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1 Úvod 

V současné době je ekonomická situace na trhu velmi nestabilní. Mezi podniky probíhá 

tvrdý konkurenční boj, díky kterému neustále rostou požadavky na vysokou kvalitu výrobků a 

služeb. Vysoký tlak je také na jejich cenu a s ní související náklady. Aby podnik uspěl 

v konkurenčním prostředí, musí využívat nejnovější metody, nástroje a strategie ve všech svých 

aktivitách. Jde zde především o neustálé vyhledávání nových cest, pomocí kterých by zvýšil 

svou konkurenceschopnost na trhu. Musí také dbát na zvýšení produktivity a eliminovat veškeré 

chyby způsobené nízkou kvalitou své produkce. Pokud podnik identifikuje chyby ovlivňující 

kvalitu produkce a zdárně je odstraní, ušetří tím čas i peníze a jeho kvalita tím roste. V dnešním 

rychle se vyvíjejícím světě je kvalita podstatnou konkurenční výhodou, neboť jen v případě 

kvalitních výrobků se k výrobci vrací zpět zákazník a ne výrobek. Aby mohl podnik dodávat 

svým odběratelům kvalitní výrobky, musí mít správně ošetřené jejich měření. Pro zajištění 

správnosti měření je zapotřebí používat správně kalibrované měřidlo a právě touto službou se 

zabývají metrologické laboratoře. Zde je kladen největší důraz na kvalitu poskytovaných 

služeb, neboť případné pochybení může mít dalekosáhlé následky. Metrologie nás obklopuje 

v každodenním životě, ať už jde o nákup zboží v supermarketu nebo její využití ve vědě a 

výzkumu. 

Hlavním cílem této práce je identifikace problémových oblastí poskytovaných služeb 

kalibrační laboratoře a nalezení priorit pro jejich zlepšení. Dílčím cílem je nalezené problémy 

následně analyzovat a nabídnout návrhy pro jejich řešení. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti částí. V úvodu je stanoven hlavní cíl a dílčí cíl 

práce. Druhá část se zabývá teoretickými východisky kvality služeb s ohledem na metrologii. 

V této části autor nastíní teoretické východiska kvality, služeb a metrologie.  

V třetí části práce autor představí společnost, kde byla diplomová práce zpracována. Je 

uveden krátký pohled do historie společnosti a její současné postavení na českém trhu 

s metrologickými službami. Dále je zde uvedeno stručné srovnání konkurence v oboru 

metrologie doplněné o aktuální nabídku služeb společnosti. Závěrem kapitoly je rozepsaný 

modelový proces kalibrace.  

Ve čtvrté části se již autor věnuje praktickému výzkumu vyhodnocení kvality služeb 

metrologického podniku. Úvodem jsou uvedeny konkrétní postupy měření spokojenosti, které 

navazují na teoretická východiska z druhé části práce. Výsledky výzkumu jsou na závěr shrnuty 
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do seznamu návrhů na zlepšení, ze kterého se vychází při konkrétních doporučeních pro 

problematická místa, která vyplynula z provedeného výzkumu. 

Závěrem budou autorem zhodnoceny zjištěné výsledky provedeného výzkumu a 

navrženy možné postupy zlepšení. V následující kapitole začneme výkladem základních pojmů 

z oblasti kvality. 
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2 Teoretická východiska kvality služeb s ohledem na 

metrologii 

V této kapitole se zaměříme na objasnění pojmu kvalita služeb s přihlédnutím k pohledu 

na tento pojem z hlediska metrologie. 

2.1 Kvalita 

Pojem kvalita má mnoho různých definic. Náš výrobek nebo služba je kvalitní, když je 

zákazníka spokojen. Dále je to také hodnocení našich služeb dodávaných našemu zákazníkovi. 

Jedná se o stav, kdy se k nám vrací zákazník, ale ne výrobek. Dle normy ISO 9000: „Kvalita je 

stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků.“  

Samotným souborem inherentních znaků se rozumí znaky, které vytváří podstatu 

výrobku. Jsou to funkce, kvůli kterým byl výrobek navržen. Tedy parametry, které podminují 

jeho funkci. Tento znak na rozdíl od znaku přiřazeného není uměle vytvořen, ale je pevnou 

součástí výrobku. (1) 

Definice kvality 

Kvalita je definována jako soubor vlastností připadajících danému výrobku. V dnešní 

době je spotřebitelem kvalita definována více ve formě funkcí produktu. Spotřebitel se již tolik 

nezajímá o technické parametry, ale zajímá ho, jak daný výrobek může uspokojit jeho 

požadavky. Na základě tohoto tvrzení můžeme říci, že spotřebitel si již nekupuje výrobek jako 

takový nýbrž si pořizuje užitek který mu je výrobkem nebo službou poskytován jež je ve 

výrobku nebo službě skryt. Výrobce by měl být tedy schopen vyhovět jak přímo požadovaným 

zákazníkovým cílům tak i těm které zákazník dosud výslovně nepožadoval.  

Jakost jako taková v sobě zahrnuje technickou, ekonomickou a sociální veličinu 

s morálními aspekty. Z technického hlediska může produkt plnit své vlastnosti, jen když 

dosahuje požadovaných optimálních hodnot. Ekonomické hledisko posuzuje zákazníkem 

vynaložené prostředky na pořízení produktu s úrovní kvality produktu, který se mu dostal do 

rukou. Sociálně se kvalita váže k postavení ve společnosti a k našemu očekávání, které se odráží 

v požadavcích na kvalitu. Morální aspekt kvality souvisí s nepřesností výroby jako takové. Ve 

velkovýrobě pracujeme s určitými tolerancemi a zákazník počítá s těmito odchylkami od ideálu 

ale je ochoten tuto odchylku v pojetím pro něj negativním tolerovat jen do určité doby. Je třeba 

si tedy dávat pozor, aby nedocházelo k záměrnému okrádání spotřebitele. (1) 
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Očekávání zákazníka 

Při posuzování kvality služeb si zákazník nejprve vytvoří svou vlastní představu, co by 

od dané služby očekával. Jeho očekávání jsou tvořena mnoha faktory a to ať už samotným 

vzhledem provozovny, reklamních materiálů ale hlavně pomocí předchozích zkušeností 

zákazníků, kteří již službu vyzkoušeli před ním. Tato očekávání pak zákazník porovnává 

s kvalitou, kterou ve skutečnosti obdržel. Pro hodnocení kvality služeb je klíčové hodnocení 

zákazníka. (1) 

Kvalita služeb 

Moderní pojetí jakosti je nové v tom, že jakost již není spojena s hmotným výrobkem, 

ale je vztažena k celé škále činností. Pronikla do oblastí služeb i procesů a je přímo spojena 

s uspokojením potřeb zákazníků. Kvalita služeb pro zákazníka je ve firmě realizována z důvodu 

uspokojení jeho potřeb. Neboť zákazník platí za naše výrobky či služby penězi, kterými jsou 

dále odměňování zaměstnanci i manažeři a jejich část je použita i pro další rozvoj firmy. Proto 

je nutno tuto filozofii, i když třeba lehce pozměněnou aplikovat v každé společnosti.  

Hodnocení kvality služeb je založeno na zpětné vazbě získané od zákazníka. Tato zpětná 

vazba porovnává jeho očekávání s reálně provedenou službou. Na základě tohoto hodnocení 

můžeme určit vztahy uvedené v tabulce 2.1. 

Tabulka 2.1: Kvalita služeb 

 Relace  Výsledek (kvalita vnímaná 

zákazníkem) 

Očekávání zákazníka > Provedená služba Nespokojený zákazník 

Očekávání zákazníka = Provedená služba Spokojený zákazník 

Očekávání zákazníka < Provedená služba Spokojený a loajální zákazník 

Zdroj: (1) 

Z uvedené tabulky vyplývá, že když to co je slíbeno, je taky dodrženo, je náš zákazník 

spokojen. V případě, že námi provedená služba předčí jeho očekávání, stává se ze spokojeného 

zákazníka zákazník loajální. Na druhou stranu, když se očekávání zákazníka neshodují 

s kvalitou provedení služby, je náš zákazník nespokojen. Tento typ zákazníků nám pak dále 

může dát nejlepší tipy pro případné zlepšení a na jejich zpětné vazbě můžeme stavět náš další 

podnikatelský postup. (1) 
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Hodnocení kvality 

Kvalitu můžeme posuzovat pomocí mnoha způsobů. Základním způsobem je její 

posouzení pomocí inherentních znaků. Tyto naměřené nebo zjištěné hodnoty pak porovnáváme 

s hodnotami požadovanými nebo předepsanými. Hodnocení provádíme ve třech rovinách a to 

na úrovni standardu, požadavku zákazníka a ve srovnání s konkurencí. Z důvodů zajištění 

objektivního porovnání je třeba porovnávat jen produkty se stejným zamyšleným použitím. 

Následné hodnocení probíhá ve dvou skupinách.  

První skupina je zastoupena hodnotami, které jsou objektivně měřitelné. Zde se bavíme 

o technických vlastnostech výrobku jako je jeho délka, váha, hlučnost a podobně.  

Druhá skupina zahrnuje vlastnosti výrobku, které podléhají subjektivnímu posouzení 

daného spotřebitele.  

V případě hodnocení kvality se nemůžeme spokojit s jednorázovými výsledky, ale je 

třeba kvalitu produkce sledovat v delší časové řadě. Co může být v pořádku u jednoho výrobku, 

neznamená, že bude v pořádku v rámci celé jeho produkce. Může docházet ke kolísání kvality, 

díky čemuž se nám v čase mění variabilita procesu. Tuto změnu si můžeme zobrazit pomocí 

statistických metod a případně jí podpořit grafickým výstupem.  

Kvalita je subjektivní pojem s vysokou relativitou, která pro každého může znamenat 

něco jiného.  

Obecně se dá říci, že existují 3 hlavní typy požadavků zákazníků.  

První skupina požadavků je taková, která musí být bezpodmínečně splněna a zákazník 

ani neuvažuje nad tím, že by výrobek dané požadavky neplnil. Tento požadavek bývá 

označován jako M (must).  

Do druhé skupina obsahuje požadavky, které zvyšují spokojenosti zákazníka. Značení 

požadavku je L (linear). Panuje zde přímá úměra a to se odráží ve spokojenosti zákazníka. Čím 

je tedy znak kvality lepší a důležitější tím je zákazník spokojenější.  

Poslední skupinu požadavků tvoří ty jež při zakoupení zákazník přímo nevyžadoval, ale 

jejich získání mu přináší vyšší přidanou hodnotu. Patří zde charakteristiky, které jsou přidávány 

výrobcem navíc. Tyto charakteristiky značíme písmenem D (delight) a jejich hlavním rysem je, 

že když si je zákazník oblíbí a začne je vyžadovat, tak se tyto vlastnosti rozšíří do dalších 

výrobků. Tímto přestává být vlastnost tak jedinečnou a přesouvá se do druhé skupiny. (1) 
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Spokojenost zákazníka 

V případě že chceme uspokojit zákazníkovo přání a potřeby musíme je nejdříve zjistit. 

V našem případě se budeme zabývat zjišťování spokojenosti zákazníků na základě 

dotazníkového šetření. Jelikož spokojenost je pomíjivý pojem je třeba jí neustále sledovat. Proto 

je třeba neustále měřit a monitorovat spokojenost našich zákazníků s námi nabízenými 

službami. Získávání potřebných dat pro zkoumání spokojenosti zákazníka může probíhat 

několika způsoby. V našel případě, bude použito e-mailem zaslané dotazníkové šetření, které 

bude podrobně popsáno v kapitole 4. (1) 

2.2 Služby 

Na rozdíl od fyzických výrobků mají služby jisté odlišnosti, které řízení kvality služeb 

mohou ve větší nebo menší míře ovlivňovat. Jelikož jsou služby velmi rozdílné, bude v jejich 

hodnocení velmi záležet na typu poskytované služby. Služba je vždy nějaký proces, proto při 

jejím posuzování využijeme velkého množství postupů z procesního řízení.  

Jako definici služeb použijeme že: Služba je poskytována formou určitých činností nebo 

užitků, které jedna strana (poskytovatel) poskytuje druhé straně (zákazníkovi) a po jejím 

provedení nedochází k převodu vlastnictví. Tento termín je však velmi široký, neboť si pod ním 

můžeme představit jak právní pomoc, lékařské ošetření nebo jako v našem případě 

metrologickou službu. (1) 

Poskytovatelé služeb 

Sektor, ve kterém se můžeme setkat se službami, je velmi rozsáhlý. Téměř ve všech 

zemích je největším poskytovatelem služeb stát. Poskytuje služby v oblastech jako je vzdělání, 

zákonodárství, zdravotnictví a mnoha dalších oblastech. Rovněž se stát stará o správu státních 

financí, sociální a další služby.  

V sektoru poskytování služeb fungují i neziskové organizace. Patří zde různá církevní i 

necírkevní sdružení usilující o vyplnění prostoru mezi občanem a státem.  

Další poskytovatel v sektoru služeb jsou podniky poskytující služby za účelem dosažení 

zisku. Podnikatelská oblast služeb se zaměřuje na celé spektrum možných služeb přes cestovní 

ruch až po služby s vojenským využitím. (1) 
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Vlastnosti služeb 

Ačkoliv mohou být služby velmi rozdílné, najdeme mezi nimi obecně použitelné 

vlastnosti, které mají univerzální platnost.  

První univerzální vlastností všech služeb je jejich nehmotnost. Z tohoto důvodu jsou 

nehmotné a neviditelné i procesy ve službách. V zákazníkových očích je to nepříjemná věc, 

neboť si nemůže nijak službu prohlédnout ani si ji ověřit dokud není služba provedena. 

V takových případech se musí zákazník spoléhat na svoji intuici případně na hodnocení 

ostatních zákazníků, kteří danou službu vyzkoušeli před ním. Nápomocné mu mohou být 

drobné indicie jako vzhled provozovny, vystupování zaměstnanců nebo již zmíněné reference 

předchozích kupujících.  

Mezi další z universálních vlastností služeb patří jejich nedělitelnost. Tato vlastnost je 

podmíněna tím že ve spoustě případů nejde oddělit samotného zákazníka od služby, neboť se 

stává její součástí. Typickým příkladem může být návštěva kadeřnického salonu. Zákazník je 

u této služby přímo zainteresován do procesu služby a na druhou stranu může být služba vázána 

jen na konkrétního poskytovatele služeb. Nedělitelnost může být někdy i komplikací, ale jde ji 

vyřešit pomocí efektivní komunikace.  

Jelikož kvalita služeb závisí i na tom kdy, kdo a jak ji poskytuje, tak dochází zde 

k variabilitě kvality služeb. Jde zde o rozdílnost v kvalitě provedení způsobenou převážně 

lidským faktorem, někdy i vybavením, které má poskytovatel služby k dispozici. Tato selhání 

způsobená lidským faktorem se snažíme eliminovat pomocí různého technického vybavení. 

Další možností jak se variability služeb vyvarovat je vhodně nastavený systém motivace a na 

něj navázaný systém odměňování zaměstnanců.  

Na rozdíl od fyzických výrobků si služby nemůžeme připravit do zásoby nebo na sklad 

a tak dochází v případě služeb k pomíjivosti. V praxi se tato vlastnost služeb projevuje jako 

téměř neustálá nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Na straně poptávky jsou výkyvy 

například kvůli různým ročním obdobím. Zájmem dodavatele by tedy měla být snaha o redukci 

těchto výkyvů. Nejčastější způsob vykrytí těchto výkyvů je pomocí různých slevových akcí. 

(1) 

2.3 Průzkum v konkurenčním prostředí 

Marketing je proces, který odpovídá za identifikaci, předvídání a následné uspokojení 

požadavků zákazníka při dosažení zisku.  
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Cílem organizace je tedy vytvoření, získání a následné udržení zákazníka. Aby tohoto 

cíle mohla organizace dosáhnout, je třeba nabídnout služby nebo výrobky, které lidé chtějí. 

Udělat je na tolik atraktivní aby za ně byli zákazníci ochotní zaplatit a aby přilákaly takový 

počet zákazníků, pro které bude výhodné je dodávat.  

Má-li být organizace při realizaci své činnosti zisková, musí příjem převyšovat její 

náklady. Díky tomu jí zbývají prostředky na další rozvíjení kapitálu, který musí dále rozvíjet, 

aby si udržela potřebný náskok před konkurencí.  

Tyto činnosti však nelze provádět nahodile, ale je třeba si pro ně stanovit cíle a strategie 

vedoucí k jejich dosažení.  

Veškeré marketingové aktivity musí být orientovány na poznávání a uspokojování 

potřeb zákazníků. (2) 

Orientace v organizaci 

Jedná o orientaci na zákazníka s konkrétními potřebami. Tohoto potencionálního 

zákazníka jsme již byli schopni identifikovat a toto poznání nám poskytuje nejvyšší možnou 

hodnotu. Díky tomu můžeme snížit náklady na získávání a vynaložit je do zvyšování hodnoty 

nabízeného produktu nebo služby v současnosti i budoucnosti.  

Konkurenční orientace představuje velmi dobré povědomí o konkurenci. Díky těmto 

informacím dokáže organizace využít krátkodobých zaváhání konkurence jak v krátkém tak i 

v dlouhém období. Pro dosažení požadovaného úspěchu je nutná spolupráce a integrace jak 

materiálních tak i lidských zdrojů a jejich následné přizpůsobení potřebám konkrétního 

zákazníka. (2) 

Mix služeb 

Mix je zastoupen souborem nástrojů, pomocí nichž marketér utváří vlastnosti služeb, 

které dále nabízí zákazníkovi. Hlavním cílem těchto nástrojů je uspokojení potřeb zákazníků a 

následný přínos v růstu zisku společnosti.  

Původní marketingový mix obsahoval čtyři prvky anglicky vyjádřené 4P (3):  

- Produkt, 

- Price, 

- Place, 

- Promotion. 
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Z důvodů výše zmíněných vlastností služeb se ukázalo, že tato 4P jsou pro účinné 

vytváření marketingových plánů nedostačující. Pro bylo nutné obohatit tradiční marketingový 

mix o další 3P. následným rozšířením vznikl tedy soubor nástrojů obsahující 7P (2): 

- Product – produkt, 

- Price – cena, 

- Place – distribuce, 

- Promotion – marketingová komunikace, 

- Physical evidence – materiální prostředí, 

- People – lidé, 

- Processes – procesy. 

Produkt 

Produktem rozumíme vše, co je organizací nabízeno spotřebiteli k uspokojení jeho 

hmotných či nehmotných potřeb. U některých služeb je produkt popsán jako proces, který často 

nemá hmotné výsledky. Klíčovým prvkem kterým můžeme definovat službu je kvalita.  

Cena 

Manažer, který rozhoduje o ceně produktu nebo služby musí věnovat pozornost 

nákladům, relativní úrovni ceny, úrovni kupujících, ceně jako formy podpory prodeje a 

produkční kapacitě firmy. Jelikož je služba nehmotného charakteru je její cena závislá na 

kvalitě a také se stává jejím ukazatelem. Služba je neoddělitelná od svého poskytovatele a proto 

musí organizace věnovat zvýšenou pozornost nákladům a na jejich základě stanovovat cenu 

nabízené služby. 

Distribuce 

Rozhodnutí o distribuci přímo souvisí s místní lokalizací služby. Když není služba 

lokálně dostupná, tak dále souvisí distribuce s možností zprostředkování služby na jiném místě 

než v provozovně společnosti. Samotná distribuce souvisí také s prostředky, které k výkonu 

služby potřebujeme.  

Lidé  

Při provozování služeb je mezilidská interakce velmi důležitá. Proto jsou také lidé 

jedním z významných prvků marketingového mixu služeb, neboť od nich se přímo odvíjí 

kvalita služeb. Zákazník je také součástí procesu služeb, a proto je jeho interakcí také ovlivněna 
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kvalita služeb. Organizace by se měla zaměřit na správný výběr zaměstnanců, jejich vzdělávání 

v oblasti softskills a také na jejich motivování. Jak jedno tak druhé hledisko je důležité pro 

vytvoření příznivých vztahů mezi zákazníky a našimi zaměstnanci.  

Materiální prostředí 

Službu jakožto nehmotný produkt nemůže zákazník posoudit dříve, než ji spotřebuje. 

Díky tomu je také zvýšeno riziko při nákupu služeb. Materiální prostředí se proto snaží 

napovědět o kvalitě služeb, jakou může zákazník očekávat. Toto prostředí může mít mnoho 

forem ať už od budovy společnosti či vybavení kanceláře či laboratoře, kde je služba 

poskytována až po reklamní materiály dostupné potencionálním klientům. Důkazem o kvalitě 

služeb může být i oblečení zaměstnanců poskytujících služby.  

Procesy 

Vzájemná interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem služby během samotného 

procesu poskytování služeb je jedním z důvodů pro podrobnější zaměření se na to, jakým 

způsobem je služba poskytována. Samotná délka procesu může působit negativně. Proto je 

nutné provést analýzu celého procesu, vytvořit jeho schéma, které se postupně zjednoduší až 

na jednotlivé kroky, ze kterých se proces skládá. Tyto jednotlivé kroky je vhodné následně 

analyzovat a pro problematické části navrhnout možné cesty zlepšení. (2) 

2.4 Dotazníkové šetření 

Efektivní marketingový výzkum je rozdělen do pěti kroků: 

1) Definování problému a cílů výzkumu 

2) Sestavení plánu provedení výzkumu 

3) Shromáždění potřebných informací 

4) Analýza a vyhodnocení získaných informací 

5) Prezentace výsledků šetření (2) 

2.4.1 Definování problému a cílů výzkumu 

Prvním krokem je pečlivé definování problému, které vyhovují požadavkům cílů 

šetření. V případě špatně definovaného problému se může šetření zbytečně protáhnout případně 
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i prodražit. Současně je třeba porovnávat náklady na získání potřebných informací s celkovou 

hodnotou přínosů šetření.  

Definice problému by neměla být příliš úzká avšak ani příliš široká. Neboť pokud není 

problém dobře definován, mohou náklady na shromažďování informací přesáhnout hodnotu 

přínosu z provedeného šetření. Prvním krokem by mělo být porovnání očekávaného zisku 

s náklady na výzkum, neboť provádět marketingový výzkum se vyplatí je tehdy, jestli je 

očekávaný zisk vyšší než náklady spojené s provedením výzkumu. Je však velmi obtížné určit 

hodnotu získaných informací. Tato hodnota závisí na spolehlivosti, platnosti a hlavně na ochotě 

vedení společnosti realizovat doporučení, která vyplynou z výsledků výzkumu.  

Do značné míry je cíl výzkumu určen použitou metodou. V zásadě rozlišujeme čtyři 

typy výzkumných projektů: 

- Monitorovací výzkum, který spočívá s soustavném shromažďování informací a jejich 

následné analýze. Tento výzkum napomáhá odhalit potíže a příležitosti ve firmě a na 

něj se soustřeďuje současný výzkum spokojenosti zákazníků v zkoumané organizaci.  

- Badatelský neboli explorační výzkum se používá především v situacích, kdy je cíl 

výzkumu formulován velice široce nebo když nemáme dostatek předběžných informací 

o problému, který chceme podrobit výzkumu. Cílem tohoto výzkumu je tedy shromáždit 

základní údaje. Tyto údaje jsou převážně získány z případových studií a rozhovorů 

s jednotlivými spotřebiteli.  

- Popisný taktéž deskriptivní výzkum se zabývá popisem určité veličiny a účelem tohoto 

výzkumu je poskytnutí přesné informace o konkrétních aspektech tržního prostředí. 

Tato metoda je velmi oblíbená a používá se pro velké množství výzkumných projektů. 

Vstupní data jsou ve většině případů zjišťována pomocí dotazníkového šetření, což bude 

také předmětem teoretické části této práce.  

- Kauzální výzkum zkoumá jak příčiny problémů, tak i příležitostí. Cílem je prověření 

vztahů mezi příčinami a jejími následky. Tento výzkum je prováděn formou 

experimentu, tzn. studiem vlivu změny jedné skupiny faktorů, za předpokladu že ostatní 

subjekty jsou stálé a nejsou předmětem výzkumu.  

Cíle výzkumu jsou zpravidla vyjádřeny pomocí vědecké hypotézy nebo soustavou 

hypotéz. (2) 
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2.4.2 Sestavení plánu provedení výzkumu 

Druhou fází v marketingovém výzkumu je sestavení efektivního plánu pro 

shromažďování potřebných informací. Před samotným schválením plánu je třeba znát propočet 

nákladů na jeho realizaci. Dále je nutné rozhodnout o volbě informačního zdroje, výzkumných 

přístupech a nástrojích výzkumu. Závěrem je potřeba provést plán výběru respondentů a 

kontaktní metody pro získávání dat potřebných pro výzkum.  

Pomocí plánu se snažíme zajistit plynulý průběh realizace výzkumu a získat potřebné 

informace. Tímto si vymezíme všechny fáze výzkumu věcně a časově. Samotný plán se skládá 

ze tří fází: 

1) Příprava 

2) Realizace 

3) Prezentace 

V širším smyslu znamená příprava výzkumu zajištění projektu po stránce finanční, 

personální a technické.  

Nedílnou součástí prováděného výzkumu je výběr objektu zkoumání. Soubor všech 

jednotek, které ukazují určité, z hlediska výzkumu podstatné znaky, se nazývá základní 

soubor. Ve většině případů je základní soubor tvořen příliš velkým počtem jednotek, které 

nelze do průzkumu zahrnout všechny. Proto se výzkum provádí na výběrovém souboru.  

Plán výběru souboru musí obsahovat tato základní rozhodnutí: 

- Určení výběrové jednotky (kdo je předmětem dotazování), 

- velikost výběrového souboru (kolik lidí (firem) by mělo být dotázáno). 

S velikostí výběrového souboru roste jeho spolehlivost. V praxi se nám však jedná spíše 

o stanovení optimální velikosti souboru, aby každá jednotka měla stejnou statistickou 

pravděpodobnost výběru. (2) 

2.4.3 Shromáždění potřebných informací 

Výzkum může být proveden na základě analýzy informací z různých zdrojů. Může se 

jednat o zdroje sekundární nebo primární, kvantitativní nebo kvalitativní, interní nebo externí 

zdroje informací.  
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Sekundární informace jsou takové, které již byly shromážděny za nějakým jiným 

účelem, ale jsou nadále k dispozici. Tyto informace jsou výchozím bodem pro výzkumné práce 

a jejich nezanedbatelnou výhodou jsou jejich nízké náklady a dále rychlost jejich možného 

získání. Na druhou stranu však mohou být tyto informace již poněkud zastaralé, nepřesné, 

neúplné či nespolehlivé nebo nemusí být k dispozici vůbec. Vyplývá to ze skutečnosti, že údaje 

nebyly shromážděny pro účely související s řešením aktuálního problému. Zdroje pro získání 

sekundárních informací můžeme rozdělit na: 

- Zdroje interní – interní informační systémy podniku (výkaz zisku a ztrát, prodejní 

přehledy a reporty, výsledky předchozích výzkumů atd.), 

- zdroje externí – státní zdroje informací, různé databáze, knihy, časopisy atd. 

K získání primárních informací přistoupíme poté, co zcela vyčerpáme zdroje 

sekundární. V případě, že sekundární zdroje nejsou pro námi prováděný výzkum vůbec 

k dispozici, přistupujeme rovnou k zdrojům primárním. Získání primárních informací je 

v porovnání vynaložených nákladů značně nákladnější než v případě sekundárních. Primární 

informace bývají vzhledem k řešenému problému daleko významnější, a proto se vyplatí do 

nich investovat potřebné finanční prostředky.  

Při sběru informací rozlišujeme z metodického hlediska kvalitativní a kvantitativní 

výzkum. Tyto dva typy výzkumu se od sebe liší charakterem jevů, které analyzují. Kvantitativní 

výzkum se ptá na otázku „kolik“ kdežto kvalitativní výzkum se spíše ptá „proč“ nebo „z jakého 

důvodu“. Metoda výběru zkoumaného vzorku u kvantitativního výběru většinou pracuje 

s reprezentativností populace (náhodný výběr vzorku). Kvantitativní výzkum je zaměřen více 

na cílovou skupinu. Pracuje se zde s menší vzorkem než u kvantitativního výzkumu.  

- Kvantitativní informace jsou takové, které lze přesně měřit. Informace se týkají četnosti 

něčeho, co právě probíhá nebo již proběhlo. 

- Kvalitativní informace nejsou přímo měřitelné. Jsou charakterizovány pomocí pojmů a 

kategorií. Pracuje se zde s větší mírou nejistoty a při získávání informací se používá 

odborná pomoc psychologů a jiných specialistů.  

Primární informace lze získat různými výzkumnými postupy. Většinou jsou tyto 

informace získávány v souvislosti s řešením aktuálního problému. Jedná se o tyto výzkumné 

metody: 

  



18 

Výzkum pozorováním 

Znamená, že potřebné informace mohou být získávány na základě pozorování 

relevantních aktérů v relevantním prostředí. Prvně je třeba stanovit objekty pozorování, určit 

kdy a kde budou objekty pozorovány a zvolit vhodný způsob pozorování. Pozorování je 

doplněno technickými pomůckami, jako jsou videokamery a mikrofony. Některé přístroje měří 

fyziologickou odezvu organizmu člověka na určité podněty. Rozeznáváme tyto druhy přístrojů: 

- Galvanometr – přístroj pro měření zájmu respondenta nebo jeho emocí, 

- audiometr – přístroj zaznamenává jak dlouho a jaké televizní programy sledovaný 

sleduje. Používá se pro měření sledovanosti jednotlivých televizních kanálů, 

- tachistoskop – tento přístroj se používá společně s oční kamerou a sleduje, co si 

dotazovaný nejlépe zapamatuje a na co se jeho oči dívají nejdéle. Využívá se hodně při 

tvorbě letáků pro nákupní řetězce. 

Pozorování není přímo závislé na ochotě pozorované osoby komunikovat. Nehrozí zde 

nebezpečí zkreslení skutečnosti subjektivním vyjádřením. Jsou zde však kladeny velmi vysoké 

nároky na pozorovatele, který musí umět správně zachytit a vyhodnotit pozorované jevy. 

Výzkum pozorováním je časově i finančně velice náročný a proto jsou takto získané informace 

zřídka kdy kvantifikovatelné. Přesto je však nezastupitelný v možnosti získání bezprostředních, 

aktuálních a konkrétních poznatků o důležitých prvcích zkoumaných jevů.  

Metoda dotazování 

Jedná se o nejčastěji používanou metodu primárního výzkumu. Kvalita výběru 

dotazovaných je přímo promítnuta do kvality výsledků dotazování, proto je zde velmi nutné 

provést výběr na co nejvyšší odborné úrovni. Jednou z používaných metod dotazování je 

skupinově orientované dotazování. Tento výzkum probíhá pomocí zkušeného 

marketingového výzkumníka, který s malou skupinou zpravidla šesti až deseti lidí stráví 

několik hodin a prodiskutuje s nimi řešený problém. Dotazovatel musí zaujímat objektivní 

postoj a musí být vybaven znalostmi z oblasti skupinového chování a zákaznických postojů. 

Dokonalá znalost řešeného problému je v tomto případě samozřejmostí. Jeho úkolem je 

orientovat skupinu určitým směrem k potřebám řešeného problému, pokusit se o odstranění 

chyb vzniklých neporozuměním otázkám a překonávat zábrany respondentů. U tohoto typu 

výzkumu je třeba si dát pozor, aby nebyl výzkum příliš zevšeobecněn, neboť zkoumaný soubor 

respondentů je velmi malý.  
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Techniky šetření dotazováním 

Šetření můžeme provádět v zásadě třemi způsoby, a to písemnou formou (dotazníky 

jsou zaslány poštou, e-mailem), osobním dotazováním (rozhovor tazatele s respondenty) nebo 

telefonickým dotazováním. V tabulce 2.2 je uvedeno srovnání jednotlivých metod dotazování. 

Tabulka 2.2: Techniky šetření dotazováním 

Ústní Korespondenční Telefonické E-mail 

Osobní kontakt Chybí osobní kontakt Omezený osobní 

kontakt 

Chybí osobní kontakt 

Možnost většího 

počtu otázek 

Možnost většího 

počtu otázek 

Malý počet otázek Možnost většího 

počtu otázek 

Možnost 

doplňujícího výkladu 

Není možný 

doplňující výklad 

Možnosti 

doplňujícího výkladu 

Možnost 

doplňujícího výkladu 

Velká míra 

odpovědnosti 

Malá míra 

odpovědnosti 

Střední míra 

odpovědnosti 

Malá míra 

odpovědnosti 

Vyžaduje střední 

množství času 

Delší doba šetření Relativně málo času Relativně málo času 

Vysoké náklady Nízké náklady Středně vysoké 

náklady 

Nízké náklady 

Anonymita není 

možná 

Možnost anonymity Anonymita není 

možná 

Anonymita není 

možná 

Možnost složitých 

otázek 

Pouze jednoduché 

otázky 

Nepříliš složité 

otázky 

Nepříliš složité 

otázky 

Malá skupina 

respondentů 

Velká skupina 

respondentů 

Střední skupina 

respondentů 

Velká skupina 

respondentů 

Dobrá odezva Špatná odezva Středně dobrá odezva Středně dobrá odezva 

 Nízká návratnost  Střední návratnost 

Zdroj: (2) 

Dotazníky 

Jedná se o nejpoužívanější nástroj pro sběr primárních informací. Jsou velmi pružným 

nástrojem, neboť mohou nabízet široké spektrum možností, jak klást potřebné otázky. 

Dotazníková šetření jsou taky velmi ekonomická, neboť jejich pořizovací náklady jsou 

omezeny pouze na technickou oblast (sepsání, tisk a následná distribuce). Tyto náklady je 
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možno díky rozšířenosti internetu téměř minimalizovat. Jsou nabízeny zdarma platformy, 

pomocí kterých lze oslovit naši cílovou klientelu. Dotazníky jde poměrně snadno získat 

odpovědi od prostorově rozptýleného vzorku respondentů. Hlavní výhodou dotazníků pro 

respondenty je zejména zajištění jejich anonymity a poskytnutí dostatku času na promyšlení 

odpovědi na dotazovanou otázku. Při tvorbě dotazníku je třeba pečlivě volit otázky, jejich 

formu, stylizaci a jejich sled. Úvodní otázky by měly vzbudit zájem dotazovaných a naopak ty 

obtížnější, náročnější nebo osobní otázky by měly být kladeny mezi posledními, aby nedostaly 

dotazované do defenzivního postoje. Otázky musí splňovat požadavky na logický sled a měly 

by přispět k dosažení výzkumného cíle.  

Základními pravidly pro formulaci otázek jsou: 

- Přímost, 

- jednoduchost, 

- nezaujatost. 

V úvodu dotazníku je třeba uvést základní instrukce k vyplnění dotazníku. Těmito 

instrukcemi by se mělo řídit celé vyplňování dotazníku. Každý dotazník musí být velmi pečlivě 

sestaven a před uvedením do ostrého provozu vyzkoušen v předvýzkumu aby se mohly odladit 

případné nedostatky dříve, než bude dotazník použit v širokém měřítku. Je nutné sestavit plán 

výběru, tedy stanovit, kdo má být dotazován, jaká má být velikost výběrového souboru a zda 

bude dotazování probíhat pomocí poštovního styku, telefonicky, osobně nebo prostřednictvím 

internetu.  

Při provádění primárního marketingového výzkumu je třeba zachovat nezbytnou etiku 

trhu. Vhodné chování ke klientům, kteří budou objekty výzkumu a celkové zachování 

důvěryhodnosti výzkumu. Z těchto důvodů je vhodné, aby byl výzkum prováděn jen lidmi 

s potřebnou kvalifikací, případně aby byly všichni tazatelé předem kvalitně proškoleni.  

Experimentální výzkum 

Z vědeckého hlediska nejhodnotnější výzkum. Tento výzkum vyžaduje především 

výběr vhodných skupin subjektů. Následně se pomocí různých postupů provádí jejich 

zkoumání, poznávání vedlejších vlivů a ověřování, zda jsou pozorované reakce na různé 

podněty statisticky významné. Smyslem tohoto experimentu je odhalit kauzální vztahy mezi 

příčinou a jejím důsledkem při vyloučení jiných vlivů působících na velikost sledovaných 

důsledků. Experimenty používané v oblasti primárního marketingového výzkumu mohou mít 
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povahu experimentů laboratorních (jsou prováděny ve zvlášť organizovaném prostředí) nebo 

experimentů přirozených (prováděny v přirozeném marketingovém prostředí). (2) 

2.4.4 Analýza a vyhodnocení získaných informací 

Další částí výzkumu je snaha o odvození potřebných závěrů. K tomu nám poslouží námi 

sesbírané informace. Informace je však třeba nejdříve roztřídit a klasifikovat. Využívá se zde 

statistických technik či rozhodovacích modelů. (2) 

2.4.5 Prezentace výsledků šetření 

Výsledky vyplývající ze shromážděných informací musí být zpracovány v ucelené 

podobě. Jsou formulovány jako verbální závěry a doporučení. Výsledná zpráva musí dosahovat 

velmi vysoké odborné úrovně, a to i po své formální stránce. Stylisticky propracovaný text je 

vhodné doplnit přehlednými tabulkami, které je z důvodů velmi rychlé orientace vhodné 

přepracovat do grafů a diagramů. (2) 

2.4.6 Vyhodnocení dat o spokojenosti zákazníků 

Pro efektivní využití dat získaných z měření spokojenosti zákazníků je nutné vybrat 

vhodný způsob pro jejich zpracování. K tomu slouží metody, jako jsou indexy a základní 

statistické postupy.  

Index spokojenosti zákazníků 

Vzorec 2.1: Index spokojenosti zákazníků 

 
𝑆𝑍 =

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎

𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚
 

(2.1) 

Zdroj: (3) 

realita = výsledek z měření spokojenosti provedeném v určitém času 

optimum = ideální hladina pozitivního vnímání sledované veličiny 

Index spokojenosti je univerzální analytický nástroj určený k měření spokojenosti 

zákazníků s výrobkem, službou nebo společností. Je nápomocný při hledání zákazníkových 

názorů na sledovanou problematiku. Dává odpověď v jaké míře je zákazník spokojen či 

nespokojen. Index vychází z předpokladu, že celková spokojenost není jen odrazem 

spokojenosti s jednotlivými činiteli, které celkovou spokojenost zákazníka ovlivňují, ale je také 
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obrazem jejich důležitosti. Činitelé, které jsou pro daného zákazníka důležité, ovlivňují jeho 

celkovou spokojenost více než ty, které jsou pro něj nepodstatné.  

Statistické postupy 

Prvním krokem je vyhodnocení každé otázky samostatně. Na základě zjištěných 

výsledků se pokračuje dále v hlubší analýze. Zde již mohou být obsaženy odpovědi na několik 

otázek dohromady. Postupně zjišťujeme četnost sesbíraných odpovědí, úroveň, variabilitu, 

rozložení zkoumaných znaků a také závislost mezi proměnnými.  

Četnost 

Značí počet výstupů jednotlivých variant odpovědí na položenou otázku. Dále 

rozlišujeme absolutní a relativní četnost. Absolutní četnost představuje sumu jednotlivých 

možných odpovědí, kdežto relativní četnost pracuje s poměrem absolutní četnosti a rozsahem 

celého souboru a její výsledek je vyjádřen v procentech.  

Úroveň 

Je popsána jako centralizující moment, který určuje jakýsi střed, kolem kterého kolísají 

jednotlivé varianty odpovědí. Nejčastěji využívanou úrovní je průměr, modus, medián a 

kvantily. 

Měření závislosti 

K měření závislosti se uchyluje tehdy, když chceme znát, jak se odpovědi odlišují od 

celku. Smyslem měření závislosti je hledání vztahu mezi jednotlivými skupinami zákazníků. 

Pro tato měření se používá regresní analýza, korelační analýza, faktorová analýza a shluková 

analýza.  

Testování závislosti 

Použijeme v případě, že je nutno zjistit spolehlivost získaných údajů. Mezi testy, které 

můžeme pro testování závislosti použít, patří t-testy a ANOVA. (3) 

2.4.7 Metody použité pro měření spokojenosti zákazníka 

Výsledky vyplývající z měření spokojenosti zákazníků je třeba neustále sledovat. 

V případě zjištění negativních trendů ve vývoji spokojenosti je třeba těmto problémům věnovat 

zvýšenou pozornost. Nespokojenost zákazníků může v případě jejího ignorování vést k blížícím 

se ekonomickým problémům. Proto je třeba brát v úvahu veškeré špatná hodnocení 
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spokojenosti a použít je jako vstupní informaci pro procesy zlepšování. Zvyšování míry 

spokojenosti zákazníků vede k jejich loajalitě a pomáhá posunu společnosti. Účelem 

monitorování spokojenosti zákazníků je poskytnutí informací, jak jsou plněny požadavky 

zákazníků společnosti.  

Spokojenost 

Jedná se o metodu průzkumu, která žádá zákazníka o hodnocení organizace na bodové 

nebo slovní škále. Odpovědi jsou od zákazníkovy naprosté nespokojenosti až po jeho plnou 

spokojenost. Ze získaných výsledků je následně vytvořen průměr a položky s nejnižším 

hodnocením patří mezi ty, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost.  

Důležitost 

Podobně jako v případě spokojenosti i zde srovnáváme důležitost a spokojenost 

s danými vlastnostmi. Vyšší význam mají vlastnosti, které jsou pokládány za důležité, vedle 

těch, v nichž společnost dosahuje špatných výsledků. Nejvyšší prioritu mají položky s vysokou 

mírou důležitosti a nízkou průměrnou spokojeností. Cílem této metody je zaměření se na to, co 

je důležité, ale nabídka společnosti je v této části omezená či nedostatečná.  

Diference 

Princip této metody spočívá v určení rozdílu mezi důležitostí a průměrnou spokojeností. 

Opět zde hledáme výsledky s nejnižšími hodnotami a ty zařadíme mezi priority pro další 

zkoumání. Jednotlivé otázky je třeba seřadit podle vypočtené důležitosti. Otázky se stejnou 

diferencí nemusí být pro zákazníky stejně důležité a jejich dopad na společnosti může být 

rozdílný. Je třeba spojit všechny metody a na základně zjištěných výsledků určit návrhy na 

zlepšení současné situace v podniku. (3) 

Testování hypotéz 

Pro testování hypotéz použijeme jednovýběrový t-test pro průměr. Jedná se o test o střední 

hodnotě jednoho výběru pro jednu homogenní skupinu. Tento test porovnává průměr 

výběrového souboru s referenční konstantou, která zde reprezentuje střední hodnotu základního 

souboru. Nejprve je třeba znát a určit základní charakteristiky polohy a variability souboru. Ty 

jsou nezbytné pro výpočet samotného testu. Základní míra polohy, kterou budeme dále 

potřebovat je aritmetický průměr. 
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Vzorec 2.2: Aritmetický průměr 

 

𝑋
=

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(2.2) 

Zdroj: (4) 

Další charakteristikou, kterou pro otestování hypotézy budeme potřebovat, je 

směrodatná odchylka. Údaje o směrodatné odchylce, musíme provést pomocí odhadu z našeho 

výběrového souboru. Vypočteme tedy tzv. výběrový rozptyl, kterým z dostupných dat 

odhadujeme hodnotu populačního rozptylu souboru: 

Vzorec 2.3: Populační rozptyl 

 

𝑠2 =
∑ (𝑥𝑖 − 𝑋 )2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

(2.3) 

Zdroj: (4) 

Pro další výpočty však budeme potřebovat směrodatnou odchylku, který udává 

rozptýlenost naměřených hodnot souboru. 

Vzorec 2.4: Směrodatná odchylka 

 𝑠 = √𝑠2 (2.4) 

Zdroj: (4) 

Když už máme vypočítány potřebné charakteristiky, zaměříme se na vlastní otestování 

hypotéz. Testová statistika jednovýběrového t-testu má tvar: 

Vzorec 2.5: Jednovýběrový Studentův t-test 

 

𝑡 = 𝑋 − 𝜇0

𝑠
√𝑛 

(2.5) 

Zdroj: (4) 

Testujeme nulovou hypotézu 𝐻0: 𝜇 = 𝜇0vůči alternativní hypotéze 𝐻1: 𝜇 ≠ 𝜇0. Testová 

statistika má za platnosti𝐻0a splnění předpokladů t-testu t rozdělení o n − 1 stupních volnosti. 

Kritický obor (množina, při které test zamítáme) pro tuto oboustrannou hypotézu má poté tvar: 

Vzorec 2.6: Kritický obor 

 𝐾 = {|𝑡| > 𝑡𝛼(𝑛−1)} (2.6) 

Zdroj: (4). 
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Pokud pro naše data platí nerovnost|𝑡| > 𝑡𝛼(𝑛−1) , pak zamítáme nulovou hypotézu, v 

opačném případě ji nezamítáme. Hodnota 𝑡𝛼(𝑛−1) značí takzvanou kritickou hodnotu a dá se 

najít v tabulkách kritických hodnot Studentova t rozdělení, případně si ji můžeme vypočítat 

pomocí kvantilů t rozdělení v programu MS Excel pomocí funkce TINV. 

2.4.8 Google forms 

Pro jednoduché a efektivní získávání dat byl užit webový nástroj google forms. Jde o 

součást kancelářského balíčku Google Apps a jde o nástroj pro tvorbu dotazníků, anket a 

zjišťování zpětných vazeb. Jedná se o volně dostupný nástroj s velkou kompatibilitou. 

Formuláře mohou být odeslány přímo v těle e-mailu, což jde velmi dobře využít v oblasti 

interního i internetového výzkumu. Dále mohou být umístěny do vlastních webových stránek 

nebo je stránka vytvořena přímo aplikací. Odpovědi se zapisují do google sheets, dalšího 

z nástrojů kancelářského balíčku Google Apps, což velmi usnadňuje další práci s daty, neboť 

tento nástroj umožňuje snadný export do programu MS Excel. Tento nástroj nachází tedy velmi 

široké uplatnění a k některým průzkumům ho používají i společnosti jako IBM nebo Vodafone. 

(22) 

2.4.9 Použitá hodnotící škála pro dotazování 

K hodnocení otázek jde použít několik možností jejich hodnocení. Klasické hodnocení 

na známé ve škole používané stupnici 1-5 bylo pro potřeby tohoto výzkumu zamítnuto, neboť 

tato hodnotící škála dává prostor pro neutrální hodnocení. Hodnotící škála 1-10 byla pro svou 

vysokou složitost taktéž zamítnuta a firma i autor se přiklonili k použití bodové škály 1-4. 

Hlavním důvodem pro použití této bodové škály jsou požadované odpovědi na položené otázky. 

Odpovědi na otázky jsou formulovány slovně jako stupně spokojenosti od velmi nespokojen až 

po velmi spokojen. Z tohoto důvodu dávalo smysl použít 4 stupňovou bodovací stupnici. Na 

základě této bodové stupnice byla firmou stanovena požadovaná průměrná míra spokojenosti 

3,5 bodu (85,33%). Tato hodnota je hlavním kritériem pro hodnocení spokojenosti zákazníků 

se službami kalibrační laboratoře.  

2.5 Metrologie 

Věda o měření fyzikálních veličin zabývající se jednotností a přesností měřidel ve všech 

oborech hospodářské, vědecké a technické činnosti. Přesnost měření je nutností pro zajištění 

jakosti produktu, která má vliv na lidský život a na prostředí v kterém se pohybuje. Nejvyšším 

zabezpečujícím orgánem státu je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
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zkušebnictví (ÚNMZ) spadající pod resort Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro provádění 

veškerých činností spojených s metrologii je hlavním subjektem Český metrologický institut. 

Tento institut má na starosti uchovávání státních etalonů, pomocí kterých zajištuje přenos jejich 

hodnoty na měřidla nižší přesnosti. Metrologie jako věda je nezanedbatelnou činností neboť 

náklady na měření a vážení dosahovaly v rámci Evropy 6% jejího hrubého národního produktu. 

Měření a vážení obklopuje náš každodenní život. Veškeré námi spotřebované potraviny 

nakupujeme podle jejich velikosti a váhy, suroviny, které v rámci našeho žití spotřebováváme, 

jsou taktéž měřeny a jejich důsledky pociťujeme na našich peněženkách. V dnešním světě je 

velice problematické najít něco, co by nebylo nějak spojeno s váhou nebo mírou. (4) (1) 

2.5.1 Historie kalibrace 

Ve starém Egyptě hrozila za opomenutí kalibrace měřidla staviteli smrt. První 

definovaná míra byl loket. Tato míra byla vytvořena pomocí délky od loktu až ke konci 

prostředníčku samotného faraona. Tato délka byla přenesena a následně vytesána na žulovou 

desku a její kopie byla předána architektům, kteří za ni byli dále zodpovědní. Již v roce 1799 

byla vytvořena desetinná metrická soustava uložením etalonu délky jednoho metru a jednoho 

kilogramu vyrobeného z platiny. Tyto etalony se staly předchůdci dnešní Mezinárodní soustavy 

jednotek (SI). Od bodu definování jednotek se řetězec rozvíjí dále pomocí návazností, které 

jsou zobrazeny v obrázku č. 2.1. (4) 

Obrázek 2.1: Řetězec metrologické návaznosti 

 

Zdroj: (5). 
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Dle řetězce návaznosti jsou uvedeny nejistoty, s kterými měřidlo pracuje. Díky těmto 

návaznostem je zajištěno, že měřidlo nebo etalon je vždy poměřován k měřidlu nebo etalonu 

s vyšší referenční úrovní, které jsou provázány až k primárním etalonům. Získat návaznost na 

nejvyšší úroveň může koncový zákazník přímo pomocí národního metrologického institutu. U 

nás tuto činnost zastřešuje Český metrologický institut (ČMI) ve svých pobočkách. Dále také 

může využít cesty nepřímé tím, že využije služeb   akreditované kalibrační laboratoře. Díky 

mezinárodní návaznosti na nejvyšší článek řetězce může koncový zákazník využít i laboratoře 

mimo území státu své působnosti. (5) 

2.5.2 Kalibrace 

Jedná se o základní proces zajištění návaznosti měření. Tento proces udává 

metrologické charakteristiky přístroje. Této charakteristiky je dosaženo pomocí přímého 

porovnání zkoumaného přístroje s etalonem nebo pomocí certifikovaného referenčního 

materiálu. V případě, že měřidlo vyhoví specifikacím, které jsou požadovány, je na základě 

měření vystaven kalibrační list a měřidlo je opatřeno kalibračním štítkem s číslem kalibračního 

listu a dobou platnosti kalibrace. Kalibrační štítek musí být viditelně umístěn na měřidle, aby 

byla přesnost měřidla jasně prokazatelná.  

Akreditace 

Úkolem akreditace je prokazování důvěryhodnosti výsledků zkoušení a certifikační 

nebo inspekční činnosti prováděné v procesu posuzování shody. Jde nám tedy o to, aby naše 

výsledky měření byly uznány po celém světě a naopak. Nejde zde jenom o odstraňování 

překážek v obchodě, ale také například v pohybu osob. Je-li někdo certifikován jako odborník 

v oblasti svého působiště, pak díky akreditaci jeho způsobilost nebude zpochybňována ani 

v dalších zemích.  

Akreditovaná kalibrační laboratoř 

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), 

že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti v oboru, na který se akredituje.  

Základní požadavky na kvalitu kalibrační laboratoře určuje norma ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005 o posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a 

kalibračních laboratoří a podle souvisejících dokumentů, kterými jsou metodické pokyny pro 

akreditaci   
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3 Charakteristika metrologické firmy 

Metrologická firma je taková, která se zabývá měřením různých fyzikálním veličin. Tato 

měření jsou podložena etalony, což jsou standardizovaná měřidla ověřená na úrovni státu. 

Firma podléhá pravidelným porovnávacím zkouškám ze strany Českého metrologického 

institutu a Českého institutu pro akreditaci. Firma je držitelem certifikace ISO 9001, kterou si 

pravidelně obnovuje. Výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o akreditaci a etický kodex jsou 

obsahem přílohy č. 1 až 3. 

3.1 Představení společnosti MEROS spol. s r.o. 

Sídlo:   Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 75661 

Identifikační číslo: 42866014 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Společníci:  4 

Předmět podnikání: 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba, 

instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení. 

Graf 3.1: Vývoj tržeb společnosti v letech 2005 - 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2 Historie firmy 

Historie firmy se začala psát v roce 1991. Firma vznikla z původního metrologického 

oddělení společnosti TESLA a.s., které bylo zrušeno a dříve patřilo do koncernu TESLA 

Rožnov. Společnost zakládalo 10 členů, jejich počet byl postupně snížen a firma je nyní pod 

zcela jiným vedením než v době svého vzniku. Aktuálně jsou ve firmě 4 společníci, kteří jsou 

zároveň jejími zaměstnanci. Firma sídlí již od svého vzniku v průmyslovém areálu v Rožnově 

pod Radhoštěm a to v budově C6. Jelikož se firma od svého založení postupně rozrůstá, tak 

narůstají i prostory které firma využívá. Původně se o patro dělila s dalšími firmami, ale 

postupem času se firma rozrostla natolik, že již zabrala celé patro. Neboť firma stále roste, jsou 

jí dosavadní prostory již malé. Z tohoto důvodu firma realizuje stavbu vlastní budovy 

v sousedním městě Zubří v jeho průmyslové zóně.  

3.3 Postavení firmy na českém trhu 

Vzhledem k tomu, že firma působí ve značně specifickém odvětví a splňuje všechny 

potřebné náležitosti, je její postavení na trhu velmi vysoké. Firma se řadí mezi prvních 5 

největších poskytovatelů metrologických služeb na území České republiky. Přicházejí i 

zakázky se zahraničí, které ale jsou s výjimkou zakázek ze Slovenské republiky, zatím 

v zanedbatelném množství. Z tohoto důvodu se bude výzkum orientovat pouze na český trh.  

Na českém trhu s metrologickými službami působí 123 akreditovaných kalibračních 

laboratoří. Všechny tyto laboratoře podléhají Českému institutu pro akreditaci a jsou jim 

pravidelně kontrolovány. Osvědčení o akreditaci je součástí přílohy 2. Firma pokrývá široké 

spektrum nabízených služeb a v daném rozsahu nabídky jsou na českém trhu jen 3 plně 

konkurenční firmy, z nichž jedna je Český metrologický institut, který zaštiťuje metrologii na 

národní úrovni.  

3.4 Služby poskytované společností MEROS, spol. s r.o. 

Firma provádí metrologické služby, prodej vybraného sortimentu měřidel a jejich servis 

v následujících oblastech: 

- Měřidla, zdroje a kalibrátory stejnosměrného a střídavého napětí a proudu 

- Měřidla elektrického odporu a elektrické rezistory 

- Multimetry měřící U, I, R, L, C 

- Měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů a zkušebních zařízení 
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- Měřidla vysokofrekvenčního napětí 

- Měřidla a zdroje vysokého napětí střídavého a stejnosměrného 

- Měřidla výkonu 

- Měřiče a zdroje kmitočtu 

- Měřiče času a časového intervalu 

- Měřidla otáček 

- Měřidla délková 

- Měřidla tlaku 

- Měřidla teploty 

- Měřidla relativní vlhkosti 

- Tvorba normativně technické dokumentace v oboru metrologie a měření 

- Prodej a servis měřící techniky 

- Zaškolení pracovníků na obsluhu prodávané měřící techniky. 

- Servis a opravy analogových a digitálních měřících přístrojů dle dohody. 

Většina služeb je realizovatelná i v provozu u zákazníka. Úplný seznam nabízených 

služeb je součástí přílohy č. 5.  

3.5 Zákazníci společnosti 

Oblast zákazníků společnosti je na tolik široká, že nemá konkrétního cílového 

zákazníka. V jejím adresáři se objevují jak nadnárodní korporace, tak i drobní živnostníci. 

Firma se neorientuje jen na jedno odvětví průmyslu, ale poskytuje své služby od 

automobilového po zdravotnický průmysl. Je dodavatelem metrologických služeb pro většinu 

nemocnic v zemi a dále poskytuje své služby i mnoha výrobcům a distributorům léčiv. 

V neposlední řadě je také dodavatelem metrologických služeb pro vysoké školy.  

3.6 Organizační struktura společnosti 

Společnost má ve své evidenci aktuálně 32 zaměstnanců. Z toho 21 mužů a 11 žen. Na 

hlavní pracovní poměr pro firmu pracuje 25 zaměstnanců. Zbylých 7 působí ve firmě na dohodu 

o provedení práce. 

  



31 

Hierarchická mapa společnosti  

Obrázek 3.1: Hierarchická mapa společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z programu RONMZDY profi 

Rozdělení zaměstnanců podle dosaženého vzdělání 

Tabulka 3.1: Rozdělení zaměstnanců podle dosaženého vzdělání 

Nižší střední odborné vzdělání 2 

Úplné střední všeobecné vzdělání 1 

Úplné střední odborné vzdělání 19 

Vyšší odborné vzdělání 1 

Vysokoškolské vzdělání 9 

Zdroj: Vlastní zpracování z programu RONMZDY profi 

Nejvyšší zastoupení z hlediska vzdělání je v úplném středním odborném vzdělání 

převážně v oblasti elektro. Díky dalšímu vzdělávání zaměstnanců došlo v posledních letech 

k nárůstu počtu zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.  
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Rozdělení zaměstnanců podle věkových kategorií 

Tabulka 3.2: Rozdělení zaměstnanců podle věkových kategorií 

Do 30 let 3 

Do 35 let 4 

Do 40 let 7 

Do 45 let 7 

Do 50 let 1 

Do 55 let 3 

Do 60 let 1 

Do 65 let 2 

Do 70 let 1 

Do 75 let 3 

Zdroj: Vlastní zpracování z programu RONMZDY profi 

Dle dat získaných z personálního systému jde říct, že věkové rozdělení je poměrně 

rovnoměrné. Nejvyšší zastoupení mají zaměstnanci v rozmezí 40 až 50 let věku. Je to 

způsobeno převážně díky tomu, že doba zaučení, zaškolení a získání všech potřebných 

certifikátů je poměrně dlouhá což se odráží i v následující tabulce. 

Rozdělení dle odpracovaných let 

Tabulka 3.3: Rozdělení dle odpracovaných let 

Do 5 let 4 

6 až 10 let 5 

11 až 15 let 9 

16 a více 7 

Zdroj: Vlastní zpracování z programu RONMZDY profi 

Do tohoto rozdělení již nejsou zahrnuti pracovní působící ve firmě prostřednictvím 

dohody o provedení práce. Ve firmě působí zaměstnanci již delší dobu a někteří v ní figurují 

již od jejího založení. Vzhledem k různorodosti práce a požadavkům na kvalitu kalibrace si 

firma váží pracovníků s delší praxí a podporuje další vzdělávání v oboru. 
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3.7 Péče o zaměstnance 

Zvyšování kvalifikace 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je přímo zakotveno v Příručce jakosti a je nezbytné 

pro udržení standardu prováděných kalibračních služeb. Rozvoj souvisí také s neustálým 

vývojem nové měřící techniky. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je prováděno pomocí 

pravidelného interního školení. Dále jsou zaměstnanci vysílání na různé odborné semináře a 

exkurze do jiných kalibračních laboratoří.  

Společenské akce 

V letních měsících firma pořádá pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky 

tradiční každoroční sportovní odpoledne. Jedná se o nezávazné posezení ve sportovním areálu 

v obci Zašová s malým firemním tenisovým turnajem. Závěrem roku je pořádán firemní 

večírek, který je symbolickým zakončením kalendářního roku. Tato akce je již pevně spojena 

s  bowlingovým turnajem o hodnotné ceny.  

Firemní benefity 

V posledních několika letech je zaměstnancům firmy vyplácen 13 a 14 plat. K jejich 

výplatě dochází v případě 13. platu v období letních dovolených a jeho výše je předmětem 

jednání valné hromady společnosti. 14. plat je vyplácen před vánočními svátky a jeho výše je 

taktéž ovlivněna rozhodnutím valné hromady.  

Firma dále podporuje zaměstnance, kteří si aktivně spoří na penzi a poskytuje jim 

benefit formou příspěvku do fondu penzijního spoření.  

Firma nemá vlastní stravovací zařízení a přesto, že se v budově jejího působení nachází 

kantýna, rozhodla se firma poskytnout zaměstnancům stravenky od firmy Sodexo pro jejich 

vlastní stravování.  

Všechny tyto benefity mají za úkol přispívat k stabilizaci pracovního prostředí, neboť 

výchova kalibračního technika je proces v délce minimálně dvou let.  

3.8 Další rozvoj firmy 

Celosvětový trend směřuje k zvyšování kvality ve všech oblastech lidského působení. 

To samozřejmě souvisí s povinností vlastnit a používat stále dokonalejší měřidla a měřící 

postupy. Vzhledem k tomu že kalibrační laboratoř zabezpečuje kalibrace v oborech, které 
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prolínají do všech oborů lidské činnosti (elektro, teplota, tlak, relativní vlhkost). Společenské 

nároky na kvalitu kalibrace stále narůstají. Pokud si však firma bude zvyšovat kvalitu 

poskytovaných služeb, rozumně investovat do svého rozvoje je její prosperita do budoucna 

hodně příznivá. 

3.9 Procesní mapa interní kalibrace 

Obrázek 3.2: Procesní mapa kalibrace 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poptávka po kalibraci 

Cest, kterými přicházejí nové poptávky na kalibraci je několik. Nejčasněji používanou 

cestou je e-mailové spojení kdy zákazník zašle svůj požadavek do firemní e-mailové schránky. 

V případě již zavedených zákazníků, u kterých se kalibrace pravidelně opakuje, je její 

objednávka provedena pomocí telefonu. Od nových zákazníků, kteří firmu najdou pomocí 

internetu, přicházejí požadavky na kalibraci pomocí formuláře umístěného na stránkách 

společnosti. Ve výjimečných případě se dostaví zákazník s měřidlem osobně.  

Posouzení objednávky 

Na základě požadavků zákazníka se urči realizovatelnost požadavku. V případě, že 

zákazník požaduje kalibraci, kterou laboratoř neprovádí, je odkázán jinou laboratoř která jím 

požadované služby poskytuje. Když zákazníkovy požadavky na kalibraci korespondují 

s nabídkou kalibračních služeb společnosti, je mu zaslána cenová nabídka. 
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Cenová nabídka 

Je tvořena na základě platného ceníku s přihlédnutím ke konkrétnímu zákazníkovi. 

Někteří zákazníci s celoročními smlouvami mají různé slevy a ty musí být zohledněny při 

tvorbě cenové nabídky. Dále se v cenové nabídce objevuje cena za poštovné a balné případně 

za kalibrační listy v jiných jazykových mutacích. Cena se také odvíjí podle toho, jak zákazník 

na kalibraci spěchá. Laboratoř je schopna zkrátit standartní termín kalibrace (do 2 týdnů) na 

kalibraci do týdne a v případě expresních požadavků na kalibraci do 48 hodin. Tyto speciální 

požadavky se dále promítnou v cenové nabídce.  

Akceptace ceny 

Zpracovaná cenová nabídka je zaslána zákazníkovi a je jen na něm, zda cenu akceptuje 

a proces bude pokračovat dále nebo si najde jinou kalibrační laboratoř.  

Plánování termínů 

Po akceptaci navržené ceny je dalším krokem naplánování termínů kalibrace. Laboratoř 

se snaží zákazníkům vyjít maximálně vstříc. Co se týče kalibrací v laboratoři, je termín spíše 

v režii samotného zákazníka. V případě expresních kalibrací (do jednoho týdne nebo do 48 

hodin) je třeba předem vyhradit kapacity a danou objednávku zaplánovat do pracovního dne 

jednotlivých kalibračních techniků. 

Dodání měřidla ke kalibraci 

Na základě dohodnutého termínu zákazník dodá měřidlo ke kalibraci. Forma dodání je 

zcela v režii zákazníka. Většina zákazníků využívá služeb různých přepravních společností, ale 

zákazníci z blízkého okolí dávají přednost osobnímu předání. V případě že se jedná o vysoce 

přesná a citlivá měřidla jsou ve většině případů dodány zákazníkem osobně bez ohledu na 

vzdálenost. Případně jde domluvit vyzvednutí měřidla v rámci služebních cest techniků či 

manažerů.  

Evidence 

Na příjmu a výdeji měřidel je dodanému měřidlu přiřazeno interní evidenční číslo, které s ním 

putuje dále až do konce celého procesu. Přiřazené číslo koresponduje v číslem kalibračního 

listu. Jedná-li se o opakovanou kalibraci, jsou na základě štítku z poslední kalibrace přiřazena 

a případně aktualizována již dříve vytvořená data o měřidle. V případě nového měřidla, jsou 
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vytvořena nová data obsahující identifikační údaje o měřidle. Tato data putují s měřidlem dále 

do procesu kalibrace.  

Kalibrace 

Na základě zákazníkovy poptávky po kalibraci je provedena samotná kalibrace. Jsou 

zde zaznamenávány hodnoty, které slouží k tvorbě kalibračního listu.  

Vystavení kalibračního listu 

Podle naměřených hodnot na kalibrovaném měřidle je vystaven kalibrační list. Ten 

obsahuje všechny informace o měřidle a o kalibrační laboratoři. Jeho vzor je obsahem přílohy 

č. 4 

Expedice 

Zboží je společně s kalibračními listy a v některých případech i s fakturou expedováno 

na zákazníkem požadovanou adresu. Firma využívá k expedici služby přepravní společnosti. V 

případě přinesených měřidel je zákazník vyzván k jejich vyzvednutí případně se s ním domluví 

jejich zaslání.  

Fakturace 

Posledním krokem celého procesu je fakturace. Pomocí informací od kalibračních 

techniků a od oddělení příjmu a výdeje měřidel je účetním oddělením zpracována faktura, která 

je následně zaslána zákazníkovi. Standartní faktura je zasílaná zákazníkovi pošlou a její 

splatnost je 30 dnů. Zákazníci s celoroční smlouvou mají speciální splatnost.  

  



37 

4 Vyhodnocení kvality služeb metrologického podniku a 

doporučení pro další zlepšení 

V této kapitole si rozebereme kvalitu služeb na reálném příkladu společnosti. Budou zde 

vysvětleny důvody provedení daného šetření. Další část kapitoly se týká samotné práce kolem 

provedení dotazníku. Závěrem je provedeno vyhodnocení a jsou z něj vyvozeny závěry a 

jednotlivé návrhy a doporučení pro zkoumanou firmu.  

Důvody provedení šetření 

Jako u většiny firmem na trhu je i v této firmě je růst a inovace na prvním místě. Stávající 

nabídka firmy je sice široká, ale existuji obory, v kterých se firma zatím neangažuje. Z těchto 

důvodu bylo za přispění vedení firmy rozhodnuto o provedení dotazníkového šetření na 

vybraném vzorku zákazníků.  

Cíle šetření 

Hlavním cílem tohoto šetření bylo identifikovat příležitosti pro růst nabídky služeb 

společnosti. Firma působí na českém trhu již delší dobu, a jelikož má v plánu dále růst, je 

rozšíření stávající nabídky rozumnou cestou.  

Předmět analýzy 

Předmětem analýzy v dané společnosti byla analýza nabídky služeb a vyhodnocení 

jejich dosavadních úspěchů z pohledu zákazníků společnosti.  

Použité metody sběru informací a zpracování dat 

Pro následný výzkum byla vybrána metoda dotazníkového šetření. Její teoretická 

východiska jsou probrána v kapitole 2.  

4.1 Tvorba dotazníku 

Průzkum spokojenosti zákazníků byl zaměřen na skupinu zákazníků, kteří využili služeb 

laboratoře v posledních dvou letech. Tato doba byly vybrána z důvodu zákazníky hojně 

využívané platnosti kalibrace v délce dvou let. Jelikož je cílem výzkumu provést kompletní 

posouzení kvality služeb společnosti byl dotazník rozdělen do 4 částí: 

a) Kvalita, 

b) Obchod a servis, 
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c) Komunikace, 

d) Otevřené otázky. 

Samotný proces tvorby dotazníků probíhal ve dvou fázích. Jako odrazový můstek 

sloužil dosavadní dotazník spokojenosti zákazníků příloha č. 6. Na základě tohoto dotazníku 

byly v první fázi identifikovány 4 klíčové oblasti, kterými se bude ubírat průzkum. V těchto 

oblastech byly následně vytvořeny otázky. Ty byly následně konzultovány s vedením podniku 

a na základě společné dohody byl vytvořen nový obsáhlejší dotazník, který je obsažen v příloze 

č. 7. Hlavním kritériem při tvorbě otázek bylo, zda daná otázka může dát nějaký podnět 

k případnému zlepšení.  

Dle zvolených otázek bylo dohodnuto, že bude použita slovní hodnotící škála. Tato 

forma byla zvolena z důvodu lepšího vyjádření spokojenosti nežli na numerickém bodovém 

hodnocení. Díky tomu zákazník získá lepší představu o tom, co si pod jednotlivými možnostmi 

může představit. Při následném vyhodnocování průzkumu je samozřejmě slovní hodnocení 

převedené do řeči čísel. Hodnotící škála záměrně obsahuje sudý počet variant, aby se zamezilo 

případnému neutrálnímu hodnocení. 

V prvotních fázích se experimentovalo se i s variantou zavedení šesti bodové slovní 

škály, která byla však po důkladnějším zvážení zamítnuta. Vzhledem k rozsahu a délce 

samotného dotazníku byly rozhodnuto o použití čtyř bodové škály.  

Ve druhé fázi přípravy dotazníku byl stanoven konečný počet otázek (17 + 3 otevřené 

otázky). Dotazník byl rozdělen do výše uvedených 4 částí. Mezi statisticky hodnocené části 

řadíme jenom první tři. Těmto částem a následně otázkám byly 6 zainteresovanými pracovníky 

společnosti přiděleny stupně důležitosti na bodové škále od 1 do 10. Tyto přiřazené hodny byly 

použity pro následné vyhodnocování provedeného dotazníkového šetření.  

Z důvodu firemního zaměření převážně na český trh byl dotazník vytvořen jen v českém 

jazyce. 

4.2 Velikost vzorku pro dotazování 

Firma má za dobu svého působení v adresáři více než 9 tisíc kontaktů. Firma provádí 

kalibrace pro zprostředkovatele metrologických služeb a další kalibrační laboratoře takže je 

velmi obtížné určit přesné množství zákazníků. Dále také je díky různé délce platnosti kalibrace 

velmi těžké určit kolik zákazníků je aktivních a kolik přešlo ke konkurenci nebo s podnikáním 
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skončilo. Z těchto důvodů byl pro dotazování vybrán vzorek zákazníků, u kterých byla 

provedena kalibrace v posledních dvou letech. Zahraniční zákazníci nebyli do průzkumu 

zahrnuti a to z důvodu jejich malého počtu pro, který by se nevyplatilo překládat dotazník do 

jejich jazykové mutace. Na základě těchto kritérií bylo kontaktováno 500 zákazníků. Jelikož se 

počítá s poměrně nízkou návratností, byl zvolen hodnotící vzorek o velikosti 100 - 150 

zákazníků. 

4.3 Distribuce 

Proces distribuce dotazníku probíhal v období mezi 9 a 15 kalendářním týdnem. Jako 

nejvhodnější forma distribuce byl zvolen internetový dotazník. Pomocí webového nástroje 

google forms byl vytvořen interaktivní dotazník a následně na něj byl vygenerován odkaz. Do 

emailových schránek zákazníků byl odeslán odkaz na tento dotazník. Původní dotazník, který 

figuruje na stránkách společnosti, jím nahrazen nebyl, neboť tento projekt ještě nedosáhl svého 

konce. Dotazník vytvořený pomocí webového nástroje je obsažen v příloze č. 7. Tento způsob 

distribuce byl zvolen, protože firma disponuje obsáhlou databází svých obchodních kontaktů.  

Po 7 týdenních pokusech o oslovení co největšího počtu zákazníků se do firmy vrátilo 

116 vyplněných dotazníků. Díky tomuto počtu bylo dosaženo potřebného množství pro 

hodnotící vzorek. První část prováděného výzkumu je z hlediska zpětné vazby od zákazníků 

považována za úspěšnou.  

4.4 Zpracování získaných dat 

Způsob následného hodnocení dotazníkového šetření byl konzultován s firmou 

MEROS. Po prostudování odborné literatury a konzultacích přímo ve firmě byly vybrány 

způsoby hodnocení tohoto dotazníkového šetření. Výsledky z vybraných metod budou mezi 

sebou vzájemně porovnávány, díky čemuž bude možno určit priority, na které bude potřeba se 

zaměřit a navrhnout způsob pro jejich zlepšení. Pro získání dat bude použito nástroje Google 

Forms a následné vyhodnocování bude probíhat v programu Microsoft Excel.  

Prvním použitým způsobem hodnocení byla spokojenost. Z dotazníků získaných 

pomocí nástroje Google Forms byla data pro lepší zpracování převedena do číselné podoby 

příloha č. 8. Pomocí nástroje MS Excel byla vytvořena tabulka četností a vypočítáno několik 

statistických charakteristik, tato tabulka je obsažena v příloze č. 9. Hlavní statistickou 

charakteristikou je v  případě spokojenosti aritmetický průměr. Ten je dále pro lepší přehlednost 

převeden na procenta. 
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Na základě dohody s firmou byl zvolen individuální přístup ke všem hodnoceným 

otázkám. Požadovaná hodnota průměrné spokojenosti zákazníků ve všech otázkách byla firmou 

stanovena na minimální hodnotu spokojenosti 3,5 (83,33%).  

Zcela nezávisle budou vyhodnoceny otázky č. 18, 19 a 20. Tyto otázky se již nezaměřují 

na námi zkoumané části, ale přesto mohou poskytnout užitečné informace a podněty k zlepšení. 

Obzvláště v otázce č. 18 vidí firma možné potencionální návrhy ze strany zákazníků pro její 

další rozšíření. Samozřejmě ji zajímají i případné problémy s kterými se zákazník mohl setkat, 

případně jeho návrhy na zlepšení.  

Druhý způsob hodnocení dotazníkového šetření je metoda důležitostí. Každé hodnocené 

otázce je přiřazena hodnota důležitosti na škále od 0,1 do 1. Tato hodnota je dále násobena 

s hodnotou pro danou oblast a na základě toho je pak vypočtena váha otázky v rámci celého 

dotazníků. Následně jsou otázky seřazeny podle jejich důležitosti a největší pozornost je 

věnována těm, které dosáhly spokojenosti menší než 3,5 (83,33%) a mají současně vysokou 

důležitost. Dále se podíváme také na otázky s vysokou spokojeností avšak s nízkou důležitostí.  

Třetí metodou výzkumu je přístup z hlediska diference. V samostatné tabulce seřadíme 

rozdíly mezi přiřazenými hodnotami důležitosti a průměrnou hodnotou spokojenosti. Otázky 

s nejvyšším rozdílem budou ty, na které se budeme muset zaměřit a najít kroky pro jejich 

zlepšení. Je však třeba věnovat pozornost všem otázkám. Z námi vypočtených hodnot si určíme 

priority pro hodnocení.  

Poslední metodou hodnocení je otestování hypotézy spokojenosti zákazníků 

s jednotlivými částmi dotazníku. 

Závěrem jsou porovnány priority ze tří vybraných metod. Z těchto výsledků se bude 

dále vycházet při tvorbě závěrečných doporučení.  

4.5 Analýza výsledků dotazníkového šetření 

V následující analýze výsledků již nebude uvedeno celé znění možných odpovědí ale 

jen její číselné hodnocení. Plná znění otázek a možnosti odpovědí jsou uvedena v příloze č. 7. 

Pro lepší čitelnost zjištěných hodnot jsou v příloze č. 11 uvedena grafická znázornění četnosti 

jednotlivých otázek.  

Jak již bylo zmíněno byl naplněn cílový počet vyplněných dotazníků. Celkem se vrátilo 

116 vyplněných dotazníků. To při osloveném počtu 500 oslovených zákazníků dělá 23,2 %. 
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Tato hodnota je vzhledem k počtu oslovených zákazníků docela nízká. Autor i firma přikládají 

tuto nízkou návratnost neochotě zákazníků vyplňovat dotazníková šetření. Firma se proto do 

budoucna rozhodla, že při realizaci dalšího průzkumu bude poskytovat respondentům malou 

odměnu ve výši slevy 2% z ceny kalibrace a doufá, že díky tomu se v příštích šetření návratnost 

podstatně zvedne.  

4.5.1 Hodnocení spokojenosti 

Kvalita 

Otázka č. 1: Jak hodnotíte rozsah kalibračních služeb? 

Tabulka 4.1: Odpovědi na otázku č. 1 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

1 73 27 0 0 3,73 91% 0,45 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Z výsledků vidíme, že odpovědi na otázku dosahují požadované spokojenosti. Další 

statistika potvrzuje, že v rozložení odpovědí nedošlo k žádným výkyvům. Zákazníci jsou dle 

zjištění s rozsahem kalibračních služeb spokojeni a z hlediska této metody výpočtu není třeba 

otázku řadit mezi prioritní.  

Otázka č. 2: Jak hodnotíte dobu dodání kalibrace? 

Tabulka 4.2: Odpovědi na otázku č. 2 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

2 60 35 5 0 3,55 85% 0,59 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

S dobou dodání kalibrace je většina respondentů spokojena ale našlo se i 5 respondentů, 

kteří spokojeni nebyli. Zjištěná skutečnost je přisuzována většímu vytížení laboratoře před 

koncem kalendářního roku případně velkému zatížení pracovníků, kteří vyjíždějí na externí 

kalibrace. Celkově však otázka vykazuje pozitivní výsledky, proto nebude uvedena mezi 

prioritní.  
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Otázka č. 3: Jak hodnotíte kvalitu kalibračního listu (stálost tisku, kvalitu papíru, atd.)? 

Tabulka 4.3: Odpovědi na otázku č. 3 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

3 79 21 0 0 3,79 93% 0,41 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Všichni dotázaní jsou velmi nebo spíše spokojeni s kvalitou kalibračního listu, proto 

není třeba věnovat této otázce pozornost. Je však třeba zachovat současnou kvalitu a 

monitorovat dodávky papíru pro kalibrační listy.  

Otázka č. 4: Jak hodnotíte kvalitu kalibračního štítku (odolnost, kvalita tisku atd.)? 

Tabulka 4.4: Odpovědi na otázku č. 4 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

4 70 30 0 0 3,7 90% 0,46 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Ze shromážděných dat vyplývá, že zákazníci jsou spokojeni s kvalitou kalibračního 

štítku. Toto je pro firmu dobrá zpráva neboť přešla před nedávnou dobou na nový typ 

kalibračních štítků a dle získaných dat z průzkumu spokojenosti je vidět, že se investice 

vyplatila. Firma přešla z klasického tisku na profesionální řešení pro tisk odolných štítků a nejen 

díky tomuto průzkumu se utvrdila, že šlo o krok správným směrem.  

Otázka č. 5: Jak hodnotíte kvalitu balení měřidel? 

Tabulka 4.5: Odpovědi na otázku č. 5 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

5 56 29 8 0 3,52 83,71% 0,65 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Na otázku číslo 5 odpovědělo jen 93 dotazovaných, neboť firmy z blízkého okolí si svá 

měřidla vyzvedávají osobně. Celkově jsou zákazníci s kvalitou balení spokojeni, avšak 

průměrná hodnota sice dosahuje požadovaného kritéria ale je zároveň nejnižší v rámci sekce 

kvality. Osm zákazníků nebylo spokojeno s kvalitou balení svých měřidel, což může být 
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způsobeno neodesláním měřidel v zákazníkových původních obalech. K tomuto dochází 

z důvodů neuvedení požadavku na vrácení měřidel v původních obalech a také z důvodu proto, 

že dosud firma nevede evidenci a skladování krabic, které zákazník poslal společně s měřidlem.  

Otázka č. 6: Jak hodnotíte kvalitu dopravce Vašich měřidel? 

Tabulka 4.6: Odpovědi na otázku č. 6 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

6 65 23 5 0 3,65 88,17% 0,58 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Otázka byla opět zodpovězena jen zákazníky se zkušeností s balením a dopravou 

měřidel. Firma před 2 lety změnila svého dodavatele logistických služeb a i na základě tohoto 

průzkumu si ověřuje spokojenost svých zákazníků s touto změnou. Výsledky ukazují, že změna 

byla k dobrému a až na 5 zákazníků, kterých se tato otázka týká, jsou všichni spokojeni. Možná 

příčina nespokojenosti může spočívat v horším zastižení některých soukromých osob, neboť 

doručovatelé navštěvují fyzické osoby spíše v odpoledních hodinách. Toto je však spíše 

problém komunikace mezi zákazníkem a přepravcem. Celkově je firma spokojena a podle 

průzkumu i její zákazníci hodnotí nového dodavatele logistických služeb pozitivně.  

Obchod a servis 

Počet respondentů v oblasti obchodu a servisu je na rozdíl od ostatních podstatně nižší, 

neboť se jedná o doplňkovou službu. Firma se na tuto oblast nijak zvlášť nezaměřuje a její 

propagace je nulová. Přesto se našli i zákazníci, kteří mají o této službě povědomí a byli schopní 

odpovědět na položené otázky.  

Otázka č. 7: Jak jste spokojen s nabídkou prodeje měřidel? 

Tabulka 4.7: Odpovědi na otázku č. 7 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

7 38 19 7 3 3,37 79,1% 0,85 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Informace o nabídce prodeje měřidel má jen 67 dotázaných což je přisuzováno nízké 

informovanosti o webových stránkách, které jsou obsahem otázky č. 12. Z uvedené tabulky 
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vyplývá, že nabídka měřidel je pro zákazníky nedostatečná a i hodnota průměrné spokojenosti 

nedosahuje požadované hodnoty. Tato otázka bude tedy předmětem dalšího zkoumání.  

Otázka č. 8: Jak jste spokojen s rychlostí vyřízení objednávky na nákup měřidla? 

Tabulka 4.8: Odpovědi na otázku č. 8 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

8 29 19 8 0 3,38 79,17% 0,73 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Ze 100 hodnocených dotazníků má 56 respondentů zkušenosti s nákupem měřidla. 

Jedná se převážně o nákupy teploměrů pro potravinářský průmysl. Jejich nabídka dle otázky č. 

7 není dostatečná, a jelikož ani zde průměrná hodnota spokojenosti nedosahuje požadované 

hodnoty, bude také tato otázka předmětem dalšího zkoumání.  

Otázka č. 9: Jak jste spokojen s nabídkou sortimentu servisních služeb? 

Tabulka 4.9: Odpovědi na otázku č. 9 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

9 15 7 2 1 3,44 81,33% 0,82 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Velmi málo dotázaných má povědomí o nabídce servisních služeb. Tento problém je 

opět přisuzován nízké kvalitě webových stránek viz otázka 12. Otázka nedosahuje hodnoty 

požadované průměrné spokojenosti a bude proto předmětem dalšího zkoumání.  

Otázka č. 10: Jak jste spokojen s rychlostí vyřízení objednávky na servis měřidla? 

Tabulka 4.10: Odpovědi na otázku č. 10 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

10 11 7 1 0 3,53 84,21% 0,61 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Devatenáct dotázaných má zkušenosti se servisními službami poskytovanými 

společností. Většina dotázaných je spokojena až na jednoho. Nastalou situaci můžeme 

připisovat na vrub občas problematickému určení typu měřidla, neboť některé přístroje jsou již 



45 

velmi opotřebeny a čitelnost jejich servisních čísel a štítků výrobce je velmi malá. Také se stává, 

že objednávka je velice široce pojata a čas její specifikace může značně protáhnout dobu jejího 

vyřízení.  

Otázka č. 11: Jak jste spokojen s kvalitou servisních služeb? 

Tabulka 4.11: Odpovědi na otázku č. 11 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

11 13 6 0 0 3,68 89,47% 0,48 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Z uvedené tabulky vyplývá, že když už zákazníci využijí našich servisních služeb tak 

jsou s nimi spokojeni. Ve většině případů je oprava provedena ke spokojenosti zákazníka. 

Drobné problémy však nastávají v poslední době s přístroji ještě ruské výroby, na které jsou již 

velmi obtížně sehnatelné součástky. Zde vidíme příležitost pro pracovníka, který má na starosti 

prodej měřidel, aby společně se servisním technikem doporučili a nabídli zákazníkovi nový 

přístroj jako náhradu na jeho stávající.  

Komunikace 

Otázka č. 12: Jak hodnotíte kvalitu webových stránek? 

Tabulka 4.12: Odpovědi na otázku č. 12 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

12 26 31 35 0 2,90 63,41% 0,81 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Úroveň hodnocení kvality webových stránek je společně s termíny kalibrace nejhůře 

hodnocenou otázkou v rámci celého dotazníkového šetření. Z dotázaných, kteří mají povědomí 

o webových stránkách společnosti je nejvíce dotázaných mírně nespokojeno s kvalitou 

webových stránek. Průměrné hodnocení spokojenosti vychází pod přijatelnou hranící a tato 

otázka bude předmětem dalšího šetření.  
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Otázka č. 13: Jak jste spokojen s rychlostí reakce na vaše požadavky? 

Tabulka 4.13: Odpovědi na otázku č. 13 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

13 33 40 27 0 3,06 68,67% 0,78 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Rychlost vyřizovaní požadavků zákazníků na kalibraci, nedosáhla požadovaných 

hodnost. Většina zákazníků s ní sice byla spokojena, ale našla se značná část, které byla 

opačného názoru. Většina požadavků chodí do e-mailových schránek společnosti a ty jsou 

kontrolovány a vyřizovány ve většině případů okamžitě. Důvod tohoto hodnocení není zřejmý 

a bude provedeno další šetření, které povede k identifikaci příčiny nízkého hodnocení.  

Otázka č. 14: Jak jste spokojen s termíny od provedení objednávky po její fakturaci? 

Tabulka 4.14: Odpovědi na otázku č. 14 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

14 26 38 36 0 2,90 63,33% 0,78 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Dle otázky číslo 14 je značná část zákazníků nespokojena s celým procesem kalibrace. 

Samotný proces kalibrace je popsán v kapitole 3.13. průměrná spokojenost nedosahuje 

požadované hodnoty a na tuto otázku se ještě dále zaměříme.  

Otázka č. 15: Jak hodnotíte úroveň komunikace, odbornost a přístup kalibračních techniků? 

Tabulka 4.15: Odpovědi na otázku č. 15 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

15 46 52 2 0 3,44 81,33% 0,54 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Úroveň komunikace a odbornosti kalibračních techniků skončila jen těsně pod 

požadovaným kritériem. Možných příčin tohoto neúspěchu je několik, a proto bude otázka 

podrobena dalšímu šetření.  
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Otázka č. 16: Jak hodnotíte úroveň komunikace a odbornost pracovníků příjmu a výdeje 

měřidel? 

Tabulka 4.16: Odpovědi na otázku č. 16 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

16 52 48 0 0 3,52 84% 0,5 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zákazníci jsou spokojeni s prací pracovníků příjmu 

a výdeje měřidel. Tento výsledek je pro firmu velmi potěšující, protože ve většině případů k 

prvnímu osobnímu kontaktu dochází právě na tomto oddělení. Průměrná spokojenost jen lehce 

překročila požadovanou hodnotu a tak se nabízí prostor pro další zlepšení.  

Otázka č. 17: Jak hodnotíte úroveň komunikace managementu? 

Tabulka 4.17: Odpovědi na otázku č. 17 

Otázka 4b 3b 2b 1b Průměr V % Směrodatná 

odchylka 

17 45 37 0 0 3,55 84,96% 0,5 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Ne všichni zákazníci mají zkušenosti s komunikací s managementem společnosti. Tuto 

zkušenost mají většinou stálí zákazníci při jednání o dlouhodobých smlouvách a případných 

slevách. Management je s výsledky šetření spokojen a je rád, že zákazníci hodnotí jeho práci 

pozitivně.  
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Stanovení priorit podle výsledků metody hodnocení spokojenosti 

Tabulka 4.18: Stanovení priorit podle výsledků metody hodnocení spokojenosti 

Otázka č. 7 Jak jste spokojen s nabídkou prodeje měřidel? 

Otázka č. 8 Jak jste spokojen s rychlostí vyřízení objednávky na nákup měřidla? 

Otázka č. 9 Jak jste spokojen s nabídkou sortimentu servisních služeb? 

Otázka č. 12 Jako hodnotíte kvalitu webových stránek? 

Otázka č. 13 Jak jste spokojen s rychlostí reakce na vaše požadavky? 

Otázka č. 14 Jak jste spokojen s termíny od provedení objednávky po její fakturaci? 

Otázka č. 15 Jak hodnotíte úroveň komunikace, odbornost a přístup kalibračních 

techniků? 

Zdroj: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti – příloha č. 9 

Uvedená tabulka zobrazuje 7 problematických oblastí, které vyplynuly z hodnocení 

metodou spokojenosti. Oblasti kde nebylo dosaženo požadované kritérium průměrné 

spokojenosti 3,5 (83,33%). Jejich jednotlivá hodnocení jsou uvedena výše. Zde jsou uvedeny 

jen jako souhrn informací, které budou přesunuty do seznamu zjištěných priorit ze všech 

použitých metod. 

4.5.2 Metoda důležitosti 

Kapitola 4.8 obsahuje postup pro přiřazení důležitosti jednotlivým otázkám. Obsahem 

přílohy č. 10 je tabulka hodnocení důležitosti jednotlivých otázek, která byla vytvořena 

s pracovníky společnosti. Jejich hodnocení důležitosti se rozchází z důvodu oslovení vedoucích 

pracovníků rozdílných oddělení. V následující tabulce je uveden průměr vypočtený z hodnocení 

důležitosti od jednotlivých pracovníků společně s dosaženými hodnotami spokojenosti 

z provedeného dotazníkového šetření. Otázky jsou seřazeny sestupně podle výsledné 

důležitosti. Prvně je zobrazeno rozdělení podle jednotlivých části dotazníku a v závěru je 

zobrazeno rozdělení napříč celým dotazníkem.  
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Srovnání průměrné spokojenosti a důležitosti v oblasti kvality 

Tabulka 4.19: Srovnání průměrné spokojenosti a důležitosti v oblasti kvality 

Otázka Průměrná spokojenost Průměrná důležitost 

1 91% 30,40% 

2 85% 23,20% 

4 90% 14,80% 

3 93% 14,60% 

5 83,87% 9% 

6 88,17% 8% 

Zdroj: Metoda důležitosti – příloha č. 12 

Z tabulky vidíme, že největší důležitost klade firma na rozsah kalibračních služeb, která 

je jednou z nejdůležitějších složek nabídky služeb. Dále je vysoce zaměřena na dobu dodání 

kalibrace, protože rychlost je pro některé zákazníky klíčová při volbě jejich dodavatele 

kalibračních služeb. Kvalita kalibračního listu a štítku se těší přibližně stejné důležitosti a firma 

si je vědoma kvalitního zpracování obou zmíněných položek. Pod 10% se ocitá balení a dodání. 

Tato služba, ač velmi využívána nemá pro firmu již takovou prioritu, neboť do ní bylo 

v posledních letech dosti zasaženo a zatím vše funguje jak má. Proto se pozornost firmy ubírá 

jiným směrem. Hodnota průměrné spokojenosti se zde vyskytuje nad požadovanou hranicí, 

proto z této oblasti není třeba vybírat otázku pro další návrhy a doporučení.  

Srovnání průměrné spokojenosti a důležitosti v oblasti obchodu a servisu 

Tabulka 4.20: Srovnání průměrné spokojenosti a důležitosti v oblasti obchodu a servisu 

Otázka Průměrná spokojenost Průměrná důležitost 

8 79,17% 24,00% 

9 81,33% 21,60% 

7 79,1% 19,80% 

11 89,47% 18,40% 

10 84,21% 16,20% 

Zdroj: Metoda důležitosti – příloha č. 12 

V oblasti obchodu a servisních služeb nedosahuje firma průměrné spokojenosti. Dle 

hodnocení důležitosti přikládají zainteresované osoby nejvyšší váhu nabídce prodeje měřidel. 

Jedná se o doplňkovou službu, která umožnuje zákazníkům firmy zakoupit doporučený měřicí 
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přístroj dle jejich požadavků již s kalibračním listem a odpadne jim tak jeden krok potřebný 

k jeho použití. Dále se již hodnocení důležitosti pohybuje kolem 20%. Z hodnocení 

spokojenosti zákazníků vyplynuly tři otázky, které nedosáhly na hodnotu požadované průměrné 

spokojenosti. Tyto otázky se objeví dále v souhrnu za hodnocení pomocí metody důležitosti a 

bude jim věnována pozornost při tvorbě návrhů a doporučení.  

Srovnání průměrné spokojenosti a důležitosti v oblasti komunikace 

Tabulka 4.21: Srovnání průměrné spokojenosti a důležitosti v oblasti komunikace 

Otázka Průměrná spokojenost Průměrná důležitost 

14 63,33% 24% 

15 81,33% 23% 

13 68,67% 19% 

12 63,41% 15% 

16 84% 10% 

17 84,96% 9% 

Zdroj: Metoda důležitosti – příloha č. 12 

Hodnocení v rámci skupiny komunikace je nejhůře hodnocenou částí spokojenost 

s termíny od provedení objednávky až po její fakturaci. Průměrná spokojenost nedosahuje 

požadované hodnoty a průměrná důležitost ze strany firmy dosahuje vysokých hodnot, proto 

bude tato otázka předmětem dalšího šetření. Z této oblasti vycházejí další tři otázky v nižším 

než požadovaným hodnocením a budou také předmětem hodnocení v návrzích a doporučeních.  
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Srovnání průměrné spokojenosti a důležitosti v rámci celého dotazníku 

Tabulka 4.22: Srovnání průměrné spokojenosti a důležitosti v rámci celého dotazníku 

Otázka Průměrná spokojenost Průměrná důležitost 

1 91% 17,94% 

2 85% 13,69% 

4 90% 8,73% 

3 93% 8,61$ 

14 63,33% 7,44% 

15 81,33% 7,13% 

13 68,67% 5,89% 

5 83,87% 5,31% 

6 88,17% 4,72% 

12 63,41% 4,65% 

16 84% 3,10% 

17 84,96% 2,79% 

8 79,17% 2,40% 

9 81,33% 2,16% 

7 79,1% 1,98% 

11 89,47% 1,84% 

10 84,21% 1,62% 

Zdroj: Metoda důležitosti – příloha č. 12 

Tentokrát jsou otázky seřazeny podle průměrné důležitosti při hodnocení dotazníků jako 

celku. Pomocí této tabulky vytvoříme závěrečnou tabulku pro tuto metodu, kde si stanovíme 

priority z výsledků měření metodou důležitosti.  
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Stanovení priorit podle výsledků metody důležitosti 

Tabulka 4.23: Stanovení priorit podle výsledků metody důležitosti 

Otázka Průměrná spokojenost Průměrná důležitost 

Otázka č. 14 63,33% 7,44% 

Otázka č. 15 81,33% 7,13% 

Otázka č. 13 68,67% 5,89% 

Otázka č. 12 63,41% 4,65% 

Otázka č. 8 79,17% 2,40% 

Otázka č. 9 81,33% 2,16% 

Otázka č. 7 79,1% 1,98% 

Zdroj: Metoda důležitosti – příloha č. 12 

V této tabulce jsou uvedeny otázky, u kterých nebylo dosaženo požadované míry 

spokojenosti. To však neznamená, že dalším otázkám není třeba věnovat pozornost. U 

zbývajících otázek je třeba minimálně dbát o udržení jejich kvality nad požadovanou hodnotou. 

Je pak již na dalším zvážení firmy zda nějak vylepšovat i neproblematické oblasti.  

Výsledky této metody hodnocení se shodují s výsledky metody spokojenosti 

v problematických oblastech. Na rozdíl od metody spokojenosti je zde díky přiřazené 

důležitosti zohledněna priorita pro samotnou firmu. Všechny problematické otázky opět 

postupují do celkového seznamu zjištěných priorit a budou předmětem dalšího hodnocení, na 

jehož základě budou sepsána doporučení.  

4.5.3 Diference 

V kapitole 4.4 je popsán postup určení diference při hodnocení dotazníku. Otázky jsou 

v následujících tabulkách seřazeny podle vypočtené diference.  
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Srovnání diference v oblasti kvality 

Tabulka 4.25: Srovnání diference v oblasti kvality 

Otázka Průměrná 

spokojenost 

Důležitost Diference 

1 91% 30,4% 60,6% 

2 85% 23,2% 61,8% 

4 90% 14,6% 75,2% 

5 83,87% 9% 74,87% 

3 93% 14,6% 78,4% 

6 88,17% 8% 80,17% 

Zdroj: Diference – příloha č. 13 

V oblasti kvality služeb dosahujeme vysokých hodnot diference, ale průměrná 

spokojenost je v rámci požadovaného kritéria v pořádku proto se touto oblastí nemusíme dále 

zabývat.  

Srovnání diference v oblasti obchodu a servisu 

Tabulka 4.26: Srovnání diference v oblasti obchodu a servisu 

Otázka Průměrná 

spokojenost 

Důležitost Diference 

8 79,17% 24% 55,17% 

7 79,10 19,8% 59,3% 

9 81,33% 21,6% 59,73% 

10 84,21% 16,2% 68,01% 

11 89,47 18,4% 71,07% 

Zdroj: Diference – příloha č. 13 

U obchodu a servisu se menší diference objevuje u tří problematických otázek. Bodou 

proto uvedeny v souhrnné tabulce a následně budou použity pro hodnocení a případná 

doporučení.  
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Srovnání diference v oblasti komunikace 

Tabulka 4.27: Srovnání diference v oblasti komunikace 

Otázka Průměrná 

spokojenost 

Důležitost Diference 

14 63,33% 24% 39,33% 

12 63,415 15% 48,41% 

13 68,67% 19% 49,67% 

15 81,33% 23% 58,33% 

16 84% 10% 74% 

17 84,96% 9% 75,96% 

Zdroj: Diference – příloha č. 13 

V oblasti komunikace se nízká diference objevuje u otázek, které nedosáhly požadované 

míry spokojenosti. Tyto otázky budou uvedeny v souhrnné tabulce a budou sloužit k dalším 

návrhům a doporučením.  

Stanovení priorit podle výsledků metody diference 

Tabulka 4.28: Stanovení priorit podle výsledků metody diference 

Otázka Průměrná 

spokojenost 

Důležitost Diference 

14 63,33% 24% 39,33% 

12 63,41% 15% 48,41% 

13 68,67% 19% 49,67% 

8 79,17% 24% 55,17% 

15 81,33% 23% 58,33% 

7 79,1% 19,8% 59,3% 

9 81,33% 21,6% 59,73% 

Zdroj: Diference – příloha č. 13 

Tato tabulka prezentuje otázky, u kterých nebylo dosaženo požadované míry 

spokojenosti. Výsledky této metody hodnocení se shodují jak s výsledky metody spokojenosti, 

tak s výsledky metody důležitosti na problematických oblastech. Všechny problematické 

otázky taktéž postupují do celkového seznamu zjištěných priorit a budou předmětem dalšího 

hodnocení, na jehož základě budou sepsána doporučení. 
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4.6 Seznam zjištěných priorit 

Tabulka 4.29: Seznam zjištěných priorit  

Hodnocení spokojenosti Metoda důležitosti Diference 

Otázka č. 7 Otázka č. 14 Otázka č. 14 

Otázka č. 8 Otázka č. 15 Otázka č. 12 

Otázka č. 9 Otázka č. 13 Otázka č. 13 

Otázka č. 12 Otázka č. 12 Otázka č. 8 

Otázka č. 13 Otázka č. 8 Otázka č. 15 

Otázka č. 14 Otázka č. 9 Otázka č. 7 

Otázka č. 15 Otázka č. 7 Otázka č. 9 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka uvádí problémy zjištěné pomocí všech tří metod vyhodnocování dotazníkového 

šetření. Je jasně patrné, že všechny použité metody ukazují na stejné problémy. Jediný rozdíl je 

v pořadí těchto problémů. Na tyto otázky se dále zaměříme v návrzích a doporučeních.  

4.7 Testování hypotéz 

Jako poslední metoda pro hodnocení dotazníku bylo zvoleno testování hypotéz. Pro 

každou část dotazníku byla stanovena samostatná hypotéza, která byla následně vypočtena.  

Kvalita 

Podle části dotazníků zaměřené na kvalitu byly formulovány následující hypotézy: 

- HO – Zákazníci nejsou spokojeni s kvalitou služeb, 

- H1 – Zákazníci jsou spokojeni s kvalitou služeb. 

Tabulka 4.30: Testování hypotéz - Kvalita  

Kvalita  

Průměr 3,655 

Výběrový rozptyl 0,287 

Výběrová směrodatná odchylka 0,536 

Kritérium pro přijetí 3,5 

Proměnné 586 

Test 7,010 

Kritická hodnota rozdělení 1,964 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na základě výsledků testu přijímáme alternativní hypotézu a můžeme říci, že zákazníci 

společnosti jsou spokojeni s kvalitou služeb. 

Obchod a servis 

Podle části dotazníku zaměřené na obchod a servis byly formulovány následující 

hypotézy: 

- HO – Zákazníci nejsou spokojeni s kvalitou obchodu a servisu 

- H1 – Zákazníci jsou spokojeni s kvalitou obchodu a servisu 

Tabulka 4.31: Testování hypotéz – Obchod a servis 

Obchod a servis  

Průměr 3,480 

Výběrový rozptyl 0,571 

Výběrová směrodatná odchylka 0,755 

Kritérium pro přijetí 3,5 

Proměnné 186 

Test -0,366 

Kritická hodnota rozdělení 1,973 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle vypočtených hodnost přijímáme nulovou hypotézu, která tvrdí že zákazníci nejsou 

spokojeni s obchodem a servisem ve společnosti. 

Komunikace 

Podle části dotazníku zaměřené na komunikaci byly formulovány následující hypotézy: 

- HO – Zákazníci nejsou spokojeni s kvalitou komunikace, 

- H1 – Zákazníci jsou spokojeni s kvalitou komunikace. 

Tabulka 4.32: Testování hypotéz - Komunikace 

Komunikace  

Průměr 3,228 

Výběrový rozptyl 0,523 

Výběrová směrodatná odchylka 0,723 

Kritérium pro přijetí 3,5 

Proměnné 574 

Test -8,998 

Kritická hodnota rozdělení 1,964 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Poslední hypotéza zaměřena na oblast komunikace přijímá hypotézu H0 dle níž nejsou 

zákazníci spokojeni s úrovní komunikace. 

Pomocí výpočtu těchto hypotéz jsme kontrolovali námi zjištěné skutečnosti z použitých 

metod hodnocení dotazníkového šetření. Bylo potvrzeno, že problémy společnosti spatřují 

dotazovaní v kvalitě obchodu a servisu a dále v komunikaci. Na tyto dvě části by se firma měla 

tedy zaměřit.  

4.8 Vyhodnocení otevřených otázek 

Poslední část dotazníku byla zaměřena na otevřené otázky. Vznikl zde prostor pro 

dotazované vyjádřit názor svými vlastními slovy. Následující kapitola zachycuje jejich reakce, 

které budou použity pro další hodnocení a doporučení pro společnost. Tyto otevřené otázky 

byly zodpovězeny v minimálním množství. Přesto těmto návrhům a případným problémům 

přikládá firma velkou váhu. 

Otázka č. 18: Postrádáte něco v nabídce služeb společnosti? (rozšíření veličin nebo 

rozsahu akreditace a podobně) 

Tabulka 4.33: Odpovědi na otázku č. 18 

Kalibrace momentových klíčů 

Kalibrace měřidel průtoku  

Kalibrace akustické frekvence 

Kalibrace luxmetrů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Od této otázky si firma slibovala návrhy od samotných zákazníků na rozšíření nabídky 

služeb. Přesto, že se odpovědí sešlo poměrně málo, je za tyto návrhy firma nesmírně vděčná. 

Tyto budou zohledněny při tvorbě návrhů a doporučení. 

Otázka č. 19: Setkali jste se s nějakými problémy s kvalitou služeb společnosti? 

Tabulka 4.34: Odpovědi na otázku č. 19 

Překlep v kalibračním listu 

Chyby v kalibračním listu způsobené nedostatečnou aktualizací předcházejícího 

Dlouhá doba dodání kalibračních listů  

Chybně uvedené výrobní nebo evidenční číslo měřidla 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Problémy, na které zákazníci firmy narazili, se týkají většinou drobných nepřesností a 

překlepů. Kalibrační listy jsou před odesláním zákazníkovi několikrát kontrolovány a i přesto 

dochází k občasným překlepům. Bohužel ani nejnovější kancelářský baliček není schopen 

odhalit veškeré překlepy proto jediným možným opatřením je okamžitá náprava problému 

ihned po jeho identifikaci. Co se týče dlouhé doby dodání kalibračních listů, je zde velmi těžké 

hodnotit, proč k tomuto došlo. Téměř ve všech případech jdou kalibrační listy společně 

s měřidlem v jednom balíku. Výjimku tvoří externí kalibrace, kdy jsou kalibrační listy 

zpracovány kalibračním technikem až v místě pracoviště. Zde může docházet k jistému 

zpoždění, neboť se kalibrační listy posílají až jako jeden celek a v případě velkého množství 

kusů je to záležitost na delší dobu. Veškeré připomínky budou dále zkoumány a bude na ně 

reagováno v rámci návrhů a doporučení. 

Otázka č. 20: Máte nějaké návrhy jak současnou úroveň zlepšit? 

Tabulka 4.33: Odpovědi na otázku č. 20 

Umístit oficiální ceník na web 

Zpřehlednění webu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jediným návrhem na zlepšení úrovně je umístění ceníku na web společnosti. Jak již bylo 

zmíněno web je hodnocen velice špatně a firma budu tomuto komunikačnímu kanálu věnovat 

patřičnou pozornost.  
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4.9 Návrhy a doporučení pro zvýšení spokojenosti zákazníků 

Závěrečné návrhy a doporučení jsou rozděleny do čtyř oblastí stejně, jako tomu bylo 

v dotazníku. Hlavní pozornost je upřena na oblasti, které respondenti hodnotili negativně. Dále 

bude věnována pozornost všem otevřeným otázkám a budou z nich vyvozeny návrhy a 

doporučení.  

Shrnutí a doporučení z oblasti kvality 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že zákazníci jsou s kvalitou služeb 

spokojeni. Přímý zásah není v oblasti kvality potřeba, neboť spokojenost ze strany zákazníků 

je na dobré úrovni. Toto je pro firmu dobré znamení, neboť kvalita je pro ni na prvním místě. 

Přesto by i tyto oblasti měly podléhat pravidelnému hodnocení a skupina odpovídající za kvalitu 

by se měla zabývat veškerými návrhy a doporučeními, které vzejdou ze strany zákazníků. Již 

teď je třeba zaměřit svou pozornost na otázku doby kalibrace a na kvalitu balení.  

Lehce nižší hodnoty se objevily u otázky na dobu kalibrace. Standartní doba kalibrace 

jsou 2 týdny. Toto lehce nižší hodnocení můžeme připisovat sezonnímu trendu. Největší nápor 

má firma v období letních celozávodních dovolených a před koncem kalendářního roku. Tyto 

výkyvy firma vyrovnává využitím pracovníků na dohodu o provedení práce. Této otázce je 

třeba věnovat zvýšenou pozornost a v případě byť jen malého zhoršení je třeba sjednat nápravná 

opatření. Rychlost provedení kalibrace je hned za její kvalitou priorita firmy.  

Další lehce nižší hodnota se týkala otázky o balení měřidel. Jelikož jsou měřidla ve 

většině případů velmi citlivé přístroje, je na jejich balení brán zřetel. Měřidla jsou balena do 

bublinkové folie, a krabice, ve které putují, je následně vycpána skartovaným papírem. Od 

aktuálního dodavatele logistických služeb není hlášena v průběhu posledního roku žádná 

rozbitá nebo ztracená zásilka. Tato část kvality je považována za akceptovatelnou. 

Shrnutí a doporučení z oblasti obchod a servis 

Na rozdíl od kvality služeb v sekci obchod a servis nejsou zákazníci tak spokojeni, jak 

by měli být. Jejich nespokojenost je v nabídce měřidel k přímému prodeji a s ním souvisejícím 

vyřízením a s nabídkou servisních služeb.  

Co se týče nabídky, tak ta je ve firmě opravdu malá neboť se jedná jen o doplňkovou 

obchodní činnost a proto se na ní firma až tak moc nezaměřuje. V současné době jsou v nabídce 

na požádání převážně teploměry pro potravinářský průmysl. V případě požadavků zákazníka 
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na sofistikovanější měřidlo firma doporučí jednoho ze svých smluvních partnerů, který je buď 

výrobcem potřebného měřidla, nebo má v oboru prodeje měřidel bohaté zkušenosti.  

Rychlost vyřízení objednávky je přímo závislá na specifických požadavcích zákazníka 

a velmi těžko se hodnotí. Standardně používané potravinářské teploměry má firma skladem a 

po provedení kalibrace je neprodleně expeduje zákazníkovi, ale nestandardní měřidla se mu 

snaží nejprve zajistit prostřednictvím svých partnerů, případně zákazníkovi doporučí prodejce.  

Poslední problematickou částí je nabídka servisních služeb. Z průzkumu vyplývá, že 

většina dotázaných nemá povědomí nebo zkušenosti se servisními službami prováděnými 

společností. Na druhou stranu v případě, že zkušenost mají, jde o pozitivní zkušenost. Firma 

souhlasí s tím, že její nabídka servisních služeb nepatří k nejširším, ale tento nedostatek 

doplňuje spoluprací s výrobci měřidel, kteří nabízejí i jejich servisní opravy a s předními 

opravnami měřidel v zemi.  

Jelikož se jedná o doplňkové služby a nejsou pro firmu tak prioritní jako kvalita a 

komunikace jsou zjištěné výsledky považovány za uspokojivé. Pro budoucí rozvoj je však třeba 

soustředit se i na doplňkové služby, které také utváří obraz společnosti. Z průzkumu jasně 

vyplývá, že povědomí o sekci obchodu a servisu firmy je velmi malé a do budoucna je třeba ho 

zlepšit. Jendou z možných variant zviditelnění je propagace pomocí webových stránek, které 

budou zmíněny v části komunikace.  

Doporučení z oblasti komunikace 

Stejně jako v případě obchodu a servisu je bohužel v i oblasti komunikace zákazník se 

službami společnosti nespokojen. Zde je nejvíce zákazníků nespokojeno s termíny od provedení 

objednávky po její fakturaci. Dalšími problémy jsou kvalita webových stránek, rychlost reakce 

na zákazníkovy požadavky a úroveň komunikace kalibračních techniků.  

Kvalita webových stránek patřila mezi jednu z nejhůře hodnocených otázek v rámci 

celého dotazníku. Web společnosti je na dnešní dobu graficky velmi zastaralý a od roku 2009 

nebyl nějak významně pozměněn. I přes tyto nedostatky je web hojně navštěvován a přes 

poptávkový formulář, který je na webu umístěn přichází do firmy každý týden několik nových 

objednávek. Web dále postrádá přímo vytvořené cizojazyčné lokalizace a překlad je řešen 

promocí nástroje google translate, který není úplně ideální. Proto by bylo vhodným krokem 

udělat redeging webových stránek.  
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Špatný výsledek v rychlosti reakce na požadavky byl pro firmu velkým šokem. Firma 

se snaží reagovat na požadavky a e-maily od zákazníků do 24 hodin. Problém může nastat 

v případě odpoledních pátečních požadavků. Bohužel celých 27% procent je s touto situací 

nespokojeno. Nové požadavky přicházejí na hlavní firemní e-mail, který je pravidelně 

kontrolován a na tyto e-maily je odpovídáno v nejkratším možném čase. V případě již 

zavedených firem jsou e-maily zasílány přímo kalibračním technikům a může se stát, že 

v případě, že je technik na služební cestě nebo není z nějakého jiného důvodu přítomen 

v zaměstnání, jsou reakce na e-maily opožděné. Systém automatické odpovědi v nepřítomnosti 

je dle průzkumu zákazníky požadován za nedostatečný. Aby k tomuto nedocházelo, doporučuje 

se zavést v případě nepřítomnosti zaměstnance odpovědnou osobu pro odpovědi na e-mail.  

Spokojenost zákazníků s termíny byla pro firmu dalším nemilým překvapením. Jak již 

bylo zmíněno v části o kvalitě, jsou zákazníci spokojeni se samotnou dobou kalibrace. Problém 

v tomto případě nastává při souvisejících úkonech. Celý proces se prodlouží díky tvorbě 

kalibračních listů a faktury. Někdy dochází k dalšímu prodloužení v případě opravy měřidel, ať 

už ve firmě nebo u některého ze smluvních partnerů. Aktuálně je ve firmě používán jen 

kancelářský balíček MS office, ke zkrácení procesu kalibrace by mohlo vést použití 

sofistikovanějšího informačního systému.  

U úrovně komunikace kalibračních techniků se většina zákazníků vyjádřila jako 

spokojena či velmi spokojena. Našli se však dva zákazníci, kteří nebyli s kvalitou komunikace 

příliš spokojeni. Je velmi těžké říci, proč k tomu došlo, ale ze zkušenosti se dá říci, že zákazník 

nemusel být spokojen s technikem nabízeným termínem a proto se uchýlil k příslušnému 

hodnocení. Komunikace techniků těsně nedosáhla požadované úrovně průměrné spokojenosti, 

ale jelikož se jedná o technickou pozici je i hodnocení blízké hranici spokojenosti bráno firmou 

jako úspěch. Pro další zlepšení její úrovně by bylo třeba vyhledat nějaké školení pro soft skills 

a umožnit zaměstnancům účast na něm.  

Doporučení dle odpovědí na otevřené otázky 

Z otázky na rozšíření nabídky kalibračních služeb vyplynul zájem o kalibrace 

momentových klíčů, měřidel průtoku, akustické frekvence a luxmetrů. Aktuálně se firma snaží 

o zavedení kalibrace luxmetrů do nabídky svých služeb a je ráda, že výsledky dotazníku 

potvrdily její volbu rozšíření nabídky tímto směrem. Požadavek na kalibraci momentových 

klíčů firma již před delší dobou zvažovala ale pro nevelký zájem a náročnost na prostory byl 

v té době zamítnut. Situace se však obrátila a zájem o kalibrace se zvětšuje a pracoviště pro 
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jejich kalibraci bylo zařazeno do návrhu nové budovy. Firma tuto službu tedy přidá do svého 

portfolia, a jakmile se přestěhuje a akredituje pro kalibrace momentových klíčů, začne tuto 

službu nabízet svým zákazníkům. Zařazení kalibrace měřidel průtoku firma do své nabídky 

neuvažuje neboť kalibrace těchto měřidel je velmi náročná na prostor a vybavení. Dále také je 

v tomto oboru velká konkurence. Kalibrace měřidel pro zpracování akustické frekvence firma 

taktéž neuvažuje z důvodu vysoké náročnosti na prostor a velmi vysoké pořizovací ceny 

potřebného vybavení. Poptávka po těchto měřidlech není ani nijak velká neboť tento typ 

měřidel používají převážně jen krajské hygienické stanice a organizace zabývající se životním 

prostředím.  

Shrnutí doporučení 

Z dat získaných pomocí dotazníkového šetření vyplynuly problémy v oblasti webových 

stránek společnosti, proto byl navržen jejich redesing. Dalším identifikovaným problémem je 

rychlost reakcí na požadavky. Pro jejich zrychlení byl uveden do chodu systém automatického 

přeposílání emailů na hlavní email pro danou laboratoř. Komunikace pracovníků příjmu a 

výdeje se dotázaným také moc nelíbila. Z toho důvodu byl navržen interní kurz na soft skills. 

Efektivita tohoto kurzu by se měla projevit ve zlepšení hodnocení spokojenosti zákazníků. 

Problém s termíny souvisí s celkovým fungováním laboratoře a autor práce by doporučil jeho 

další dlouhodobé sledování. Následně by bylo vhodné provést analýzu úzkého místa, což může 

být obsahem některé z dalších prací.  
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5 Závěr 

Cílem práce bylo provedení měření spokojenosti zákazníků s kvalitou poskytovaných 

služeb ve společnosti MEROS. Toto měření dále na základě několika metod analyzovat a 

následně vyhodnotit. Přesněji by se dal cíl práce rozdělit do několika částí. Prvně bylo na 

základně výsledků průzkumu třeba vyhodnotit, jak zákazníci vnímají kvalitu, kterou jim firma 

nabízí. Jelikož je pro firmu kvalita jejích služeb na prvním místě, je firma spokojena s výsledky 

průzkumu, neboť zákazníci jsou s kvalitou poskytovaných služeb spokojeni. Z této oblasti 

nevyplynuly pro firmu žádné podněty, které by bylo potřeba okamžitě zlepšit. Pro další růst 

společnosti je třeba zachovat minimálně stávající kvalitu služeb, ale spíše se snažit do budoucna 

o její zlepšení.  

Druhou částí bylo zaměření na doplňkovou činnost firmy a to prodej a servis. Tato část 

byla dotázanými sice poměrně málo hodnocena, ale ukázalo se, že má smysl pro společnost si 

tuto doplňkovou službu dále zachovat a v případě volných prostředků se ji pokusit dále rozvíjet.  

Třetí část zaměřená na komunikaci odhalila problémy s webovými stránkami, 

komunikací a s termíny. Na základě zpětné vazby od zákazníků se již na nových webových 

stránkách pracuje a budou obsahovat i doplňkovou službu formou e-shopu se základní nabídkou 

měřidel. 

Poslední část dotazníku byla pro firmu nejpřínosněji, neboť poskytla možnost 

zákazníkům dát své podněty pro návrhy na rozšíření. Na základě tohoto průzkumu firma zařadí 

do své nabídky služeb kalibrace momentových klíčů a luxmetrů.  

Samotné zpracování práce probíhalo se dvou úrovních. V první se jednalo o nastudování 

a zpracování nutných teoretických předpokladů a provedení kroků požadovaných metodikou. 

Dále byla nutná kooperace s pracovníky firmy. Zde si autor práce s firmou společně určili, 

jakým směrem se s dotazníkem chtějí ubírat. První varianta dotazníků byla zcela v režii autora 

práce a následné úpravy do finální podoby byly provedeny v rámci společné diskuse 

s pracovníky společnosti.  

Následovalo určení formy distribuce a po společné dohodě byla vybrána cesta odkazu 

na webovou službu, který byl zaslán emailem, neboť na webových stránkách již jedno šetření 

probíhá. V oblasti vyhodnocení se pracovníci společnosti podíleli na stanovení jejich osobních 

preferencí k vybraným otázkám. Následné vyhodnocení bylo již jen v kompetenci autora práce. 
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Dle získaných teoretických poznatků bylo jasné, že nelze k hodnocení použít jenom 

jednu metodu a proto byly vybrány čtyři metody, které nejlépe zhodnotily veškeré důležité 

aspekty. Již při samotném vyhodnocování otázek se autor díval na jednotlivé otázky nejprve 

samostatně, ale závěrem zkoumané metody je hodnotil v rámci celé zkoumané metody. Po 

provedení vyhodnocení jednotlivých metod byly jejich výsledky následně spojeny do souhrnné 

tabulky, která poskytla podklady pro návrhy a doporučení pro zlepšení kvality v podniku.  

V závěru práce autor provedl návrh konkrétních doporučení pro zlepšení jednotlivých 

nevyhovujících oblastí dotazníku. Firma MEROS výsledky autorovy práce ocenila. Některé 

připomínky a návrhy na zlepšení budou v blízké době realizovány.  

Autor práce navrhnul provedení dalšího průzkumu týkajícího se identifikace úzkého 

místa v procesu od objednávky po fakturaci. Tento návrh byl velmi dobře přijat a společnost jej 

zařadila do svého plánu pro zlepšování kvality služeb.  

Díky této zpětné vazbě od společnosti považuje autor cíl diplomové práce za splněný.  
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Příloha č. 5: Seznam nabízených služeb 

Firma provádí metrologické služby, prodej vybraného sortimentu měřidel a jejich servis v 

následujících oblastech: 

Kalibrace v rozsahu akreditace prováděné v prostorách stálé kalibrační laboratoře. 

Měřidla, zdroje a kalibrátory stejnosměrného a střídavého napětí 

- voltmetry analogové 

- voltmetry číslicové 

- kalibrátory napětí 

- zdroje napětí 

Měřidla, zdroje a kalibrátory stejnosměrného a střídavého proudu 

- ampérmetry analogové 

- ampérmetry číslicové 

- ampérmetry klešťové 

- kalibrátory proudu 

- zdroje proudu 

- proudové transformátory 

Měřidla elektrického odporu a elektrické rezistory 

- ohmmetry 

- odporové můstky 

- technické kompenzátory 

- etalonové odpory 

- odporové dekády 

- kalibrátory odporu 

- klešťové ohmetry 

- měřidla a zdroje impedance 

- RLC mosty 

- střídavé odpory, kondenzátory, indukčnosti a jejich dekády 

Multimetry měřící U, I, R, L, C 

- analogové multimetry 

- číslicové multimetry 

- klešťové multimetry 
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- kalibrátory multimetrů 

Měřidla pro revize elektrických sítí a elektrických předmětů a zkušebních zařízení 

- měřidla impedance vypínací smyčky Rschl 

- měřidla vnitřní impedance sítě Ri 

- měřidla izolačních odporů RISO 

- měřidla zemních odporů RE, RA 

- měřidla přechodových odporů RLO 

- měřidla proudových a napěťových chráničů včetně vypínacích časů 

- měřidla unikajících proudů 

- měřící přístroje univerzální pro revize elektrických sítí 

- měřící přístroje univerzální pro revize elektrických předmětů 

- měřící přístroje pro zkoušky elektrických strojů a předmětů 

- zkušební zařízení pro zkoušky elektrických strojů a předmětů 

- zkušební zařízení pro zkoušky transformátorů 

Měřidla vysokofrekvenčního napětí 

- generátory vf napětí 

- vf milivoltmetry 

- vf sondy 

Měřidla a zdroje vysokého napětí střídavého a stejnosměrného 

- měřidla vn napětí 

- zdroje vn napětí 

- zkušební vn zdroje 

- vn sondy 

Měřidla výkonu 

- wattmetry 

Měřiče a zdroje kmitočtu 

- čítače 

- generátoy 

- kmitočtové normály 

Měřiče času a časového intervalu 

- analogové stopky 

- číslicové stopky 
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- elektrické měřiče času a časového intervalu 

Měřidla otáček 

- otáčkoměry analogové 

- otáčkoměry číslicové 

- otáčkoměry bezdotykové i dotykové 

- stroboskopy 

Ostatní měřidla 

- generátory 

- osciloskopy 

- technologická zařízení obsahující měřidla 

- pH metry (kalibrováno elektricky) 

- testery komponentů – elektrické veličiny 

- testery komponentů – neelektrické veličiny 

- měřící řetězce elektrických veličin 

Měřidla délková 

- koncové měrky rovnoběžné 

- posuvná měřidla 

- oboustranná posuvná měřidla s kruhovým číselníkovým úchylkoměrem a hloubkoměrem 

- posuvné hloubkoměry 

- posuvné výškoměry 

- hloubkoměry s číselníkovým úchylkoměrem 

- posuvné výškoměry s digitální stupnicí 

- posuvné hloubkoměry s digitální stupnicí 

- posuvná měřidle s digitální stupnicí 

- třmenové mikrometry pro vnější měření s pevnými doteky s rozsahem měření do 100 mm 

- porovnávací měrky 

- mikrometry na plech 

- třmenová mikrometrická měřidla s rozšířenými doteky 

- mikrometry na drát 

- mikrometry s digitální stupnicí 

- pasametry a mikropasametry 

- měřidla páková (hmatadla) na plechy a stěny s číselníkovým úchylkoměrem 

- číselníkové úchylkoměry s dílkem stupnice 0,01 mm 
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- číselníkové úchylkoměry s dílkem stupnice 0,001 mm 

- sonkátory, mikrokátory 

- číselníkové úchylkoměry s digitální stupnicí 

- válečkové kalibry 

- ploché kalibry 

- třmenové kalibry jednostranné a oboustranné 

- válcové kontrolní trny 

- lístkové spároměry 

Měřidla tlaku 

- analogové deformační manometry 

- analogové manovakuometry 

- digitální manometry 

- digitální manovakuometry 

- diferenční tlakoměry 

- převodníky tlaku s elektrickým výstupním signálem 

- diferenční převodníky tlaku s elektrickým výstupním signálem 

- převodníky podtlaku s elektrickým výstupním signálem 

- kalibrátory tlaku 

- měřící řetězce tlaku 

- zapisovače tlaku 

- regulátory tlaku 

Měřidla teploty 

- odporové teploměry 

- termoelektrické články 

- skleněné teploměry 

- elektronické teploměry 

- analogové teploměry 

- zapisovače teploty (datalogery) 

- regulátory teploty 

- radiační pyrometry (infra teploměry) 

- kalibrátory teploty 

- měřící řetězce teploty 
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- teploměry pro měření teploty vzduchu při skladování a přepravě zmrazených a hluboce 

zmrazených potravin 

Měřidla relativní vlhkosti 

- vlhkoměry analogové (vlasové) 

- vlhkoměry elektronické 

- zapisovače relativní vlhkosti 

- měřící řetězce vlhkosti (datalogery) 

Kalibrace v rozsahu akreditace prováděné mimo prostory stálé kalibrační laboratoře – 

externí kalibrace u zákazníka 

Měřidla a zdroje stejnosměrného a střídavého napětí 

- voltmetry analogové 

- voltmetry číslicové 

- zdroje napětí 

Měřidla a zdroje stejnosměrného a střídavého proudu 

- ampérmetry analogové 

- ampérmetry číslicové 

- zdroje proudu 

- proudové transformátory 

Měřidla elektrického odporu 

- ohmmetry 

- odpory 

- odporové dekády 

- odporové můstky 

- RLC mosty 

- střídavé odpory, kondenzátory, indukčnosti a jejich dekády 

Měřidla pro revize elektrických sítí, elektrických předmětů a zkušební zařízení 

- měřidla izolačních odporů 

- měřidla přechodových odporů 

- měřidla unikajících proudů 

- měřící zařízení pro revize elektrických strojů a předmětů 

- měřicí zařízení pro zkoušky elektrických strojů a předmětů 
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- zkušební zařízení pro zkoušky elektrických strojů a předmětů 

- zkušební zařízení pro zkoušky transformátorů 

Měřidla vysokého napětí střídavého a stejnosměrného 

- měřidla vn napětí 

- zdroje vn napětí 

- vn zkušební zdroje 

- vn sondy 

- VN transformátory 

Měřiče a zdroje kmitočtu 

- čítače 

- generátory 

Měřiče času a časového intervalu 

- analogové stopky 

- číslicové stopky 

- elektrické měřiče času a časového intervalu 

Měřidla otáček 

- otáčkoměry analogové 

- otáčkoměry číslicové 

- otáčkoměry dotykové a bezdotykové 

Ostatní měřidla 

- osciloskopy 

- generátory 

- technologická zařízení obsahující měřidla 

- testery komponentů – elektrické veličiny 

- testery komponentů – neelektrické veličiny 

- měřící řetězce elektrických veličin 

Měřidla tlaku 

- deformační tlakoměry 

- převodníky tlaku 

- měřící řetězce tlaku 

- elektronické tlakoměry (digitální) 
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Měřidla teploty 

- měřící řetězce teploty 

- kalící, popouštěcí pece 

- žíhací pece 

- cementační pece 

- muflové pece 

- sterilizátory 

- sušící pece 

- teplotní termostaty 

- vodní lázně 

- teplotní vlhkostní komory 

- zapisovače teploty 

- regulátory teploty 

- elektronické analogové teploměry 

- odporové teploměry 

- termoelektrické články 

- mrazící boxy, lednice 

- biologický termostat 

- chladící a mrazící komory 

- teploměry pro měření teploty vzduchu při skladování a přepravě zmrazených a hluboce 

zmrazených potravin 

Měřidla relativní vlhkosti 

- vlhkostní teplotní komory 

- vlhkostní čidla 

- zapisovače relativní vlhkosti 

- měřící řetězce relativní vlhkosti 

- soustavy pro monitorování teploty a relativní vlhkosti 

Kalibrace prováděné mimo rozsah akreditace v laboratoři i externě  

Elektrické veličiny 

- fázoměry 

Teplota   - 75 °C ÷ - 41 °C 

Radiační pyrometry  500 °C až 1100 °C 
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Siloměry (po dohodě) 

Váhy 1g až 100 kg 

Ověřování stanovených měřidel (Autorizované metrologické středisko – ověřovací značka 

K70) 

Přístroje na měření tlaku krve – deformační, rtuťové a digitální 

Metrologické služby 

Školení pracovníků provádějících měření a kalibrace v uvedených oborech 

Expertní činnost 

Tvorba normativně technické dokumentace v oboru metrologie a měření – např. zpracování 

příruček jakosti, řádů podnikové metrologie, schémat návaznosti, provedení metrologických 

rozborů 

Prodej a servis měřící techniky 

Prodej měřící techniky a obchodní zastoupení výrobců a dovozců měřidel např. 

METRAWATT, METRA Blansko, COMET SYSTEM Rožnov, SENSIT s.r.o. Rožnov pod 

Radhoštěm, ILLKO Blansko. 

Zaškolení pracovníků na obsluhu prodávané měřící techniky. 

Servis a opravy analogových a digitálních měřících přístrojů dle dohody. 
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Příloha č. 6: Původní dotazník spokojenosti zákazníků 

Anketa 

Na stupnici 1 až 4, prosím, vyjádřete Váš názor na služby, které Vám AKL MEROS poskytuje  

4 = nejnižší stupeň, nespokojenost, hodnotíte zcela negativně  

1 = nejvyšší stupeň, naprostá spokojenost, hodnotíte vysoce pozitivně 

Kalibrace – její úroveň  

1 2 3 4 

Komunikace 

1 2 3 4 

Splnění požadavku v termínu 

1 2 3 4 

Kompletnost služeb 

1 2 3 4 

Kvalita kalibračního listu 

1 2 3 4 

Kvalita kalibračního štítku 

1 2 3 4 

Návrhy ke zlepšení služeb: 

 

Firma: 

Jméno: 

Telefon: 

Email: 

Hodnocené období: 
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Příloha č. 7: Dotazník spokojenosti zákazníků  

Mezi hlavní cíle společnosti MEROS spol. s r.o. patří poskytování kvalitních služeb, kterými 

se snaží dosáhnout maximální spokojenosti u zákazníků. Z důvodu neustálého zlepšování námi 

poskytovaných služeb bychom Vás rádi požádali o vyplnění tohoto dotazníku. Veškerá data 

budou zpracována zcela anonymně a budou použity jen pro interní účely. Od Vámi 

poskytnutých dat si slibujeme odhalení možností zlepšení námi poskytovaných služeb.  

Děkujeme za Váš čas.  

Kvalita služeb 

1) Jak hodnotíte rozsah nabízených kalibračních služeb? 

Velmi dobrá  Spíše dobrá  Spíše špatná  Velmi špatná 

2) Jak hodnotíte dobu dodání kalibrace? 

Velmi dobrá  Spíše dobrá  Spíše špatná  Velmi špatná 

3) Jak hodnotíte kvalitu kalibračního listu (stálost tisku, kvalitu papíru, atd.)? 

Velmi dobrá  Spíše dobrá  Spíše špatná  Velmi špatná 

4) Jak hodnotíte kvalitu kalibračního štítku (odolnost, kvalita tisku atd.)? 

Velmi dobrá  Spíše dobrá  Spíše špatná  Velmi špatná 

5) Jak hodnotíte kvalitu balení měřidel? 

Velmi dobrá  Spíše dobrá  Spíše špatná  Velmi špatná 

6) Jak hodnotíte kvalitu dopravce Vašich měřidel?  

Velmi dobrá  Spíše dobrá  Spíše špatná  Velmi špatná 

Obchod a servis 

7) Jak jste spokojen s nabídkou prodeje měřidel? 

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen 

8) Jak jste spokojen s nabídkou sortimentu servisních služeb? 

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen 
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9) Jak jste spokojen s rychlostí vyřízení objednávky na nákup měřidla? 

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen 

10) Jak jste spokojen s rychlostí vyřízení objednávky na servis měřidla? 

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen 

11) Jak jste spokojen s kvalitou servisních služeb? 

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen 

Komunikace 

12) Jako hodnotíte kvalitu webových stránek? 

Velmi dobrá  Spíše dobrá  Spíše špatná  Velmi špatná 

13) Jak jste spokojen s rychlostí reakce na vaše požadavky? 

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen 

14) Jak jste spokojen s termíny od provedení objednávky po její fakturaci? 

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen 

15) Jak hodnotíte úroveň komunikace, odbornost a přístup kalibračních techniků? 

Velmi dobrá  Spíše dobrá  Spíše špatná  Velmi špatná 

16) Jak hodnotíte úroveň komunikace a odbornost pracovníků příjmu a výdeje měřidel? 

Velmi dobrá  Spíše dobrá  Spíše špatná  Velmi špatná 

17) Jak hodnotíte úroveň komunikace managementu?  

Velmi dobrá  Spíše dobrá  Spíše špatná  Velmi špatná 

Otevřené otázky 

18) Postrádáte něco v nabídce služeb společnosti? 

 

19) Setkali jste se s nějakými problémy s kvalitou služeb společnosti? 

 

20) Máte nějaké návrhy jak současnou úroveň zlepšit?
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Příloha č. 8: Převedená data získána z Google Forms 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 3 2 4 4 4 4 4 4 0 3 3 4 3 2 4 4 3

2 4 4 4 3 4 4 0 0 0 0 0 3 4 2 3 3 4

3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 0 0 3 3 3 3 4 0

4 3 4 3 3 3 4 3 0 0 0 0 2 2 3 3 3 4

5 4 4 4 4 4 4 2 2 0 0 0 0 2 2 3 4 3

6 4 3 4 4 2 2 0 0 0 0 0 4 2 4 4 4 4

7 4 4 3 4 3 4 3 4 3 0 0 3 4 4 4 4 3

8 4 3 4 4 4 3 4 4 0 2 3 2 3 3 4 4 0

9 4 4 4 3 2 4 1 2 0 4 4 4 2 2 4 3 4

10 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 2 4 3 3 4 0

11 4 4 4 4 4 4 1 2 0 0 0 4 2 3 3 3 4

12 4 4 4 3 3 4 2 0 0 0 0 3 2 3 4 3 4

13 4 3 4 4 3 4 4 4 0 0 0 2 2 4 3 4 3

14 4 4 3 3 4 4 0 0 0 0 0 2 2 2 3 4 3

15 4 4 4 4 2 4 4 3 0 4 4 0 2 3 3 4 3

16 4 3 3 4 4 4 3 4 3 0 0 3 4 3 3 3 3

17 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 4 4 3 3 4 0

18 4 4 4 4 4 4 2 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4

19 4 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0 2 3 4 4 4 3

20 4 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 3 4 4 3 4 4

21 4 3 4 3 3 4 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0

22 4 4 4 4 3 4 0 0 0 0 0 2 2 3 4 4 3

23 4 4 4 4 2 2 3 4 0 0 0 3 4 3 4 3 3

24 3 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 3

25 4 2 4 4 4 4 3 0 0 3 4 3 4 2 4 3 3

26 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 4 2 3 3 4

27 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4

28 3 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 2 4 4 0

29 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 4 4

30 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 2 2 3 4 4

31 4 4 4 3 3 4 4 4 0 0 0 3 4 4 3 3 4

32 3 4 4 3 4 4 2 3 3 0 0 2 2 4 3 3 0

33 3 4 3 3 0 0 3 3 4 4 4 0 3 2 4 3 3

34 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 3 4

35 3 2 3 3 4 4 2 2 0 0 0 3 2 3 3 3 4

36 3 3 4 3 4 4 3 3 3 0 0 2 3 3 3 4 3

37 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 4 3 3 4 3 4

38 3 4 4 4 0 0 4 4 4 0 0 2 4 3 4 4 4

39 4 4 3 4 3 4 3 2 0 0 0 3 3 2 3 3 4

40 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 3 4 3

41 4 4 4 4 0 0 4 4 0 4 4 3 3 3 3 3 3

42 3 3 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 3 4 3 4 0

43 4 4 4 3 4 4 3 0 4 0 0 0 2 4 3 4 0

44 4 3 4 3 4 4 2 3 0 3 4 2 2 4 3 3 3

45 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 4 3 4

46 4 3 4 3 4 4 4 4 0 0 0 2 3 2 4 3 3

47 3 4 4 4 4 3 4 4 0 4 3 4 2 2 4 4 4

48 4 2 4 4 4 4 4 3 3 0 0 4 3 4 4 3 4

49 4 3 3 3 4 4 0 0 0 0 0 2 4 3 3 3 3

50 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0 4 3 2 3 4 0

51 4 4 4 4 3 4 4 0 0 0 0 3 3 3 4 3 3

52 3 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 3 4 2 3 3 4

53 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 4 4 2 3 4 4

54 4 3 4 4 3 4 4 4 0 0 0 0 2 2 4 3 3

55 3 4 4 4 4 3 4 0 0 0 0 3 4 4 4 3 3

56 4 4 3 4 4 3 4 4 0 0 0 3 3 2 4 3 4

57 3 3 4 4 4 3 0 0 0 4 4 2 4 2 4 3 4

58 4 4 3 4 4 3 4 0 0 0 0 4 3 3 3 3 0

59 4 3 3 3 3 3 4 0 0 0 0 3 2 3 3 4 0

60 3 3 4 3 4 4 3 3 0 0 0 3 2 2 3 3 3

61 4 4 3 3 4 4 4 4 0 4 3 2 2 4 3 4 3

62 4 2 3 4 4 4 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4

63 4 3 4 4 4 4 4 4 4 0 0 3 3 3 4 4 3

64 4 3 3 4 4 4 3 4 0 0 0 2 3 3 4 3 0

65 4 3 4 3 3 4 4 3 0 4 4 4 2 3 3 3 4

66 4 4 4 4 4 3 3 3 0 0 0 3 3 2 3 4 4

67 4 4 4 3 3 4 0 0 0 0 0 3 2 2 3 3 3

68 3 4 3 4 2 2 3 4 4 0 0 4 4 4 4 3 0

69 4 3 4 3 4 4 3 3 4 0 0 0 2 3 3 4 4

70 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3

71 4 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 3 4 3 4 4

72 4 4 4 3 3 4 3 3 0 0 0 3 3 2 2 4 0

73 4 4 4 4 4 4 3 3 4 0 0 2 3 4 3 3 4

74 4 4 4 4 3 4 0 0 0 0 0 2 4 2 3 4 4

75 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4

76 3 4 4 3 3 4 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 0

77 4 3 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 2 3 4 4

78 4 3 4 4 4 3 3 3 2 0 0 3 2 4 4 3 3

79 3 3 4 3 3 3 4 4 0 0 0 4 3 3 2 3 3

80 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4

81 3 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 2 3 3 4 3 3

82 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 0

83 3 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 3 3 4 3 4 4

84 4 4 3 4 4 4 4 4 0 0 0 2 3 3 3 4 4

85 4 3 4 4 2 4 4 4 0 3 4 3 4 2 4 3 4

86 3 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 2 3 2 3 4 3

87 3 4 4 3 3 3 4 3 1 0 0 2 3 4 4 4 3

88 4 3 3 4 3 4 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 4

89 3 4 4 3 4 3 4 3 0 0 0 4 4 4 4 3 0

90 4 4 4 4 3 4 3 0 0 0 0 0 3 3 4 3 4

91 4 4 3 4 4 4 4 0 0 0 0 4 3 2 3 4 4

92 4 4 4 4 3 4 4 4 0 3 4 3 4 3 3 4 4

93 4 4 4 3 4 4 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 3

94 4 4 4 4 3 4 4 2 4 0 0 2 3 2 4 4 4

95 3 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 4 3 2 4 4 3

96 4 3 4 3 4 4 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 4

97 4 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3

98 4 3 4 4 4 3 4 4 4 0 0 4 4 3 3 4 4

99 4 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 2 4 2 4 4 3

100 3 3 4 4 3 4 4 4 4 0 0 4 4 2 3 3 3
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Příloha č. 9: Kvantifikované výsledky měření spokojenosti 

 

 

Otázka 4 3 2 1 Kontrolní součet Průměr % Modus Medián Směrodatná odchylka

1 73 27 0 0 100 3,73 91,00% 4 4 0,45

2 60 35 5 0 100 3,55 85,00% 4 4 0,59

3 79 21 0 0 100 3,79 93,00% 4 4 0,41

4 70 30 0 0 100 3,70 90,00% 4 4 0,46

5 56 29 8 0 93 3,52 83,87% 4 4 0,65

6 65 23 5 0 93 3,65 88,17% 4 4 0,58

7 38 19 7 3 67 3,37 79,10% 4 4 0,85

8 29 19 8 0 56 3,38 79,17% 4 4 0,73

9 15 7 2 1 25 3,44 81,33% 4 4 0,82

10 11 7 1 0 19 3,53 84,21% 4 4 0,61

11 13 6 0 0 19 3,68 89,47% 4 4 0,48

12 26 31 35 0 92 2,90 63,41% 2 3 0,81

13 33 40 27 0 100 3,06 68,67% 3 3 0,78

14 26 38 36 0 100 2,90 63,33% 3 3 0,78

15 46 52 2 0 100 3,44 81,33% 3 3 0,54

16 52 48 0 0 100 3,52 84,00% 4 4 0,50

17 45 37 0 0 82 3,55 84,96% 4 4 0,50
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Příloha č. 10: Určení důležitostí jednotlivých částí a otázek 

 

 

Otázka Pracovník 1 Pracovník 2 Pracovník 3 Pracovník 4 Pracovník 5 Průměr

Kvalita 0,7 0,6 0,55 0,6 0,5 0,59

1 0,4 0,2 0,32 0,3 0,3 0,30

2 0,3 0,2 0,26 0,2 0,2 0,23

3 0,1 0,2 0,13 0,1 0,2 0,15

4 0,1 0,2 0,14 0,2 0,1 0,15

5 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09

6 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 0,08

Obchod a servis 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10

7 0,2 0,2 0,09 0,3 0,2 0,20

8 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,24

9 0,2 0,2 0,38 0,1 0,2 0,22

10 0,2 0,2 0,11 0,1 0,2 0,16

11 0,2 0,2 0,12 0,2 0,2 0,18

Komunikace 0,2 0,3 0,35 0,3 0,4 0,31

12 0,1 0,2 0,2 0,15 0,1 0,15

13 0,2 0,2 0,2 0,15 0,2 0,19

14 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,24

15 0,3 0,25 0,1 0,3 0,2 0,23

16 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10

17 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1 0,09

Otázka Váha v %

1 0,18 17,94%

2 0,14 13,69%

3 0,09 8,61%

4 0,09 8,73%

5 0,05 5,31%

6 0,05 4,72%

7 0,02 1,98%

8 0,02 2,40%

9 0,02 2,16%

10 0,02 1,62%

11 0,02 1,84%

12 0,05 4,65%

13 0,06 5,89%

14 0,07 7,44%

15 0,07 7,13%

16 0,03 3,10%

17 0,03 2,79%
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Příloha č. 11: Grafické znázornění četností jednotlivých otázek 
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Příloha č. 12: Metoda důležitosti 

 

Kvalita

Otázka Průměrná spokojenost % průměrná spokojenost Průměrná důležitost

1 3,73 0,91 30,40%

2 3,55 0,85 23,20%

3 3,79 0,93 14,60%

4 3,70 0,90 14,80%

5 3,52 0,84 9,00%

6 3,65 0,88 8,00%

3,5 0,83 100,00%

Obchod a servis

Otázka Průměrná spokojenost Průměrná důležitost

7 3,37 0,79 19,80%

8 3,38 0,79 24,00%

9 3,44 0,81 21,60%

10 3,53 0,84 16,20%

11 3,68 0,89 18,40%

100,00%

Komunikace

Otázka Průměrná spokojenost Průměrná důležitost

12 2,90 0,63 15,00%

13 3,06 0,69 19,00%

14 2,90 0,63 24,00%

15 3,44 0,81 23,00%

16 3,52 0,84 10,00%

17 3,55 0,85 9,00%

100,00%
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Celkem Průměrná spokojenost % průměrná spokojenostPrůměrná důležitost

1 3,73 91,00% 17,94%

2 3,55 85,00% 13,69%

3 3,79 93,00% 8,61%

4 3,70 90,00% 8,73%

5 3,52 83,87% 5,31%

6 3,65 88,17% 4,72%

7 3,37 79,10% 1,98%

8 3,38 79,17% 2,40%

9 3,44 81,33% 2,16%

10 3,53 84,21% 1,62%

11 3,68 89,47% 1,84%

12 2,90 63,41% 4,65%

13 3,06 68,67% 5,89%

14 2,90 63,33% 7,44%

15 3,44 81,33% 7,13%

16 3,52 84,00% 3,10%

17 3,55 84,96% 2,79%
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Příloha č. 13: Diference 

 

Kvalita

Otázka Průměrná spokojenost % průměrná spokojenostPrůměrná důležitost Diference

1 3,73 91,00% 30,40% 60,60%

2 3,55 85,00% 23,20% 61,80%

3 3,79 93,00% 14,60% 78,40%

4 3,70 90,00% 14,80% 75,20%

5 3,52 83,87% 9,00% 74,87%

6 3,65 88,17% 8,00% 80,17%

100,00%

Obchod a servis

Otázka Průměrná spokojenost % průměrná spokojenostPrůměrná důležitost Diference

7 3,37 79,10% 19,80% 59,30%

8 3,38 79,17% 24,00% 55,17%

9 3,44 81,33% 21,60% 59,73%

10 3,53 84,21% 16,20% 68,01%

11 3,68 89,47% 18,40% 71,07%

100,00%

Komunikace

Otázka Průměrná spokojenost % průměrná spokojenostPrůměrná důležitost Diference

12 2,90 63,41% 15,00% 0,48

13 3,06 68,67% 19,00% 0,50

14 2,90 63,33% 24,00% 0,39

15 3,44 81,33% 23,00% 0,58

16 3,52 84,00% 10,00% 0,74

17 3,55 84,96% 9,00% 0,76

100,00%


