v Chodově je sběrný dvůr? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Tabulka 9  Zdrojová tabulka dat k otázce č.10 

Víte o tom, že v Chodově je 

sběrný dvůr? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

Ano 39 74 

Ne 14 26 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.11 Víte jaké odpady můžete ve sběrném dvoře ukládat? 

Otázka č.11 „Víte jaké odpady můžete ve sběrném dvoře ukládat?“ navazuje  

na předchozí otázku č. 10 a odpovědělo na ní 53 dotazovaných. Z tohoto množství uvedlo 

25 dotazovaných, že neví jaké odpady lze ve sběrném dvoře ukládat. Elektrospotřebiče a 

elektroniku by ve sběrném dvoře uložilo 20 dotazovaných, stavební suť 9 a pneumatiky  

8 dotazovaných. Bílou techniku, jako jsou lednice a pračky by do sběrného dvora 

odevzdalo 7 občanů. Šest dotazovaných uvedlo akumulátory. Po pěti hlasech získaly 

baterie, nábytek a nebezpečné odpady. Sklo a odpady větších rozměrů by shodně uložili  

ve sběrném dvoře 2 dotazovaní. Zbytek odpovědí dostal 1 hlas. Jsou to: vše, plasty, tříděný 

odpad, oděvy, koberce, papír, oleje a olejové filtry. 
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4.12 Domníváte se, že jste dostatečně informováni o této službě? 

Otázka č.12 „Domníváte se, že jste dostatečně informováni o této službě?“ přímo 

navazuje na otázku č. 11. Odpovídalo na ní celkem 53 dotazovaných a 32 z nich uvedlo,  

že současná informovanost jim vyhovuje. Podle tabulky 10 je to 60 %. Nedostatečně 

informováno je 21 dotazovaných, což je 40 %.  

 Graf 10  Domníváte se, že jste dostatečně informováni o této službě? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Tabulka 10  Zdrojová tabulka dat k otázce č.12 

Domníváte se, že jste dostatečně 

informováni o této službě? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

Ano 32 60 

Ne 21 40 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.13 Kolikrát do roka využíváte služeb sběrného dvora? 

Na otázku třináct „Kolikrát do roka využíváte služeb sběrného dvora?“ odpovědělo 

všech 53 dotazovaných. Z grafu 11 je vidět, že sběrný dvůr nevyužívá 25 z nich, což podle 

tabulky 11 činí 47 %. Jedenkrát do roka využije služeb sběrného dvora 14 z dotazovaných, 

to je 26 %. Dvakrát do roka je to 6 dotazovaných (11 %), třikrát do roka 2 dotazovaní  

(4 %) a pětkrát do roka 3 občané (6 %). Četnosti osmkrát a patnáctkrát za rok, jedenkrát  

za pět let získaly po jednom hlase, což je dohromady 6 %. 
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 Graf 11  Kolikrát do roka využíváte služeb sběrného dvora? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Tabulka 11  Zdrojová tabulka dat k otázce č.13 

Kolikrát do roka 

využíváte služeb 

sběrného dvora? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

0x 25 47 

1x 14 26 

2x 6 11 

3x 2 4 

5x 3 6 

8x 1 2 

15x 1 2 

1 za 5 let 1 2 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.14 Kolikrát do roka využíváte kontejnery na objemný odpad? 

V otázce č.14 „Kolikrát do roka využíváte kontejnery na objemný odpad?“ 

hlasovalo 53 dotazovaných. Kontejnery na objemný odpad nevyužívá 13 dotazovaných,  

to je podle tabulky 12 celých 25 %. Stejný počet, tedy 13 dotazovaných využívá tuto 

službu jedenkrát za rok. Zde se vyskytl jeden paradox, kdy dotazovaný uvedl, že využívá 

kontejnery na objemný odpad 20 krát ročně, což je skoro 2 krát za měsíc. Další údaje   

o využívání kontejnerů na objemný odpad viz tabulka 12.  
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 Graf 12  Kolikrát do roka využíváte kontejnery na objemný odpad? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Tabulka 12  Zdrojová tabulka dat k otázce č.14  

Kolikrát do roka využíváte 

kontejnery na objemný 

odpad? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

0x 13 25 

1x 13 25 

2x 9 17 

3x 6 11 

4x 3 6 

5x 2 4 

6x 4 8 

10x 2 4 

12x 1 2 

20x 1 2 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.15 Jak jste spokojeni se službami společnosti Chotes s.r.o.? 

Na otázku č.15 „Jak jste spokojeni se službami společnosti Chotes s.r.o.?“ 

odpovědělo 53 dotazovaných. Zajímalo mě, jak budou občané hodnotit společnost, která  

pro ně zajišťuje komunální služby. Občané hodnotili společnost pomocí známek jako  

ve škole. Výbornou udělilo celkem 11 hlasujících, dle tabulky 13 je to 21 %. Chvalitebnou 

udělilo 19 dotázaných, to je 36 %. Dobrou dalo 15 hlasujících (28%), dostatečnou  
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6 hlasujících (11%) a nedostatečně oznámkovali 2 hlasující. Váženým aritmetickým 

průměrem pak vychází výsledná známka 2,4. 

 Graf 13  Jak jste spokojeni se službami společnosti Chotes s.r.o.? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Tabulka 13  Zdrojová tabulka dat k otázce č.15 

Jak jste spokojeni se službami 

společnosti Chotes s.r.o.? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

1 11 21 

2 19 36 

3 15 28 

4 6 11 

5 2 4 

Výsledná známka 2,4 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.16 Jakým způsobem chcete být informováni o službách 

v oblasti komunálních služeb? 

Na otázku č. 16 „Jakým způsobem chcete být informováni o službách v oblasti 

komunálních služeb?“ hlasovalo 53 dotazovaných. V otázce bylo možno zaškrtnout více 

odpovědí. Této možnosti využilo celkem 10 hlasujících. Otázkou jsem chtěl zjistit, jaké 

informační médium občané upřednostňují. Z grafu 14 vyplývá, že nejvíce dotazovaných 

hlasovalo pro Zpravodaj města Chodov. Dostal 45 hlasů, což dle tabulky 14 je 85 %.  
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Na druhém místě skončil internet, který získal 13 hlasů, to je 25 %. Třetí a čtvrté místo 

obsadilo TV studio Chodov a výlepové plochy. Pro tyto informační média shodně 

hlasovalo 7 dotazujících, to je 13 %. Na posledním pátém místě skončil regionální tisk 

Sokolovský deník. Ten získal 6 hlasů, to je 11 %. 

 Graf 14  Jakým způsobem chcete být informováni o službách v oblasti 

komunálních služeb? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 Tabulka 14  Zdrojová tabulka dat k otázce č.16 

Jakým způsobem chcete být 

informováni o službách v oblasti 

komunálních služeb? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

Zpravodaj města Chodov 45 85 

Internet 13 25 

TV studio Chodov 7 13 

Výlepové plochy 7 13 

Sokolovský deník 6 11 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4.17 Máte nápad jak zlepšit služby v oblasti komunálních služeb 

v Chodově? 

Otázka č. 17 „Máte nápad jak zlepšit služby v oblasti komunálních služeb 

v Chodově?“ byla poslední v mém výzkumu. Odpovědělo na ní všech 53 dotazujících a 

byla to otázka s otevřeným koncem. Občané zde měli za úkol napsat svůj názor na to, jak 

zlepšit komunální služby ve svém městě. Kladně odpovědělo 7 dotazovaných. Z tabulky 15 

vyplývá, že je to 13 %. Přestože některé odpovědi mají ironický nádech, ve své práci  

je uvádím. Konkrétní odpovědi nelze zpracovat graficky, proto jsou vypsány jednotlivě: 

1. Stálé občany informovat o třídění odpadů a jeho důležitosti. 

2. Instalovat koše na psí exkrementy. 

3. Zlevnit poplatky. 

4. Častější odvoz komunálního odpadu. 

5. Přidat kontejnery na komunální odpad. 

6. Ke stávajícím kontejnerům přidat v letní sezoně kontejnery na bioodpad. 

7. Zvýšit četnost vývozu komunálního odpadu v Lesní ulici. 

Zápornou odpověď uvedlo v dotazníku 46 občanů, to je 87 %. 

 Graf 15  Máte nápad jak zlepšit služby v oblasti komunálních služeb  

v Chodově? 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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 Tabulka 15  Zdrojová tabulka dat k otázce č.17 

Máte nápad jak zlepšit služby v oblasti 

komunálních služeb v Chodově? 

Počet 

hlasujících v ks 

Počet 

hlasujících v % 

Ano 7 13 

Ne 46 87 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.18 Ověření pracovních hypotéz 

Postup testování hypotéz je rozdělen na tyto kroky: 

 formulace výzkumného tvrzení ve formě nulové hypotézy H0 proti alternativní 

statistické hypotéze H1, 

 volba hladiny významnosti α, 

 volba testového kritéria, 

 sestrojení kritického oboru pro zvolenou hladinu významnosti, 

 výpočet testového kritéria, 

 vyhodnocení testu, 

 závěr a doporučení (přijmutí nebo zamítnutí hypotézy).[1] 

Konkrétní formulace hypotéz jsou uvedeny v kapitole 2.4. Proti nulové (testované) 

hypotéze H0 (H0: π = π0), kdy  π je relativní četnost základního souboru, byla postavena 

hypotéza alternativní H1, „která nějakým způsobem popírá konstatování, formulované 

nulovou hypotézou“.[1] Bylo vysloveno celkem 10 hypotéz, z toho 4 pravostranné  

(H1: π > π0) a 6 levostranných  (H1: π < π0). 

Pro testování relativní četnosti byla zvolena obvyklá hladina významnosti α = 0,05. [1] 

Testové kritérium U je určeno dle vztahu: [1] 
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Kritický obor pro jednotlivé alternativní hypotézy α = 0,05 je uveden v tabulce č. 16. 

Tabulka 16  Vymezení kritického oboru pro α = 0,05 

Alternativní hypotéza Kritický obor W 

H1: π > π0 U ≥ 1,645 

H1: π < π0 U ≤ -1,645 

 Zdroj: [1] 

Výpočet testového kritéria a vyhodnocení testu je provedeno v tabulkách č. 17 a č. 18. 

Tabulka 17  Testování hypotéz - odpady 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

  

Třídění Informace

Kontejnery 

na 

obj.odpad

Číslo testované hypotézy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Číslo otázky v dotazníku 2 3 4 6 5 7 14

Počet dotazovaných 53 53 53 53 53 53 53

Počet vyhovujících odpovědí 39 47 43 32 46 34 10

Výběrová relativní četnost p 0,736 0,887 0,811 0,604 0,868 0,642 0,189

H0: π = π0 0,70 0,75 0,70 0,60 0,70 0,60 0,30

H1: π > π0 0,75 0,70 0,70

H1: π < π0 0,70 0,60 0,60 0,30

Testové kritérium U 0,570 2,300 1,768 0,056 2,668 0,617 -1,768

Kritický obor pro a = 0,05 -1,645 1,645 1,645 -1,645 1,645 -1,645 -1,645

Vyhodnocení

Zamítnutí 

hypotézy 

H1

Přijmutí 

hypotézy 

H1

Přijmutí 

hypotézy 

H1

Zamítnutí 

hypotézy 

H1

Přijmutí 

hypotézy 

H1

Zamítnutí 

hypotézy 

H1

Přijmutí  

hypotézy 

H1

Komunální odpad Směsný odpad

ODPADY
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 Tabulka 18  Testování hypotéz - sběrný dvůr 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování]   

 

Testováním hypotéz pro hladinu významnosti α = 0,05 bylo dokázáno, že byly 

testováním přijaty pravostranné alternativní hypotézy č. 2, 3, 5 a levostranné alternativní 

hypotézy č. 7 a 10. Zamítnuta byla pravostranná alternativní hypotéza č. 8 a levostranné 

alternativní hypotézy č. 1, 4, 6 a 9.  

Testováním hypotézy H1 pro hladinu významnosti α = 0,05 nebylo dokázáno,  

že odpad třídí méně než 70 % občanů Chodova 

Testováním hypotézy H2 pro hladinu významnosti α = 0,05 bylo dokázáno, že více  

než 75 % občanů Chodova je dostatečně informováno o tom jak třídit odpad. 

Testováním hypotézy H3 pro hladinu významnosti α = 0,05 bylo dokázáno, že více  

než 70 % občanů Chodova si myslí, že počet nádob na tříděný odpad  

je dostačující. 

Testováním hypotézy H4 pro hladinu významnosti α = 0,05 nebylo dokázáno, že méně 

než 60 % občanů Chodova si myslí, že frekvence vyvážení tříděného odpadu je dostačující. 

Testováním hypotézy H5 pro hladinu významnosti α = 0,05 bylo dokázáno, že více  

než 70 % občanů Chodova si myslí, že počet nádob na směsný odpad  

je dostačující. 

Využití

Číslo testované hypotézy 8. 9. 10.

Číslo otázky v dotazníku 10 12 13

Počet dotazovaných 53 53 53

Počet vyhovujících odpovědí 39 32 6

Výběrová relativní četnost p 0,736 0,604 0,113

H0: π = π0 0,75 0,50 0,30

H1: π > π0 0,75

H1: π < π0 0,50 0,30

Testové kritérium U -0,238 1,511 -2,967

Kritický obor pro a = 0,05 1,645 -1,645 -1,645

Vyhodnocení

Zamítnutí 

hypotézy 

H1

Zamítnutí 

hypotézy 

H1

Přijmutí  

hypotézy 

H1

Informace

SBĚRNÝ DVŮR
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Testováním hypotézy H6 pro hladinu významnosti α = 0,05 nebylo dokázáno, že méně 

než 60 % občanů Chodova si myslí, že frekvence vyvážení směsného odpadu  

je dostačující.  

Testováním hypotézy H7 pro hladinu významnosti α = 0,05 bylo dokázáno, že  méně 

než 30 % občanů Chodova využívá kontejnery na objemný odpad více  

než čtyřikrát do roka. 

Testováním hypotézy H8 pro hladinu významnosti α = 0,05 nebylo dokázáno, že více 

než 75 % občanů Chodova ví o tom, že v Chodově je sběrný dvůr. 

Testováním hypotézy H9 pro hladinu významnosti α = 0,05 nebylo dokázáno, že méně 

než 50 % občanů Chodova je dostatečně informováno o tom, že mohou využívat sběrný 

dvůr. 

Testováním hypotézy H10  pro hladinu významnosti α = 0,05 bylo dokázáno, že méně 

než 30 % občanů Chodova využívá služeb sběrného dvora více než čtyřikrát do roka. 
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5 NÁVRHY OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVEDENÉHO 

MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

V závěrečné části diplomové práce se budu věnovat jednotlivým návrhům, opatřením a 

doporučením vyplývajících z provedeného marketingového výzkumu. 

5.1 Návrhy a opatření k otázce č. 1 

Smyslem otázka č. 1 ve znění „Jak dlouho bydlíte v Chodově?“ bylo zjistit, zda 

respondenti patří mezi dlouhodobě žijící, nebo jsou naopak nově přistěhováni. Vzhledem 

k tomu, že 89% respondentů odpovědělo, že bydlí v Chodově více jak 5 let, výsledky 

průzkumu vedou k objektivnímu hodnocení služeb společnosti Chotes. 

5.2 Návrhy a opatření k otázce č. 2 

Cílem otázky ve znění „Třídíte odpad?“ bylo, zjistit kolik občanů tuto problematiku 

řeší. Jak vyplývá, z tabulky 3, odpad v Chodově třídí 74 % dotazovaných, což svědčí  

o velmi kvalitní osvětě. Na podporu této problematiky vydalo Město Chodov společně  

se společností Chotes propagační brožuru „Nevíte kam s odpadem?“ V brožuře  

je vysvětleno, kam a jak třídit odpad a další důležité informace týkající se nakládání 

s odpady. Tato brožura byla vydána jako součást Zpravodaje města Chodova. Navrhuji, 

aby nadále společnost Chotes ve spolupráci s Městem Chodov prohlubovala znalosti a 

důvody o třídění odpadu a poukazovala na výhody, které tato činnost přinese pro ochranu 

životního prostředí.  

5.3 Návrhy a opatření k otázce č. 3 

Cílem otázky, která zněla „Jste dostatečně informováni o tom jak třídit komunální 

odpad v Chodově?“ bylo získat informace, zda občané vnímají poskytované informace 

v oblasti třídění komunálního odpadu. Jak je vidět z tabulky 4, 89 % dotazovaných  

je informováno dostatečně. Navrhuji společnosti, aby neustále tyto informace poskytovala 
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pomocí informačních kanálů
1
, které dosud využívá a tím zajišťovala vysokou znalost 

občanů jak třídit komunální odpad.  

5.4 Návrhy a opatření k otázce č. 4, č. 6 a č. 8 

Vzhledem k tomu, že otázky č. 4, 6 a 8 se týkají problematiky tříděného odpadu, budu 

se věnovat v této kapitole všem třem najednou. 

Na otázku č. 4, ve znění „Je počet nádob na tříděný odpad v Chodově dostačující?“, 

odpovědělo 53 respondentů. Z nich se celkem 18 vyjádřilo, že počet nádob je vyhovující. 

Dále se 25 dotázaných vyjádřilo hodnocením „spíše ano“, což znamená, že je počet nádob 

dostačující. Celkově je tato otázka hodnocena 81 % kladně. 

Otázka č. 6 „Myslíte si, že frekvence vyvážení tříděného odpadu v Chodově  

je dostačující?“, měla zjistit, zda jsou občané spokojeni s frekvencí vyvážení tříděného 

odpadu. Zde se vyjádřilo 60 % dotazovaných kladně. Dalších 28 % dotazovaných 

nevědělo, zda je frekvence vývozu dostačující. 

 SOUČASNÝ STAV 

Společnost Chotes má propracovaný systém evidence vývozu a zaplněnosti 

konkrétních nádob. Každý řidič dostane před jízdou evidenční list konkrétních nádob, které 

ten den vyváží. V tomto listě jsou natištěné sloupce označené od 0 – 4. Řidič během 

odvozu odpadu zaznamenává u každé nádoby její zaplněnost. Nádoby jsou pomyslně 

rozděleny na čtvrtiny (0 znamená prázdná, 4 plná). Pokud je nějaká nádoba opakovaně 

zcela zaplněna, je městu nabídnuta výměna za větší nádobu, popř. přidání další nádoby.  

V takovém případě, pokud je nádoba umístěna ve stejném místě, je zákazníkovi účtován 

pouze manipulační poplatek 1500 Kč/rok.  

Frekvenci vyvážení z kapacitních důvodů zvýšit nelze, proto se tento problém řeší 

přidáním nádob, nebo výměnou za větší. Jednotlivá vozidla určená k odvozu odpadů jezdí 

v pravidelných cyklech od pondělí do pátku a jsou plně vytížena. Tento cyklus  

se nepřerušuje ani v případě, že na tyto dny vychází státní svátek.   

Z výsledků průzkumu vychází, že obyvatelé jsou spokojeni s počtem nádob, ale 28 % 

z dotazovaných neví, zda je frekvence vyvážení tříděného odpadu dostačující. Tato 

                                                 

1
 Informační kanály: Zpravodaj města Chodov, www stránky společnosti Chotes, výlepové plochy města    

Chodov. 
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skutečnost může vyplývat z nevědomosti obyvatel o pravidelných vývozních dnech nebo 

sami odpad netřídí, a proto neví o stavu plnosti nádob na tříděný odpad. Navrhuji proto 

zvýšit informovanost o dnech vývozu tříděného odpadu a jejich cyklech.  

Na otázku č. 8 ve znění „Kam by se měly umístit další nádoby na tříděný odpad?“ 

odpovědělo pouze 34 respondentů. 

Cílem otázky bylo získat návrhy občanů konkrétních lokalit, do kterých by umístili 

další nádoby na tříděný odpad.  

SOUČASNÝ STAV 

V roce 2012 bylo v Chodově přidáno dalších 10 lokalit sloužících k umístění nádob  

na tříděný odpad. Z technologických důvodů, nelze již žádnou plochu pod kontejnery 

vybudovat tak, aby byla dosažitelná pro techniku sloužící k její obsluze a zároveň byla 

dostatečně prostorná. Občané, přesto navrhli několik míst, kam by chtěli nádoby umístit. 

Největší počet občanů uvedl sportovní areály a hřiště. Dle přílohy č. 3 „Přehled stanovišť 

kontejnerů pro sběr tříděného odpadu v Chodově“ jsou kontejnery umístěny u hřišť a 

sportovních areálů dostatečně. Konkrétně jsou to stanoviště č. 24 Husova ulice (u DDM),  

č. 56 TJ Spartak (minigolf) a č. 61 Tyršova ulice (sportovní hala). Nádoby nejsou umístěny 

pouze u atletického stadionu. Zde je odpad ukládán do igelitových pytlů a dle potřeby  

je odnášen do kontejnerů umístěných v Husově ulici. Další navržené lokality: vlakové 

nádraží (stanoviště č. 31 a č. 32), prodejna Auto Sael (zde nádoby byly, na přání majitele 

byly nádoby přesunuty na stanoviště č. 29 Karlovarské ulice), zahrádky (v období od 11.3.  

do 21.10. jsou k zahrádkářským koloniím přistaveny kontejnery viz příloha č. 5). Umístění 

dalších kontejnerů k supermarketům a diskontům je možné. V tomto případě musí zájem 

projevit jejich majitelé. Ostatní návrhy občanů jsou velmi všeobecné a nelze na ně 

konkrétně odpovědět.  

Z výsledků této otázky vyplývá, že i přesto, že se většina dotázaných vyjádřila kladně 

k informovanosti o problematice tříděného odpadu, neví, kde jsou jednotlivé nádoby  

na tříděný odpad umístěny. Proto navrhuji, aby společnosti vydala přesné plány o umístění 

těchto nádob a pomocí informačních kanálů zajistila zvýšení informovanosti občanů. Dále 

navrhuji, aby změny provedené v tomto plánu, byly co nejdříve předávány občanům. Tím 

by se zajistila podpora třídění odpadů a zvýšení spokojenosti obyvatel se službami 

společnosti Chotes. 
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5.5 Návrhy a opatření k otázce č. 5, č. 7 a č. 9 

Otázky č. 5, č. 7 a č. 9 se týkají problematiky směsného odpadu, proto je opět budu 

posuzovat společně v této kapitole.  

Z výsledků průzkumu otázky č. 5, „Je počet nádob na směsný odpad v Chodově 

dostačující?“, vychází, že celkem 87 % respondentů z 53 odpovědí je spokojeno s počtem 

nádob na směsný odpad. 

Na otázku č. 7, která zněla „Myslíte si, že frekvence vyvážení směsného odpadu 

v Chodově je dostačující?“ odpovědělo celkem 53 dotazovaných. Kladně se vyjádřilo 64 % 

respondentů. 

Tyto výsledky nasvědčují, že jsou občané spokojeni jak s počtem nádob na směsný 

odpad, tak i s frekvencí jejich vývozu. 

SOUČASNÝ STAV 

Pro odvoz směsného odpadu platí totéž jako pro odvoz tříděného odpadu. I v tomto 

případě je kontrolována, pomocí systému odvozu odpadu, zaplněnost jednotlivých nádob a 

v případě potřeby je upravována jejich kapacita, nebo počet. 

 K otázce č. 9, „Kam by se měly umístit další nádoby na směsný odpad?“ se vyjádřilo 

pouze 32 dotazovaných. Cílem dotazu bylo zjistit, kde občané města postrádají nádoby  

na směsný odpad. Odpovědi se od těch na tříděný odpad až na jednu neliší. Zde jeden 

dotazovaný navrhuje zajistit kontejnery na směsný odpad proti bezdomovcům, kteří  

při jejich vybírání dělají v noci nepořádek. V současné době nelze kontejnery zajistit proti 

vybrané skupině obyvatel. Tento problém řeší městská policie, která průběžně stání 

kontejnerů monitoruje a dohlíží na pořádek. V současné době je to vše, co lze pro tento 

problém udělat. 

Stejně jako v předešlé kapitole 5.4 je vidět, že i přes kladné hodnocení počtu nádob  

na směsný odpad a na frekvenci jejich vyvážení, občané Chodova nemají přehled, 

v kterých místech města se nádoby nachází a jaká je frekvence vývozu, proto jsou 

odpovědi uvedené v otázce č. 9 téměř stejné jako v předešlé kapitole, která se věnuje 

problematice tříděného odpadu. Proto navrhuji stejný postup pro zvýšení informovanosti 

občanů jako v kapitole 5.4.  
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5.6 Návrhy a opatření k otázce č. 10, č. 11,  č. 12 a č. 13 

Jako v předešlých dvou případech, rozhodl jsem se sloučit otázky č. 10 až č. 13, které  

se tentokrát týkají sběrného dvora. 

K otázce č. 10 „Víte o tom, že v Chodově je sběrný dvůr?“ se vyjádřilo  

53 respondentů. Důvodem této otázky bylo zjistit, zda vůbec mají informaci, že ve městě 

sběrný dvůr existuje. Celkem 74 % respondentů odpovědělo kladně, což ukazuje, že tuto 

informaci od společnosti Chotes obdrželi. 

 S tím co lze ve sběrném dvoře ukládat (otázka č. 11) nevědělo 25 dotazovaných,  

což je 47 %. Ostatní respondenti, podle výsledků průzkumu, odhadovalo, jaké odpady  

se mohou ve sběrném dvoře ukládat. Tyto výsledky nasvědčují, že občané města nemají 

jasné a ucelené informace o odpadech, které lze uložit ve sběrném dvoře. Mnoho odpovědí 

je spíše všeobecného charakteru a uvádějí odpovědi jako např. objemný, sklo, plasty, vše 

atd. 

Rovných 60 % dotazovaných udává, že je dostatečně informováno o sběrném dvoře a 

o službách, které nabízí (otázka č. 12). Cílem této otázky bylo ujistit se, že odpovědi 

uvedené v otázce č. 11 jsou objektivní a zda jsou občané opravdu přesvědčeni, že jejich 

informace jsou dostačující. Z uvedených odpovědí v otázce č. 11 se však potvrzuje,  

že někteří občané mají spíše povrchní přehled.  

Otázka č. 13 „Kolikrát do roka využíváte služeb sběrného dvora?“ měla za cíl zjistit, 

zda občané využívají služeb sběrného dvora a jak často. I když je ukládání odpadu  

ve sběrném dvoře pro občany Chodova zdarma, využívá jeho služeb pouze 53 % 

dotazovaných, z toho jedenkrát do roka 26 % dotazovaných. Celkem 25 respondentů 

uvedlo, že služeb sběrného dvora nevyužívá. Důvodem může být nevědomost o službách 

sběrného dvora, nebo jeho služby nepotřebuje využívat i když ví, že existuje. 

SOUČASNÝ STAV 

Provozovatel sběrného dvora společnost Chotes uvádí, že v období od 2.4.2012  

do 31.12.2012 uložili občané Chodova v areálu sběrného dvora 83 tun odpadu. V tomto 

množství není zahrnut elektroodpad, který se uvádí jako zpětný odběr. Z tohoto čísla 

vyplývá, že občané města Chodov této služby využívají.   

Informace týkající se provozu sběrného dvora a informace o odpadech, které v něm lze 

uložit, jsou umístěny na stránkách města Chodova a také na stránkách firmy Chotes.  
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Pro občany, kteří nemají přístup na internet, se připravuje aktualizovaná brožura „Nevíte 

kam s odpadem?“, která bude přílohou Zpravodaje města Chodova. Zde čtenář dostane 

nejen informace jaký odpad lze ve sběrném dvoře uložit, ale také otevírací dobu sběrného 

dvora. Společnost Chotes též pořádá exkurze pro školy, kdy součástí této exkurze  

je přednáška o třídění odpadů a prohlídka sběrného dvora. Společnost Chotes i město dělají 

dost pro to, aby občané byli dostatečně o této službě informováni.  

I přes snahu společnosti Chotes informovat občany o sběrném dvoře a jeho službách, 

navrhuji, aby kromě uvedení informací ve výše zmíněné brožuře, vytvořili jednoduchý 

leták, který bude věnován jen problematice sběrného dvora. Tento leták nechali roznést  

do schránek občanů města Chodov. Vzhledem k tomu, že výsledky průzkumu ukazují,  

že znalosti občanů jsou zkreslené, a nebo žádné, byl by tento leták jasnou informací, která 

by byla nepřehlédnutelná.  

5.7 Návrhy a opatření k otázce č. 14 

Otázka č. 14 se zabývá frekvencí využití kontejnerů na objemný odpad. Ne každý  

má možnost odvozu objemného odpadu do sběrného dvora. Proto této služby využívá 

poměrně vysoké procento dotazovaných (75 %). Celkem 25 % dotazovaných tuto službu 

během roku vůbec nevyužívá.  

SOUČASNÝ STAV 

Chotes zajišťuje 5 velkoobjemových kontejnerů, které jsou pravidelně přemisťovány 

vždy v pondělí a vyváženy vždy v pondělí a ve čtvrtek. Přehled jejich rozmístění je uveden 

v příloze č. 4. Kontejnery jsou určeny pouze pro občany Chodova a je v nich zakázáno 

ukládání firemního a podnikatelského odpadu. Kontejnery jsou proti neoprávněnému 

využití zajištěny kamerovým systémem, který je napojen na městskou policii. Díky tomuto 

opatření byly odstraněny mimořádné vývozy, kterých bylo ročně 70 nad rámec smlouvy 

s městem. Navíc jsou v období od 17.12. do 7.1. v předem vytipovaných lokalitách 

umístěny kontejnery na vánoční stromky. Tímto opatřením se daří předcházet přeplněným 

kontejnerům na směsný odpad v tomto období. 

Podle výsledků, zjištěných v průzkumu, vyplývá, že tuto službu občané využívají. 

Mým návrhem je udržovat informovanost občanů o počtu a umístění velkoobjemových 

kontejnerů a o frekvenci jejich vývozu.   

 



Bc. Václav Vinický: Zhodnocení spokojenosti občanů v oblasti odpadového 

hospodářství 

 

2013                                                                                                                                 - 43 -   

5.8 Návrhy a opatření k otázce č. 15 

Tato otázka se týkala spokojenosti se službami firmy Chotes. Známkování probíhalo 

stejně jako ve škole. Se známkou 1 se vyjádřilo, z celkových 53 odpovědí, 11 respondentů. 

Nejčastější známkou byla 2, kterou zvolilo 19 respondentů. Pro hodnocení 3 se rozhodlo 

15 respondentů. Celkově je průměrná známka 2,4. V hodnocení se objevily i dvě 

nedostatečné. Tyto dvě odpovědi nelze brát jako objektivní a nijak neohrožují celkové 

vnímání služeb společnosti Chotes občany města Chodov.  

Z výsledků otázky č. 15 je vidět, že většina obyvatel je spokojena se službami 

společnosti Chotes. Doporučuji, aby společnost nabízené služby udržovala ve stejné kvalitě 

jako doposud. 

5.9 Návrhy a opatření k otázce č. 16 

V otázce č. 16 se měli respondenti vyjádřit k tomu, jak by chtěli být informováni  

o oblasti komunálních služeb v Chodově. Cílem této otázky, bylo zjistit, jaké informační 

kanály občané využívají a preferují, a jaké možnosti by bylo lepší využívat společností 

Chotes. 

SOUČASNÝ STAV 

V současné době město využívá pěti možností jak své občany informovat (Zpravodaj 

města Chodov, internet, TV studio Chodov, výlepové plochy, Sokolovský deník). 

Nejrozšířenější zdrojem je „Zpravodaj města Chodova“, který dostávají občané Chodova 

pravidelně každý měsíc do svých poštovních schránek.  

Podle výsledků průzkumu této možnosti využívá 85 % dotazovaných. Přestože  

je v dnešní době internet velmi rozšířený, stále lidé preferují informace v tištěné podobě. 

Proto bych doporučil tuto variantu posílit vytvořením kalendáře města Chodova, ve kterém 

by byla všechna důležitá data týkající se odpadů a dalších aktivit města Chodov. Mohly  

by zde být např. uveřejněny informace o tom jak odpady třídit, přehled stanovišť 

kontejnerů, jejich vývoz a přemístění, provoz sběrného dvora, apod. Tento kalendář by byl 

distribuován do domácností města Chodova. 

Druhou možnost získávání informací, kterou preferují občané, je internet. Zde  

se vyjádřilo 25 % dotazovaných. Pro zvýšení rychlého předání informací bych doporučil 
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založení profilu společnosti Chotes na sociální síti Facebook. V dnešní době je tato síť 

hojně využívána nejen lidmi, ale i firmami, které zde prezentují své služby. 

Ostatní možnosti (TV studio Chodov, výlepové plochy, Sokolovský deník) by, podle 

výsledků průzkumu, využívalo velmi malé procento občanů. Proto navrhuji, aby těchto 

možností bylo využíváno okrajově. Předávání informací těmito způsoby by přineslo 

snížení znalosti občanů města. 

5.10 Návrhy a opatření k otázce č. 17 

Poslední otázkou jsem chtěl zjistit, jak by lidé v Chodově zlepšili služby v oblasti 

komunálních služeb. Možnost vyjádřit se využilo pouze 7 dotazovaných. Mezi návrhy 

nebo přání na zlepšení služeb bylo uvedeno:  

 Stálé občany informovat o třídění odpadů a jeho důležitosti. 

 Instalovat koše na psí exkrementy. 

 Zlevnit poplatky. 

 Častější odvoz komunálního odpadu. 

 Přidat kontejnery na komunální odpad. 

 Ke stávajícím kontejnerům přidat v letní sezoně kontejnery na bioodpad. 

 Zvýšit četnost vývozu komunálního odpadu v Lesní ulici. 

 Celkem 46 respondentů neví, jak služby zlepšit.  

Důvodem nízkého počtu vyjádřených možností může být spokojenost občanů  

se službami společnosti nebo nejistota v dosavadních znalostech o službách společnosti a 

nebo se respondenti nechtěli dále zamýšlet nad možnostmi, kterými by chtěli služby 

zlepšit. 

V tomto případě bych doporučoval, aby společnost Chotes v průběhu roku pravidelně 

zjišťovala potřeby a přání občanů pomocí jednoduché ankety, které by mohly vést  

ke zdokonalování služeb nabízených společností Chotes. Výsledky z anket by společnost 

měla pomocí internetu nebo místního zpravodaje zveřejnit a vyjádřit se k jednotlivým 

návrhům. Tímto by se zvýšila informovanost občanů a jejich spokojenost nejen 

s nabízenými službami, ale i se společností Chotes. 
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6 ZÁVĚR 

Odpadové hospodářství je důležitou problematikou, která musí být stále sledována. 

V průmyslově a ekonomicky vyspělých zemích se začalo podrobněji sledovat nakládání 

s odpady v posledních třiceti letech. První zákon o odpadech vznikl v České republice 

v roce 1991 a v současnosti je nahrazen platným zákonem č. 185 / 2001 Sb., o odpadech.  

Cílem diplomové práce na téma „Zhodnocení spokojenosti občanů vybraného města  

se službami v oblasti odpadového hospodářství“ bylo zjistit jak jsou občané města Chodov 

spokojeni se službami společnosti Chotes v oblasti odpadového hospodářství. Firma 

zajišťuje pro město Chodov odvoz komunálního a tříděného odpadu a provoz sběrného 

dvora. Mezi další činnosti společnosti patří údržba a čištění komunikací, provoz veřejného 

osvětlení a správa hřbitova.  

Diplomová práce byla rozdělena do čtyř základních částí. V první části byla uvedena 

historie a současnost města Chodova a možnosti kulturního a sportovního vyžití.. V závěru 

první části byla představena společnost, která zajišťuje pro město služby v oblasti 

odpadového hospodářství. 

Druhá část se zabývala teoretickým vymezením marketingového průzkumu, jeho 

podmínkami, postupem a způsoby získávání informací. Zde byly popsány jednotlivé fáze 

vedoucí k efektivnímu marketingovému výzkumu. 

Třetí část  byla již věnována praktické části, kde je provedena analýza výsledků 

vyplývajících z výsledků průzkumu, který byl proveden pomocí dotazníku. Ten byl 

umístěn ve vstupní hale městského úřadu v Chodově od 20.2.2013 do 11.3.2013, kde si jej 

mohli občané vyzvednout a vrátit vyplněný. Otázky uvedené v dotazníku měly za cíl získat 

informace spokojenosti občanů města s dosavadními službami poskytující společností 

Chotes a zároveň zjistit, zda jsou občané dobře informováni o výše zmíněných službách. 

Dotazník zároveň nabízel možnosti vyjádřit se k úrovni poskytovaných služeb v oblasti 

odpadového hospodářství. Celkem se vyjádřilo 53 občanů města Chodova. V závěru této 

části je provedeno ověření pracovních hypotéz. 

Poslední částí byly výsledky, vyplývající z průzkumu, zhodnoceny oproti současnému 

stavu, který společnost Chotes nabízí. Následně byly navrženy opatření, které by mohly 

vést, podle mého úsudku, ke zlepšení jednotlivých oblastí odpadového hospodářství.  
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Výsledky marketingového průzkumu a má doporučení budou předána jednateli 

společnosti Chotes.  
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