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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na výzkum spokojenosti zákazníků v Dopravním podniku 

Ostrava a.s. prostřednictvím elektronického dotazování. V teoretické části diplomové práce je 

zahrnuto seznámení s DPO a.s. a jeho charakteristikou, dále obsahuje vymezení 

marketingového výzkumu, definici cíle šetření a sestavení samotného dotazníku. Praktická 

část zahrnuje realizaci marketingového výzkumu a podrobnější analýzu výsledků šetření 

pomocí grafů a příslušných komentářů, přičemž tyto zjištěné výsledky jsou dále promítnuty a 

vyhodnoceny prostřednictvím demografických rozlišení. Cílem diplomové práce je 

analyzovat spokojenost zákazníků se službami Dopravního podniku Ostrava a.s. a pomocí 

zjištěných výsledků navrhnout tomuto podniku některá doporučení pro zkvalitnění služeb 

městské hromadné dopravy. 

 

Klíčová slova: Dopravní podnik Ostrava a.s.; městská hromadná doprava; analýza; dotazník; 

spokojenost zákazníků; respondent 

 

Annotation 

The diploma thesis is focused on the survey of customer satisfaction of the company 

Dopravní podnik Ostrava a.s. The survey was accomplished by means of an electronic 

questionnaire. In the theoretical part of the thesis there are included information and 

characteristics of the DPO a.s. There is also the definition of the marketing research, the 

definition of the research aim and forming of the questionnaire. The practical part contains the 

realization of the marketing research and more detailed analysis of research results by means 

of graphs and applicative commentaries. These results are shown and evaluated through the 

demographic differentiation. The aim of the thesis is to analyze satisfaction of the customers 

with the service of Dopravní podnik Ostrava a.s. and to suggest some recommendations which 

ought to improve the quality of the company service. 

 

Key words: Dopravní podnik Ostrava a.s; urban public transport; analysis; questionnaire; 

customer satisfaction; respondent 
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1 Úvod 

Cestování - znamená přepravu lidí účastnících se cesty, nebo proces či čas vystihující osobu či 

objekt v pohybu z jednoho místa na druhé. [1]  

Důvody k cestování mohou zahrnovat například turismus (cestování za rekreací), obchod, 

návštěva přátel a rodiny, či dojíždění, což je pravidelná účast na různých rutinních aktivitách, 

jako práce, studium nebo pracovní setkání. K těmto účelům nám mohou sloužit v rámci 

Ostravska například automobilové, či kolejové dopravní prostředky. Automobilové dopravní 

prostředky nám slouží jako osobní soukromá přeprava a kolejové dopravní prostředky spadají 

pod městskou hromadnou přepravu osob. 

Městská hromadná doprava je systém linek osobní veřejné dopravy určených k zajišťování 

dopravní obsluhy na území města hromadnými dopravními prostředky – tramvajemi, 

autobusy a trolejbusy. Naše město Ostrava a okolí má vlastní integrovaný dopravní systém, v 

němž platí jednotné přepravní a tarifní podmínky, a provoz linek MHD je dotován městem 

jednotným způsobem. [2] 

V porovnání s osobními automobily mají prostředky městské hromadné dopravy nesporné 

výhody. Osobní automobily vyžadují pro přepravení stejného počtu cestujících přibližně 

čtyřicetkrát více prostoru než vozidlo hromadné přepravy. Typický motorista dojíždějící 

pravidelně do práce potřebuje asi o dvacet procent více prostoru pro zaparkování svého 

automobilu než pro vlastní práci ve svém úřadu. Také spotřeba energetických zdrojů (ruku 

v ruce s produkcí emisí znečišťujících životní prostředí) je v přepočtu na jednoho cestujícího 

při jízdě osobním automobilem několikanásobně vyšší. [3] 

Doprava je jedním ze závažnějších znečišťovatelů životního prostředí a je zodpovědná i za 

některé škody doposud připisované jiným lidským činnostem. Většina současných dopravních 

prostředků spotřebovává pro svůj pohon neobnovitelné zdroje energie. Proto je třeba nalézat 

přijatelná řešení formy dopravy, které minimalizují její škodlivé působení na okolí. [3] 

Z hlediska environmentálního managementu by to mohla být snaha o upřednostnění městské 

hromadné dopravy před intenzivní automobilovou dopravou. Tato vize je i jedním z cílů 

Dopravního podniku Ostrava a.s. Je tedy na místě si položit otázku: „Jakým způsobem 

bychom mohli obyvatele Ostravy a okolí ovlivnit k tomu, aby začali ve větší míře využívat 

městskou hromadnou dopravu?“ Jedním z řešení by mohlo být zkvalitnění služeb Dopravního 
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podniku Ostrava a.s. Z vlastní zkušenosti vím, že cestování v městské hromadné dopravě nám 

mohou občas znepříjemnit některé rušivé elementy, které mohou člověku vyvolat nepříjemné 

pocity a mnohdy tato skutečnost pak hraje roli při volbě mezi hromadnou dopravou a osobním 

automobilem. Může se jednat například o čistotu vozidel MHD, pohodlí, bezpečnost, cenu 

jízdného, rychlost přepravy apod. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že provedu v Dopravním podniku Ostrava a.s. 

marketingový výzkum a má diplomová práce bude na téma: „Měření spokojenosti zákazníků 

ve vybrané společnosti.“ Měření spokojenosti zákazníků provedu dotazníkovou metodou, 

pomocí které zjistím případné problematické oblasti, u kterých by dotazovaní respondenti 

uvítali zkvalitnění těchto služeb. Po ukončení dotazníkového šetření provedu analýzu a 

vyhodnocení zjištěných výsledků, které znázorním pomocí grafů a slovních komentářů. Cílem 

diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků se službami Dopravního podniku 

Ostrava a.s. a navrhnout tomuto podniku některá doporučení pro zkvalitnění služeb městské 

hromadné dopravy, která by mohla alespoň z části ovlivnit nárust cestujících, kteří 

upřednostní městskou hromadnou dopravu před osobními automobily.  
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

Městskou hromadnou dopravu v Ostravě provozuje akciová společnost Dopravní podnik 

Ostrava. Zakladatelem této společnosti, která je posledním pokračovatelem dopravců ve více 

než stoleté historii hromadné dopravy v našem regionu, je Statutární město Ostrava. Bohaté 

zkušenosti a potřeba udržet dobrou tradici MHD jsou pro vedení dopravního podniku hnacím 

motorem k udržování trvale dobrých a kvalitních služeb pro cestující. [4] 

Oborem činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. je:  

 poskytování služeb městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ostravě a 

přilehlém území (tramvajové, trolejbusové a autobusové); 

 projektování, výstavba, údržba a opravy dopravních cest; 

 projektování dopravní obsluhy území, výcvik řidičů, prodej reklamy. [4] 

Poslání Dopravního podniku Ostrava a.s. je: 

„ Jsme tady proto, aby město žilo. Naši dopravou dotváříme rytmus jeho života. “ 

Vize Dopravního podniku Ostrava a.s. je: 

„ Naším cílem je vybudovat dopravní podnik, který bude spolehlivě sloužit i příštím 

generacím.“ [4] 

Principy, kterými je třeba se řídit a které dopomáhají ke s plnění cílů, jsou spokojenost 

zákazníka, profesionalita (odbornost, zodpovědnost, korektnost, spolupráce), spolehlivost, 

přesnost (disciplína), ochota, otevřenost (sdílení informací) a týmová práce. [4] 

 

 



Vendula Křížková: Měření spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. 
_________________________________________________________________________ 
 

2012  4 
 

3 Vymezení marketingového výzkumu 

„Marketingový výzkum je systematicky prováděný sběr, úprava, zpracování, analýza, 

interpretace a prezentace informací, které slouží k identifikaci a řešení různých 

marketingových situací v podniku nebo organizaci.“ [5] 

Fázi vymezení a tvorbu marketingového výzkumu pro vybranou společnost si rozdělím do 

následujících základních činností: 

 definování cíle výzkumu; 

 specifikace potřebných informací; 

 identifikace zdrojů informací;  

 stanovení metod získávání informací;  

 vypracování projektu výzkumu: - struktura dotazníku 

- forma dotazníku 

- typy otázek v dotazníku 

- délka vyplňování dotazníku 

- úvod, závěr dotazníku 

- formulace konkrétních otázek výzkumu 

3.1 Definice cíle výzkumu 

Cílem marketingového výzkumu bude zjištění spokojenosti zákazníků s městskou hromadnou 

dopravou Dopravního podniku Ostrava a.s. Na základě zjištěných výsledků navrhnu 

Dopravnímu podniku Ostrava a,s. některá doporučení, která by mohla přispět ke zkvalitnění 

služeb městské hromadné dopravy, což by mohlo v důsledku ovlivnit nárust cestujících 

v rámci této poskytované služby. 

3.2 Specifikace potřebných informací 

Informovanost usnadňuje objevování nových obchodních příležitostí, snižuje riziko 

podnikání, pomáhá racionalizovat rozhodování, usměrňuje řídící proces apod. [5] 

Předpokladem úspěšného řízení marketingové činnosti se v moderních podmínkách stále více 

stává zabezpečení pracovníků účelnými a aktuálními informacemi. [5] 
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Především se jedná o informace o zákazníkovi. Vedle těch základních, kdo to je (jeho 

osobnostní socioekonomické charakteristiky jako jsou například místo bydliště, věk, pohlaví), 

kde a jakých služeb využívá nebo nevyužívá, také to, jak je spokojen či naopak nespokojen 

s nabídkou, co by chtěl, nebo potřeboval. [6] 

Právě se znalostí takových informací by měl následně Dopravní podnik Ostrava a.s. 

dosáhnout lépe připravené nabídky služeb a komunikace se zákazníkem. 

3.3 Identifikace zdrojů informací 

V projektech marketingového výzkumu se obvykle pracuje se dvěma zdroji dat: 

sekundárními a primárními. Základní rozdíl mezi nimi vychází z účelu, pro který byla data 

shromážděna. Sekundární informace jsou takové, které již byly shromážděny pro nějaký jiný 

účel a jsou i nadále k dispozici. Jsou přístupná veřejně, a to buď zdarma nebo za úplatu, jejich 

cena bývá výrazně nižší, než je tomu u primárních zdrojů informací. Primární zdroje jsou 

získávány v přímé souvislosti s cíli výzkumu a potřebami výzkumníka nebo zadavatele 

výzkumu. Nebyly v dané formě dříve nikde publikovány. [5] 

Dle možnosti vyjádření můžeme informace dále členit na kvantitativní a kvalitativní.  

Kvantitativní informace vyjadřují hodnoty měřených veličin, jako množství, četnost, objem, 

úroveň, intenzita apod. Kvalitativní informace charakterizují zkoumané jevy pomocí pojmů a 

kategorií. Jde o jevy a procesy, které nejsou přímo měřitelné. Informace lze dále identifikovat 

na externí, či interní. Interní informace jsou shromažďovány uvnitř podniku a jsou 

pracovníkům podniku známé. Kvalita těchto informací většinou přímo souvisí s kvalitou 

řízení podniku. Externí informace zahrnují veškeré informace, které jsou získávány ze zdrojů 

mimo vlastní podnik a slouží k nejrůznějším účelům. 

V následujícím obrázku 1 je znázorněna struktura informařních zdrojů. 
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Obrázek 1 Informační zdroje 

 

Zdroj: [6] 

V mé diplomové práci je marketingový výzkum prováděn na základě primárních a externích 

zdrojů informací. 

3.4 Stanovení metod získávání informací  

Výběr vhodné metody marketingového výzkumu vychází z cíle výzkumu. Vzhledem k tomu, 

že k měření spokojenosti zákazníků je potřeba kladení záměrně cílených otázek, zvolila jsem 

dotazníkovou metodu získávání informací. Tato metoda mi umožní získat mnoho informací o 

jednotlivých respondentech najednou, ať se bude jednat o názory, zájmy, postoje, hloubku 

znalostí či vědomostí respondenta, jeho preferencí apod. Dotazníkový výzkum byl realizován 

prostřednictvím internetu. 

Oproti jiným typům průzkumů (jako například osobní nebo telefonický rozhovor) je možné 

prostřednictvím internetového dotazníku získat informace s mnohem menší námahou a 

levněji. Dále se výsledná data dají mnohem jednodušeji zpracovávat. [7]  

Mezi další výhody tohoto druhu dotazování patří také skutečnost, že je to jedna z nejméně 

„dotěrných“ metod průzkumu, protože respondent jej může vyplnit v klidu z domova. Je 

jednoduchý na vyplnění - téměř každý alespoň jednou v životě vyplňoval dotazník. 

Informační zdroje

Zdroje sekundárních 
informací

Interní zdroje firmy

Přehledy prodejů
Účetní výkazy

Přehledy skladových zásob
Kartoréky...

Externí zdroje firmy

Statistické údaje
Výzkumné zprávy

Knihovny
Vládní publikace...

Zdroje primárních 
informací

Interní zdroje firmy

Dotazování pracovníků 
firmy (dotazování, panely, 
pozorování, experiment...)

Externí zdroje firmy

Dotazování spotřebitelů, 
nakupujících organizací, 
expertů (dotazování, 

pozorování...
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Přes tyto výhody může být sestavení a správné vyhodnoceni dotazníku dost obtížné, obzvláště 

pokud jej nezpracovává odborník. Otázky mohou být špatně formulovány, navržené odpovědi 

nemusí poskytovat potřebný prostor pro validní odpovědi, forma nebo obsah dotazníku může 

odradit od dokončení jeho vyplňování apod. [7] 

3.5 Vypracování projektu výzkumu 

Abych se jako začátečník vyvarovala přílišných chyb při sestavování dotazníku, řídila jsem se 

při jeho tvorbě podle pravidel uvedených ve skriptech: „Marketingový výzkum Teorie a 

praxe“ od autora Václava Malého. 

3.5.1 Struktura dotazníku 

Podle autora Václava Malého bývá struktura dotazníku zpravidla tvořena těmito dílčími 

celky: 

 úvodní otázky (měly by být snadné a pro dotazovaného zajímavé); 

 filtrační otázky (zjišťují, zda je respondent tím správným typem pro požadované 

informace); 

 zahřívací otázky (jsou obecnějšího charakteru, zaměřují se na vybavování z paměti); 

 specifické otázky (zjišťují požadované informace nezbytné k objasnění zkoumaného 

problému); 

 identifikační otázky (charakteristiky respondenta). 

3.5.2 Forma dotazníku 

Dotazník, který vyplňuje respondent, musí vyhovovat řadě požadavků: 

 dotazník by měl být vzhledově atraktivní; 

 otázky v dotazníku musí být uspořádány přehledně; 

 při použití otevřených otázek musí být dost prostoru pro záznam odpovědi 

respondenta. 

Je-li v dotazníku vzorec přeskakování otázek, musí instrukce jasně vyjadřovat, jak má 

respondent postupovat. [5] 
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3.5.3 Typy otázek v dotazníku 

Otázky v dotazníku dělíme na tři základní typy: 

 otevřené - umožňují volnou tvorbu odpovědi; 

 uzavřené - výběr z několika variant odpovědi; 

 polouzavřené (nebo také polootevřené) - jedná se o kombinace obou předchozích 

typů. [8] 

V mém internetovém dotazníku se vyskytují otázky otevřené, uzavřené i polozavřené, 

přičemž polouzavřené otázky vznikly přidáním varianty "jiné" do uzavřené otázky, která je 

vlastně otevřenou otázkou a umožňuje respondentovi volně vyjádřit svůj názor.  

3.5.4 Délka vyplňování dotazníku 

Běžně se na různých internetových stránkách uvádí délka dotazníku v rozmezí 20 až 50 

otázek a doba vyplňování do 20 minut, nicméně tolik času je ochoten věnovat vyplňování 

málokdo a zpravidla více než 30 otázek dotazovanou osobu odradí. Obzvláště u dotazníků 

vyplňovaných přes internet je vhodné udržet celkovou dobu vyplňování pod 10 minutami. 

Při samotném sestavování dotazníku na téma: „Měření spokojenosti zákazníku s MHD 

dopravního podniku Ostrava a.s.“ jsem tedy zvolila 30 otázek na danou problematiku a 

skupinka pěti testovacích respondentů dotazník vyplnila do 10 minut. 

3.5.5 Úvod, závěr dotazníku 

Na začátku dotazníku by měl být stručný úvod, který by měl dotazovanou osobu: 

 slušně oslovit a požádat o vyplnění dotazníku; 

 představit náplň dotazníku; 

 naznačit význam odpovědí a smysl celého dotazníku (lidé neradi dělají věci, u 

kterých nevidí žádný smysl); 

 zmínit přibližnou délku vyplňování dotazníku; 

 poděkovat za čas, který bude vyplňování věnovat. 

Na závěr dotazníku je vhodné znova poděkovat za čas strávený vyplňováním dotazníku. [9] 

3.5.6 Formulace konkrétních otázek výzkumu 

 Na základě předchozích kritérií jsem sestavila otázky týkající se spokojenosti zákazníků 

s městskou hromadnou Dopravou dopravního podniku Ostrava a.s. v následujícím pořadí: 
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Úvodní otázky  

 Jste z Ostravy? 

Filtrační otázky  

 Jak často v průměru využíváte prostředků MHD Dopravního podniku Ostrava a.s.? 

 K jakým účelům využíváte MHD nejčastěji? 

 Jaký prostředek MHD používáte nejčastěji? 

 Jaký druh jízdného nejčastěji uplatňujete při jízdě v MHD DPO a.s.? 

Zahřívací otázky  

 Pokud využíváte krátkodobé jízdenky, zdá se Vám toto jízdné příliš drahé? 

 Pokud využíváte dlouhodobé zónové jízdné, zdá se Vám příliš drahé? 

 Pokud využíváte dlouhodobé zlevněné zónové jízdné, zdá se Vám příliš drahé? 

 Uvítali byste zavedení další jízdenky např. s dobou trvání 35 min., protože při některých 

trasách Vám 15 min. jízdenka nestačí a 60. minutová je příliš dlouhá a jízdenku tak zcela 

nevyužijete? 

 Všímáte si ve vnitřních prostorách MHD reklam umístěných ve skříňkách pod průhlednou 

ochrannou fólií? Tyto skříňky jsou umístěny většinou v prostoru nad okny. 

 Považujete tyto reklamy s nabídkou různých zboží, služeb, pozvánek na různé akce atd… 

v MHD za užitečné? 

 Obtěžují Vás tyto reklamy? 

Specifické otázky  

 Jste spokojeni s čistotou a udržováním dopravních prostředků MHD DPO a.s.? 

 Jste spokojeni s pohodlím v prostředcích MHD DPO a.s.? 

 Uvítali byste větší komfort v dopravních prostředcích MHD DPO a.s.? 

 Jak jste spokojeni s vytápěním ve vozech MHD DPO a.s. v zimních měsících? 

 Jak jste spokojeni s chováním, vstřícností a vystupováním řidičů  MHD vůči cestujícím 

pasažérům? 

 Jak jste spokojeni s včasností dopravy podle jízdních řádů? 

 Jak jste spokojeni s rychlostí přepravy v tramvajích? 

 Cítíte se během jízdy MHD DPO a.s. bezpečně z hlediska dopravních předpisů? 
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 Setkali jste se někdy s poruchou dopravního prostředku během jízdy a následné časové 

zdržení Vám způsobilo nepříjemnosti či komplikace? (Např. pozdní příchod do práce 

atd…) 

 Máte dojem, že poruchy na trati bývají časté? 

 Jste spokojeni s dostupností jízdních řádů? (Např. Jízdní řády umístěné na zastávkách, 

internetové jízdní řády – webové stránky IDOS, DPO a.s. apod.) 

 Jsou pro Vás jízdní řády přehledné? Umíte se v nich orientovat? 

 Zvažujete, že byste jízdu prostředky MHD vyměnili za automobilovou dopravu? 

 V případě, že byste zvolili automobilovou dopravu místo MHD, z jakých důvodů by to 

bylo?  

 Co byste zlepšili v rámci služeb MHD DPO a.s.? 

 Jak byste celkově ohodnotili spokojenost se službami  MHD DPO a.s.? 

Identifikační otázky  

 Pohlaví 

 Věková skupina 

Kompletně sestavený dotazník i s možnostmi odpovědí, úvodním oslovením a poděkováním 

je zveřejněn v příloze 1. 
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4 Realizace marketingového výzkumu a jeho analýza 

Po přípravné etapě marketingového výzkumu následuje etapa realizační. Podobně jako 

přípravná etapa, tak i etapa realizační, se sestává z řady činností, které začínají vlastním 

sběrem informací a končí prezentací výsledků výzkumu ve formě závěrečné zprávy o 

výzkumu. [5] 

Fázi realizace výzkumu jsem si rozdělila do dvou následujících činností: 

 sběr informací; 

 zpracování a analýza informací. 

4.1 Sběr informací 

Pro elektronický průzkum jsem použila webové stránky http://www.anasurvey.com/cs, což je 

internetový software pro online dotazníky zdarma. Odkaz na webové stránky mého dotazníku 

jsem šířila prostřednictvím sociálních sítí, jako například Facebook, ICQ, E-mail a podobně. 

Software ANAsurvey dokáže přijmout a uložit neomezený počet nasbíraných online 

dotazníků, přičemž již při součtu 100 respondentů jsem začala se zpracováváním a 

analýzou získaných informací. 

4.2 Zpracování a analýza informací 

Dílčím výsledkem tohoto marketingového výzkumu, bylo shromáždění velkého množství 

informací získaných z aplikace výše popsané metody marketingového výzkumu. Následně je 

provedeno zpracování, úprava a analýza každé jednotlivé otázky. Krom slovních komentářů 

jsou výsledky výzkumu vyjadřovány pomocí výsečových grafů a tabulek. 

Účelem tabulek a grafů je podat názorný a srozumitelný, logicky uspořádaný obraz o 

zkoumaných jevech. [5] 

Každý graf obsahuje legendu, která představuje možnosti odpovědí k dané otázce, přičemž 

každá odpověď má přiřazenou jinou barvu. Následně jsou dané odpovědi promítnuty 

v koláčovém grafu, respektive jejich relativní zastoupení ve formě barevně rozlišených 

výsečí. Každá výseč obsahuje 2 čísla, přičemž první číslo znázorňuje počet respondentů a 

druhé číselné značení vypovídá o relativním zastoupení respondentů v procentech. 
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Otázka číslo 1: „Jste z Ostravy?“ je pro respondenty snadnou a úvodní otázkou, která není 

pro tento výzkum příliš podstatná, ale spíše orientační a zahřívací. Odpovědi na tuto 

uzavřenou otázku jsou znázorněny v grafu 1. 

Graf 1 Relativní zastoupení respondentů z Ostravy 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Na otázku 1 odpovědělo 85 % tázaných respondentů, že jsou z Ostravy a zbylých 15 % 

odpovědělo, že ne a je předpokladem, že tito lidé jsou z okolí Ostravy, kteří také využívají 

MHD, když se zúčastnili vyplňování tohoto dotazníku. 

Otázka číslo 2: „Jak často v průměru využíváte prostředků MHD Dopravního podniku 

Ostrava a.s.?“ Pomocí této otázky se dotazuji na to, s jakou frekvencí respondenti využívají 

MHD, z čehož vyčtu, jak moc je městská hromadná doprava pro obyvatele důležitá a 

potřebná. Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku jsou znázorněny v následujícím grafu 2. 

Graf 2 Grafické vyjádření na otázku č.2, jak často respondenti využívají prostředků MHD DPO a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

85; 85%

15; 15%

Ano

Ne

51; 51%

27; 27%

13; 13%

4; 4%
3; 3% 2; 2% Denně

Několikrát týdně

Jednou za čtvrt roku, či
méně

Jeden‐krát měsíčně

Několikrát do měsíce

Jeden‐krát týdně



Vendula Křížková: Měření spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. 
_________________________________________________________________________ 
 

2012  13 
 

Ze sta tázaných respondentů odpovědělo na otázku 2, že 51 % z nich ve svém běžném životě 

využívají denně městskou hromadnou dopravu. Dále 27 % respondentů využívá městské 

hromadné dopravy několikrát týdně, 13 % jí využívá jednou za čtvrt roku či méně, 4 % 

cestuje s MHD jeden-krát do měsíce, 3 % jezdí MHD několikrát do měsíce a zbylé 2 % 

respondentů využívá těchto služeb jeden-krát týdně. 

Z analýzy usuzuji, že když většina respondentů využívá MHD denně, či několikrát v týdnu, je 

pro ně tato služba důležitá a patří do součástí jejich běžného každodenního života. Na tento 

fakt důležitosti navazuji v následující otázce. 

Otázka č. 3: „K jakým účelům využíváte MHD nejčastěji?“ Tato otázka navazuje na otázku 

předchozí. Po zjištění jak často respondenti využívají MHD, chci také zjistit účel použití, 

čímž se prokáže důležitost a závislost respondentů na městské hromadné dopravě jako součást 

jejich života. Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu 3. 

Graf 3 Grafické vyjádření na otázku č.3, ke kterým účelům využívají respondenti MHD nejčastěji. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Ze sta respondentů odpovědělo 38 % z nich, že městskou hromadnou dopravu využívá 

nejčastěji pro jízdu do školy, dalších 38 % dotazovaných používá MHD pro jízdu do 

zaměstnání a na brigády. Pro jízdu za rodinou, přáteli a známými využívá městské hromadné 

dopravy 15 % respondentů, za zábavou a kulturou 9 % respondentů a zbylých 5 % 

dotazovaných zvolilo jinou odpověď. 
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Z analýzy tedy vyplývá fakt, že pro převážnou většinu cestujících je přeprava MHD nesmírně 

důležitá, neboť jim slouží pro přepravu do škol, či zaměstnání, což bývá jejich dennodenní 

povinností.  

Otázka č. 4: „Jaký prostředek MHD používáte nejčastěji?“ Touto otázkou jsem chtěla 

zjistit, který dopravní prostředek v rámci MHD je dopravním prostředkem nejpoužívanějším. 

Výsledky odpovědí této otázky jsou znázorněny v následujícím grafu 4. 

Graf 4 Vyjádření odpovědí na otázku č.4, jakým prostředkem MHD se respondenti nejčastěji přepravují. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Převážně 67 % respondentů využívá ke své přepravě tramvaje, dalších 26 % respondentů 

jezdí převážně autobusy a pouhých 7 % dotazovaných využívá k přepravě trolejbusy. 

Na volbu dopravního prostředku většinou nemají vliv demografické faktory jako je pohlaví, 

věk či vzdělání. Mnohaleté statistiky DPO a.s. říkají, že jednoznačným vlivem bývá lokalita 

bydliště a region bydliště cestujících, přičemž cestující v městských zónách nejvíce cestují 

tramvají, zatímco cestující z příměstských oblastí nejvíce využívají městských autobusů. 

Na základě zjištění, že nejpoužívanějším dopravním prostředkem je tramvaj, mohu využít této 

informace v kapitole případných doporučení, načež potencionální navržení na zkvalitnění 

služeb, by se měli týkat především toho druhu dopravního prostředku. 
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Otázka č. 5: „Jaký druh jízdného nejčastěji uplatňujete při jízdě v MHD DPO a.s.?“  U této 

otázky jsem zjišťovala, jaký druh jízdného respondenti nejčastěji uplatňují při jízdě v městské 

hromadné dopravě Dopravního podniku Ostrava a.s., abych následně mohla zjistit, zda se jim 

využívané jízdné zdá příliš drahé. Zpracování odpovědí na tuto otázku naleznete v grafu 5.  

Graf 5 Vyjádření odpovědí na otázku č.5, jaký druh jízdného respondenti nejčastěji uplatňují. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při jízdě v městské hromadné dopravě využívá 35 % respondentů krátkodobých jízdenek. 

Dlouhodobé zlevněné zónové jízdné nejčastěji uplatňuje 34 % respondentů a dlouhodobé 

nezlevněné zónové jízdné využívá 29 % dotazovaných. Pouhý 1 respondent ze 100 tázaných 

odpověděl, že využívá jízdné pro občany nad 70 let a 1 respondent jezdí jako černý pasažér. 

Zastoupení cestujících podle druhu placeného jízdného je v podstatě rovnoměrné. 

Otázka č. 6: „Pokud využíváte krátkodobé jízdenky, zdá se Vám toto jízdné příliš drahé?“ 

Touto otázkou jsem zjišťovala, jaký názor mají cestující, kteří využívají krátkodobých 

jízdenek (např. 15min., 60min. či 24hod. jízdenky) na cenu tohoto jízdného. Zda-li si myslí, 

že jízdenky jsou příliš drahé. V případě, že respondenti nevyužívají krátkodobých jízdenek, 

dostali pokyn k tomu, aby tuto otázku vynechali a věnovali se následující otázce. Zpracování 

odpovědí na tuto otázku je vyjádřeno v následující tabulce 1 a grafu 6. 
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Tabulka 1 Vyjádření počtu zúčastněných a nezúčastněných respondentů na této otázce. 

Odpovědělo 73 respondentů 

Neodpovědělo 27 respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na tuto otázku odpovědělo 73 respondentů a 27 respondentů usoudilo, že se jich tato otázka 

netýká. Následující výsečový graf je tedy sestaven z celku 73 lidí = 100 %. 

Graf 6 Vyjádření odpovědí na otázku č.6, užívají-li respondenti krátkodobé jízdenky, zda-li se jim zdá jízdné příliš 
drahé. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Převážná většina respondentů je názoru, že krátkodobé jízdenky jsou drahé. Ze 73 

zúčastněných respondentů na této otázce je 66 % z nich zcela přesvědčeno, že krátkodobé 

jízdenky jsou příliš drahé a 19 % z nich si myslí, že jsou jízdenky spíše drahé. Osm procent 

respondentů se nemohlo rozhodnout a neví, zda se jim zdají krátkodobé jízdenky příliš drahé 

či nikoliv. Pouhá 4 % respondentů je názoru, že ceny krátkodobých jízdenek jsou zcela 

přijatelné a zbylá 3 % si spíše myslí, že tento druh jízdného není příliš drahý.  

(Poznámka: V předchozí 5. otázce odpovědělo pouze 35 respondentů, že využívají nejčastěji 

krátkodobých jízdenek, ovšem v této otázce 6 odpovědělo již 73 respondentů na otázku ceny 

krátkodobých jízdenek. Tento číselný rozdíl: 38, nemusí být zavádějící, neboť těchto 38 

respondentů, kteří nepoužívají krátkodobé jízdenky často, neznamená, že je nepoužívají vůbec. 

Proto byla možnost odpovědět poskytnuta každému, kdo cítil potřebu se k otázce vyjádřit.) 

Z grafu se potvrdilo, že respondenti využívajících krátkodobých jízdenek se jednoznačně 

nezžili s jejich cenou. 
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Otázka č. 7: „Pokud využíváte dlouhodobé zónové jízdné, zdá se Vám příliš drahé?“ 

Touto otázkou jsem zjišťovala, zda je pro respondenty využívání dlouhodobého zónového 

jízdného finančně náročné. V případě, že respondenti nevyužívají dlouhodobého zónového 

jízdného, dostali pokyn k tomu, aby tuto otázku vynechali a věnovali se následující otázce. 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v tabulce 2 a grafu 7. 

Tabulka 2 Vyjádření počtu zúčastněných a nezúčastněných respondentů na této otázce. 

Odpovědělo 66 respondentů 

Neodpovědělo 34 respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na tuto otázku odpovědělo 66 respondentů a 34 respondentů usoudilo, že se jich tato otázka 

netýká. 

Graf 7 Vyjádření odpovědí na otázku č.7, užívají-li respondenti dlouhodobé zónové jízdné, zda-li se jim zdá toto 
jízdné příliš drahé. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Převážná většina respondentů je názoru, že dlouhodobé zónové jízdné je drahé. Z 66 

zúčastněných respondentů na této otázce je 36 % z nich zcela přesvědčeno, že dlouhodobé 

zónové jízdné je příliš drahé a 26 % z nich si myslí, že je dlouhodobé zónové jízdné spíše 

drahé. Dalších 18 % respondentů si spíše myslí, že tento druh jízdného není příliš drahý. 

Patnáct procent respondentů se nemohlo rozhodnout a neví, zda se jim zdá dlouhodobé 

zónové jízdné příliš drahé či nikoliv. Zbylých 5 % respondentů je zcela rozhodnuto, že se jim 

tento druh jízdného nezdá příliš drahý a jejich cena je přijatelná. 
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 (Poznámka: V 5. otázce odpovědělo pouze 29 respondentů, že využívají nejčastěji 

dlouhodobé zónové jízdné, ovšem v této otázce 7 odpovědělo již 66 respondentů na otázku 

ceny dlouhodobého zónového jízdného. Tento číselný rozdíl: 37, nemusí být zavádějící, neboť 

těchto 37 respondentů, kteří nepoužívají dlouhodobé zónové jízdné často, neznamená, že je 

nepoužívají vůbec, nebo občas. Proto byla možnost odpovědět poskytnuta každému, kdo cítil 

potřebu se k otázce vyjádřit.) 

Cenu dlouhodobého zónového jízdného snáší respondenti o něco lépe než ceny krátkodobých 

jízdenek, ale i přesto se více než polovině cestujících tato cena nezamlouvá, ale již se i 

objevuje skupinka lidí, kterým cena nevadí. Toto je zřejmě způsobeno tím, že respondenti 

jsou si vědomi skutečnosti značné úspory peněžních prostředků při využívání předplatného 

jízdného namísto používání krátkodobých jednorázových jízdenek. 

Otázka č. 8: „Pokud využíváte dlouhodobé zlevněné zónové jízdné, zdá se Vám příliš 

drahé?“ Prostřednictvím této otázky jsem zjišťovala, zda je pro cestující využívání 

dlouhodobého zlevněného zónového jízdného finančně náročné i přes skutečnost, že se jedná 

o již zlevněné jízdné. V případě, že respondenti nevyužívají dlouhodobého zlevněného 

zónového jízdného, dostali pokyn k tomu, aby tuto otázku vynechali a věnovali se následující 

otázce. Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku jsou zobrazeny v tabulce 3 a grafu 8. 

Tabulka 3 Vyjádření počtu zúčastněných a nezúčastněných respondentů na této otázce.  

Odpovědělo 55 respondentů 

Neodpovědělo 45 respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na tuto otázku odpovědělo 55 respondentů a 45 respondentů usoudilo, že se jich tato otázka 

netýká. 
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Graf 8 Vyjádření odpovědí na otázku č.8, užívají-li respondenti dlouhodobé zlevněné zónové jízdné, zda-li se jim zdá 
toto jízdné příliš drahé. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Převážná většina respondentů je názoru, že dlouhodobé zlevněné zónové jízdné je drahé. Z 55 

zúčastněných respondentů na této otázce je 36 % z nich zcela přesvědčeno, že dlouhodobé 

zlevněné zónové jízdné je příliš drahé a 29 % z nich si myslí, že je spíše drahé. Dalších 18 % 

respondentů si spíše myslí, že tento druh jízdného není příliš drahý. Dalších 13 % respondentů 

je zcela rozhodnuto, že se jim tento druh jízdného nezdá příliš drahý a jejich cena je přijatelná 

a zbylé 4 % respondentů se nemohlo rozhodnout a neví, zda se jim zdá dlouhodobé zlevněné 

zónové jízdné příliš drahé či nikoliv. 

 (Poznámka: V 5. otázce odpovědělo pouze 34 respondentů, že využívají nejčastěji 

dlouhodobé zónové jízdné, ovšem v této otázce 8 odpovědělo již 55 respondentů na otázku 

ceny dlouhodobého zlevněného zónového jízdného. Tento číselný rozdíl: 21, nemusí být 

zavádějící, neboť těchto 21 respondentů, kteří nepoužívají dlouhodobé zlevněné zónové jízdné 

často, neznamená, že je nepoužívají vůbec, nebo občas. Proto byla možnost odpovědět 

poskytnuta každému, kdo cítil potřebu se k otázce vyjádřit.) 

Z odpovědí vyplývá, že respondenti reagují na cenu dlouhodobého zlevněného zónového 

jízdného obdobně jako u ceny dlouhodobého nezlevněného zónového jízdného. Špatná reakce 

již na zlevněné jízdné může být způsobená skutečností, že toto jízdné je určeno pro studenty, 

kteří ještě většinou mají omezené peněžní příjmy a otázka financí je pro ně citlivá. 
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Otázka č. 9: „Uvítali byste zavedení další jízdenky např. s dobou trvání 35 min., protože 

při některých trasách Vám 15min. jízdenka nestačí a 60min. je příliš dlouhá a jízdenku 

tak zcela nevyužijete?“ Na základě této otázky jsem chtěla zjistit názor respondentů, zda by 

uvítali nový typ krátkodobé jízdenky např. s dobou trvání někde v rozmezí 15 - 60 minut, 

protože při některých trasách může být 15 minut málo a 60 minut zase hodně a cestující tak 

mohou mít pocit, že jízdenka není zcela využita, vzhledem k peněžním prostředkům, které za 

ní cestující zaplatí. Názory cestujících jsou zpracovány v grafu 9. 

Graf 9 Vyjádření odpovědí na otázku č.9, zda by respondenti uvítali nový druh jízdenky s dobou trvání 35 min. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Drtivá většina respondentů, konkrétně 82 % by uvítalo nový druh krátkodobé jízdenky, 

dalších 10 % respondentů by novou jízdenku neuvítalo a zbylých 8 % tázaných se nedokázalo 

rozhodnout a uvedlo nevím. 

Fakt, že drtivá většina by tuto variantu nového typu jízdenky uvítala, by mohlo být 

doporučením k zamyšlení pro DPO a.s. 
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Otázka č. 10: „Všímáte si ve vnitřních prostorách MHD reklam umístěných ve 

skříňkách pod průhlednou ochrannou fólií? Tyto skříňky jsou umístěny většinou v 

prostoru nad okny.“ Pomocí této otázky zjišťuji pozornost respondentů k reklamám 

umístěným v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy a v následující otázce na ni 

navážu. Zpracování odpovědí této otázky je uvedeno grafu 10. 

Graf 10 Vyjádření odpovědí na otázku č.10, zda si respondenti všímají reklam místěných uvnitř MHD. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na tuto otázku odpovědělo 53% respondentů, že si během cestování určitě všímají reklam 

umístěných ve skříňkách pod průhlednou fólií a 26 % respondentů uvedlo, že si spíše všímají 

reklam v dopravních prostředních Dopravního podniku Ostrava a.s. Dalších 12 % respondentů 

si spíše nevšímá reklam umístěných ve vozech, pouhých 8 % cestujících si zcela nevšímá 

reklam a zbylé 1 % se nedokázalo rozhodnou a uvedlo nevím. 

Graf říká, že reklamy ve vozech MHD plní svou funkci a cestující jim při jízdě věnují 

pozornost. 
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Otázka č. 11: „Považujete tyto reklamy s nabídkou různých zboží, služeb, pozvánek na 

různé akce atd… v MHD za užitečné?“ Touto otázkou navazuji na otázku předchozí a 

zjišťuji, jakým způsobem se reklamy umístěné ve vozech MHD stávají pro cestující užitečné. 

Zpracování výsledku na tuto otázku je uvedeno v grafu 11. 

Graf 11 Vyjádření odpovědí na otázku č.10, zda respondenti považují reklamy ve vozidlech MHD za užitečné. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výzkumu vyplývá, že 36 % respondentů považuje reklamy umístěné ve vozidlech MHD za 

zcela užitečné, dalších 31 % je považuje za spíše užitečné a 13 % je považuje za zcela 

neužitečné. Pouhých 10 % dotazovaných si myslí, že reklamy ve vozidlech užitečné spíše 

nejsou a taktéž 10 % cestujících se nedokázalo rozhodnout a odpovědělo nevím. 

Z grafu vyplývá, že reklamy umístěné ve vozech MHD mají svůj smysl a plní svůj účel. 
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Otázka č. 12: „Obtěžují Vás tyto reklamy?“ Prostřednictvím této otázky se dozvím, zda 

reklamy ve vozidlech městské hromadné dopravy DPO a.s. působí na respondenty během 

jízdy negativně a obtěžují je, či nikoliv. Odpovědi na tuto otázku jsou zveřejněny v grafu 12. 

Graf 12 Vyjádření odpovědí na otázku č. 12, zda respondenty během jízdy obtěžují reklamy ve vozech MHD. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po zpracování této otázky jsem zjistila, že 46 % dotazovaných je názoru, že jim reklamy ve 

vozidlech MHD nevadí s tím, že pokud nebudou chtít, nebudou je číst a 36 % respondentů 

uvádí, že jim reklamy zcela nevadí. Dalších 13 % respondentů odpovědělo, že je reklamy 

taktéž neobtěžují a právě jejich prohlížením si krátí čas při jízdě městskou hromadnou 

dopravou. Pouhá 2 % respondentů odpovědělo, že je reklamy při jízdě zcela obtěžují a taktéž 

2 % dotazovaných uvedlo, že je reklamy obtěžují a jsou názoru, že MHD by měla sloužit čistě 

k přepravě cestujících. Pouze 1 respondent se nedokázal rozhodnout a uvedl nevím. Možnosti 

jiné odpovědi nevyužil nikdo. 

Naprostou drtivou většinu cestujících reklamy umístěné ve vozech MHD nijak neobtěžují, 

čímž mohu vyvrátit spekulace o tom, že by se prostory určené ke komerčním účelům mohly 

určitým způsobem podílet na snižování spokojenosti zákazníků. 
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Otázka č. 13: „Jste spokojeni s čistotou a udržováním dopravních prostředků MHD 

DPO a.s.?“ Na základě této specifické otázky jsem se snažila zjistit, jaký mají cestující názor 

na čistotu dopravních prostředků městské hromadné dopravy a zda-li jsou se současným 

udržováním spokojeni. Analýza odpovědí na tuto otázku je zveřejněna v grafu 13. 

Graf 13 Vyjádření odpovědí na otázku č. 13, do jaké míry jsou respondenti spokojeni s čistotou a udržováním 
dopravních prostředků MHD 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výzkumu vyplývá, že 44 % tázaných je spíše spokojeno s čistotou a udržováním dopravních 

prostředků a na straně druhé 34 % respondentů spíše spokojeno není. Pouhých 8 % 

dotazovaných je s čistotou zcela spokojeno a 7 % respondentů se nedokázalo rozhodnout a 

uvedlo nevím. Zbylých 7 % je s udržováním dopravnách prostředků zcela nespokojeno. 

Skutečnost, že spokojenost s problematikou čistoty se v podstatě rozděluje na dva tábory, kdy 

jedna polovina respondentů spokojená je a druhá polovina spokojena není, je neuspokojivá. 

Vzhledem, že s tímto faktem se DPO a.s. setkává pravidelně v průběhu jeho působnosti, tak 

neustálé hledá způsoby jak procenta nespokojenosti přeměňovat na spokojenost. Dopravní 

podnik Ostrava a.s. se na kvalitě čistoty začal od roku 2011 podílet zčásti zaváděním nového 

trendu nákupu plastových sedadel, které se snadněji udržují, na druhou stranu ale snižují 

pohodlí, tudíž toto zavádění může být sporné.   
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Otázka č. 14: „Jste spokojeni s pohodlím v prostředcích MHD DPO a.s.?“ 

Prostřednictvím této otázky jsem se respondentů zeptala, do jaké míry se cítí pohodlně při 

jízdě dopravními prostředky Dopravního podniku Ostrava a.s. Zpracování odpovědí na tuto 

otázku je uvedeno v grafu 14. 

Graf 14 Vyjádření odpovědí na otázku č. 14, do jaké míry jsou respondenti spokojeni s pohodlím v dopravních 
prostředcích MHD. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Větší polovina, konkrétně 53 % dotazovaných uvedlo, že je s pohodlím v dopravních 

prostředcích spíše spokojeno. Dalších 31 % respondentů odpovědělo, že jsou s pohodlím 

zcela nespokojeni. Pouhých 6 % zúčastněných na tomto dotazníku je s pohodlím zcela 

spokojeno a taktéž 6 % zúčastněných se nedokázalo rozhodnout a uvedlo nevím. Zbylá 4 % 

cestujících uvedlo, že je zcela nespokojeno. 

Fakt, že většina cestujících se cítí během jízdy v dopravním prostředku je pro DPO a.s. 

potěšující, ovšem neuspokojivá je informace o třetině nespokojených pasažérů, kteří mohou 

být zřejmě ovlivněni nákupem právě výše zmiňovaných plastových sedadel. Zde je totiž 

čistota upřednostněna na úkor pohodlí, neboť tato plastová sedla nejsou polstrovaná, čímž 

snižují úroveň pohodlí. 
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Otázka č. 15: „Uvítali byste větší komfort v dopravních prostředcích MHD DPO a.s.?“ 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak cestující vnímají pohodlí při přepravě a zda-li si myslí, že 

úroveň komfortu by se měla zvýšit. Výsledky odpovědí na tuto otázku jsou zobrazeny v grafu 

15. 

Graf 15 Vyjádření odpovědí na otázku č. 15, zda by respondenti uvítali větší komfort v dopravních prostředcích. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 15 vyplývá, že převážná většina dotazovaných by si větší komfort v dopravních 

prostředcích MHD přála, konkrétně 42 % spíše ano a 31 % jednoznačně ano. Zbylých 14 % 

respondentů se nemohlo rozhodnout a odpovědělo nevím, dalších 10 % uvedlo, že zvýšit 

komfort spíše nepotřebují a pouhá 3 % respondentů by si jednoznačně zvýšit komfort 

v dopravních prostředcích nepřálo. 

V odpovědích na tuto otázku se prolíná jak čistota, tak pohodlí ve vozech MHD a drtivá 

většina cestujících by uvítalo zlepšení. Tato skutečnost nemusí potvzovat spekulaci o tom, že 

by si DPO a.s. počínal špatně s poskytovaným komfortem vůči cestujícím, ale výsledky se 

mohou připisovat názorům, že ať je úroveň jakákoliv, vždy je co zlepšovat. 
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Otázka č. 16: „Jak jste spokojeni s vytápěním ve vozech MHD DPO a.s. v zimních 

měsících?“ V rámci této otázky měli respondenti odpovídat na otázku týkající se vytápění ve 

vozidlech MHD v zimních měsících, zda jsou spokojeni se současným stavem vytápění, či 

mají nějaké výhrady. Zpracování odpovědí na tuto otázku se nachází v grafu 16. 

Graf 16 Vyjádření odpovědí na otázku č. 16, zda-li jsou respondenti spokojeni s vytápěním ve vozech MHD v období 
zimních měsíců. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Většina dotazovaných a to 41 % je se současným stavem vytápěním ve vozidlech MHD 

spokojena a tvrdí, že se vytápí přiměřeně, zahřejí se a není jim zima během jízdy. Naopak 38 

% respondentů tvrdí, že se vytápí málo a bývá jim během jízdy zima. Zbylých 11 % 

respondentů se nedokázalo rozhodnout a odpovědělo nevím. Dalších 6 % cestujících má 

pocit, že se nevytápí nikdy a během jízdy mrznou a pouhá 4 % tvrdí, že jim bývá při jízdách 

v zimních měsících příliš horko a myslí si, že se vytápí až příliš.  
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Otázka č. 17: „Jak jste spokojeni s chováním, vstřícností a vystupováním řidičů MHD 

vůči cestujícím pasažérům?“ Prostřednictvím této otázky jsem zjišťovala, jaký názor mají 

cestující na základě jejich zkušeností na chování, vstřícnost a vystupování řidičů vůči nim. 

Zpracování odpovědí je znázorněno v grafu 17. 

Graf 17 Vyjádření odpovědí na otázku č. 17, jak jsou respondenti spokojeni s chováním, vstřícností a vystupováním 
řidičů MHD. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Odpovědi na tuto otázku jsou proměnlivé. Z grafu č. 17 lze vyčíst, že 44 % respondentů je 

s chováním, vstřícností a vystupováním řidičů spíše spokojeno, naopak 20 % jich je spíše 

nespokojeno. Dalších 17 % dotazovaných je se zmíněnými vlastnostmi řidičů zcela spokojeno 

a taktéž 17 % respondentů se nedokázalo rozhodnout a odpovědělo nevím. Pouhá 2 % je 

s chováním, vstřícností a vystupováním řidičů zcela spokojena. 
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Otázka č. 18: „Jak jste spokojeni s včasností dopravy podle jízdních řádů?“ 

Prostřednictvím této otázky jsem chtěla zjistit, jaké zkušenosti mají cestující s časovým 

dodržováním jízdních řádů. Odpovědi na tuto otázku jsou vyjádřeny v grafu 18. 

Graf 18 Vyjádření odpovědí na otázku č. 18, zda jsou respondenti spokojeni s včasností dopravy podle jízdních řádů. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výzkumu vyplývá, že převážná většina respondentů je spíše spokojena s dodržováním 

jízdních řádů, naopak 19 % cestujících je spíše nespokojeno. Dalších 16 % respondentů je 

s včasností dopravních spojů spokojeno zcela a 5 % respondentů se nedokázalo rozhodnout a 

odpovědělo nevím. Zbylé 3 % zůčastněných je zcela nespokojeno. 
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Otázka č. 19: „Jak jste spokojeni s rychlostí přepravy v tramvajích?“ Pomocí této otázky 

jsem zjišťovala, jak jsou respondenti spokojení s dobou přepravy tramvajemi, zda by si 

představovali tuto přepravu rychlejší, či nikoliv. Zpracování odpovědí je znázorněno v grafu 

19. 

Graf 19 Vyjádření odpovědí na otázku č. 19, zda jsou respondenti spokojeni s rychlostí přepravy v tramvajích. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je zřejmé, že drtivá většina, konkrétně 72 % respondentů je spokojena a myslí si, že 

doba přepravy a rychlost je přiměřená. Pouhých 23 % respondentů si myslí, že přeprava 

tramvají by mohla probíhat rychleji a 3 % dotazovaných má pocit, že tramvaje jezdí rychle a 

mají při cestování trochu obavy. Zbylá 2 % respondentů se nemohlo rozhodnout a odpovědělo 

nevím. 
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Otázka č. 20: „Cítíte se během jízdy MHD DPO a.s. bezpečně z hlediska dopravních 

předpisů?“ Cílem této otázky je zjištění, zda se cestující během jízdy MHD cítí bezpečně 

z hlediska dodržování dopravních předpisů, nebo zda-li mají obavy z cestování s ohledem na 

svou bezpečnost. Zpracování odpovědí na tuto otázku je vyjádřeno v následujícím grafu 20. 

Graf 20 Vyjádření odpovědí na otázku č. 20, zda se respondenti cítí bezpečně během jízdy v MHD. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf ukazuje, že naprostá většina cestujících se během přepravy bezpečně cítí, konkrétně 59 

% z nich se cítí spíše bezpečně a 22 % z nich se cítí při jízdě zcela bezpečně z hlediska 

dopravních předpisů. Následujících 10 % uvedlo, že se spíše bezpečně necítí, dalších 8 % 

dotazovaných se nedokázalo rozhodnout a odpovědělo nevím. Pouhé 1 % respondentů se 

necítí zcela bezpečně.  
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Otázka č. 21: „Setkali jste se někdy s poruchou dopravního prostředku během jízdy a 

následné časové zdržení Vám způsobilo nepříjemnosti či komplikace? (Např. pozdní 

příchod do práce atd…)“ Pomocí této otázky jsem zjišťovala, zda cestující mají zkušenost 

s poruchou na trati během jízdy, které jim následně způsobilo potencionální komplikace 

v jejich běžném životě. Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku jsou zobrazeny v grafu 21. 

Graf 21 Vyjádření odpovědí na otázku č. 21, zda se respondenti již někdy setkali s poruchou na trati, které jim 
následně způsobilo potencionální komplikace v osobním životě. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Drtivá většina respondentů a to 67 procent odpověděla, že se již setkala s poruchou 

dopravního porstředku během jízdy, které jim následně způsobilo nepříjemnosti či 

komplikace, dalších 19 % respondentů uvedlo, že se s touto skutečností ještě nesetkali a 

zbylých 14 % dotazovaných se nedokázalo rozhodnout a odpovědělo nevím. 
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Otázka č. 22: „Máte dojem, že poruchy na trati bývají časté?“ Prostřednictvím této otázky 

jsem zjišťovala, zda respondenti mají pocit, že se setkávají s poruchami na trati častěji, 

přičemž pojem často není nijak omezen, nechala jsem prostor pouze na pocity a hodnocení 

samotného dotazovaného. Odpovědi na tuto otázku jsou zveřejněny v grafu 22. 

Graf 22 Vyjádření odpovědí na otázku č. 22, zda mají respondenti pocit, že poruchy na tratích bývají časté. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je zřejmé, že 43 % dotazovaných nemají spíše pocit, že poruchy na tratích bývají 

časté a 26 % respondentů jednoznačně nemá pocit, že bývají časté. Při vyplňováni této otázky 

se celkem 18 % respondetů nemohlo rozhodnout a odpovědělo nevím. Dalších 11 % 

respondetů si spíše myslí, že zmiňované poruchy na tratích časté bývají a zbyla 2 % 

dotazovaných uvedlo, že poruchy bývají jednoznačne časté. 
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Otázka č. 23: „Jste spokojeni s dostupností jízdních řádů? (Např. Jízdní řády umístěné 

na zastávkách, internetové jízdní řády – webové stránky IDOS, DPO a.s. apod.)“ 

Prostřednictvím této otázky jsem zjišťovala, zda jsou respondenti spokojeni s komunikací 

Dopravního podniku Ostrava a.s. co se týká informací o jízdních řádech. Zpracování odpovědí 

na otázku je uvedeno v grafu 23. 

Graf 23 Vyjádření odpovědí na otázku č. 23, zda jsou respondenti spokojeni s dostupností jízdních řádů. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že převážná drtivá většina respondentů odpověděla, že jsou s dostupností 

jízdních řádů spokojeni, konkrétně 67 % dotazovaných uvedlo jednoznačnou spokojenost a 24 

% respondentů je spíše spokojeno. Dalších 6 % dotazovaných se nedokázalo rozhodnout a 

odpovědělo nevím a pouze 3 % respondentů spíše spokojena není. Nikdo z účastněných na 

tomto dotazníku neodpověděl, že je jednoznačně nespokojen s dostupností jízdních řádů.  
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Otázka č. 24: „Jsou pro Vás jízdní řády přehledné? Umíte se v nich orientovat?“ Tato 

otázka z části navazuje na otázku předchozí a zjišťuji pomocí ní, zda jsou jízdní řády pro 

cestující srozumitelné a dokáží se v nich snáze orientovat. Odpovědi na tuto otázku jsou 

zveřejněny v následujícím grafu 24. 

Graf 24 Vyjádření odpovědí na otázku č. 24, zda-li se respondenti umějí orientovat v jízdních řádech. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U této otázky odpověděli všichni respondenti kladně, konkrétně 89 % z nich jednoznačně 

odpovědělo, že pro ně jsou jízdní řády přehledné a umí se v nich orientovat a 10 % uvedlo 

spíše ano. Pouhé 1 % tedy 1 respondent se nemohl rozhodnout a odpověděl nevím. Odpověď 

spíše ne a jednoznačně ne nepoužil nikdo z dotazovaných. 
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Otázka č. 25: „Zvažujete, že byste jízdu prostředky MHD vyměnili za automobilovou 

dopravu?“ Prostřednictvím této otázky jsem chtěla zjistit, zda respondenti uvažovali o změně 

z MHD na automobilovou dopravu, ať už z vlastní iniciativy, nebo i na základě tohoto 

dotazníku, kdy se zamýšleli nad spokojeností s MHD DPO a.s. Výsledky odpovědí této 

otázky jsou znázorněny v následujícím grafu 25. 

Graf 25 Vyjádření odpovědí na otázku č. 25, zda-li respondenti zvažují o výměně MHD za automob. dopravu. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výzkumu vyplývá, že 48 % respondentů zvažuje, že by jízdu městskou hromadnou 

dopravou vyměnilo za jízdu automobilovou dopravou a naopak 40 % dotazovaných o této 

změně nepřemýšlí. Zbylých 12 % respondentů se nedokázalo rozhodnout a odpovědělo 

nevím. 
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Otázka č. 26: „V případě, že byste zvolili automobilovou dopravu místo MHD, z jakých 

důvodů by to bylo?“ Bez závislosti na předchozí otázku, dostali respondenti za úkol si 

potencionálně představit situaci, že by provedli změnu a místo MHD by se dopravovali 

osobními automobily. Z jakých důvodů by zřejmě tato změna nastala? Dotazovaní mohli volit 

více odpovědí. Zpracování na tuto otázku je uvedeno v grafu 26. 

Graf 26 Vyjádření odpovědí na otázku č. 26, z jakých důvodů by dali respondenti potenciálně přednost automob. 
dopravě před MHD. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na vodorovné ose grafu jsou zobrazeny počty odpovědí, které respondenti volili a na ose 

svislé jsou zobrazeny možnosti odpovědí. 

Dále lze z grafu vyčíst, že převážná většina respondentů, konkrétně 67 z nich se shodlo na 

tom, že by MHD vyměnili za automobilovou dopravu z důvodu úspory času. O něco méně 

odpovědí a to v počtu 63 cestující uvedlo, že důvodem by bylo pohodlí, 55 respondentů 

uvedlo jako důvod lepší dostupnost k cílovému místu, 45 lidí uvedlo důvod čistoty a 29 

zúčastněných odpovědělo, že by provedli změnu z důvodu, že by mohli cestovat sami, 

namísto cestování ve skupince neznámých lidí. Zbylých 8 respondentů by upřednostnilo 

automobilovou dopravu kvůli úspoře peněžních prostředků a 6 dotazovaných uvedlo jinou 

odpověď. Mezi jinými odpověďmi se nejčastěji vyskytl důvod týkající se bezpečnosti 

pasažérů, například maminka při cestování s dvěma dětmi, nebo pasažéři, kteří se vrací 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Jiná odpověď

Úspora peněžních prostředků

Z důvodu, že mohu cestovat sám/sama 
a ne ve skupince „kdovíjakých“ lidí

Čistota

Lepší dostupnost k cílovému místu

Pohodlí

Úspora času

67 odpovědí

63 odpovědí

55 odpovědí

42 odpovědí

29 odpovědí

8 odpovědí

6 odpovědí



Vendula Křížková: Měření spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. 
_________________________________________________________________________ 
 

2012  38 
 

z práce ve večerních hodinách, se obávají o své bezpečí a jsou názoru, že řidiči sice mohou 

ovlivnit to, co se děje v dopravním prostředku, ale ne co se děje mimo něj. 

Otázka č. 27: „Co byste zlepšili v rámci služeb MHD DPO a.s.?“ U této otázky měli 

respondenti volný prostor k tomu vyjádřit svůj názor a sepsat formou návrhů či připomínek 

poznámky, které si myslí, že by mohli vést ke zlepšení služeb v rámci městské hromadné 

dopravy Dopravního podniku Ostrava a.s. 

Velmi oblíbenou odpovědí respondentů byla odpověď nevím, nebo nic. Ovšem když se 

zaměřím na konkrétní odpovědi, největší frekvenci jsem zaznamenala z oblasti přání ohledně 

zlepšení návaznosti spojů městské hromadné dopravy. Cestující například navrhovali lepší 

návaznost na další spoje v místech, kde se trasy kříží či rozdělují, neboť mívají zkušenosti 

s tím, že spoj vůbec nestihnou, nebo jede až za dlouho, čímž jim vlastně plyne platnost jízdenek 

a jízdné se tak může o něco prodražit. Dalším četným problémem se respondentům jeví oblast 

týkající se přepravy bezdomovců a jiných zapáchajících individuí, načež by cestující uvítali 

nějaké opatření k zamezení přepravy těchto lidí. Spolu s touto problematikou by si cestující 

přáli zvýšit úroveň čistoty, ale i komfortu spojeného s pohodlím během cestování městskou 

hromadnou dopravou. Dále následovali připomínky respondentů, co se týká ceny jízdného. Pro 

mnohé cestující se zdá přeprava MHD finančně náročná. Následuje problematika topení a 

vytápění v MHD během zimních měsíců. I na tuto sféru respondenti znovu apelovali a jsou 

názoru, že topit by se mělo v MHD s rozumem a podle aktuálního počasí. Někteří cestující by 

si přáli posílení večerních a nočních spojů, anebo posílení dopravních prostředků na trasách, 

kde je zaznamenán zvýšený počet přepravujících se osob. Zejména v dobách, kdy cestující 

jezdí domů ze škol, či z práce. Respondenti se u této otázky taky opět vrátili i k chování a 

vystupování řidičů, ale i jiného personálu, jako například revizorů či prodavaček prodávajících 

jízdné. Někteří cestující jsou názoru, že se již setkali s agresivním, či neochotným personálem. 

Další zmínka ohledně zlepšení služeb v rámci Dopravního podniku Ostrava a.s. padla na 

dochvilnost řidičů, protože cestující mají zkušenost s tím, že spoje nejezdí vždy na čas a 

setkávají se se zpožděním MHD, či vynecháním spoje úplně. Vyskytli se i respondenti, kteří se 

zajímali o ekologii v rámci Dopravního podniku Ostrava a.s. a podali návrh na zlepšení 

ekologizace, a např. by uvítali více dopravních prostředků na alternativní pohon. V rámci této 

otázky také padla zmínka o nových plastových sedadlech v dopravních prostředcích MHD, 

přičemž respondenti jsou názoru, že tato nová sedadla, jsou příliš tvrdá, v zimě studí a jsou 
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nepohodlná, což také souvisí s pohodlím a komfortem MHD. Některé cestující zaujala 

myšlenka se zavedením nové krátkodobé jízdenky například ta, která již byla zmíněna 

v dotazníku s dobou platností 35 minut a navrhují zavedení této jízdenky. Odpovědi, které se 

neopakovaly a nebyly zmíněny více než dvakrát jsem zde neuvedla. Veškeré poznámky 

respondentů v rámci této otázky jsou uvedeny v příloze 2 této diplomové práce. Odpovědi jsou 

uvedeny v plném znění, tak jak je sepsali samotní respondenti. 

Otázka č. 28: „Jak byste celkově ohodnotili spokojenost se službami MHD DPO a.s.?“ 

Na základě této otázky respondenti dostali za úkol spojit veškerou dílčí problematiku 

spojenou s cestováním v MHD a ohodnotit jí jako celek. Výsledky odpovědí jsou uvedeny 

v následujícím grafu 27. 

Graf 27 Vyjádření odpovědí na otázku č. 28, jak jsou respondenti celkově spokojeni s MHD DPO a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že převážná většina a to 73 % dotazovaných je spíše spokojena se službami 

MHD DPO a.s. Následujících 11 % se nemohlo rozhodnout a odpovědělo nevím. Dalších 11 

% respondentů je spíše nespokojeno. Pouhá 4 % dotazovaných uvedlo, že je zcela spokojena 

a jen 1 %, tedy 1 respondent vyjádřil jednoznačnou nespokojenost. 
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Otázka č. 29: „Pohlaví.“ Prostřednictvím této identifikační otázky jsem zjišťovala poměr 

mužů a žen zúčastněných na tomto dotazníku. Tento poměr je znázorněn v grafu č. 28. 

Graf 28 Vyjádření odpovědí na otázku č. 29, poměr mužů a žen. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je zřejmé, že tento dotazník vyplnilo 64 žen a 36 mužů. 

Otázka č. 30: „Věková skupina.“ Prostřednictvím této otázky jsem identifikovala 

respondenty dle jejich věku do tří věkových skupin. Zařazení respondentů do věkových 

skupin je znázorněno v grafu 29. 

Graf 29 Vyjádření odpovědí na otázku č. 30, zařazení respondentů do příslušné věkově skupiny. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf uvádí, že 64 % respondentů patří do kategorie do 26 let, následujících 25 % 

dotazovaných se zařadilo do kategorie aktivního věku od 27 do 64 let a zbylých 11 % 

respondentů spadá do skupiny důchodového věku nad 65 let. 
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Otázka č. 31: „Vzdělání.“ Pomocí této otázky jsem respondenty demograficky rozdělila 

podle jejich nejvyššího dosaženého vzdělání. Toto rozdělení je promítnuto v grafu 30. 

Graf 30 Vyjádření odpovědí na otázku č. 31, jaké je nejvyšší dosažené vzdělání respondentů. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je zřejmé, že ze sta dotazovaných respondentů dosáhlo 43 % z nich 

středoškolského vzdělání s maturitou a následujících 36 % dosáhlo vysokoškolského 

vzdělání. Dalších 14 % zúčastněných na tomto dotazníku dosáhlo středoškolského vzdělání 

s maturitou a pouhých 7 % respondentů ukončilo pouze základní školu a nikdo 

z dotazovaných neuvedl, že by nedosáhl žádného vzdělání. 

Tyto získané informace, mohou být již brzy pomíjivé, neboť vždy na konci školního roku 

mohou někteří dosáhnout vzdělání o stupeň výš. 

Některé mnou vybrané zjištěné výsledky analýzy jsem promítla také z jiného úhlu pohledu, 

konkrétně demografického. Toto promítnutí je provedeno formou tabulek 

s demografickým přehledem a zařazením. Tabulky naleznete v příloze na konci této 

diplomové práce. Vybírala jsem na základě zajímavosti či důležitosti otázek, které si 

myslím, že by mohly ovlivňovat celkovou spokojenost cestujících a následně využiji 

zjištěné skutečnosti z tabulek pro následující vyhodnocení marketingového výzkumu. 
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5 Vyhodnocení marketingového výzkumu 

Vyhodnocení marketingového výzkumu jsem se rozhodla provést pomocí demografického 
rozlišení. 

Základním pojmem demografické statistiky je obyvatelstvo kategorizované podle pohlaví a 

podle věku. Třetí možné dělení obyvatelstva je podle dosaženého formálního vzdělání. 

Z dotazníku vyplynula nerovnoměrnost mužů a žen. Konkrétně dotazník vyplnilo 64 žen a 

36 mužů. Podle věkové struktury jsem obyvatelstvo rozdělila na tři základní skupiny: 

skupina obyvatel do 26 let, skupina obyvatel aktivního věku (27 – 64 let) a skupina 

obyvatel důchodového věku (od 65 let). Termínem vzdělání se v demografické statistice 

označuje nejvyšší dosažené vzdělání a vymezuje se na tyto škály: bez vzdělání a s 

nedokončeným základním vzděláním, základní vzdělání, střední (středoškolské) vzdělání 

bez maturity, střední (středoškolské) vzdělání s maturitou, vysokoškolské vzdělání.  

Následující vyhodnocení je provedeno na základě vybraných demografických tabulek, 

které jsou uvedeny v příloze.  

Z demografických tabulek vyplývá, že míra frekvence cestování je funkcí věku. Cestující 

do 26 let využívají MHD nadprůměrně (téměř denně), zatímco v kategorii 27 – 64 let 

frekvence využívání MHD DPO a.s. mírně klesá na několikrát týdně. Věková závislost 

občanů důchodového věku prudce klesá, přičemž nejvíce respondentů této věkové skupiny 

využívá služeb MHD v průměru několikrát měsíčně. Rozdíly v míře využití hromadné 

dopravy existují i podle pohlaví, přičemž ženy používají MHD více a s vyšší frekvencí. 

Diference ve využití MHD DPO a.s. jsou patrné i podle vzdělání. Občané 

s vysokoškolským vzděláním dávají nadprůměrně přednost individuální automobilové 

přepravě před hromadnou. 

Respondenti se rovněž vyjadřovali i k budoucímu využívání hromadné dopravy a 

odpovídali na otázku, zda by jízdu prostředky MHD vyměnili za automobilovou dopravu. 

Polovina respondentů uvedla, že by v budoucnu volilo individuální způsob dopravy a 

menší polovina by zůstala věrná městské hromadné dopravě. Tento rozsáhlý počet 

budoucího přechodu studentů, kteří patří mezi cestující, kteří nejvíce využívají hromadnou 

dopravu je alarmující. Potencionální odchod studentů se promítl i do věkové struktury, kde 

respondenti do 26 let nejvíce přiznávají svůj příklon k individuální dopravě.  
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Demografické proměnné mají výrazný vliv i na účel použití městské hromadné dopravy. 

Zatímco muži používají nejintenzivněji MHD pro jízdu do školy, či do zaměstnání, u žen 

je cesta za zaměstnáním a za službami a zábavou (např. nákupy) srovnatelná. Z věkové 

škály je využití MHD pro cestu do školy aktuální jen pro věkovou kategorii do 26. 

S růstem věku plní hromadná doprava především účel cesty do zaměstnání a věková 

kategorie důchodového věku nejvíce používá MHD pro cestu za rodinou, přáteli a 

známými. 

Do oblasti preference typu jízdného se především promítá věk. Vzhledem k tomu, že 

mladší věkové kategorie nadprůměrně využívají MHD, jsou nejintenzivnějšími uživateli 

předplatného zlevněného zónového jízdného. Naopak v kategorii aktivního věku jsou 

nejvíce používány jednorázové jízdenky, což potvrzuje fakt již zmíněný výše, o nižším 

využití hromadné dopravy ze strany těchto cestujících. Preference typu jízdenek rovněž 

závisí na frekvenci využití MHD. Předplatné jízdné je nakupováno převážně těmi, kteří 

cestují hromadnou dopravou téměř každý den. 

Cestující všech demografických kategorií nejsou s tarifním systémem Dopravního podniku 

Ostrava a.s. příliš spokojeni. Tarifní ceník je faktorem, se kterým byli cestující nejméně 

spokojeni, ačkoliv je faktorem, který má značnou váhu na spokojenost s cestováním. 

Krom tarifního systému také hraje důležitou úlohu spokojenosti zákazníků problematika 

spojená s čistotou a pohodlím v dopravních prostředcích hromadné dopravy. Necelá 

polovina dotazovaných je s touto problematikou spíše spokojena, přičemž se na této 

odpovědi podílelo nejvíce cestujících z kategorie důchodového věku, což může být 

přičteno skutečnosti, že lidé v poproduktivním věku již nekladou přílišný důraz na komfort 

a nejsou příliš nároční v této sféře. Cestující se základním vzděláním byli také spíše 

spokojeni. Zčásti byli také spokojeni cestující z kategorie aktivního věku, ovšem skupina 

do 26 let, především vysokoškolsky vzdělaní, má větší nároky na komfort a čistotu a byli 

spíše nespokojeni. Větší nároky na čistotu a pohodlí mají taktéž více ženy než muži, 

přičemž muži jsou spíše spokojenější a ženy byly ve větší míře spíše nespokojené. 

Převážná většina respondentů si při cestě MHD všímá reklamních nabídek v dopravních 

prostředcích MHD DPO a.s. Pozornost klesá věkem a je vyšší u intenzivnějších 

cestujících. Za užitečné považují tyto reklamní nabídky spíše respondenti z kategorie do 26 

let. 
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Veškeré dílčí faktory hodnotící spokojenost vyskytující se v tomto výzkumu, se ve 

výsledku do celkového hodnocení spokojenosti respondentů se službami DPO a.s. příliš 

neprojevili, neboť při tomto hodnocení respondenti převážně projevili spokojenost a to 

v míře 73 %. Na tomto názoru se shodli muži i ženy v přibližně stejném množství, z toho 

nejvíce ze středoškolsky vzdělaných. Nejvíce kritičtí byli vysokoškoláci.  

(Poznámka: Strukturu podle vzdělání nelze mezi sčítáním dobře dlouhodobě bilancovat, 

protože obyvatelé by museli průběžně oznamovat každý nově dosažený stupeň vzdělání.  

Vzhledem k této skutečnosti nebývá třídění podle vzdělání vždy nepřesnější a nebývá mu 

přikládán příliš velký význam.) 
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6 Návrhy a doporučení 

Tato kapitola navazuje na analýzu a vyhodnocení marketingového výzkumu, přičemž na 

základě jejich vzájemného propojení předložím Dopravnímu Podniku Ostrava a.s. několik 

možných návrhů a doporučení, které by mohly přispět ke zlepšení služeb městské 

hromadné dopravy. 

Mezi možnými návrhy se z analýzy přímo vybízí doporučení na zavedení další krátkodobé 

jízdenky například s dobou trvání 35 minut, což je v rozmezí 15 a 60 minutových jízdenek, 

které již existují. Tato možnost sklidila při dotazování největší ohlasy v počtu shodujících 

se odpovědí. Konkrétně 82 lidí ze 100 se shodlo na tom, že by nový druh jízdenky uvítali 

na základě názoru, že při jízdách městskou hromadnou dopravou jim 15 min. jízdenka 

nestačí a 60. minutová je příliš dlouhá a jízdenka tak není zcela využita vzhledem 

k vynaloženým finančním prostředkům za tuto jízdenku. Při konzultaci s Dopravním 

podnikem jsem ale zjistila, že tento názor o nevyužití jízdenky je zavádějící. Připomeňme 

si fakt, že ještě do nedávna platily jízdenky s dobou platnosti 15 a 45 minut. Ze statistiky 

DPO a.s. je průměrná doba přepravy v Ostravě 22 minut, přičemž DPO a.s. si je vědom 

toho, že individuální přepravy občanů mohou trvat déle i méně. Proto městu poskytlo 

jízdenku 15 min. pro případ jízdy kratší, a také jízdenku 45 minutovou pro případ jízdy 

delší než je průměr i s rezervou pro případné přestupy mezi dopravními prostředky, 

přičemž obě jízdenky se lišily i cenově, aby si každý přišel na své. V roce 2011 pak DPO 

a.s. při optimalizaci jízdních řádů uznal, že 45. min. jízdenka může být na základě 

některých přípojů na hranici a proto učinil krok ke zkvalitnění služeb MHD a velkoryse 

navýšil tuto jízdenku na 60 minut, což má učinit dostatečnou rezervu pro jízdu odkudkoliv 

kamkoliv v rámci města Ostravy. Toto časové navýšení se však nepromítlo do ceny 

jízdenky. Tato skutečnost tedy vyvrací názory o nevyužití jízdenky. Lidé si tuto skutečnost 

s největší pravděpodobností jistě ani neuvědomují, protože nepřemýšlejí o ceně jízdného 

v závislosti na časové vymezení jízdenky z této perspektivy a proto si myslím, že by si 

zasloužili a měli by tuto informaci získat. Na základě této informace by cestující mohli 

změnit názor na využitelnost jízdenky, což by mohlo určitým způsobem vést k navýšení 

spokojenosti cestujících při budoucím hodnocení kvality služeb DPO a.s. Informace o 

myšlence časových trvání jízdenek by mohla být uveřejněna např. na webových stránkách 
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Dopravního podniku Ostrava a.s., nebo ve vnitřních prostorách MHD. Uskutečnění tohoto 

doporučení by vyžadovalo minimální náklady. 

Další návrhy a doporučení se budou týkat problematiky čistoty a pohodlí v dopravních 

prostředcích. Z výzkumu vyplývá, že o něco málo větší polovina respondentů je spíše 

spokojena a druhá, menší polovina ne, což není takový příznivý výsledek, jaký by si DPO 

a.s. představoval vzhledem k tomu, že stránka komfortu patří mezi silnější faktory 

ovlivňující cestující při volbě mezi hromadnou či individuální dopravou. Další 

předpokládaný návrh by měl tedy spočívat v doporučeních jako např. rozšíření týmu 

úklidové čety, či častěji prováděné udržování čistoty ve vozech. Ovšem největším 

paradoxem je, že ze statistik z předchozích let týkajících se měření udržování dopravních 

prostředků mezi městy provozujícími tramvajovou dopravu opakovaně vyplývá, že právě 

ostravské služby se řadí mezi nejkvalitnější. Tento fakt sice neznamená, že se ve vozech 

nelze nesetkat s nečistotami, ale je prokazatelné že vyskytující se nečistoty nejsou 

následkem nedodržování pořádků ve vozech ze strany DPO a.s., neboť tato společnost 

vozy pravidelně ošetřuje. Vzniklé nedostatky vznikají nejčastěji během jízd ze strany 

vandalů či bezdomovců a bohužel na to doplácejí slušní pasažéři, kteří pak hodnotí tuto 

kvalitu. V souvislosti s již výše uvedenými rušivými elementy jako jsou vandalové a 

bezdomovci mě napadlo doporučení pro zřízení bezplatné linky a spolu s ní tzv. „ochranka, 

či hlídka Dopravního podniku Ostrava a.s.“ Účel by byl následující: tzv. dopravní 

ochranka by na základě příchozího telefonátu od cestujících, kteří by upozornili na rušivý 

element během jízdy, vyjížděla k danému spoji za účelem vyhostit vandaly či zapáchající 

bezdomovce z dopravních prostředků. Realizace tohoto doporučení by byla sice značně 

nákladnější (náklady na zřízení a provozování bezplatné linky, automobil, pohonné hmoty, 

školení pracovníků, mzdy zaměstnanců, přičemž bych doporučila do 1 vozu minimálně 3 

členy ochranky, načež 2 by chodili sjednávat pořádky do dopravních prostředků a 3. by 

zůstával v automobilu a řídil) ovšem kdyby se dopravnímu podniku podařilo eliminovat 

bezdomovce z dopravních prostředků, jistě by se značně zvýšila spokojenost s touto 

problematikou, ale také spokojenost se službami DPO a.s. celkově, neboť tato 

problematika představuje pro respondenty velkou váhu při volbě dopravního prostředku. A 

vzhledem k tomu, že z vyhodnocení výzkumu vyplynula skutečnost, že polovina 

dotazovaných (z toho v největší míře studenti a věkové skupiny do 26 let) by v budoucnu 
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chtěla vyměnit hromadnou dopravu za individuální, mohlo by případné zlepšení čistoty po 

této stránce zamezit odlivu těchto demografických skupin do budoucna.  

Dalším mým navrhovaným doporučením je zavedení environmentálního manažerského 

systému (EMS) do Dopravního podniku Ostrava a.s. aby mohl plánovitě snižovat svůj 

negativní dopad na životní prostředí. V rámci tohoto systému by mohla společnost 

prezentovat svou podporu pro změnu podílu osobní automobilové přepravy za přepravu 

hromadnou, která je šetrnější k životnímu prostředí, přičemž by mohla také podporovat 

cyklistickou dopravu v kombinaci s hromadnou dopravou, nebo pěší dopravu v kombinaci 

s hromadnou dopravou. Dále by mohla společnost podporovat ve větší míře využívání 

alternativních paliv. Správnou prezentací tohoto systému by mohl dopravní podnik 

dosáhnout řady výhod jako například: dobrá image podniku, zlepšení postavení podniku 

před úřady, či zlepšení celkového působení podniku na veřejnost, což opět může ovlivnit 

náhled na celkovou spokojenost se službami DPO a.s 

Jako poslední návrh bych Dopravnímu podniku Ostrava a.s. doporučila častější provádění 

výzkumu spokojeností zákazníků se službami MHD, nejlépe s ročním rozestupem, aby 

mohla společnost neustále hledat způsoby pro zdokonalování služeb městské hromadné 

dopravy.  

Za většinou z výše uvedených návrhů a doporučení bohužel stojí nákladné finanční investice, 

ale je již na Dopravním podniku Ostrava a.s. samotném, zda některých navržených doporučení 

v budoucnu využijí. 
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7 Závěr 

V úvodu diplomové práce s názvem „ Měření spokojenosti zákazníků ve vybrané 

společnosti“ jsem uvedla stručnou charakteristiku podniku, jeho obor činnosti, vizi a 

poslání Dopravního podniku a.s. V následující kapitole jsem provedla vymezení 

marketingového výzkumu, kde jsem definovala cíl výzkumu a to zjištění spokojenosti 

zákazníků s městskou hromadnou dopravou Dopravního podniku Ostrava a.s. Vzhledem 

k tomu, že k měření spokojenosti zákazníků je potřeba kladení záměrně cílených otázek, 

zvolila jsem k tomu dotazníkovou metodu získávání informací. Dále jsem se rozhodla, že 

konkrétní získávání informací proběhne pomocí elektronického systému. Mezi jednu 

z výhod tohoto druhu dotazování je, že je to jedna z nejméně „dotěrných“ metod 

průzkumu, protože respondent jej může vyplnit v klidu z domova. Při sestavování 

samotného dotazníku jsem prováděla podle následující struktury: úvodní otázky, filtrační 

otázky, zahřívací otázky, specifické otázky a identifikační otázky. Formulaci konkrétních 

otázek i s možnostmi odpovědí jsem uvedla do příloh na konci této diplomové práce. Po 

přípravné fázi marketingového výzkumu následovala fáze realizace elektronického 

dotazování. Šetření se zúčastnilo 100 respondentů z různých městských částí Ostravy či 

okolí. Po ukončení marketingového šetření jsem zpracovala, upravila a provedla analýzu 

získaných informací. Výsledky výzkumu jsem vyjádřila pomocí výsečových grafů, či 

tabulek a příslušně okomentovala. Následně jsem se těmito výsledky zabývala i z jiného 

úhlu pohledu a vybrané odpovědi na otázky jsem si také promítla podle demografického 

rozlišení. Na základě této skutečnosti jsem sestavila další tabulky – demografického 

rozlišení, které jsem uvedla v přílohách této diplomové práce. Pomocí těchto 

demografických tabulek jsem mohla provést vyhodnocení marketingového výzkumu. Při 

zkoumání demografického pohledu na spokojenost zákazníků jsem se například dozvěděla, 

že frekvence cestování je funkcí věku, přičemž respondenti do 26 let využívají městské 

hromadné dopravy nadprůměrně, ale zároveň se u této vlny respondentů vyskytuje riziko 

s budoucím odlivem v používání MHD a protože by do budoucna raději zvolili 

individuální dopravu, namísto hromadné. Demografické proměnné měly vliv i na účel 

použití městské hromadné dopravy, přičemž muži používají nejintenzivněji MHD pro jízdu 

do školy, či do zaměstnání, u žen je cesta za zaměstnáním srovnatelná s cestami za 

zábavou a službami. Dále jsem například zjišťovala, jakou úlohu na spokojenost zákazníků 
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hraje problematika spojená s čistotou a pohodlím v dopravních prostředcích hromadné 

dopravy. Větší nároky na čistotu a pohodlí mají spíše ženy než muži. Muži bývali spíše 

spokojenější. Spokojenost projevili také respondenti v důchodovém věku, protože lidé 

v poproduktivním věku již nekladou přílišný důraz na komfort a nejsou příliš nároční v této 

sféře. Veškeré faktory dílčí spokojenosti vyskytující se v tomto dotazování se nakonec 

příliš neprojevily do celkového hodnocení respondentů se službami DPO a.s., neboť 

v závěru dotazování projevili respondenti 73% poměrnou spokojenost. V poslední kapitole 

jsem navrhla 4 doporučení pro zlepšení kvality služeb Dopravního podniku Ostrava a.s. 

První návrh spočívá v uveřejnění myšlenky Dopravního podniku a.s. při sestavování 

krátkodobých jízdenek a jejich časového trvání a to z důvodu vyvrácení názoru cestujících 

o nedostatečném využívání jízdenek při cestování s ohledem na vynaložené peněžní 

prostředky. Jednalo by se o uveřejnění formou webových stránek Dopravního podniku a.s., 

či umístěním informace uvnitř vozidel městské hromadné dopravy. Další návrh spočíval 

s problematikou čistoty a pohodlí ve vozech MHD. Na základě zjištění, že výraznou roli na 

špatné hodnocení kvality hraje účast bezdomovců a vandalů v MHD, jsem navrhla 

zavedení bezplatné linky pro cestující, kde by mohli v případě potřeby zatelefonovat, 

pokud si při jízdě všimnou problémových individuí, s tím, že v pohotovosti bude 

připravena tzv. „dopravní ochranka“, která se bude snažit odvádět problémové občany 

z vozů MHD. Pokud by se podařilo zlepšit touto službou čistotu a pohodlí v městské 

hromadné dopravě, mohlo by to mít za následek nejen zvýšení počtu spokojených 

zákazníků, ale také snížení počtu cestujících, kteří by v budoucnu raději upřednostnili 

individuální přepravu, před přepravou hromadnou. Jako třetí návrh jsem společnosti 

doporučila zavedení environmentálního systému, pomocí kterého by se společnost 

prezentovala jako společnost šetrná k životnímu prostředí. Do environmentálního 

programu by se například podnik mohl angažovat jako podpůrce pro změnu podílu 

individuální přepravy za přepravu hromadnou, s vizí přispět k lepšímu životnímu prostředí. 

Dále by mohl dopravní podnik podporovat cyklistickou dopravu v kombinaci s hromadnou 

dopravou. DPO a.s. by také mohl ve větší míře podpořit používání alternativních pohonů. 

Jako čtvrté doporučení jsem předložila návrh týkající se častějšího provádění výzkumu 

spokojenosti zákazníků se službami MHD. 
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PŘÍLOHY 

Dotazník Příloha 1 

Dobrý den,  
 
dovoluji si Vás touto formou oslovit a zároveň požádat o vyplnění tohoto dotazníku na téma 
„Spokojenost zákazníků s MHD Dopravního podniku Ostrava a.s.“ Dotazník je anonymní a je 
určen jako podklad pro vypracování mé diplomové práce. Všechny dotazníky budou 
vyhodnoceny a předloženy Dopravnímu podniku Ostrava a.s., tudíž Váš názor je důležitý a může 
být přínosem. Vyplnění dotazníku zabere 5 – 10 min. 
 
Všem zúčastěným moc děkuji. 
S pozdravem Vendula Křížková 

DOTAZNÍK: Spokojenost zákazníků s MHD Dopravního podniku Ostrava a.s. 

 
1) Jste z Ostravy? 

a) ano 
b) ne 

 
2) Jak často v průměru využíváte prostředků MHD Dopravního podniku Ostrava a.s.? 

a) denně 
b) několikrát týdně 
c) jeden-krát týdně 
d) několikrát do měsíce 
e) jednou krát měsíčně 
f) jednou za čtvrt roku či méně 

 
3) K jakým účelům využíváte MHD nejčastěji? 

a) pro jízdu do zaměstnání, na brigády 
b) pro jízdu do školy 
c) za zábavou, kulturou 
d) na nákupy 
e) pro jízdu za rodinou, přáteli, známými… 
f)  jiné____________________________ 

 
4) Jaký prostředek MHD používáte nejčastěji? 

a) tramvaje 
b) autobusy 
c) trolejbusy 
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5) Jaký druh jízdného nejčastěji uplatňujete při jízdě v MHD DPO a.s.? 
a) krátkodobé jízdenky (15 min.,60 min. a 24 hodinové jízdenky) 
b) dlouhodobé zónové jízdné (30, 90, 180 a 365denní nepřenosná jízdenka) 
c) dlouhodobé zlevněné zónové jízdné (30, 90, 180 a 365denní nepřenosná jízdenka) 

(zlevněné jízdné = pro děti, žáky, studenty, důchodce) 
d) jízdné pro občany nad 70 let – zadarmo 
e) jezdím jako černý pasažér 

 
 
 

6) Pokud využíváte krátkodobé jízdenky, zdá se Vám toto jízdné příliš drahé? 
a) ano, zdá se mi tento druh jízdného příliš drahý 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) ne, nezdá se mi tento druh jízdného příliš drahý 

 
7) Pokud využíváte dlouhodobé zónové jízdné, zdá se Vám příliš drahé? 

a) ano, zdá se mi tento druh jízdného příliš drahý 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) ne, nezdá se mi tento druh jízdného příliš drahý 

 
8) Pokud využíváte dlouhodobé zlevněné zónové jízdné, zdá se Vám příliš drahé? 

a) ano, zdá se mi tento druh jízdného příliš drahý 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) ne, nezdá se mi tento druh jízdného příliš drahý 

 
9) Uvítali byste zavedení další jízdenky např. s dobou trvání 35 min., protože při některých 

trasách Vám 15 min. jízdenka nestačí a 60. minutová je příliš dlouhá a jízdenku tak zcela 
nevyužijete? 

a) ano 
b) ne 
c) nevím 
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10) Jste spokojeni s čistotou a udržováním dopravních prostředků MHD DPO a.s.? 

a) zcela spokojen/a 
b) spíše spokojen/a 
c) nevím 
d) spíše nespokojen/a 
e) zcela nespokojen/a 

 
11) Jste spokojeni s pohodlím v prostředcích MHD DPO a.s.? 

a) zcela spokojen/a 
b) spíše spokojen/a 
c) nevím 
d) spíše nespokojen/a 
e) zcela nespokojen/a 

 
12) Jak jste spokojeni s vytápěním ve vozech MHD DPO a.s. v zimních měsících? 

a) vytápí se až příliš, je mi horko 
b) vytápí se přiměřeně, během jízdy se stihnu zahřát a není mi zima 
c) nevím 
d) vytápí se málo, je mi stále zima 
e) mám pocit, že se nevytápí nikdy, mrznu a ještě k tomu se nehýbu 

 
13) Jak jste spokojeni s chováním, vstřícností a vystupováním řidičů  MHD vůči cestujícím 

pasažérům? 
a) zcela spokojen/a 
b) spíše spokojen/a 
c) nevím 
d) spíše nespokojen/a 
e) zcela nespokojen/a 

 
14) Cítíte se během jízdy MHD DPO a.s. bezpečně z hlediska dopravních předpisů? 

a) zcela bezpečně 
b) spíše bezpečně 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) zcela ne 

 
15) Jak jste spokojeni s včasností  dopravy podle jízdních řádů? 

a) zcela spokojen/a 
b) spíše spokojen/a 
c) nevím 
d) spíše nespokojen/a 
e) zcela nespokojen/a 
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16) Zvažujete, že byste jízdu prostředky MHD vyměnili za automobilovou dopravu? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 
17) V případě, že jste zvolili automobilovou dopravu místo MHD z jakých důvodů by to 

bylo? Možno odpovědět více možností. 
a) úspora času 
b) úspora peněžních prostředků 
c) pohodlí 
d) čistota 
e) lepší dostupnost k cílovému místu 
f) z důvodu, že mohu cestovat sám/sama a ne ve skupince „kdovíjakých lidí“ 
g) jiné důvody, popřípadě uveďte které _________________ 

 
 

18) Jak jste spokojeni s rychlostí přepravy v tramvajích? 
a) mohla by probíhat rychleji, tramvaje jezdí pomalu 
b) spokojen/a, myslím, že doba přepravy a rychlost je přiměřená 
c) nevím 
d) jezdí rychle, mám trochu obavy. 

 
19) Uvítali byste větší komfort v dopravních prostředcích MHD DPO a.s.? 

a) ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) ne 

 
20) Všímáte si ve vnitřních prostorách MHD reklam umístěných ve skříňkách pod 

průhlednou ochrannou fólií? Tyto skříňky jsou umístěny většinou v prostoru nad okny. 
a) ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) ne 
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21) Považujete tyto reklamy s nabídkou různých zboží, služeb, pozvánek na různé akce atd… 
v MHD za užitečné? 

a) ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) ne 

 
22) Obtěžují Vás tyto reklamy? 

a) ano 
b) ano, MHD by měla čistě sloužit k přepravě lidí 
c) právě naopak, zabíjím prohlížením reklam čas v MHD 
d) ne 
e) ne, neobtěžuje, pokud nechci, nebudu je číst 
f) nevím 
g) jiná odpověď ___________________________ 

 
23) Setkali jste se někdy s poruchou dopravního prostředku během jízdy a následné časové 

zdržení Vám způsobilo nepříjemnosti či komplikace? (Např. pozdní příchod do práce 
atd…) 

a) ano 
b) nevím, nepamatuji se 
c) ne 

 
 

24) Máte dojem, že poruchy na trati bývají časté? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) ne 

 
25) Jste spokojeni s dostupností jízdních řádů? (Např. Jízdní řády umístěné na zastávkách, 

internetové jízdní řády – webové stránky IDOS, DPO a.s. apod.) 
a) ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) ne 
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26) Jsou pro Vás jízdní řády přehledné? Umíte se v nich orientovat? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) ne 

 
27) Co byste zlepšili v rámci služeb MHD DPO a.s.? 

 

 
28) Jak byste celkově ohodnotili spokojenost se službami  MHD DPO a.s.? 

a) zcela spokojen/a 
b) spíše spokojen/a 
c) nevím 
d) spíše nespokojen/a 
e) zcela nespokojen/a 

 
29) Pohlaví: 

a) muž 
b) žena 

 
30) Věková skupina: 

a) do 26 let 
b) 27 – 64 (aktivní věk) 
c) od 65 let (důchodový věk) 

 
31) Vzdělání: 

a) bez vzdělání a s nedokončeným základním vzděláním  
b) základní vzdělání  
c) střední (středoškolské) vzdělání bez maturity  
d) střední (středoškolské) vzdělání s maturitou  
e) vysokoškolské vzdělání. 

 
Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku! 
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Odpovědi respondentů na otázku 27 Příloha 2 

-zrušila bych nepříjemné polské plastové sedadla 

. (3x) 

:D nevim 

Aby do MHD nemohli bezdomovci kvůli smradu, posílit MHD v nočních hodinách hlavně v 
době, kdy lidé končí v práci. 

Asi večerní spoje ...některé místa jsou přímo nedostupné po deváté hodině. 

Ceny jízdného, online záloha měsíčníků pro případnou ztrátu (ukradení). Z celení systému 
www.kodis.cz jízdní řády neodpovídají vystaveným řádům na zastávce. Z efektivnění prostoru v 
tramvajích. Z inteligentnění jízdných řádů v návaznostech a v počtu linek (ve špičce zvýšení 
počtu dopravních prostředků). Zavedení čipových karet na které se bude kupovat online jízdní 
dny a zavede se systému do MHD, kde po vstupu se v centrálním registru aktivuje aktuální 
datum a odepíše se z měsíčníku 1 den ( den kdy člověk nenastoupí do MHD bude přenesen na 
další). 

Dle mého názoru je rozsah služeb dostatečný. Řidiči autobusů kterými jezdím jsou milí a 
vstřícní. Toto ošvem nemohu říct o prodavačích jízdních dokladů DPO, některé paní si myslí že 
my jsme tu pro ně, myslím že by se měli chovat spíše naopak že ony tu jsou pro nás. 

Dochvilnost řidičů. Někdy mají zpoždění více než 5 minut nebo tramvaj,která měla jet v daný 
čas vůbec nedojede. 

Dopravní dostupnost MHD, spolehlivost MHD, komfort MHD, ekologizace MHD 

Jediné co bych chtěla zlepšit jsou krátkodobé jízdenky.... jak již bylo v dotazníku zmíněno...15 
minut je málo a 60 minut je už MOC a kupovat si 2x 15 minutovou jízdenku...to výjde zbytečně 
draho....tak kdyby byla třeba ta 35 minutová jízdenka....a byla by levnější než 2 15minutové 
jízdenky...bylo by to fajn 

Jedině asi ty ceny... zbytek mi přijde přiměřený účelu 

Jízda v MHD není špatná až na čistotu v některých tramvajích. 

Jízdné zdarma :-) 

Když přijede jedna tramvaj a za ní hned druhá, tak aby na sebe tramvaje čekali, ne že přijede 
dvojka a těsně za ní je jedenácka a řidič v jedenácce neotevře dveře dříve, než řidič ve dvojce je 
zavře a už neotevře, a to zastávka podporuje dvě soupravy. Někteří řidiči jsou hodně škodolibí a 
to nemluvím o tom, že běžím na tramvaj, jsem u ní, těsně před nosem se mi zavřou dveře a 
tramvajář je již neotevře a ještě se škodolibě usměje do zrcátka. 
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Když už DPO zrušilo řadu spojů, mohly by ty, které zůstaly, navazobvat na další spoje v 
místech, kde se trasy DPO kříží či rozdělují. Buď spoj nestihnete nebo jede za dlouho, čímž 
vlastně nevyužijete jízdného. Případně bych zavedl jízdné podle počtu zastávek či doby skutečné 
jízdy, nikoli stání v zácpách a křižovatkách a zastávkách, za které taky platím, když si kupuji 
jízdenu. Resp. lze zavést jídné např. na jednu linku, které bude o dost levnější. Taky by se tím 
zpřehlednilo, jaké linky se opravdu využívají 

Konfort, pohodlí, čistotu 

Lepší komfort pro cestování s kočárkem, zvýšit počet ekologicky jezdících vozidel MHD, 
bezpečnostní kamerový systém ve všech vozech MHD, některé spoje jsou příliš přetížené, 
možná by bylo užitečné, kdyby DPO disponoval několika dvoupatrovými dopravními 
prostředky, kam by se vešlo více lidí. Zavedení meziměstských linek, např. Ostrava - Havířov 
apod. lepší podání informací o tom, jak lze zaplatit jízdné pomocí sms nabízet i jiné alternativní 
platby za jízdné, v případě absence drobných mincí méně poruchové automaty na jízdenky 

Lepší návaznost spojů. 

Lepší návaznost, některých spojů. 

Lepší vytápění vozidel 

Levnější jízdné, větší výběr krátkodobých jízdenek 

NIC 

Nic 

Nic :-) 

Návaznost spojů na sebe. 

Návaznosti jednotlivých spojů, které nejsou zrovna domyšlené. 

Některé nové autobusy nebo tramvaje (teď přesně nevím) nemají vypolstrované sedadla - v zimě 
to docela studí. Pak jsem si všimla, že v každém prostředku MHD je trochu jiný čas, třeba jen o 
minutu nebo dvě, ale pokud máte přesně zjištěný přestup na další autobus a ten má o dvě minuty 
více, tak se lehce stane, že mi ujede před nosem. Takže bych navrhovala seřízení hodin ve všech 
prostředcích MHD tak, aby byl stejný. Opět bych posílila linku č. 34, která od poslední změny 
jízdních řádů jezdí méně ve špičce, o víkendech a v noci je to taky bída. Revizora č. 251 bych 
nechala projít kurzem slušného chování, byla jsem svědkem několika jeho kontrol a musím říct, 
že o slušnosti neví zhola nic, nevhodné poznámky, koketování s pasežérkami nejsou výjimkou. 

Označení jízdenek, aby zákazníkovi bylo zřejmé s kterou jízdenkou může kam jezdit, označení 
typu Ostrava XXL je zavádějící a jízdenky vytisknuté v automatu nepodávají vůbec žádné 
informace. Také u jízdenek přes mobil bych zavedla 15 minutové jízdenky. 
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Pokud bych měla mít nějakou výtku ke službám DPO, a. s., jednalo by se pouze o cenu jízdného. 
Chápu, že pohonné hmoty i jiné náklady rapidně rostou a pro podnik jako takový je to nutnost. 
Avšak podívám-li se na mě a přítele jako pár - utratíme za benzin na jednu trasu a zpět, trvající 
tramvají 20 minut, méně než za krátkodobé jízdné. Navíc nejsme časově závislí, je to 
pohodlnější a trochu rychlejší, bez přestupů apod. Hlavní motivací je však cena jízdného. Velice 
by ale pomohla jízdenka s časovým rozpětím patnácti minut a hodiny (samozřejmě také cenově 
někde mezi těmito dvěma). Pak by se nám cesta tramvají oproti autu finančně vyplatila. Nejsme 
jediný případ. Nevím, jak je to s dlouhodobým jízdným mezi městy, ale kamarád je na tom 
podobně. Již není student a s přítelkyní bydlí v Opavě. Ona pracuje v témže městě, on dojíždí za 
prací do Ostravy (platí tedy oba plné jízdné). Finančně je pro ně lepší, když jezdí do práce i zpět 
jedním autem, než aby jezdili každý zvlášť MHD. 

Pro občasné jízdy, které vykonávám, mě nic nenapadá. 

Přidat více spojů, v době kdy jezdí autobusy přeplněné. 

Příjemější chování řidičů, při zakupování jízdenek u nich.. 

Přístup řidičů (agresivní chování a ochota vyčkat na dobíhajícího cestujícího) + komfort v 
některých prostředcích MHD (tvrdá, vrzající chladivá sedadla instalovaná v nových vozech 
sponzorovaných Evropskou unií). 

Toho by bylo moc 

Určitě bych řidiče nechala dělat psychotesty,jelikož jejích chování je podprůměrné.Jelikož 
někteří řidiči se chovají jak kdyby je člověk otravoval když po nich něco vyžaduje.Jak se říká 
náš zákazník náš pán. 

Uvital bych kdyby dopravní podnik reagoval na podněty lidí ohledně časoivých rozvrhů linek - 
to že jsou časově optimalizovány je lež - spíš mi příjde, že to sestavuje nějaký hňup co si vozí 
prdel v audině a ani neumí u tramvaje otevřít dveře. 

Uvítal bych víc dopravních prostředků (autobusů) na alternatívní pohon, který není tak škodlivý 
k životnímu prostředí jako dieselové motory. Více bych rozšířil nabídku SMS jízdenek. Uvítal 
bych profesionálnější přístup revizorů hlavně v oblasti kontroly dokladu totožnosti s osobou, 
která doklad předkládá a stejná pravidla pro všechny cestující bez výjimky!!! 

V nových autobusech jsou plastové sedačky( nemají vypolstrované sedadla) a v zimních 
měsících to studí a je to nepohodlné. Docela mi vadí i okna u těch nových autobusů co se otvírají 
směrem dovnitř v létě tam nejde moc vzduchu ani vánku. A bezdomovci v tramvajích a 
autobusech taky často otravují nebo smrdí. 

Vykopat bezdomovce a černé pasažéry, více kontrol revizorů 

Vytápění v zimě, ne v létě 

Vytápění, čistota, bezpečnost. 
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Více spojů v ranní dopravní špičce a o víkendu. 

Výtápění vs. klimatice, jeden z nehvětších problému, poté větší udyžování čistoty v zimě, či při 
deštivém počasí, služby jsou velice předražené 

Větší frekvence dopravních prostředků v rámci přejíždění přes Svinovské mosty (při probýhající 
rekonstrukci jsou "ořezány" některé spoje - hlavně v nočních hodinách) 

Větší výběr časových krátkodobých jízdenek, větší konfort cestujících, větší kontrola černých 
pasažérů - bezdomovců 

Vůbec nic. 

Zakázala bych vstup bezdomovcům. Táhne se od nich zápach po celé tramvaji. 

Zavést tramvaj č. 10 i po 17té hod., kdy hodně lidí končí v práci a spoj č. 1 je nedostačující, lidé 
jsou namačkáni až do dveří... :( 

Zlepšila bych to vytápění, aby se vyptápělo podle toho jaké počasí je venku! Zlepšila bych 
návaznost tramvají na zastávce Vozovna Poruba, když tramvaj č.17 končí a Vozovně, tak mi 
vadí, že pak čekám (někdy i 5 min. či více) na další, která pojede až na Vřesinskou a tím se doba 
přepravy prodlouží a vlastně nemohou jezdit všechny 17 až na Vřesinskou? Opravdu nerada 
takhle přestupuji a čekám... 

Zlepšila bych vetší údržbu MHD, mohlo by se vždy na točně v MHD uklízet, vynést odpadky, 
odstranit značné množství špinavé vody na podlaze v zimních měsících.... Zamezla bych přístup 
bezdomovců v tramvajích, jinak v tu chvíli se mi jízda stává značně nepříjemnou. Navíc ani 
nemá jízdenku, já ANO. Zápach v tramvajích - zlepšit na vůni. 

Zákaz vstupu lidí páchnoucí alkoholem a bezdomovců. 

aby jezdili častěji 

aby 58 jezdila i ve večerních hodinách 

aby autobusy jezdily vice na cas a ne o 3minuty drive 

aby některe spoje jezdily časte např. č. 10;18;19 a levnějši jizdne 

aby v zimním čase řidiči topily ve vozidlech mhd,aby vyhazovali zapachájíci bezdomovce,a aby 
někteří řidiči nejezdily agresivně 

aby vsechny tram jezdili až na vřesinskou a né jen na vozovnu 

cenu jízdného, čistotu 

ceny 
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dopravu z určitých částí 

lepší spoje - např. proč nejezdí z Ostrava - Hrabové z průmyslové zóny přímý spoj do centra, 
denně se touto trasou dopravuje tisíce lidí 

me to celkem vyhovuje. 

nechci se vyjadřovat 

nevím (3x) 

nevím, prostředky hromadné dopravy využívám minimálně 

nic (6x) 

nic me nenapada... 

nic nejsem z Ostravy a málokdy jezím MHD v ostravě! 

nízkopodlažní autobusy jezdí málo a nebo lépe řečeno nejsou vyznačeny v jízdním řádu a tím 
pádem s nimi nemůžu počítat 

pohodlnější sedačky. a určitě více vytápění během zimnich časú. 

pohodlí, lepší komunikační dovednosti řidičů 

přesnost, levné jízdné, kvalitu 

převravu bezdomovcu,tím se mi jízda vždy znusí. 

rychlost přepravy, v zimě používat topení, občas je v tramvaji cítit zápach 

slevnila jízdenky.... 

topení v zimě,návaznost spojů,posílení linky č.17 po 22hodině 

topit opravdu s rozumem zavedeni zastavek autobusu na krizikove je velmi nepovedene-brzdi 
tramvaje pri zavirani dveri by ridici meli davat vetsi pozor-nekolikrat mi zavreli pred nosem 

vadí mi bezdomovci v MHD 

ve studeném období lepší tepelný režim 

vstřícnost revizorů. Jsou zbytečně hrubí, na cigány si nedovolí ale na nás, obyvatele Ostravy, 
ano. 

všechno 
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zakaz bezdomovcům stejně jsou čení pasažeři 

zlevnit jizdné 

častější jízdy trolejbusů v noci ( například jednou za hodiny) 

častější kontoly revizorů, díky kterým by byla eliminována zapáchající individua v MHD. 
Předpokládám, že smradlaví bezdomovci, kteří zamoří celý vůz ostrým zápachem, neplátí jízdné. 
Častější kontroly revizorů by tak mohly omezit výskyt těchto osob. Velmi se mi nelíbí přístup 
řidičů, kteří mi už neotevřou dveře k nastoupení do vozu, ačkoliv stále ještě stojí na zastávce. 
Bohužel je to velmi časté. Samozřejmě existují řidiči, kteří počkají, když vidí dobíhajícího 
člověka, který chce nastoupit. Není jich však mnoho. Opravdu jsem velmi naštavaná, když 
doběhnu na zastávku, tramvaj ještě stále stojí, zmáčku tlačítko na otevírání dveří a řidič mi už 
neotevře. Asi 10 sekund poté se rozjde, což je doba, kdy bych v pohodě stihla nastoupit. 

čistota (2x) 

čistotu a pohodlí 

čistotu ve vozech s jízdu podle jízdního řádu 

čistotu, bezpečnost v dopravních prostředcích 

čistotu,rychlost,bezpečnost,pohodlí,levnější jízdné 

 

Demografické rozlišení otázky č. 1 Příloha 3 

 
Příloha 2 Demografické vyjádření odpovědí na otázku č.1. 
Jste z Ostravy? 
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ne 15 61 39 40 60 0 2 21 77 15 lidí = 100 %  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Demografické rozlišení otázky č. 2 Příloha 4 

 
Příloha 3 Demografické vyjádření odpovědí na otázku č.2. 

Jak často v průměru využíváte prostředků MHD DPO a.s.? 
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denně 51 61 39 72 26 2 46 33 21 51 lidí = 100 %

několikrát týdě 27 55 45 33 31 36 39 36 25 27 lidí = 100 %

jednou za čtvrt roku, či méně 13 35 65 30 49 21 13 15 72 13 lidí = 100 %

jeden‐krát měsíčně 4 25 75 0 75 25 0 50 50 4 lidé = 100 %

několikrát do měsíce 3 100 0 0 100 0 100 0 0 3 lidé = 100 %

jeden‐krát týdně 2 50 50 50 50 0 0 100 0 2 lidé = 100 %
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vendula Křížková: Měření spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. 
_________________________________________________________________________ 
 

   
 

Demografické rozlišení otázky č. 10 Příloha 5 

 
Příloha 4 Demografické vyjádření odpovědí na otázku č.10. 

Všímáte si ve vnitřních prostorách MHD reklam umístěných ve skříňkách pod průhlednou ochrannou fólií? 
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ano 53 49 51 51 43 6 26 35 39 53 lidí = 100 %

spíše ano 26 39 61 38 62 0 31 27 42 26 lidí = 100 %

spíše ne 12 25 75 62 26 12 58 26 16 12 lidí = 100 %

ne 8 63 37 37 45 18 38 38 24 8 lidí = 100 %

nevím 1 0 100 0 0 100 100 0 0 1 člověk = 100 %  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Demografické rozlišení otázky č. 11 Příloha 6 

 
Příloha 5 Demografické vyjádření odpovědí na otázku č.11. 

Považujete tyto reklamy s nabídkou různých zboží, služeb, pozvánek na různé akce atd… v MHD užitečné? 
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Š
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ano 36 56 44 72 25 3 28 56 16 36 lidí = 100 %

spíše ano 31 32 68 64 36 0 32 37 31 31 lidí = 100 %

spíše ne 13 77 23 12 12 76 30 46 24 13 lidí = 100 %

ne 10 60 40 50 30 20 40 30 30 10 lidí = 100 %

nevím 10 40 60 10 60 30 60 30 10 10 lidí = 100 %  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Demografické rozlišení otázky č. 13 a 14 Příloha 7 

 

Příloha 6 Demografické vyjádření odpovědí na otázku č.13 a 14. 

Jak jste spokojeni s čistotou a udržováním dopravních prostředků MHD DPO a.s.? 

Jste spokojeni s pohodlím v prostředcích MHD DPO a.s.: 
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]
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Š
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spíše spokojen/a 44 38 62 33 42 25 45 29 26 44 lidí = 100 %

spíše nespokojen/a 34 75 25 59 41 0 10 31 59 34 lidí = 100 %

zcela spokojen/a 8 50 50 25 75 0 50 38 12 8 lidí = 100 %

nevím 7 57 43 43 57 0 50 25 25 7 lidí = 100 %

zcela nespokojen/a 7 71 29 71 29 0 25 0 75 7 lidí = 100 %

spíše spokojen/a 53 45 55 38 40 22 36 35 29 53 lidí = 100 %

spíše nespokojen/a 31 64 36 35 62 3 32 36 32 31 lidí = 100 %

zcela spokojen/a 6 33 67 57 43 0 50 33 17 6 lidí = 100 %

nevím 6 50 50 67 33 0 50 50 0 6 lidí = 100 %

zcela nespokojen/a 4 75 25 50 50 0 25 25 50 4 lidé = 100 %

pohodlí

čistota

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Demografické rozlišení otázky č. 28 Příloha 8 

 
Příloha 7 Demografické vyjádření odpovědí na otázku č.28. 

Jak byste celkově ohodnotili spokojenost se službami MHD DPO a.s.? 
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Š
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spíše spokojen/a 73 48 52 26 41 33 34 45 21 73 lidí = 100 %

nevím 11 36 64 27 27 46 36 32 32 11 lidí = 100 %

spíše nespokojen/a 11 45 55 38 35 27 32 26 42 11 lidí = 100 %

zcela spokojen/a 4 50 50 25 25 50 75 25 0 4 lidé = 100 %

zcela nespokojen/a 1 100 0 100 0 0 0 0 100 1 člověk = 100 %
Zdroj: Vlastní zpracování 
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