
 
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 

Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. a návrhy na 

zvýšení její úrovně 

Customer Safisfaction Analysis in the Company Výtahy Ostrava s r. o. and Proposals for its 

Improvement 

Student: Bc. Tereza Formánková 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana Štverková, Ph.D., MBA 

Ostrava 2015 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé diplomové práce Ing. Haně Štverkové, 

Ph.D., MBA za její cenné připomínky a odborné rady při zpracování této diplomové práce.  

 



3 
 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 5 

2 Teoreticko-metodologická východiska analýzy spokojenosti zákazníků ........................... 7 

2.1 Spokojený zákazník ..................................................................................................... 7 

2.1.1 Zákazník ............................................................................................................... 7 

2.1.2 Spokojenost zákazníků ......................................................................................... 7 

2.1.3 Kritéria spokojenosti zákazníků ........................................................................... 8 

2.1.4 Loajalita zákazníků .............................................................................................. 9 

2.1.5 Očekávání zákazníků ............................................................................................ 9 

2.1.6 Vyšší hodnota pro zákazníka .............................................................................. 10 

2.2 Marketingový výzkum ............................................................................................... 11 

2.2.1 Postup marketingového výzkumu ...................................................................... 12 

2.2.2 Metody marketingového výzkumu ..................................................................... 15 

2.3 Dotazník ..................................................................................................................... 23 

2.3.1 Návrh a tvorba dotazníku ................................................................................... 24 

2.3.2 Formulace otázek ............................................................................................... 25 

2.3.3 Typy otázek ........................................................................................................ 27 

2.4 Porterův model pěti konkurenčních sil ...................................................................... 30 

2.5 SWOT analýza ........................................................................................................... 32 

2.6 Shrnutí teoreticko-metodické části ............................................................................ 33 

3 Charakteristika společnosti Výtahy Ostrava s r. o. ........................................................... 35 

3.1 O společnosti ............................................................................................................. 35 

3.1.1 Základní informace ............................................................................................ 35 

3.1.2 Historie společnosti ............................................................................................ 35 

3.1.3 Nabízené služby a produkty ............................................................................... 38 

3.2 Současný stav společnosti ......................................................................................... 39 

3.2.1 Současný stav měření spokojenosti zákazníků ................................................... 41 



4 
 

4 Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Výtahy Ostrava s r. o. ................................ 45 

4.1 Přípravná fáze ............................................................................................................ 45 

4.1.1 Cíl výzkumu ....................................................................................................... 45 

4.1.2 Složení vzorku respondentů ............................................................................... 46 

4.1.3 Návrh a tvorba dotazníku ................................................................................... 46 

4.2 Realizační fáze ........................................................................................................... 47 

4.2.1 Vyhodnocení dotazníku ...................................................................................... 48 

4.2.2 Shrnutí výsledků dotazníku ................................................................................ 73 

4.3 Porterův model pěti konkurenčních sil ...................................................................... 74 

4.4 SWOT analýza společnosti ........................................................................................ 79 

5 Návrhy na zlepšení ............................................................................................................ 82 

6 Závěr ................................................................................................................................. 84 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 86 

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 91 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 

Přílohy 

 

  



5 
 

1 Úvod 

Za úspěchem každé firmy stojí její spokojení zákazníci. Nikdy ale nejde dosáhnout 

naprosté spokojenosti všech zákazníků. Proto je úkolem podniku dokonale znát své 

zákazníky, neustále zjišťovat jejich potřeby, protože potřeby a požadavky zákazníka se mění 

s měnící se dobou. Každý zákazník vnímá spokojenost jinak, záleží na náročnosti každého 

z nich, protože spokojenost je subjektivní pocit.  

Podnik musí znát nejen svoje zákazníky, ale také prostředí, ve kterém podniká. Musí 

se snažit přicházet neustále s něčím novým, aby zákazníci zůstali věrni jejich produktu či 

službě a nepřešli ke konkurenci. Musí se odlišit, vytvořit si konkurenční výhodu. V dnešní 

době je to ovšem velice náročné, jelikož jsou náročnější a informovanější zákazníci.  

Jedním ze způsobů, jak zvyšovat počet spokojených zákazníků, je provádět analýzu 

jejich spokojenosti. Na základě výsledků provedené analýzy učinit opatření nebo změny 

v podniku tak, aby došlo ke snížení zákazníků nespokojených. Účelem této práce je seznámit 

se s nástrojem provádění analýzy spokojenosti, kterým je marketingový výzkum. Právě 

metody marketingového výzkumu jsou využívány k měření spokojenosti.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení spokojenosti zákazníků společnosti Výtahy 

Ostrava spol. s r. o. prostřednictvím dotazování, analyzovat spokojenost a na základě 

výsledků analýzy doporučit vhodné návrhy na zvýšení její úrovně do budoucna.  

Dílčím cílem práce je zhodnocení výsledků spokojenosti zákazníků s produkty a 

poskytovanými službami společnosti, s chováním zaměstnanců při jednání se zákazníky a 

s poskytovanými informacemi. 

V první části diplomové práce jsou shrnuty teoretické poznatky získané 

z prostudované literatury, kde jsou vymezeny teoretické pojmy jako zákazník, spokojenost, 

loajalita či očekávání zákazníka a vzájemné vztahy mezi nimi. Dále je popsán marketingový 

výzkum, jednotlivé metody marketingového výzkumu a nakonec je podrobněji rozebrán 

dotazník, jako jedna z metod marketingového výzkumu, které bude aplikována ve vybraném 

podniku.  

Další část práce je zaměřena na charakteristiku společnosti Výtahy Ostrava spol. s r.o., 

její historii, současnou situaci společnosti a zhodnocení metod dosud používaných ve 

společnosti k měření spokojenosti zákazníků.  
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Na charakteristiku společnosti navazuje část analytická. Je zde navrhnut nový dotazník 

pro měření spokojenosti zákazníků společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. a popsán postup 

jeho tvorby a uvedení do praxe. Pomocí získaných dat a jejich následného vyhodnocení je 

analyzován současný stav spokojenosti zákazníků. K analyzování mikroprostředí společnosti 

je použit Porterův model pěti konkurenčních sil. Z výsledků dotazníkového šetření a 

Porterovy analýzy je sestavena SWOT analýza, která zobrazuje silné a slabé stránky 

společnosti, ale také možné příležitosti nebo ohrožení okolního prostředí.   

Poslední, návrhová část vychází ze SWOT analýzy a obsahuje doporučení pro 

management společnosti, které by měly vést ke zvýšení kvality výrobků a služeb a tím i 

úrovně spokojenosti zákazníků společnosti.  
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2 Teoreticko-metodologická východiska analýzy spokojenosti zákazníků  

2.1 Spokojený zákazník 

V této kapitole jsou vymezeny všechny základní pojmy týkající se spokojenosti 

zákazníků, kdo je to zákazník, jak je definována spokojenost, jak se spokojeností zákazníků 

souvisí jejich loajalita a také očekávání. 

2.1.1 Zákazník 

Nenadál (2004) ve své knize definuje zákazníka podle normy ČSN EN ISO 9000 jako 

organizaci nebo osobu, která přijímá produkt. Zákazník je ale vždy zákazníkem pro určitý 

produkt. Zákazníci mohou být v roli konečného uživatele (používají produkt osobně) nebo 

zprostředkovatele (stojí mezi výrobcem a konečným uživatelem). 

Zákazník je osoba, která využívá výrobků nebo služeb dané společnosti. Při prodeji je 

klíčovou postavou a téměř vše by se mu mělo podřídit. Filipová (2006, s. 59) tvrdí, že 

„můžete mít vynikající schopnosti a dovednosti, ale bez zákazníka jsou vám k ničemu.“ Ne 

všichni obchodníci se ovšem řídí poučením: „Náš zákazník, náš pán.“ nebo také „Zákazník 

má vždy pravdu.“ Myslí spíše na svůj úspěch než na potřeby zákazníka. Proto takový 

prodejce nemá šanci na trvalý úspěch. Zákazníkovi neprodáváme výrobek, službu nebo 

informace. Prodáváme mu užitek. Abychom mu mohli nabídnout to pravé, musíme znát a 

umět rozpoznat jeho přání a potřeby.  

Dříve než se společnost začne zabývat zkoumáním spokojenosti, je velmi důležité, aby 

byla schopna definovat své vlastní zákazníky, zjistit si co nejvíce informací. Informace o 

zákazníkovi především pro obchod mají cenu zlata (Filipová, 2006). 

2.1.2 Spokojenost zákazníků 

Spokojenost je velmi subjektivní pocit. Norma ČSN EN ISO 9000 definuje 

spokojenost zákazníka jako vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků (Gfk 

Praha a Incoma Consult, 2004). Podobně definují spokojenost zákazníka také Kotler a 

Amstrong (2004) kteří tvrdí, že spokojenost zákazníka je míra naplnění jeho očekávání, která 

je spojena s tím, jak vnímá a hodnotí zakoupený produkt. 

Jde o pocit radosti nebo zklamání nějaké osoby vycházející z porovnání skutečného 

výsledku s očekávaným (Kotler, 2012). Je velmi tenká hranice mezi spokojeností a 

nespokojeností. Pokud nedojde ke splnění očekávání zákazníka, je nespokojený. V opačném 
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případě může být naopak velmi mile překvapen. Definování tohoto pojmu není jednoduché, 

přináší i několik problémů. Je nutné si uvědomit, že se spokojenost spojuje se zákazníkovými 

pocity, ale nemusí se vztahovat pouze k firemním produktům či službám, ale také 

k organizaci samotné (Ryšavá, 2007). 

V poslední době se hodně hovoří o pojmech „hodnota pro zákazníka“ a „spokojenost 

zákazníka“. Tyto pojmy spolu souvisí, přesto nejsou stejné. Oba jsou výsledkem relativních 

úsudků a porovnání přínosů a nákladů. Rozdíl mezi nimi je ten, že hodnota pro zákazníka je 

spíše spojována se všemi fázemi nakupování a před nakupováním, naproti tomu spokojenost 

zákazníka je výsledkem fáze až po nakoupení a fáze užití (Lošťáková, 2009). 

Můžeme se setkat s interpretací, že „spokojenost zákazníka“ vychází z počtu 

reklamací, které organizace obdržely a používají je k vyhodnocování spokojenosti, kdy 

nulová reklamace znamená, spokojení zákazníci. Toto je však velmi zjednodušený postup a 

byl prokázán jako naprosto nepřijatelný a neodpovídající skutečnosti. Reklamaci lze chápat 

pouze jako projev maximální nespokojenosti, za který zákazník většinou vyžaduje náhradní 

řešení (Ryšavá, 2007). 

2.1.3 Kritéria spokojenosti zákazníků 

Grönroos (2007) ve svých pracích uvádí sedm kritérií kvality služeb. Tyto kritéria lze 

považovat také za kritéria spokojenosti zákazníků a jsou to: 

- profesionalita a dovednosti – organizace, pracovníci, operační systémy atd. mají 

znalosti a dovednosti, se kterými dokážou profesionálně vyřešit zákazníkům problém, 

- postoje a chování – pracovníci organizace mají zájem vyřešit problémy zákazníků 

přátelsky a upřímně, 

- přístupnost a pružnost – zákazník by měl mít k výrobku či službě snadný přístup 

(umístění, otevírací doba, zaměstnanci,…) a měli bychom se přizpůsobit jeho 

požadavkům a přáním, 

- spolehlivost a důvěryhodnost – zákazníci se mohou spolehnout na to, že vše, co má 

být poskytnuto nebo je se zákazníkem dohodnuto, bude splněno a pracovníci budou 

jednat v nejlepším zájmu zákazníka, 

- náhrada služby – pokud nastane jakákoliv chyba nebo neočekávaná situace, zákazníci 

se mohou spolehnout, že poskytovatel služby okamžitě jedná a hledá nové, 

akceptovatelné řešení, které si dohodne se zákazníkem, 



9 
 

- prostředí poskytování služby – prostředí, ve kterém je služba poskytována, toto 

prostředí by mělo podporovat pozitivní zážitek z nákupu služby či výrobku, 

- pověst a důvěryhodnost – důvěra zákazníka v poskytovatele, že služby mají 

přiměřenou hodnotu, že svou práci dělá dobře v souladu s hodnotami, které sdílí se 

zákazníkem. 

Podle Zamazalová (2008) lze kritéria spokojenosti shrnout do několika základních bodů: 

- výrobek (jeho kvalita, funkčnosti, šíře sortimentu, dostupnost), 

- cena (úroveň ceny, splatnost, platební podmínky), 

- služby (přesnost, spolehlivost, rychlost, jednoduchost vyřízení, zacházení, 

kompetence), 

- distribuce (umístění prodejen, výrobků, otevírací doba), 

- image (pověst organizace, jistota, stabilita organizace). 

2.1.4 Loajalita zákazníků 

Vztah mezi spokojeností a loajalitou zákazníků je komplikovaný. Loajalita zákazníků 

je závislá na míře spokojenosti, míře jejich udržení u podniku a míře ochoty doporučovat 

výrobky nebo služby dané firmy dalším lidem. Proto mezi tyto dva pojmy nelze vložit 

rovnítko. Někdy totiž i nespokojení zákazníci zůstávají věrni svému podniku (Lošťáková, 

2006). 

Pojem loajalita lze popsat jako opakované nakupování, objednávky od stejné firmy, 

dodavatele či značky, které jsou zákazníci věrni a zároveň šíří dobré reference do okolí. 

Storbacka a Lehtinen (2002) ve své knize tvrdí, že „dobrá kvalita vede ke spokojenému 

zákazníkovi, který je zároveň loajální a tím ziskový“. Podle samotných autorů je tato 

myšlenka atraktivní, ale ve skutečnosti jde o velké zjednodušení, protože spokojenost 

zákazníka většinou vede k zisku, ne však zároveň k loajalitě.  

2.1.5 Očekávání zákazníků 

Kupující si vytvářejí svá očekávání z předchozích nákupních zkušeností, ze 

současných vlastních potřeb, z reklam, z informací a recenzí na internetu a především také 

z rad přátel a kolegů. Toto vše může v kupujícím vzbudit příliš vysoká očekávání a poté bude 

zklamán, ovšem platí to i naopak.  
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Existují tři základní stavy spokojenosti, ve vztahu očekávání zákazníka ke skutečnosti (viz 

Obr. 2.1.): 

a) potěšení zákazníka – realita uspokojila potřeby zákazníka více, než očekával a je zcela 

spokojený (tj. nadšený zákazník), 

b) naprostá spokojenost zákazníka – shoda mezi realitou a očekáváním (tj. spokojený 

zákazník), 

c) limitovaná spokojenost zákazníka – spokojenost je nižší než v předchozích případech, 

očekávání nebylo zcela naplněno, ale zákazník je do určité míry spokojen (tj. 

zklamaný zákazník) (Nenadál, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Spokojenost zákazníků - hodnotící škála (GfK Praha a Incoma Consult, 2004) 

Zákazníci jsou vzdělanější a informovanější, než tomu bylo dříve. Mají nástroje 

k tomu, aby si ověřili, zda společnosti klamou a případně si vyhledali lepší alternativy. 

V dnešní době očekávají zákazníci, že společnosti udělají vše pro to, aby se s nimi co nejlépe 

spojily, uspokojily jejich potřeby ještě lépe. Začalo to s příchodem digitálních technologií, 

jako je internet. Spousta webových stránek umožňuje zákazníkům sdělovat si informace mezi 

sebou o zkušenostech s nákupem a využíváním různých výrobků a služeb. 

2.1.6 Vyšší hodnota pro zákazníka 

Jak již bylo výše řečeno, hodnota pro zákazníka souvisí s jeho spokojeností. 

Zvyšováním hodnoty pro zákazníky roste jejich spokojenost i loajalita. Právě spokojenost by 

měla být měřítkem výkonnosti podniku a důsledkem této vyšší hodnoty. Má velký vliv na 

ziskovost podniku. Nesmíme zapomenout, že pro podnik jsou stejně důležití i nespokojení 
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zákazníci, protože získávání nových zákazníků je podstatně nákladnější než udržení těch 

stávajících. 

Manažeři věřící, že zákazníci jsou jediným skutečným centrem zisku, považují tradiční 

strukturu společnosti za zastaralou. Úspěšné marketingové společnosti tuto strukturu obrátily. 

Na prvním místě jsou zákazníci, až po nich jsou lidé v přední linii, kteří se přímo setkávají se 

zákazníky, radí a slouží jim, starají se o to, aby byli spokojení. Pod nimi jsou manažeři střední 

úrovně, kteří podporují lidi v přední linii a úplně dole je top management, jehož úkolem je 

přijímat a podporovat dobré manažery střední úrovně. Manažeři na každé úrovni struktury 

musí své zákazníky osobně znát (Kotler, 2007). 

 

Obr. 2.2 Tradiční organizace společnosti v porovnání s moderní společností orientovanou na zákazníky 

(Kotler, 2007) 

2.2 Marketingový výzkum 

Boučková (2003) charakterizuje marketingový výzkum jako sběr, analýzu a zobecnění 

informací o trhu produktů, které poté slouží k marketingovému rozhodování. Za klíčové 

prvky výzkumu trhu považuje spotřebitele, zákazníka, výrobek a prostředí (konkurenci, 

ekonomiku, technický rozvoj atd.). 

Podstatou marketingu je znát a dokázat uspokojovat potřeby a přání zákazníků lépe, 

než konkurence. Pro manažery a podnikatele je proto velmi důležité neustále sledovat situaci 

na trhu – tedy především své zákazníky a konkurenty. Úspěchy či neúspěchy jejich dalších 

činností závisí na těchto znalostech.  
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K poznávání zákazníků jsou nejvhodnější propracované nástroje a postupy 

marketingového výzkumu, které umožňují objektivnější a systematičtější poznání potřeb, 

přání, očekávání a spokojenosti zákazníků. U zákazníků by se mělo sledovat a evidovat 

chování a názory zcela nestranně. Jedině tak se zjištěné poznatky přiblíží požadované 

objektivitě. Evidovat a všímat si nejen kladných, pochvalných projevů, ale hlavně těch 

negativních, protože díky nim získáme mnoho podnětů pro zlepšování a pokroky 

v podnikatelské činnosti (Foret, 2012). 

Co je to marketingový výzkum upřesňují následující dvě definice, které uvádí (Foret, 

2012, s. 7) ve své knize Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 

„Marketingový výzkum poskytuje informace pomáhající marketingovým manažerům 

rozpoznávat a reagovat na marketingové příležitosti a hrozby.“ 

„Marketingový výzkum zahrnuje plánování, sběr a analýzu dat, která jsou relevantní 

pro marketingové rozhodování a komunikaci výsledků této analýzy řídícím pracovníkům.“  

Americkou marketingovou asociací byla přijata definice marketingového výzkumu: 

„Marketingový výzkum je funkce, jež propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost 

s firmou pomocí informací, které jsou používány pro identifikaci a definici marketingových 

příležitostí a problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení marketingových aktivit, monitoring 

marketingového výkonu a lepší porozumění marketingovému procesu“ (Kotler, 2007, s. 406). 

Často je marketingový výzkum mylně považován jen za pouhé vymýšlení otázek a 

nahodilé rozdávání či rozesílání dotazníků. Jde však o schopnost posoudit vhodnost 

praktického použití jednotlivých nástrojů (technik) a postupů marketingového výzkumu.  

2.2.1 Postup marketingového výzkumu 

Každý marketingový výzkum je jiný. Má jiné vlastnosti, jedinečnou povahu, řeší se 

v něm odlišné problémy. Foret (2012) přibližuje výzkum jako proces, který se skládá 

z následujících pěti kroků: 

1. Definování marketingového problému a cílů výzkumu 

Je nutné přesně definovat problém, aby mohl být stanoven cíl výzkumu. Jedním 

z nejdůležitějších bodů marketingového výzkumu je právě stanovení cíle. Marketingový 

výzkum může mít stanoveno i několik cílů. 
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2. Sestavení plánu výzkumu 

Plán marketingového výzkumu umožňuje kontrolovat průběh výzkumu. Upřesňuje 

informace, které potřebujeme, také postup, jak jsme tyto informace získali, navazující kroky 

jejich zpracování, výsledné vyhodnocení a interpretace.  

3. Shromáždění informací 

Informace lze třídit podle různých kritérií. Mezi nejobvyklejší můžeme zařadit tyto kritéria: 

 primární a sekundární informace, 

 kvantitativní a kvalitativní, 

 harddata (objektivní jevy jako počet zaměstnanců, věk, atd.) a softdata (subjektivní jevy 

jako je spokojenost zaměstnanců s pracovním prostředím). 

4. Jejich statistické zpracování a analýza 

5. Prezentace výsledků, včetně praktických doporučení 

Celý průběh marketingového výzkumu lze tedy rozdělit na dvě hlavní fáze. První je 

fáze přípravy a druhá je fáze realizace, která zahrnuje i zpracování a analýzu zjištěných údajů. 

Je zřejmé, že tyto fáze na sebe navazují a doplňují se. To znamená, že pokud se již na začátku 

vyskytnou nějaké nedostatky, může to značně ovlivnit konečné výsledky a znehodnotit je.  

Přípravná fáze 

Management organizace musí ještě před zahájením výzkumu formulovat konkrétní 

cíle a rozhodnout, jakým způsobem výsledky výzkumu využije. Formulování cíle je důležité 

proto, má-li měření spokojenosti zákazníků organizaci přinést informace, které pomohou ke 

zlepšení kvality služeb a ke zvýšení spokojenosti. 

Management by si měl v přípravné fázi také položit klíčové otázky: 

- Jaká rozhodnutí chceme učinit na základě informací, které jsme získali výzkumem? 

K čemu nám mají výsledky průzkumu sloužit? 

- Jakou potřebujeme získat informaci, abychom mohli daná rozhodnutí učinit? Co 

konkrétně chceme zjistit? 

Informace, jako „co potřebujeme zjistit“ a „k čemu to potřebujeme zjistit“ jsou velmi 

důležité, protože charakter těchto informací nám diktuje, jaké metody výzkumu zvolit, kolika 
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zákazníků se musíme zeptat a jakým způsobem zpracovat výsledky. Může se totiž stát, že i po 

provedení výzkumu a vynaložení peněz, výsledek nebude takový, jaký manažer potřeboval. 

Informace mohou být dokonce nekvalitní, takže se na ně manažer nemůže při rozhodování 

spolehnout. 

Organizace mají řadu stakeholderů, proto je třeba zvážit, kdo je na výzkumu 

zainteresován, s kým vším bychom měli cíle výzkumu konzultovat a komu budeme tyto 

výsledky prezentovat (Lukášová, 2009). 

Realizační fáze 

Po přípravné fázi následuje fáze realizační. Tato fáze se skládá z řady činností, které 

začínají sběrem informací a končí prezentací výsledků výzkumu.  

Nejdříve je potřeba získané informace zpracovat a upravit. Musíme prověřit validitu 

údajů, tedy zda skutečně vyjadřují to, co mají vyjadřovat. Při sběru dat mohlo totiž dojít 

k chybám, které vyžadují úpravu. Mezi nejobvyklejší chyby patří např. chyby způsobené 

tazatelem, neadekvátní odpovědi, nezřetelné odpovědi aj. Upravit tyto chyby můžeme 

opětovným kontaktováním respondenta či tazatele, který nám odpověď objasní, odvozením 

správné odpovědi z ostatních odpovědí nebo vyřazením části nebo celého dotazníku apod.  

Po zpracování velkého množství údajů nebo informací je třeba zpracovaná data 

analyzovat a vyhodnotit. Jako první se obvykle analyzuje každá jednotlivá otázka či hodnota 

znaku jednotek, které jsme zkoumali.  

K vyhodnocování dat spokojenosti zákazníků se využívá např. index spokojenosti 

(ISZ). Tento index se dá popsat jako poměr reality a optima, kde realita je výsledek 

konkrétního měření spokojenosti v určitém čase a optimum je ideální hladina pozitivního 

myšlení. Oba ukazatele musí být vyjádřeny ve stejných jednotkách (Nenadál, 2004). 

Jako další se při vyhodnocování často využívají statistické metody, podle toho, jaká 

data jsou předmětem analýzy anebo co má daná metody vyjádřit. Získaná data jsou v tabulce 

setříděna podle znaků spokojenosti a zachycují hodnocení každého jednotlivého zákazníka. 

Při vyhodnocení dotazníku s využitím statistických metod se používají jednoduché funkce, 

jako jsou aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Směrodatná odchylka slouží ke 

zjištění variability výsledků měření. Platí zde, že čím vyšší je hodnoty odchylky, tím menší je 

shoda v odpovědích zákazníků. 
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Posledním krokem realizační fáze je interpretace a prezentace výsledků. Data by měla 

být přehledná, měla by mít vysokou vypovídací schopnost a hlavně co nejvíce odpovídat 

skutečnosti, protože právě interpretace dává údajům konečný praktický význam. Existují 

určité zásady, které se musí dodržovat, aby se zabezpečila správnost a důvěryhodnost 

interpretace údajů. Těmito zásadami podle Malý (2008) jsou: 

- dodržování objektivity – tzn. nezkreslovat výsledky a přikládat správnou váhu 

jednotlivým údajům, 

- opatrné zobecňování – musí se věnovat pozornost zobecňování výsledků šetření 

malých výběrů na celý základní soubor, 

- důležitost i zdánlivě méně významných souvislostí, 

- rozlišování mezi míněním a fakty, 

- nezaměňování příčin a důsledků, 

- upřesnění času a podmínek.  

Při interpretaci a prezentaci výsledků se postupuje tak, že nejprve se výsledky interpretují, 

poté následují závěry, které jsou shrnutím výsledků a nakonec jsou tyto závěry převáděny na 

doporučení (Malý, 2008). 

2.2.2 Metody marketingového výzkumu 

Jestliže jsou cíle jasně specifikovány, je potřeba rozhodnout o způsobu provedení 

výzkumu a o vhodném postupu sběru a zpracování dat k dosažení stanovených cílů.  

Marketingový výzkum se dělí: 

 primární marketingový výzkum, 

 sekundární marketingový výzkum. 

2.2.2.1 Primární výzkum 

Jedná se o tzv. sběr informací v terénu. Buď si tento sběr provádějí realizátoři sami 

vlastními silami, nebo si k tomu najmou jinou instituci – tazatele. Je založen na získávání 

nových informací (Foret, 2012). 

Existují dva postupy výzkumu spokojenosti zákazníků: 

 kvantitativní výzkum, 

 kvalitativní. 
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Liší se od sebe svým účelem, metodami sběru výzkumných dat, potřebnou velikostí 

souboru dotazovaných a způsobem zpracovávání dat (Lukášová, 2009). 

Kvantitativní metody  

Zkoumají rozsáhlejší soubory stovek i tisíců respondentů, tedy dostatečně velký a 

reprezentativní vzorek. Pomocí statistických postupů se poté získané poznatky zpracovávají a 

zobecňují na celý základní soubor. Mezi techniky tohoto výzkumu patří osobní pohovory, 

pozorování, experiment a písemné dotazování, aj. Kvantitativní výzkumy jsou oproti 

kvalitativním časově i finančně náročnější, ale přinášejí lepší výsledky. Výsledky jsou 

obvykle přehlednější, mají číselnou podobu za zkoumaný rozsáhlý vzorek, někdy dokonce za 

celý základní soubor (Foret, 2012). 

Zatímco kvalitativní metody zjišťují, co si zákazníci myslí, kvantitativními metodami 

zjišťujeme, kolik zákazníků má určitý názor, jak často se problémy vyskytují, v jaké míře 

jsou zákazníci spokojeni či nespokojeni. Kvalitativní výzkum by měl předcházet 

kvantitativnímu, jelikož zjistíme, co je pro zákazníky důležité a na základě toho zvolíme 

kritéria jejich spokojenosti (Lukášová, 2009). 

Základními kvantitativními metodami výzkumu spokojenosti jsou: 

 pozorování, 

 dotazování, 

 experiment. 

Pozorování 

Technika k získávání primárních informací. Provádí ji vyškolení pozorovatelé. 

Podstatou je zaznamenávat vlastnosti a chování sledovaných jednotek – zákazníků, aniž by 

pozorovatel nějak zasáhl do pozorovaných skutečností. Stejně jako v případě rozhovorů 

rozlišujeme pozorování na standardizované (jsou přesně stanoveny jevy, které má pozorovatel 

sledovat, kategorie, do kterých je zařadit, místo a čas pozorování apod.) a nestandardizované 

(je určen pouze cíl pozorování, vše ostatní si určí pozorovatel sám). Pozorovat můžeme buď 

zjevně, nebo skrytě. Zjevně znamená, že pozorovatel provádí pozorování zcela viditelně, 

přímo mezi zákazníky. Skryté pozorování použijeme tehdy, pokud nechceme narušit 

přirozené chování pozorovaného přítomností pozorovatele.  
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Pozorování se v praxi kombinuje s dalšími technikami výzkumu, protože většinou 

není možné pozorovat velké soubory, což snižuje reprezentativnost výzkumu (Kozel, 2006). 

Dotazování 

Dotazování je bezpochyby jeden z nejrozšířenějších postupů marketingového 

výzkumu. Základem dotazování je kladení otázek. Úkolem těchto otázek je získání informací, 

které potřebujeme k danému marketingovému výzkumu. Dotazování může být písemné, 

osobní, telefonické, ale také elektronické nebo kombinované.  

 Osobní dotazování 

Osobní dotazování má oproti ostatním metodám několik výhod. Oboustranná výměna 

informací, okamžitá reakce na otázky, dotazy v případě nejasností a jejich vysvětlení. Hlavní 

výhodou je to, že většina lidí dává přednost rozhovoru tváří v tvář. Osobní kontakt vypovídá o 

člověku spoustu informací, které v písemné či telefonické komunikaci vidět nemůžeme. Jde o 

gesta, tón hlasu, mimiku, zda je partner při rozhovoru nervózní, rozumí obsahu apod.  

(Profesia.cz, 2015).  

V první řadě je důležité si najít a získat dostatečné množství tazatelů, kteří budou 

rozmístěni po celém zkoumaném území, poté je řádně proškolit. Respondent se během 

dotazování může doptat, pokud bude chtít něco vysvětlit, na druhou stranu může být více 

nervózní nebo neodpovídat pravdivě, jako u písemného dotazování. 

Tazatel vede rozhovor s jedním (individuální rozhovor) nebo více (skupinový 

rozhovor) respondenty. Osobní setkání je finančně, časově i organizačně náročnější nežli 

dotazník, proto se hodí jen pro některé produkty, některé situace. Je vhodné se setkávat pouze 

v případech, když potřebujeme okamžitou reakci, zpětnou vazbu, pozornost člověka, kterého 

se zpráva týká a může ho ovlivnit (Profesia.cz, 2015). 

Pravidla osobního rozhovoru:  

 věnování pozornosti člověku, se kterým komunikujeme,  

 aktivní naslouchání, 

 vždy odpovídat upřímně, přímě a srozumitelně, 

 informace, kterou nám daný člověk poskytuje, je pro nás podstatná a zajímá nás.  
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Jakým chybám se vyhnout:  

 neudělejte z dialogu monolog; žádejte o zpětnou vazbu a diskutujte, 

 nezvedejte telefon, když s někým vedete důležitý rozhovor, mějte vypnuté vyzvánění, 

 nečekejte příliš dlouho na to, abyste si vyžádali zpětnou vazbu  

 nenechávejte si špatné zprávy na později, chovejte se k partnerovi jako k 

inteligentnímu a dospělému člověku, který chce znát pravdu (Profesia.cz, 2015). 

 Telefonické dotazování 

V současné době se mobilní telefon stal neodmyslitelnou součástí výbavy každého 

člověka. Telefonická komunikace pomalu nahrazuje tu osobní a to především v profesním 

životě.  Zákazník nás během hovoru sice nevidí, ale i přesto je třeba principům telefonického 

dorozumívání věnovat zvýšenou pozornost. Je důležité dodržovat zásady, protože telefonický 

hovor může být prvním, ale také posledním způsobem komunikace s konkrétním člověkem. 

Měli bychom působit stejně, jako při osobním setkání, ale telefonický rozhovor musí být 

stručnější a bleskovější. První, říkejme tomu „seznámení se společností“, by nemělo 

přesáhnout 30 vteřin, ve kterých stručně představíme společnost, sebe a důvod tohoto hovoru. 

Vždy bychom měli být pozitivně naladěni a mít trpělivost i s nepříjemnými telefonáty. Nikdy 

nezavěšujeme jako první, vyčkáme a ujistíme se, že zákazník již zavěsil (Mbk.cz, 2015). 

Největší výhodou telefonického dotazování je rychlost a cena. Dalšími jsou také 

anonymita respondenta, v případě nejasností jej můžeme znovu kontaktovat a zeptat se, 

pohodlí pro tazatele i respondenta.  

 Písemné dotazování 

Metoda písemného dotazování umožňuje oslovit velký počet potenciálních zákazníků. 

Využívá se v případech, kdy není vhodné nebo možné osobní setkání. Výhodou je, že se jedná 

o písemný důkaz v případě nutnosti doložení skutečných výsledků. Uschovává informace pro 

budoucí použití. Nevýhodou je neosobní přístup a delší časový horizont na přečtení a 

odpověď (Profesia.cz, 2015). 

Je to nejvyužívanější metoda, která je zprostředkována prostřednictvím dotazníků nebo 

ankety. Respondenti mohou otázkám věnovat více času, nejsou v kontaktu s tazatelem, takže 

nemusí být nervózní a můžou být více upřímní. Naopak si tazatel nemůže ověřit, zda opravdu 

odpovídají lidé, na které je tento výzkum zaměřen a které chce zkoumat. Pokud respondent 
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nepochopí položenou otázku, nemůže se tazatele na nic doptat. Problémem písemného 

dotazování je v některých případech nízká návratnost dotazníku, proto se doporučuje, aby byl 

dotazník zajímavý a dokázal upoutat respondentovu pozornost.  

 Anketa 

Je vhodná pro představení firmy či výrobku a první oslovení veřejnosti. Anketu 

většinou tvoří pouze několik otázek na dané téma. Hlavním nedostatkem je nereprezentativní 

skladba vzorku respondentů, protože na ankety odpovídají spíše lidé, kteří mají více volného 

času, jako například důchodci, studenti, ženy na mateřské dovolené.  

 Dotazník - dotazník je detailněji rozpracován v kapitole 2.3. 

 Elektronické dotazování 

CAWI (Computer Assisted Web Interview) je moderním a v poslední době častým 

způsobem dotazování. Data jsou sbírána tak, že respondent vyplní dotazník online na 

webových stránkách nebo obdrží odkaz či přímo dotazník do své elektronické pošty. Výhodou 

elektronického dotazování je minimální finanční a časová náročnost. Tento způsob dotazování 

je rychlejší a jednodušší pro obě strany, jak pro tazatele, tak respondenta. Odpovědi na 

dotazník jsou rovnou zpracovány v elektronické podobě a není třeba je přepisovat do 

počítače. Nevzniká mnoho administrativních chyb při přepisování. (Hanuš, 2011). 

Srovnání jednotlivých metod dotazování je na následujícím obrázku (viz Obr. 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Srovnání metod dotazování (Grosová, 2013) 
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Experiment 

V marketingu je experiment vlastně každá změna v nabídce a na ni závislá reakce 

zákazníků. Mělo by se evidovat, zda a jak se změní nákup dotyčného produktu v závislosti na 

změně jeho ceny, umístění, reklamy či inovace. Pokud se prodej zvýší, je to změna 

k lepšímu. Naopak pokud se nezmění nebo se sníží, měli bychom zkusit něco jiného, lepšího.  

Experimentu jako techniky marketingového výzkumu se nejčastěji používá 

v přírodních a technických disciplínách, protože na chování zákazníků mají vliv i další 

změny, především v makroprostředí (ekonomická situace, inflace, DPH) a v nové nabídce 

konkurence. Ke zkoumání jedinců, skupin a složitějších socioekonomických útvarů se 

používají spíše techniky dotazování a pozorování (Foret, 2012). 

Kvalitativní metody  

Umožňují hlubší poznání motivů chování lidí, odhalují povahu a souvislosti jejich 

názorů, preferencí a postojů nebo se snaží najít jejich příčiny. Tento výzkum je rychlejší, 

méně finančně nákladný a hlavně méně náročný na realizaci. Kvůli tomu, že je soubor 

respondentů velmi malý, není možné jeho výsledky zobecnit na celou populaci. Hlavním 

cílem a přínosem kvalitativních metod je informace, která je získána z pohledu zákazníka 

(Foret, 2012). 

Také zde existují základní techniky výzkumu:  

 individuální rozhovor, 

 skupinový rozhovor, 

 metoda kritických událostí, 

 projektivní metody, 

 analýza pochval a stížností, 

 karty komentářů a doporučení. 

První čtyři techniky jsou založené na přímé komunikaci s respondenty. V praxi 

aplikace těchto metod vyžaduje odborné znalosti a komunikační dovednosti. Na poslední dvě 

metody zákazník poskytuje svá sdělení většinou v písemné podobě. 
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Individuální (hloubkový) rozhovor 

Individuální rozhovor může být užíván jako metoda kvalitativní, ale také kvantitativní. 

V tomto případě hovoříme o kvalitativní metodě, která je vedena formou volného rozhovoru, 

jsou připraveny otázky, ale necháváme dotazovaného samostatně hovořit a otázky 

přizpůsobujeme vývoji rozhovoru.  

Tato metoda se užívá v případě, kdy chce management zavést novou službu, ale neví, 

jak budou reagovat zákazníci, jaké jsou jejich očekávání, potřeby a přání nebo nerozumí 

tomu, proč jsou jeho zákazníci nespokojeni. Zpravidla trvají jednu až několik hodin, protože 

se snažíme získat co nejpodrobnější informace (Lukášová, 2009). 

Skupinový rozhovor (focus group) 

Jedná se o setkání skupiny zákazníků, kteří diskutují o svých zkušenostech, názorech, 

očekáváních a pocitech spojených s danou službou. Podmínkou, aby setkání přineslo potřebné 

poznatky, je, aby se jednalo o reálné zákazníky, kteří se vzájemně neznají a budou různého 

věku, vzdělání, spokojení i nespokojení. Když nestihneme získat potřebné informace během 

jednoho sezení, mohou být provedeny série skupinových rozhovorů, abychom dosáhli cíle 

výzkumu.  

Úkolem facilitátora je kladení otázek a moderování celé diskuze. Musí zůstat 

neutrální, objektivní a neměl by zasahovat do diskuze, když to není nutné. Za optimální se 

považuje 8 – 12 osob, které se setkání účastní a diskuze trvá obvykle 1 – 2 hodiny. Záznam 

sezení se nahrává na videokameru, aby mohl být později analyzován (Lukášová, 2009). 

Metoda kritických událostí 

 Jde o konkrétní situaci, kterou zákazník zažil a byl se službou spokojen nebo ne.  Při 

aplikaci metody kritických událostí je dotazovaný požádán, aby si vybavil pozitivní i 

negativní zážitek s poskytovanou službou a detailně jej popsal. Odpovědi musí být konkrétní 

a specifické, v opačném případě tazatel pokládá další doplňující dotazy, aby tyto odpovědi 

upřesnil.  

Výpovědi se zaznamenávají formou audiozáznamu, poté jsou doslovně přepisovány a 

analyzovány. Z těchto záznamů lze zjistit, jaké jsou silné a slabé stránky poskytování služeb a 

co je příčinou spokojenosti či nespokojenosti zákazníků (Lukášová, 2009). 



22 
 

Projektivní metody 

Jsou založeny na projekci názorů a pocitů na situaci, která se vztahuje k předmětu 

výzkumu. Respondent reaguje na podněty buď slovní, obrázkové nebo jejich kombinaci. 

Může se jednat o doplnění nedokončené věty, popsání obrázku a tímto způsobem do odpovědí 

nevědomky vkládá svoje zážitky a zkušenosti s předmětem výzkumu. 

U projektivních metod je jen malá pravděpodobnost zkreslení výsledků, protože 

dotazovaný neví, co se danou metodou sleduje. Cílem je zjistit, co si respondenti o organizaci 

myslí a proč jsou se službami spokojení či nespokojeni. Za dostačující se považuje soubor o 

velikosti 12 – 15 osob (Lukášová, 2009). 

Analýza pochval a stížností 

Pochvaly a stížnosti se obvykle podávají písemně. Zákazníci by ale měli mít možnost 

stěžovat si nebo chválit i ústně. Jedná se o vyjádření zákazníka se spokojeností či 

nespokojeností s danou službou. Podávání stížností lze chápat jako příležitost ke zlepšení 

služeb a rozvoji organizace, proto by jejich podávání měla organizace podporovat. Mnoho 

zákazníků si nestěžuje, i když jsou nespokojeni. Proto by měli být neustále informováni o 

tom, že existuje více možností, jakým způsobem si mohou stěžovat. Ať už se jedná o e-mail, 

www stránky či zákaznickou telefonní linku. Posuzovat spokojenost zákazníků jen podle 

počtu stížností je nevhodné, protože z celkového počtu nespokojených si stěžuje jen malé 

procento zákazníků (Lukášová, 2009). 

Organizace získává prostřednictvím stížností rychlou a aktuální zpětnou vazbu, tím je 

upozorňována na problémy, které se službou souvisejí a může se je pokusit ihned napravit. 

Počet stížností tedy není dobrým ukazatelem míry spokojenosti zákazníků, ale je důležitým 

ukazatelem trendů, kdy alespoň orientačně zjistíme, zda se kvalita poskytovaných služeb 

zhoršuje či zlepšuje.  

Karty komentářů a doporučení 

Karty, které obsahují jednoduchý formulář a zákazník jeho prostřednictvím může 

sdělit své názory, připomínky a návrhy na zlepšení kvality služeb. Důležité je jejich správné 

umístění. Karty jsou zpravidla anonymní, ale pokud bude chtít zákazník znát odpověď, může 

svou adresu uvést. Ani tuto metodu nelze doporučit jako vhodného ukazatele spokojenosti 

zákazníků, stejně jako v případě pochval a stížností (Lukášová, 2009). 
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2.2.2.2 Sekundární výzkum 

Sekundární výzkum je založen na zpracování nebo použití již existujících dat, která už 

dříve někdo shromáždil a zpracoval jako primární výzkum, například pro zcela jiné potřeby a 

cíle. Je to tzv. výzkum od stolu. Může se jednat například o data ze statistických ročenek nebo 

interní dokumenty podniku. Podstatným rozdílem u sekundárního výzkumu je, zda máme data 

neagregovaná nebo data již agregovaná. Data neagregovaná jsou v původní podobě a 

hodnoty jsou zjištěny za každou jednotku. Je to velkou výhodou, protože tyto data můžeme 

znovu statisticky zpracovávat podle svých potřeb. Zatímco agregovaná data jsou hodnoty 

vlastností sečtené za celý soubor. Proto je lze pouze srovnávat ve stejném čase za různé 

objekty, nebo naopak srovnávat u stejného objektu vývoj za různá časová období, případně je 

kombinovat. Ovšem i agregovaná data mají své výhody a jsou užitečná při srovnávání celků, 

jakou jsou státy, regiony, města apod.  

2.3 Dotazník 

Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sbírání primárních informací. 

Představuje uspořádaný soubor otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od respondentů. 

S dotazníky se setkáváme běžně, nachází se občas v novinách nebo časopisech, ale ne vždy 

jde o správný příklad toho, jak dotazník vytvářet. Vytvořit dotazník totiž není tak jednoduché, 

jak se může na první pohled zdát. Pokud jsou otázky špatně formulovány, může to negativně 

ovlivnit získané informace a výsledky poté nemusí odpovídat potřebám a cílům výzkumu 

(Řezanková, 2007). 

Náklady na realizaci dotazníku nejsou vysoké a skládají se pouze z napsání dotazníku, 

jeho tisku a následné distribuce. Oproti jiným typům průzkumů je prostřednictvím dotazníku 

možné získat informace mnohem snadněji a jednodušeji zpracovávat výsledky.  

Výhody dotazníku: 

 jedna z nejlevnějších metod průzkumu, 

 jednoduchost zpracování a vyhodnocování, 

 jedna z nejméně dotěrných metod průzkumu – vyplnění v klidu a pohodlí domova, 

 jednoduchost vyplnění. 

Nevýhody dotazníku: 

 občasná obtížnost získat respondenty, 
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 snadnější vyplnění nepravdivých informací, 

 omezená komunikace – 90% je nonverbální komunikace (Augustýn, 2008). 

2.3.1 Návrh a tvorba dotazníku 

Prvním a nejdůležitějším krokem při tvorbě dotazníku je stanovit si cíl výzkumu. 

Pokud cíl není přesně definován, může se stát, že nedospějeme k výsledkům, které jsme 

očekávali. Cíl musí být zjistitelný a srozumitelný.  

Dále je potřeba si odpovědět na základní otázky: 

 kdo jsou naši respondenti - musíme přizpůsobit otázku podle toho, komu ji pokládáme, 

 na co se chceme zeptat - zaměřit se na podstatné otázky, abychom se drželi cíle a 

neodbočovali od něj, 

 jak se zeptat - jaké zvolit otázky, abychom dospěli ke stanovenému cíli.  

Jakou funkci v dotazníku otázka má nebo jakým způsobem ji položit bude více rozebráno 

v kapitole 2.3.2. Znění otázek má totiž zásadní význam pro validitu získaných údajů. 

Rozsah a délka dotazníku 

Malátek (2001) uvádí optimální délku dotazníku mezi 40 až 50 otázkami a jejich 

vyplnění by mělo respondentovi zabrat přibližně 30 minut. To je ovšem pro mnoho 

respondentů příliš a ztrácí motivaci dotazník vyplnit. Dotazník, který obsahuje více, než 20 

otázek obvykle dotazovaného odradí. Celkovou dobu vyplňování je vhodné udržet pod 10 

minutami obzvlášť u dotazníků vyplňovaných přes internet (Doulík, 2012). 

Struktura dotazníku 

Úvod - V úvodním textu dotazníku bychom měli vzbudit zájem respondenta grafickou 

úpravou, ale především tím, že mu vysvětlíme cíl výzkumu, jaký význam mají jeho 

odpovědi, zdůraznit smysl jím poskytnutých informací, případně jaký to bude mít přínos pro 

něj samotného. Také je v úvodním textu důležité určit způsob vyplnění dotazníku, zda 

kroužkovat, škrtat či podtrhávat. Respondent by měl být informován o termínu a způsobu 

odevzdání vyplněného dotazníku a jeho anonymitě (Viklund, 2015). 

Řazení otázek - Na začátek je zařazena vstupní otázka nebo otázky, které navozují 

téma a situaci, musí upoutat respondentovu pozornost, nesmí ho ihned odradit obsahem ani 

obtížností. Otázky musí být propojeny obsahem, musí mít přirozený spád a typy otázek se 
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musí střídat, aby nebyly stereotypní. Střídají se také jednodušší a složitější témata. Uprostřed 

dotazníku by se měli nacházet zásadní otázky, k jejichž vyplnění je zapotřebí největší 

soustředění. Na konec můžeme zařadit již méně závažné otázky (Viklund, 2015). 

Závěr - Na závěr je vhodné poděkovat za čas, který dotazovaný strávil nad 

vyplňováním dotazníku (Viklund, 2015). 

2.3.2 Formulace otázek 

Formulace otázek je přímo závislá na zvoleném formátu dotazníku. Existují zásady pro 

formulaci otázek.  

Jednoznačnost – formulovat výstižné a jednoduché věty. Je lepší se vyhnout dvojitým 

záporům a nejednoznačným slovům jako jsou občas, někdy, několik apod. 

Srozumitelnost – používat jazyk jako cílová skupina respondentů, vžít se do jejich role, 

protože například manažer a mládež se vyjadřují odlišně a mají rozdílné způsoby 

vyjadřování. 

Stručnost – používat krátké, stručné věty. 

Validnost – ptát se na to, co skutečně potřebujeme zjistit. Je lepší otázku zcela vynechat, 

pokud odpověď nepomůže k dosažení stanoveného cíle výzkumu.  

Nevhodné používání sugestivních otázek, tj. takových, které svou formulací předem 

napovídají očekávanou vhodnou odpověď. 

Existuje také sugestivní pořadí otázek, kterému se říká haló-efekt a měli bychom se mu 

vyvarovat. Je to řada příbuzných otázek za sebou, kde se pozitivní nebo negativní odpověď u 

první otázky přenáší i na ostatní otázky příbuzného tématu (Viklund, 2015). 

Pravidla kladení otázek 

 Otázky musí být jednoduché, jednoznačné a srozumitelné, nesmí být sugestivní, což je 

totožné jako u jejich formulování. 

 Musí vzbudit zájem. 

 Formulace otázky musí přinést jen jeden výklad obsahu. 

 Musí jít přímo k věci. 

 Musí být umožněno hodnocení na celé stupnici odpovědí. 
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 Otázky nesmí být dlouhé. Pokud ano, musí se užít pomůcek. 

 Varianty odpovědí u uzavřených otázek musí být na stejné úrovni obecnosti. 

 Vysvětlit cizí a obecně neznámé pojmy. 

 Každá otázka musí být podle dotázaného důležitá. 

 Otázky musí být sociálně přijatelné. 

 Vyhnout se otázkám, které respondentovi můžou být nepříjemné či příliš osobní. 

 Vyhnout se dlouhým a komplikovaným souvětím. 

 Doba vyplnění by neměla přesáhnout 20 minut, aby to respondenta neodradilo (Bedrnová 

a Nový, 2007; Grosová, 2013). 

Formátem dotazníku je jeho uspořádání. Uspořádání musí být takové, aby bylo možné použít 

vhodné škály hodnocení míry spokojenosti. Formát dotazníku může mít podobu: 

- formát check-listů, 

- formát Likertův, 

- formát verbální, 

- formát numerický (Nenadál, 2004). 

Formát check-listů je nejjednodušší způsob hodnocení. Respondent má na výběr 

pouze ze dvou variant odpovědí např. spokojen – nespokojen, ano – ne apod.  

Tzv. Likertův formát má přesně stanoveny hraniční hodnoty negativního a pozitivního 

vnímání. Mezi těmito hraničními hodnotami pak může být stanovena škála hodnocení od tří 

až po deset úrovní. Likertův formát je charakteristický tím, že respondent pouze vyjadřuje 

svůj souhlas, resp. nesouhlas s uvedeným výrokem. 

Verbální formát je velmi podobný Likertovu formátu, vychází z něj. Otázky jsou ve 

formě znaků spokojenosti a respondent odpovídá podle stavu své spokojenosti např. od 

„velmi spokojen“ až po „velmi nespokojen“. Oba formáty dotazníku, jak Likertův, tak 

verbální jsou pro respondenty jednoduché na vyplnění. 

Numerický formát je vyjádřen pomocí hodnotící škály, která je pro respondenta 

pravděpodobně nejpřívětivější. Může vyjádřit svou míru spokojenosti konkrétním číslem. U 

tohoto formátu není problém použít vícestupňovou hodnotící škálu než pětistupňovou 

(Nenadál, 2004). 
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2.3.3 Typy otázek 

Typy otázek – podle obsahu 

- Věcné – jsou zaměřeny na cíl výzkumu. 

- Všeobecné – jsou zaměřeny přímo na respondenta, týkají se jeho věku, vzdělání atd. 

Typy otázek – podle formy 

Otázky se dělí také podle formy: 

- otevřené, 

- uzavřené,  

- polozavřené (polootevřené). 

1. Otevřené 

Respondent nemá na výběr žádné varianty a odpovídá svými slovy, volně. Tyto otázky nutí 

respondenta k zamyšlení a k popsání daného problému.  

Do otázek s otevřeným koncem řadíme otázky: 

 volné (např. Jaký je Váš názor na naše výrobky? …), 

 asociační – respondentova první reakce na položenou otázku, co se mu vybaví 

v závislosti na určité situaci (např. Když se řekne Ostrava, představím si …), 

 dokončení předložené věty (např. Rád nakupuji v tomto obchodě, protože …), 

 dokončení povídky, 

 dokončení obrázku – obvykle jedna osoba něco sděluje druhé a respondent má za úkol 

doplnit reakci druhé postavy, 

 dokončení tematického námětu podle obrázku. 

2. Uzavřené 

Otázka má na výběr z několika možných variant odpovědí, respondent je nucen si 

jednu nebo několik z předem daných odpovědí vybrat. Výhodou je rychlost, s jakou se dá na 

tyto otázky odpovědět. Nevýhodou je, že odpovědi nemusí vystihnout názor respondenta a je 

nucen vyjádřit se v daných variantách. 
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Podle (Malý, 2004) dělíme uzavřené otázky: 

 Dichotomické – u tohoto typu otázek má respondent na výběr pouze mezi dvěma 

variantami, například žena – muž, ano – ne, souhlasím – nesouhlasím. Jejich zpracování 

je snadné a rychlé, ale na druhou stranu se respondent musí rozhodnout mezi extrémními 

možnostmi.  

Např. Navštívili jste v minulém roce Chorvatsko? 

 ano 

 ne 

 Trichotomické – zde má respondent oproti dichotomickým otázkám na výběr ze tří 

možností. Tou třetí je možnost „nevím“, „nemohu posoudit“, „nejsem si zcela jist“ apod. 

Např. Doporučil bys výrobek svým známým? 

 ano 

 ne 

 nevím 

 Polytomické – otázka má na výběr více variant možných odpovědí, ze kterých se vybírá 

jedna (výběrové otázky) nebo hned několik (výčtové otázky), případně se mají tyto 

varianty seřadit. 

Výběrové např. Bankovní účet si vybírám podle 

 poplatků 

 služeb 

 banky 

 úroků 

Výčtové např. Který večerníček se Vám líbil? 

 Pat a Mat 

 Křemílek a Vochomůrka 

 Bob a Bobek 

 Krakonošské pohádky 
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Mezi uzavřené otázky také řadíme tzv. škálové otázky. 

Škály jsou speciálním typem uzavřených otázek a také jsou nejvhodnějším nástrojem 

pro měření názorů a postojů. Nezjišťuje se pouze, jestli jev nastal či ne, ale respondent 

vyjadřuje svůj postoj na hodnotící škále výběrem ze stupnice, podle jeho vnímání tohoto jevu. 

U škálování se liší názory a počet kategorií, které jsou respondentovi nabídnuty. Sudý počet 

znamená, že se respondent musí rozhodnout a zaujmout nějaký postoj, kdežto lichý počet 

nabízí i varianty jako „nevím“, „nejsem si jist“, které jsou mnohdy pro respondenta 

přijatelnější, pokud si nejsou jisti svou odpovědí.  

Podoba hodnotící škály 

- Grafická škála ( ) – používají se v případech, kdy je obtížné vyjádřit svůj názor 

číselně nebo slovně. Respondent označí svůj postoj na graficky zpracované stupnici. 

- Kvalifikační stupnice 1-5. 

- Bodové ohodnocení 1-10.  

- Likertova stupnice: 

o souhlasím, 

o spíš souhlasím, 

o nevím, 

o spíš nesouhlasím, 

o nesouhlasím. 

Existují i speciální typy dotazníkových otázek. Patří mezi ně např. baterie otázek. 

Baterie otázek vzniká sdružením více otázek na podobné téma do jednoho bloku (resp. 

tabulky). Většinou se používá v kombinaci s hodnotící škálou a respondentovi urychluje a 

zjednodušuje vyplňování (Viklund, 2015). 

3. Polouzavřené (polootevřené) 

Jsou kombinací předchozích dvou typů otázek. Polouzavřená otázka vzniká tak, že 

přidáme další variantu odpovědi „jiné“ do uzavřené otázky.  

Např. Z jaké země pocházíte? 

 Česká republika 

 Slovenská republika 
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 Německo 

 Polsko 

 Jiné: ……………. 

Typy otázek – podle funkce (kterou v dotazníku plní) 

• Otázky meritorní – je směřována k předmětu dotazování. Jejich prostřednictvím se 

popisuje nebo měří. 

• Otázky analytické (identifikační, cenzové) – třídí a identifikuje parametry, podle 

kterých se provádí analýza (věk, pohlaví, zaměstnání, IČ, počet pracovníků, kraj 

apod.) 

• Filtrační otázky – umožňují rozdělit dotazované na podskupiny podle odpovědi na 

otázku. Používají se v případech, kdy by na následující otázku měla odpovídat jen část 

respondentů, kteří jsou o určitém problému informováni lépe než ostatní. Pokud 

odpoví respondent na tuto otázku negativně, obvykle přeskakuje jednu nebo více 

otázek, které jsou pro něj nepodstatné.  

• Otázky kontrolní – cílem se prověřit pravdivost odpovědí na základní otázky 

dotazníku. V mnoha případech se kontrolují jen otázky, které těsně souvisí s cílem a 

předmětem výzkumu, protože jsou pro nás nejdůležitější.  

• Otázky projekční – zastírají pravý důvod, pro který byla otázka položena. Otázka je 

formulovaná tak, aby se neptala přímo na názor respondenta, ale jako kdyby se ptala 

na něco jiného. Docílí se tím toho, že dotazovaný záměrně neodpoví nepravdivě 

(Kge.zcu.cz, 2006). 

2.4 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil je účinný nástroj pro zkoumání konkurence. 

Umožňuje popsat a pochopit podstatu konkurenčního prostředí uvnitř každého jednotlivého 

odvětví a tím získat informace potřebné pro rozhodování o tvorbě konkurenční výhody dané 

organizace (Porter, 1994). 

Aby management získal poměrně věrný obraz konkurenčního prostředí, doporučuje se 

využít právě model pěti sil Michaela E. Portera (viz Obr. 2.4). Pomáhá managementu si 
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uvědomit, jaké všechny konkurenční síly v odvětví působí a jaký je jejich vliv na odvětví a 

podnik (Strateg.cz, 2014). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Porterův model pěti sil (Kovář, Štrach, 2003) 

Stávající konkurence  

První Porterovou silou je konkurence a její schopnost ovlivnit cenu a nabízené 

množství daného výrobku či služby. Při analýze této síly je třeba podívat se na to, jak velké 

jsou na daném trhu konkurenční tlaky, kolik danou společnost vlastně bude stát, aby se o 

jejich produktech někdo dozvěděl, jak moc bude společnost schopna v praxi rozvinout a 

využít její konkurenční výhody, jakou má daný trh dynamiku a jestli vůbec bude společnost 

schopna s konkurencí držet krok (Zikmund, 2011, Managementmania.com, 2015). 

Nová konkurence  

Další Porterovou silou je hrozba vstupu nových konkurentů na trh. Ta je obzvláště 

důležitá v nových, postupně se rozvíjejících oborech, kde objem trhu jako celku není zcela 

jasně znám anebo kde objem trhu rychle roste. Typickým příkladem takovéhoto trhu mohou 

být chytré mobilní telefony (Zikmund, 2011, Managementmania.com, 2015). 

Substituty  

Třetí silou konkurenčního prostředí je hrozba vzniku substitutů. Za substituty je 

považováno cokoliv, co dokáže nějakým způsobem zákazníkovi nahradit výrobek či službu, 

kterou poskytuje daná firma. Nejčastěji uváděným příkladem substitutů je příklad s rohlíkem 

a houskou. Nemusí to rozhodně být dokonalý substitut jako právě rohlík a houska, z pohledu 
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Porterovy analýzy to dokonce nemusí být substitut vůbec. V češtině se můžeme setkat 

s označení „náhražka“ (Zikmund, 2011, Managementmania.com, 2015). 

Vliv dodavatelů 

Jednou z posledních sil, je síla dodavatelů. Jak dodavatelé ovlivňují cenu a nabízené 

množství vstupů. Tato síla je v některých odvětvích skoro nulová, jako je např. potravinářství. 

Naopak ve strojírenství či elektronice, může mít obrovský vliv především z pohledu složení a 

ceny produktů. Síla dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím jste na nich závislejší (Zikmund, 

2011, Managementmania.com, 2015). 

Vliv odběratelů  

Jedná se o schopnost kupujících ovlivnit cenu a poptávané množství daného výrobku 

či služby. O ceně se vyjednává buď přímo, nebo nepřímo. Při přímém vyjednávání dochází 

k dohodě se zákazníkem na ceně. U nepřímého vyjednávání může dojít k tomu, že zákazník 

začne odebírat menší množství výrobků či služby nebo rovnou odejde ke konkurenci. 

V oblasti síly kupujících je proto třeba se ptát, nakolik je produkt společnosti unikátní, 

nakolik a v jakém množství jsou na trhu dostupné jeho substituty, nakolik jsou zákazníci 

informováni o konkurenčních nabídkách u nás ale i v zahraničí (Zikmund, 2011, 

Managementmania.com, 2015). 

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je zaměřena na charakteristiku klíčových faktorů, které ovlivňují 

podnik. Při SWOT analýze se analyzují silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti a 

ohrožení, tedy vnitřní a vnější faktory ovlivňující úspěšnost organizace. Tato analýza dokáže 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu 

(Managementmania.com, 2013). Její název je odvozen od prvních písmen anglických názvů. 

Tyto názvy zároveň označují jednotlivé kvadranty matice. Kvadranty jsou tedy čtyři.  

S = strengths = silné stránky. 

W = weaknesses = slabé stránky. 

O = opportunities = příležitosti. 

T = threats = hrozby. 
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Levá polovina matice zaznamenává faktory, které mají kladný dopad na podnikání a 

pomáhají firmě uspět v tržním prostředí. Do pravé poloviny se naopak zaznamenávají 

negativní jevy, na jejichž škodlivé dopady je třeba se připravit. Horní a dolní část matice je 

rozdělena na interní a externí faktory. Interní faktory (silné a slabé stránky) může firma 

ovlivnit, externí faktory (příležitost a ohrožení) firma vlastními silami neovlivní (viz Obr. 2.5) 

Mezi externí faktory řadíme vlivy makroprostředí a mikroprostředí (Čevelová, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití SWOT analýzy je velmi široké, jelikož se jedná o univerzální a jednu 

z nejpoužívanějších analytických technik. Lze ji použít jak pro podnik jako celek, tak i pro 

jednotlivé oblasti, produkty či jiné záměry podniku (Managementmania.com, 2013). 

Ze SWOT analýzy vyplývá, v jakých oblastech firma vyniká a díky kterým může 

zvyšovat svou konkurenceschopnost. Na druhou stranu SWOT analýza upozorňuje na 

nedostatky, na které by se měla firma zaměřit, protože mohou ohrožovat nejen její působení 

na trhu, ale i samotnou existenci firmy. Firma se musí snažit tyto nedostatky buď úplně 

odstranit, zmírnit jejich dopady nebo jim předcházet tím, že bude neustále sledovat jejich 

vývoj. 

2.6 Shrnutí teoreticko-metodické části 

 Každý podnik si na začátku svého podnikání musí zjistit, kdo je vlastně jeho zákazník 

a jaké jsou jeho potřeby a požadavky. Zákazníkem je pro účely této diplomové práce osoba 

nebo firma, která je přímým zákazníkem společnosti. Teprve prostřednictvím přímého 

zákazníka se dostávají výrobky společnosti ke konečnému uživateli. K tomu, aby byla 

Obr. 2.5 Matice SWOT analýzy (Sunmarketing.cz, 2015) 
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společnost úspěšná, potřebuje zákazníky, spokojené zákazníky. K poznávání zákazníků, jeho 

potřeb, přání a spokojenosti je nejvhodnějším nástrojem marketingový výzkum.  

Pro měření spokojenosti zákazníků byla zvolena jedna z kvantitativních metod 

marketingového výzkumu vzhledem k účelu sběru dat, potřebné velikosti souboru, způsobu 

zpracování dat a k rozmístění zákazníků společnosti po celém území České republiky. Touto 

metodou je dotazování, přesněji elektronické dotazování prostřednictvím online dotazníku. 

Z hlediska náročnosti je tato metoda finančně i časově nejméně náročná.  

Společnost musí analyzovat nejen potřeby, přání a spokojenost svých zákazníků, ale 

musí sledovat také prostředí, ve kterém podniká. Pro analýzu vnitřního prostředí je zde 

popsán Porterův model pěti konkurenčních sil.  Kombinaci analýzy spokojenosti a vnitřního 

prostředí pak představuje SWOT analýza.  
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3 Charakteristika společnosti Výtahy Ostrava s r. o. 

V praktické části bude na základě dotazníkového šetření analyzována spokojenost 

zákazníků s produkty a poskytovanými službami společnosti. Na základě zjištěných poznatků 

budou firmě doporučeny návrhy, jak zvýšit spokojenost svých zákazníků. Zároveň bude 

poukázáno na případné nedostatky, které by se měly stát podnětem ke zvýšení kvality 

výrobků i služeb společnosti.  

3.1 O společnosti 

3.1.1 Základní informace 

Obchodní název:  Výtahy Ostrava spol. s r. o. 

Sídlo: Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČ: 43965865 

DIČ: CZ46965865 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu do OR: 16. prosince 1991 

Předmět podnikání: Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, servis, 

kontroly a revize vyhrazených zdvihacích zařízení 

(Justice.cz, 2015). 

Web:  www.vytahyostrava.cz 

3.1.2 Historie společnosti 

Firma Výtahy Ostrava spol. s r. o. byla založena v roce 1991. Již v roce 1947 však 

v severomoravském regionu začala fungovat speciální firma na výrobu, instalaci a servis 

tehdejších výtahů, na jejíž tradici a kvalitu Výtahy Ostrava navázali. Byla to jedna 

z největších firem, která se zabývala touto činností nejen v Ostravě, ale v celém 

severomoravském kraji. Po revoluci v roce 1989 se tato firma rozpadla na více menších 

společností a spojením čtyř z nich, vznikla nová společnost Výtahy Ostrava spol. s r. o. (I-

vytahy.cz, 2011). 

http://www.vytahyostrava.cz/
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Nejdříve se zabývali pouze servisem, ale postupem času rozšiřovali svou činnost i na 

výrobu a instalaci výtahů a dalších zvedacích zařízení. V roce 1998 získali čestné uznání pro 

ostravský region v soutěži „FIRMA ROKU“. Následovalo prvenství v prestižním hodnocení 

firem „Štika českého byznysu“ v Moravskoslezském kraji a deváté místo v rámci celé ČR.  

Až do prosince roku 2011 bylo předmětem podnikání společnosti Výtahy Ostrava 

spol. s r. o. poskytování komplexních služeb v oblasti projektování, výroby, montáže a 

následného záručního i pozáručního servisu všech typů výtahů a výtahových šachet 

v provedení s ocelovou konstrukcí, nákladních plošin, plošin pro přepravu imobilních občanů 

a dalších zdvihacích zařízení, čímž zajistili celé spektrum činností nutných k úspěšnému 

nainstalování a provozu výtahové techniky. V roce 2011 ale došlo k rozdělení na Výtahy 

Ostrava spol. s r. o. a Výtahy Ostrava Servis s. r. o. Firma Výtahy Ostrava spol. s r. o. se 

v současné době zabývá projektováním, výrobou a montáží výtahů. Záruční a pozáruční servis 

výtahů je od té doby zajišťován společností Výtahy Ostrava Servis s. r. o. především z důvodu 

lepší kontroly řízení a samostatnosti hospodaření. Technický náměstek společnosti tvrdí, že 

„důvodem byla lepší kontrola řízení a samostatnost hospodaření, kdy jsou i zaměstnanci více 

motivováni k vyšším výsledkům, a také ochrana před vznikem velké firmy, kde zanikají detaily. 

Právě tam majitelé viděli ztráty. Výsledkem po třech letech je, že se zlepšila produktivita, 

zlepšují se hospodářské výsledky obou samostatných firem“ (Svetprumyslu.cz, 2015). 

Výtahy Ostrava spol. s r. o. jsou ryze českou společností bez zahraničního kapitálu, 

která na českém trhu působí více než 20 let. Její působnost se za ty léta rozšířila nejen po celé 

České republice, ale také na východ (Slovensko, Rusko, Pobaltí) a do afrických zemí 

(Alžírsko, Gabon). O jejím dobrém jméně svědčí i nabídka londýnské banky HSBC na grant 

na podporu vývozu do zahraničí. Za úspěchy firmy v první řadě stojí kvalitní odborníci, kteří 

firmu založili a uvedli do života. A jak již bylo výše řečeno, současně tak navázali na 

půlstoletí trvající tradici (Svetprumyslu.cz, 2015). 

Společnost se neustále snaží vyvíjet a posunovat kupředu, zahajuje projekty v oblasti 

výzkumu a vývoje a hodlá v této činnosti pokračovat i nadále. Je držitelem certifikátů ČSN 

EN ISO 9001:2009 (systém managementu kvality), ČSN EN ISO 14001:2005 (systém 

environmentálního managementu) a ČSN OHSAS 18001:2008 (systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Certifikát výjimečnosti s platností od 3. 3. 2011, 

inspekční certifikáty s platností od 30. 1. 2012 a od 18. 2. 2013. 
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Organizační struktura  

Organizační struktura společnosti je hierarchicky rozdělena podle rozhodovacích 

pravomocí ve firmě (viz Obr. 3.1). Jednotlivé organizační jednotky jsou umístěny vzhledem 

ke vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Nejvyšší rozhodovací pravomoc má valná hromada. 

Následuje ředitel společnosti, na kterého dále navazují ostatní představitelé společnosti či 

oddělení jako je sekretariát, reklamace, ekonomické oddělení, obchodní oddělení, technické 

oddělení, realizační oddělení atd.  

Úseky jsou rozděleny podle hlavních činností společnosti, které jsou předmětem jejich 

podnikání. Zjednodušeně lze říct, že technický úsek se stará o projektování, výrobní úsek o 

výrobu zdvihacích zařízení a realizační úsek o montáž. Dříve obsahovala organizační 

struktura i servisní úsek, ale tento úsek byl po rozdělení společnosti na dvě samostatné firmy 

odstraněn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3.1 Organizační struktura společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. (Justice.cz, 2015) 
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3.1.3 Nabízené služby a produkty 

Společnost nabízí svým zákazníkům služby od projektování, výroby až po montáž 

zdvihacích zařízení a také prodej komponentů. Nejvíce se však firma opírá o výrobu, protože 

jsou jejich výtahy sestaveny z 90% dílů vyrobených přímo ve vlastním závodě firmy. Díky 

tomu jsou schopni garantovat kvalitu i jistotu náhradních dílů po dobu minimálně 10 let a 

jejich rychlou výrobu v případě potřeby. Dalším důvodem je také to, že někteří zákazníci 

firmy Výtahy Ostrava spol. s r. o. neuzavírají smlouvy na kompletní dílo (tzn. včetně projektu 

a montáže), ale pouze si zakoupí vyrobený výtah. Těmito zákazníky bývají většinou výtahové 

firmy. Mezi produkty společnosti patří nové výtahy, rekonstrukce, eskalátory a travelátory a 

komponenty.  

Nové výtahy 

Nové výtahy jsou známé zejména svou kvalitou, dlouhou životností, moderním 

designem a technologiemi. U těchto výtahů se klade důraz na vysokou spolehlivost.  

Patří mezi ně: 

- osobní výtahy (hydraulické, trakční), 

- nákladní výtahy (hydraulické, trakční), 

- lůžkové výtahy (hydraulické, trakční), 

- výtahy bez strojoven, 

- malé jídelní výtahy, 

- výtahy do domků, 

- autovýtahy, kulisové výtahy.  

Typy nových výtahů a počet dokončených výtahů v roce 2014 i s procentuálním vyjádřením 

obsahuje Tab. 3.1.  

 

 

TYP VÝTAHU POČET PROCENTO 

Osobní (hydraulické, trakční) 122 56,7 

Nákladní (hydraulické, trakční) 23 10,7 

Lůžkové (hydraulické, trakční) 12 5,6 

Výtahy bez strojovny 53 24,6 

Malé jídelní výtahy 4 1,9 

Výtahy do domků 1 0,5 

HZP 0 0 

Celkem 215 100% 

Tab. 3.1 Typy výtahů a počet dokončených výtahů v roce 2014 (Zdroj: interní materiály) 
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Rekonstrukce 

Cílem rekonstrukce a modernizace výtahu je především zvýšit bezpečnost a 

spolehlivost, ale také snížit energetickou náročnost výtahu. Jsou nabízeny rekonstrukce podle 

konkrétních možností a přání zákazníka. 

Eskalátory a travelátory 

Eskalátory neboli pohyblivé schody se umisťují do budov s velkou frekvencí pohybu 

osob, jako jsou železniční stanice, stanice metra apod. Travelátory jsou pohyblivé chodníky, 

které se instalují hlavně v supermarketech, obchodních centrech a polyfunkčních domech. 

Komponenty 

Do komponentů se řadí především dveře (automatické a ruční), řídící jednotky 

(venkovní ovladače, kabinové ovladače) a doplňky, kde si zákazník může vybrat z velké řady 

doplňků a osvětlení (vytahyostrava.cz, 2015). 

3.2 Současný stav společnosti 

Podle slov technického náměstka společnosti se letošní rok doposud oproti 

předchozím rokům zcela liší. Více než dvě třetiny zakázek tvořily rekonstrukce a to nejen u 

společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o., ale u výtahových firem všeobecně. Od nového roku 

má firma naopak velký nárůst zakázek nových výtahů, které tvoří 85 – 90% a na rekonstrukce 

tudíž zbývá 10 – 15%. Na základě tak velké změny, musela firma změnit již zavedené 

zvyklosti. Jelikož jsou náročnější všechna jednání, je náročnější i celková projekční 

připravenost. Museli personálně posílit technický úsek (projekci a konstrukci), aby 

minimalizovali projekční časy. Bylo to velice důležité, protože dnešní zákazník chce mít vše 

co nejrychleji a to se stalo prioritou číslo jedna. Investice do minimalizování projekčních časů 

se jim zatím vyplácí a jsou naplněni až do podzimu letošního roku. Nyní se budou snažit 

hledat rezervy, aby uspokojily potřeby tradičních zákazníků, ale i nových. V důsledku této 

velké změny se taky musela kompletně přepracovat výrobní dokumentace s procesy ve 

výrobě, aby ušetřili materiály a náklady (Svetprumyslu.cz, 2015). 

K personálnímu posílení nedošlo navýšením počtu zaměstnanců, ale spíše jejich 

přesunem mezi jednotlivými úseky. Nepatrně se snížil počet pracovníků ve výrobě a také na 

montážích. Firma nyní nemá vlastní montážníky, ale najímá si na ně subdodavatelské 

subjekty (viz Tab. 3.2) 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Do 24. 3. 2015 

Montáže 20 18 14 20 24 21 21 7 4 3 

Výroba 34 41 53 42 42 38 39 36 32 30 

Servis 32 31 31 36 34      

Technici 34 12 15 14 15 14 13 12 14 14 

Sklad    11 10 11 11 8 9 9 

Ostatní  21 24 18 18 16 18 19 16 18 

CELKEM 120 123 137 141 143 100 102 82 75 74 

Tab. 3.2 Počet zaměstnanců společnosti v letech 2006-2015 (Zdroj: interní materiály) 

Z hospodářských výsledků společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. je očividné, že 

největší pokles výsledků hospodaření nastal mezi lety 2010 a 2011, kde došlo k meziročnímu 

poklesu až o 74,3% (viz Graf 3.1). Tento velký schodek ve vývoji hospodaření byl způsoben 

hospodářskou krizí, která se negativně podepsala na výsledcích této společnosti. Hospodářská 

krize negativně působila na výsledky od roku 2010 až do roku 2012. Výsledky roku 2013 

naznačují, že se firma z krize pomalu dostává a překonala ji, protože nárůst oproti roku 2012 

byl o 153%. Zda výsledky hospodaření nadále narůstají, ukáže až účetní závěrka za rok 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.1 Vývoj hospodářských výsledků společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. (Justice.cz, 2015) 

Momentálně si společnost zakládá na výrobě jejich vlastního výrobku pro 

rekonstrukce, který je odliší od ostatních výtahových firem na trhu. Jedná se o speciální 

výrobu zúžených dveří, tzv. slim, jejichž výrobu zahájili už v minulém roce a nyní mají první 

pozitivní výsledky. Na trh budou uvedeny různé varianty rozměrové i požární odolnosti těchto 

dveří (Svetprumyslu.cz, 2015). 

Zákazníci 

Každá organizace má 2 skupiny zákazníků: interní a externí. Mezi interní zákazníky se 

řadí zaměstnanci firmy. Externí zákazníci firmy jsou v tomto případě rozděleni na konečné 
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uživatele (fyzická nebo právnická osoba užívající výrobek) a přímé zákazníky společnosti 

(fyzická nebo právnická osoba zprostředkovávající služby společnosti konečnému uživateli). 

Cílem diplomové práce je zjistit míru spokojenosti pouze přímých zákazníků. Názory a 

postoje konečných uživatelů na spokojenost s produkty a službami společnosti proto nejsou 

v této práci zohledněny.  

Přímé zákazníky lze segmentovat do čtyř základních skupin: 

- správa a údržba nemovitostí (SBD, BD, SVJ apod.), 

- výtahové firmy, 

- stavební firmy, 

- ostatní subjekty (nemocnice, domovy důchodců apod.). 

3.2.1 Současný stav měření spokojenosti zákazníků 

Společnost Výtahy Ostrava spol. s r. o. je od roku 2009 držitelem certifikátu ČSN EN 

ISO 9001, ve kterém se uvádí, že „organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají 

rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit se 

předvídat jejich očekávání“ (ČSN EN ISO 9000, 2002). 

Generální ředitel společnosti ve výroční zprávě z roku 2013 říká, že „spokojení 

zákazníci jsou naší prioritou, je to logické, bez nich bychom tady nebyli. Pakliže budeme umět 

reagovat na jejich požadavky, byť někdy atypické, budeme jimi žádaní. Spokojenost a stálost 

zákazníků je pro každou firmu tou nejlepší reklamou! My se nebojíme jít do nestandardních 

věcí, naopak! Chceme i do budoucna být moderní společností s dostatkem (spokojených) 

zákazníků, s dobrým jménem a s pevnou pozicí na trhu“ (Výroční zpráva, 2013). Proto se ve 

společnosti každoročně provádělo krátké dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zlepšení 

kvality a spokojenosti zákazníků. 

Původní dotazník obsahoval osm uzavřených otázek, které mohli respondenti 

ohodnotit od stupně 1 – vynikající, až po stupeň 5 – nevyhovující. Další tři otázky byly 

otevřené a respondent mohl vyjádřit své připomínky a případné návrhy na zlepšení (viz 

Příloha 1). 

Původní dotazník byl naposledy rozeslán 2. února 2015 asistentkou obchodního 

oddělení společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. Znovu byl dotazník rozeslán 9. února 2015, 

aby byla větší návratnost a 13. února byl vyhodnocen. Bylo osloveno 27 zákazníků 

společnosti a na dotazník odpovědělo 16 z nich (návratnost 59,3%). Jednalo se o zhodnocení 

předchozího roku 2014 pomocí kritérií spokojenosti.  
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Zákazníci mohli hodnotit spokojenost s plněním termínů dodávek, způsob 

komunikace, splnění požadované kvality, plnění požadavků na změny, přístup k řešení 

reklamací, propagační materiály, chování pracovníků k zákazníkovi a cenovou úroveň (viz 

Obr. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazník byl vyhodnocen pomocí aritmetického průměru všech šestnácti hodnocení 

každého z kritérií (viz Obr. 3.2). Výsledek byl takový, že nejhorší hodnocení spokojenosti 

získala „cenová úroveň“, na druhém místě se umístilo „splnění požadované kvality“ a na 

třetím místě je „plnění termínů dodávek“. Nejvíce jsou zákazníci spokojeni s „chováním 

pracovníků společnosti k nim“.  

Původní dotazník již byl zastaralý, používal se spoustu let i v době, kdy byla 

společnost stále spojena se servisem. Byl rozesílán pouze několika zákazníkům a výsledky 

dotazníku sloužili ve firmě pouze pro přehled o spokojenosti či nespokojenosti zákazníků, ale 

data se dále nevyužívala k případným změnám ve firmě. Proto bylo potřeba vytvořit dotazník 

nový, detailnější, který bude rozesílán ve větší míře. Otázky se budou zaměřovat na celkovou 

spokojenost zákazníků s firmou, ale především na spokojenost s kvalitou výrobků a 

poskytovaných služeb. 

Spokojenost zákazníků lze také posuzovat podle počtu reklamací, zákaznických 

stížností a připomínek k poskytovaným službám. Jak bylo uvedeno již v kapitole 2.1.3, je 

tento způsob velmi zjednodušený a pouze tento ukazatel nelze použít k vyhodnocování míry 

spokojenosti zákazníků. Reklamace se vyřizují již od samého založení firmy, ovšem k 

jejich evidenci dochází až od roku 2010 i s měsíčními průměry (viz Tab. 3.3). Je potřeba 

zjistit důvody reklamací a snižovat jejich počet, protože reklamace samozřejmě souvisí se 

ne/spokojeností zákazníků.  

 

 

 

Obr. 3.2 Hodnocení spokojenosti zákazníků společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. za rok 2014 (interní materiály) 
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Tab. 3.3 Počet reklamací (Zdroj: interní materiály) 

Pokud by i nadále počet reklamací v roce 2015 rostl rovnoměrně jako doposud 

(tedy v průměru 14,33 reklamací za měsíc), na konci roku by tento počet dospěl až k číslu 172 

reklamací. Je nutno si ovšem uvědomit, že tento rok je zcela odlišný od předchozích. Vyrábí 

se více nových výtahů, výtahy jsou náročnější a jsou náročnější i zakázky.  

Dalším způsobem, kterým jde posoudit a zhodnotit spokojenost zákazníků je výše 

tržeb společnosti z prodeje výrobků a služeb. Podle vývoje tržeb z let 2006 – 2013 to 

vypadá, že k nárůstu spokojených zákazníků došlo zejména v letech 2009 a 2010, protože se 

zvyšovaly tržby. Od té doby rapidně poklesly (viz Graf 3.2). Pokles tržeb s největší 

pravděpodobností nesouvisel s nespokojeností zákazníků, ale hospodářskou krizí, která v té 

době zasáhla i naši zemi. Tento ukazatel má však velmi nízkou vypovídací schopnost. 

Dochází totiž ke zkreslení vlivem inflace. Vývoj tržeb je sledován v běžných cenách (aktuální 

ceny daného roku), ceny tedy nejsou přepočítány a očištěny od inflace (jako u stálých cen). 

Vývoj tržeb v běžných cenách se proto nedá porovnávat, jelikož odlišná inflace v jednotlivých 

letech zcela znehodnotí výsledné porovnání (Ceed.cz, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.2 Vývoj tržeb z prodeje výrobků a služeb v letech 2006-2013 (Justice.cz, 2015) 

 

 Celkem Průměr za měsíc 

2010 56 4,67 

2011 75 6,25 
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Tržby z prodeje výrobků a prodeje služeb jsou rozděleny i podle místa odkud 

pocházejí, ze zahraničí či z tuzemska (viz Tab. 3.4). V roce 2011 došlo na konci srpna 

k rozdělení podniku na dvě samostatné společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. a Výtahy 

Ostrava Servis s. r. o., proto v tomto roce byly dvě účetní závěrky.  

Tab. 3.4 Tržby z prodeje výrobků a služeb (v mil. Kč) ze zahraničí a tuzemska v letech 2008-2013 

(Justice.cz, 2015) 

 

Za nejdůležitější pro získávání a udržení zákazníků je ve firmě na prvním místě 

považována kvalita služeb. Aby byl výrobek vydařený. Zákazníci si nejvíce cení záruk, proto 

je politikou společnosti postupovat co nejpečlivěji ve věci záruk. Díky tomu, že má firma 

většinu náhradních dílů a komponent skladem, je pro zákazníka jistější.  

Základem měření spokojenosti zákazníků by měl být dotazníkový průzkum, který 

zajistí firmě dostatek relevantních informací a do budoucna mohou tyto informace sloužit 

k porovnání určitých trendů ve vývoji spokojenosti a pomoci jejímu zvyšování. Dotazníkový 

průzkum již byl ve firmě v minulosti několikrát proveden. Byl obecnější, nezabýval se 

detailněji výrobky a službami a případnými důvody nespokojenosti s nimi. Následující 

kapitola diplomové práce se věnuje návrhu a realizaci nového dotazníku a způsobu 

dotazování společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. 

  

 
Tržby z prodeje vlastních výrobků Tržby z prodeje služeb Celkem za rok 

 
Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 

 
2013 106,020 95,156 10,864 48,797 46,046 2,751 154,817 

2012 99,912 97,645 2,267 48,197 48,023 0,174 148,109 

od 1. 9. 2011 68,195 67,673 0,522 34,874 34,568 0,306 103,069 

do 31. 8. 2011 62,134 61,460 0,674 39,601 39,447 0,154 101,735 

2010 166,069 163,487 2,582 110,414 109,274 1,140 276,483 

2009 155,903 150,983 4,920 99,851 99,118 0,733 255,754 

2008 148,694 137,988 10,706 83,329 82,819 0,510 232,023 



45 
 

4 Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Výtahy Ostrava s r. o. 

Tato klíčová kapitola se zabývá analýzou současného stavu spokojenosti zákazníků 

společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. Analýza je provedena prostřednictvím dotazování a 

následně budou pomocí ní navrženy možnosti zvýšení spokojenosti zákazníků.  

4.1 Přípravná fáze 

Nejdůležitějším a prvním krokem, ještě před zahájením výzkumu, bylo určení cíle výzkumu.  

4.1.1 Cíl výzkumu 

Výzkum byl proveden s cílem zhodnotit, jak jsou zákazníci společnosti Výtahy 

Ostrava spol. s r. o. spokojeni s kvalitou produktů a poskytovaných služeb.  

Spokojení zákazníci jsou prioritou společnosti a spokojený zákazník je tou nejlepší 

reklamou. Proto se firma snaží pomocí výzkumu přijít na důvody případné nespokojenosti 

zákazníků, aby mohla tyto nedostatky odstranit a zvýšit celkovou spokojenost.  

 

Cíle otázek výzkumu jsou následující: 

 Zjistit z jakého zdroje se respondenti o společnosti dozvěděli a jestli jsou dobře 

informováni ze strany firmy o nových produktech, akčních nabídkách apod. 

 Jak hodnotí respondenti produkty a poskytované služby společnosti, jejich spokojenost 

s nimi.  

 Zda jsou spokojeni s jednáním a přístupem zaměstnanců vůči zákazníkovi. 

 Celkovou spokojenost s produkty firmy a případná doporučení na zlepšení. 

 

Pro získání potřebných informací k vyhodnocení spokojenosti zákazníků byla zvolena 

forma online anonymního dotazníku, tedy elektronického dotazování. Dotazníky byly 

rozeslány pomocí e-mailu zákazníkům společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. z důvodu 

oslovení co nejvíce zákazníků společnosti v co nejkratším čase. K tomuto účelu online 

dotazník sloužil, byl ideální z hlediska rychlosti doručení i z hlediska nákladnosti. 

Nevýhodou online dotazníku i písemného dotazování celkově je malá návratnost. E-

mail jde rychle a jednoduše smazat, může být odeslán do složky nevyžádané pošty a 

dotazovaný ani nezjistí, že mu byl zaslán a také respondenti nevěnují dotazníkům pozornost, 

protože na to nemají čas.  
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4.1.2 Složení vzorku respondentů 

Měření spokojenosti ve firmě Výtahy Ostrava spol. s r. o. se zaměřuje na přímé 

zákazníky společnosti. Přímými zákazníky společnosti jsou převážně právnické osoby, se 

sídlem v ČR (dotazníky nebyly zaslány zahraničním zákazníkům). Jedná se o výtahové firmy, 

stavební firmy, bytové družstva, nemocnice a podobné subjekty. Tito zákazníci nakupují 

produkty či služby společnosti a poskytují je dále ke spotřebě konečným uživatelům. Velmi 

malé procento přímých zákazníků jsou fyzické osoby. V případě, že se jedná o fyzickou 

osobu, jde o instalaci výtahu do rodinného domu, např. pro tělesně postiženou osobu, které by 

sloužil výtah k osobní spotřebě.  

4.1.3 Návrh a tvorba dotazníku 

Poté, co byl určen cíl výzkumu, metoda výzkumu a byli definováni zákazníci, přichází 

na řadu návrh a tvorba dotazníku pro měření spokojenosti zákazníků.  

Dotazník byl sestavován tak, aby byl srozumitelný, přehledný a upoutal pozornost 

respondenta. Nejdříve byly formulovány a vybrány otázky v závislosti na jejich vhodnosti. 

Vlastní návrh dotazníku a vybraných otázek byly poté konzultovány ve firmě a schváleny 

vedoucí diplomové práce, obchodním ředitelem i technickým ředitelem. Jelikož byl 

k dotazování zvolen online dotazník, který je jednoduchý na vyplňování a časově nenáročný, 

mohlo být vybráno větší množství otázek.  

Struktura dotazníku 

Dotazník byl rozesílán elektronicky, proto oslovení dotazované osoby a žádost o 

vyplnění daného dotazníku byly vloženy přímo do textu e-mailu, nikoli do dotazníku. 

V průvodním textu je respondent také obeznámen s důvodem výzkumu, s jeho využitím, je 

zdůrazněna anonymita respondenta a nakonec je poděkování za čas věnovaný vyplňování 

dotazníku.  

Aby zákazník neměl pocit, že společnost poskytla svou databázi kontaktů další osobě 

a zdůraznil se zájem firmy na výsledcích tohoto výzkumu, rozeslal dotazníky po vzájemné 

dohodě přímo ekonomický náměstek společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. E-mail tedy 

obsahoval jak jeho, tak i vlastní průvodní dopis dotazníku (viz Příloha 2). 

Způsob vyplňování jednotlivých otázek byl popsán přímo v dotazníku. Pokud nastala 

změna postupu vyplňování, byl respondent upozorněn nebo mu byl nabídnut příklad, jak 

danou otázku chápat, aby věděl, jak správně odpovědět.  
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Formulace a typy otázek 

První část dotazníku obsahuje jednodušší otázky, aby zaujaly respondentovu pozornost 

a ihned jej neodradily od vyplňování. Jsou to obecnější otázky, které rozdělí zákazníky do 

daných segmentů či informují firmu o tom, jak jsou zákazníci o firmě informováni. 

V prostřední části jsou důležité otázky týkající se produktů a služeb společnosti a na závěr 

jsou návrhové otázky, kdy se může respondent vyjádřit k tomu, co by se mělo zlepšit.  

Z celkového počtu šestnácti dotazníkových otázek je deset otázek uzavřených, šest 

otevřených, z toho tři jsou návrhové. Z těchto šestnácti otázek jsou dvě dále rozděleny na 

podotázky, které obsahují znaky spokojenosti s jakostí, cenou či jednáním zaměstnanců se 

zákazníkem.  

 Pro vyjadřování míry spokojenosti zákazníků se znaky jakosti a ceny bylo zvoleno 

pětistupňové hodnocení od naprosté spokojenosti (zcela spokojen) až po absolutní 

nespokojenost (zcela nespokojen). Podobné pětistupňové hodnocení bylo zvoleno při 

hodnocení chování zaměstnanců k zákazníkům, od možnosti „silně souhlasím“ po možnost 

„silně nesouhlasím“. U ostatních uzavřených otázek bylo na výběr ze dvou až jedenácti 

možných odpovědí.  

Konečná podoba dotazníku 

Ještě před rozesláním konečného dotazníku respondentům se provedl tzv. 

předvýzkum. Předvýzkum se provádí na malém vzorku lidí, ale tento vzorek je větší než u 

pilotního průzkumu. Obvykle se v něm testuje srozumitelnost a jednoznačnost otázek. 

Zapomenutí provedení předvýzkumu je nesmírně riskantní (Disman, 2000). 

Vytvořený dotazník byl tedy zaslán přibližně 15 nezainteresovaným osobám, aby 

posoudily, zda jsou otázky srozumitelné, kolik času jim trvalo vyplňování, zda přidat či 

odebrat některé z otázek, zkrátit délku dotazníku atd. Výsledky předvýzkumu neprokázaly 

žádné velké nedostatky, kvůli kterým by muselo dojít ke změně struktury dotazníku či jeho 

počtu otázek. Konečná verze dotazníku tedy zůstala nezměněná (viz Příloha 3). 

4.2 Realizační fáze 

Základním úkolem realizační fáze byl sběr dat. Bylo potřeba získat co nejvíce 

vyplněných dotazníků od přímých zákazníků společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o.  Po 

rozeslání dotazníku začaly ihned přicházet odpovědi zákazníků. Největší množství odpovědí 

přišlo 1. a 4. den po odeslání. Zákazníci měli čas na vyplnění dotazníku 2 týdny, poté byly 
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získané informace zpracovány. Validita byla prověřena u každé otázky, aby nedošlo ke 

zkreslení výsledků. U jedné z otázek došlo k vyřazení některých odpovědí z důvodu zjevného 

nepochopení otázky (viz kapitola 4.2.1). Jelikož byl dotazník anonymní, nebylo možné se 

respondentů dodatečně zeptat na případné neshody.  

Celkem bylo rozesláno 138 e-mailů s dotazníky, 8 z nich se vrátilo jako nedoručených, 

pouze 1 respondent se omluvil za nedostatek času na vyplňování dotazníků. Celkový počet 

oslovených zákazníků je po odečtení těchto dvou čísel 129. Vyplněno a vráceno zpět 

k vyhodnocení bylo přesně 30 dotazníků. Celková návratnost byla 23,3%. Za předpokladu, že 

odpovídali zásadní zákazníci, je z hlediska Paretova principu 20/80 (20% zákazníků ovlivňuje 

80% tržeb) tato návratnost dostačující. 

Návratnost dotazníků 

Nízké návratnosti dotazníků jsme se snažili společně s ekonomickým náměstkem 

společnosti předcházet tím, že dotazníky rozeslal ze své e-mailové adresy přímo on, aby přímí 

zákazníci dotazníku více důvěřovali. Také průvodní dopis měl pomoci k vyšší návratnosti. 

Jelikož se jednalo o anonymní dotazník, nemohli být zákazníci opětovně kontaktováni 

v případě, že neodpověděli na dotazník. Z důvodu zabránění opakovaného odpovídání stejné 

osoby, byly dotazníky rozeslány pouze jednou.  

Největší návratnost byla 1. den (30%) a 4. – 5. den (40%). Jednalo se totiž o poslední a 

první pracovní den v týdnu ihned po rozeslání. S přibývajícími dny návratnost postupně 

klesala (viz Graf 4.1). 

 

Graf 4.1 Návratnost dotazníků  

4.2.1 Vyhodnocení dotazníku 

Všechny odpovědi byly vzhledem k online vyplňování ihned zaznamenány do 

elektronické podoby a vyhodnoceny pomocí Google Docs, kde byl dotazník vytvořen. Ovšem 
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aby byly výsledky srozumitelné a lépe se v nich orientovalo, byly odpovědi přepsány a 

vyhodnoceny v programu MS Excel.  

Samostatně je vyhodnocena každá otázka včetně podotázek a výsledky odpovědí jsou 

zaznamenány v grafech rozdělení četností (v %), případně vypsány jednotlivé odpovědi, 

pokud se jednalo o otevřenou otázku. K zobrazení rozdělení četnosti hodnot se používají 

především grafy sloupcové nebo výsečové. Spokojenost zákazníků s jednotlivými znaky 

jakosti a ceny byly analyzovány také pomocí statistickým metod.  

Rozdělení respondentů do jednotlivých zákaznických segmentů (1. otázka) 

Ze všech 30 došlých dotazníků odpovědělo 7 zákazníků ze správy a údržby 

nemovitostí (23,3%), 5 výtahových firem (16,7%), 12 stavebních firem (40%) a 6 ostatních 

subjektů (20%), mezi které se řadí nemocnice, domovy důchodců, rodinné domy aj. (viz Graf 

4.2). To znamená, že na dotazník odpověděli zástupci všech zákaznických segmentů a mohli 

tak zhodnotit všechny produkty i služby, které firma prodává a poskytuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.2 Rozdělení respondentů do zákaznických segmentů 

Propagace společnosti (2. otázka) 

Na otázku týkající je propagace společnosti je celkem 33 odpovědí z 30 došlých 

dotazníků. Je to z důvodu toho, že dva zákazníci uvedli více zdrojů, ze kterých se o 

společnosti dozvěděli.  Zákazníci se o společnosti dozvěděli pouze z pěti zdrojů z jedenácti. 

Jedná se o internetovou reklamu (10%), mobilní reklamu (6,7%), venkovní reklamu (3,3%) a 

nejvíce jsou zastoupeny doporučení jiných osob/firem (43,3%) a jiné zdroje (46,7%), které 

znamenají, že zákazník byl firmou kontaktován osobně (viz Graf 4.3).  
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Graf 4.3 Propagace společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o.  

Spokojenost zákazníků s informovaností o akcích a nabídkách společnosti (3. otázka) 

Více než 56% zákazníků je spokojených s informovaností o společnosti, o nových 

produktech, akčních nabídkách a jiných informacích, týkajících se firmy. Velmi spokojených 

respondentů je 8, spokojených je 17, ale objevují se zde také nespokojení zákazníci, kterých je 

celkem 5 (viz Graf 4.4). Pokud zákazník přímo neupozorní na fakt, že nechce být informován 

a zahrnován letáky či e-maily, měly by mu být zasílány tyto informace automaticky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.4 Spokojenost s informacemi o společnosti  

Co by se podle Vás dalo v této oblasti zlepšit? (4. otázka) 

Čtvrtá otázka navazuje na předchozí a dává prostor zákazníkovi, aby vyjádřil, co by se 

dalo vylepšit v rámci poskytování informací nebo proč je nespokojen s poskytováním 
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informací o společnosti. Otázka je otevřená a odpověděli na ni pouze tři respondenti (2 

výtahové firmy a 1 zákazník ze segmentu ostatních subjektů). 

Obě výtahové firmy uvedly jako svůj důvod nespokojenosti: 

- bez vlastního vyžádání nedostáváme žádné informace o novinkách a produktech 

společnosti.  

Poslední odpověď se netýkala nespokojenosti nebo případného návrhu zlepšení, pouze 

informovala o důvodu zvolení odpovědi „velmi spokojen(a)“ na předchozí otázku: 

- jsme soukromí uživatelé výtahu v rodinném domě. Byl montován do nového rodinného 

domu a užíváme ho 3 roky. Nejsme schopni proto hodnotit tuto oblast. 

Zanechání prvního dojmu společnosti (5. otázka) 

Firma na zákazníky při prvním kontaktu působí dobrým, až velmi dobrým dojmem. 

Velmi dobrým dojmem zapůsobila společnost na 16 zákazníků z 30. Ani na jednoho z nich 

neudělala první schůzka, první telefonát nebo první dopis dojem špatný (viz Graf 4.5). První 

dojem je velice důležitý, protože může jít o první, ale také poslední kontakt se zákazníkem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.5 Dojmy z prvního kontaktu s firmou   

Vyjádření zákazníků k prvnímu kontaktu s firmou (6. otázka) 

Uveďte prosím důvod Vaší volby (co se Vám líbilo/nelíbilo, co by se mělo zlepšit a proč) 

Další z otevřených otázek, které dávají zákazníkovi prostor vyjádřit, co se mu na 

komunikaci s firmou líbilo nebo naopak co by se mělo zlepšit a proč. Zákazníci zde uvedli 

převážně pozitivní reakce týkající se nejen prvního kontaktu s firmou, ale faktory, se kterými 

jsou spokojeni celkově. Je to spokojenost hlavně s chováním pracovníků společnosti.  
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Správa a údržba nemovitostí: 

- při zajišťování smluvních servisních podmínek upřednostňuji v prvním kroku osobní 

kontakt a seznámení se s firmou, 

- profesionální chování pracovníků zastupujících firmu. 

Výtahové firmy: 

- poměr cena/kvalita. Zlepšení vidím zejména v celistvostech zakázky a propracovanosti 

už od stádia projekce, na výtazích hodně věcí nesedí a je mnoho dodělávek, tím pádem 

další náklady a čas, 

- reputace firmy, zvládnutá výroba, příjemní a odpovědní lidé. 

Stavební firmy: 

- komunikace, 

- dobrá cena za nabízené služby, 

- profesionalita řešení. 

Ostatní subjekty: 

- vstřícnost, operativnost, odbornost, profesionalita. 

Spokojenost zákazníků s danými znaky jakosti a ceny (7. otázka) 

Tato otázka je rozdělena na 26 podotázek. Každá z podotázek je zaměřena na některý 

z vybraných znaků jakosti či ceny. Výběr těchto znaků byl schválen vedoucím ekonomického 

oddělení, obchodu i vedoucím techniků. Respondent měl u každé podotázky na výběr jednu 

z pětistupňové škály odpovědí od „zcela spokojen“ po „zcela nespokojen“. Znaky jakosti a 

ceny byly seskupeny v jedné tabulce, proto otázka nepůsobila velmi obsáhle. 

Vyhodnocení spokojenosti se znaky jakosti a ceny využitím statistických metod 

Pro snadnější orientaci byly jednotlivé hodnoty odpovědí každého zákazníka přepsány 

do tabulky programu MS Excel (viz Příloha 7). Hodnocení je interpretováno následovně: 

1 – zcela spokojen, 

2 – velmi spokojen, 

3 – průměrně spokojen, 

4 – velmi nespokojen, 

5 – zcela nespokojen. 

Byl vypočítán aritmetický průměr a směrodatná odchylka pro každý z těchto znaků 

(viz Tab. 4.1). Hodnota aritmetického průměru určuje průměrné hodnocení každého znaku 

jakosti. Čím nižší je hodnota průměru, tím spokojenější jsou zákazníci s tímto znakem. 
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Směrodatná odchylka ukazuje, jak se odpovědi zákazníků při hodnocení shodovaly či ne. 

Opět platí, čím nižší je hodnota směrodatné odchylky, tím je shoda odpovědí vyšší a tím 

pádem je vyšší i důvěryhodnost hodnocení.  

Znaky spokojenosti Průměr 
Směr. 

odch. 
Znaky spokojenosti Průměr 

Směr. 

odch. 

Rozsah nabízených produktů 1,90 0,79 Nákupní cena 2,20 0,87 

Kvalita montáže 2,10 0,79 Kvalita výroby 2,03 0,87 

Design/Vzhled 1,80 0,79 Úroveň jednání se zákazníkem 1,87 0,88 

Uživatelská pohodlnost 1,97 0,80 Rychlost uzavření kupní smlouvy 2,00 0,89 

Rychlost výroby 2,07 0,81 Cena náhradních dílů 2,67 0,91 

Rychlost zpracování projektu 2,00 0,82 Plnění termínů zakázky 1,97 0,91 

Značka a image firmy 1,83 0,82 Způsob komunikace 1,90 0,94 

Kvalita zpracování projektu 2,17 0,82 Rychlost reakce na objednávku 1,97 0,95 

Rychlost montáže 2,10 0,83 Platební podmínky 2,03 0,95 

Dostupnost a kvalita náhradních dílů 2,10 0,83 Reklamace 2,30 0,97 

Propagační materiály 2,10 0,83 Slevy a bonusy 2,50 0,99 

Plnění požadavků na změny 2,03 0,84 Přístup k řešení reklamací a dotazů 2,37 1,02 

Celková dodací lhůta 2,07 0,85 Životnost 2,40 1,05 

Tab. 4.1 Vyhodnocení znaků spokojenosti zákazníků využitím statistických metod 

Z těchto údajů vyplývají následující výsledky: 

- nejlépe hodnoceným znakem z hlediska průměru je „Design/Vzhled“ produktu, který 

měl nejnižší hodnotu průměru a zároveň nejnižší hodnotu směrodatné odchylky, 

- na druhém místě se umístila „Značka a image firmy“ a na třetím „Úroveň jednání se 

zákazníkem“, 

- nejhůře hodnoceným znakem je „Cena náhradních dílů“, ale z hlediska směrodatné 

odchylky, má jednu z nejvyšších tzn., že se odpovědi zákazníků neshodovaly a 

hodnocení není verifikovatelné, 

- mezi další nejhůře hodnocené znaky patří také „Životnost“ a „Slevy a bonusy“, 

- z pohledu výsledků hodnoty směrodatné odchylky, se nejvíce shodují odpovědi 

zákazníků při hodnocení znaku „Rozsah nabízených produktů“, „Kvalita montáže“ a 

„Design/Vzhled“, 

- nejvyšší hodnotu směrodatné odchylky měli naopak „Životnost“, „Přístup k řešení 

reklamací a dotazů“ a „Slevy a bonusy“. 

Společnost by se měla vzhledem k těmto výsledkům hodnocení spokojenosti zaměřit na tyto 

znaky jakosti a ceny: 

- cena náhradních dílů, 
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- životnost výrobků, 

- slevy a bonusy, 

- přístup k řešení reklamací a dotazů. 

Vyhodnocení spokojenosti se znaky jakosti a ceny využitím grafů 

V této části bude každý ze znaků jakosti i ceny vyhodnocen zvlášť v grafu 

procentuálním vyjádřením spokojenosti. Konkrétní počty odpovědí na jednotlivé podotázky 

rozděleny podle segmentu, do kterého se zákazník řadí, jsou součástí přílohy (viz Příloha 4). 

Rozsah nabízených produktů 

Z rozsahem nabízených produktů je spokojeno všech 30 zákazníků (100%). Jedenáct 

z nich je zcela spokojeno (36,7%), stejný počet je velmi spokojeno a průměrně je spokojeno 8 

zákazníků (26,7%). Neobjevil se ani jeden případ nespokojenosti s šíří portfolia společnosti 

Výtahy Ostrava spol. s r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.6 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rozsahem nabízených produktů  

Rychlost reakce na objednávku 

V dnešní době je rychlost reakce nejen na objednávku, ale rychlost všeobecně 

prioritou číslo jedna. V současnosti je u zákazníků trendem mít všechno ihned a tomu se musí 

vše přizpůsobit. Ten, kdo přijde dřív, vyhrává. Proto čím více budou zákazníci spokojeni 

s rychlostí ať už reakce na objednávku, výroby, montáže aj., tím vyšší je pravděpodobnost, že 

nakoupí právě u této společnosti a nevyhledají konkurenci.  

Přes 90% dotazovaných je s rychlostí reakce na objednávku spokojeno, z toho skoro 

24% je spokojeno pouze průměrně. Vyskytují se zde i dva nespokojení zákazníci (viz Graf 

4.7). 
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Graf 4.7 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rychlostí reakce na objednávku 

Rychlost uzavření kupní smlouvy 

Stejně jako u předchozí podotázky, i zde platí, čím rychlejší bude jednání se 

zákazníkem o smlouvě a její uzavření, tím dříve se bude moci zahájit výroba a dojde 

k uspokojení zákazníkových potřeb. Počet nespokojených zákazníků zůstal stejný jako u 

předešlé podotázky, poměr zcela spokojených a velmi spokojených se obrátil (viz Graf 4.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.8 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rychlostí uzavření kupní smlouvy  

Kvalita zpracování projektu 

Následujících 6 podotázek se týkalo kvality a rychlosti třech hlavních služeb 

poskytovaných společností. Projekce, výroba a montáž jsou předmětem podnikání 

společnosti. Na výsledky těchto otázek musí být brán velký zřetel, protože jsou jak pro 

zákazníka, tak firmu velice důležité.  

S kvalitou zpracování projektu je zcela spokojeno 7 zákazníků (23,3%), velmi 

spokojeno 12 zákazníků (40%), průměrně spokojeno 10 zákazníků (33,3%) a 1 zákazník 

3,3%) je velmi nespokojen s kvalitou projektu.  
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Graf 4.9 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s kvalitou zpracování  

Rychlost zpracování projektu 

Výsledky na tuto otázku jsou přibližně stejné jako u spokojenosti zákazníků s kvalitou 

zpracování projektu. Podle srovnání grafů (viz Graf 4.9 a Graf 4.10) se zvýšil počet odpovědí 

velmi spokojen o 3,3% (odpovídá jednomu zákazníkovi), počet odpovědí zcela spokojen se 

zvýšil dokonce o 6,7% (odpovídá dvěma zákazníkům) a naopak snížil se počet průměrně 

spokojených zákazníků o celých 10% (tři zákazníci). Z toho vyplývá, že jsou zákazníci více 

spokojeni s rychlostí zpracování projektu než s jeho kvalitou. Jeden zákazník zůstává 

nespokojen i s rychlostí zpracování projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.10 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rychlostí zpracování projektu 

Kvalita výroby 

Výroba je druhou hlavní činností, kterou se společnost zabývá. Jelikož jsou výtahy 

sestaveny z 90% dílů, které si vyrábí společnost Výtahy Ostrava spol. s r. o. sama ve vlastním 

závodě, měla by být spokojenost s kvalitou výroby vysoká. Kvalitou výroby se v této otázce 

rozumí, jak kvalitní výrobky společnosti jsou a jak jsou s touto kvalitou spokojeni zákazníci. 
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Zda byly vyrobeny opravdu kvalitně a z kvalitních dílů. Společnost staví své dobré jméno 

především na kvalitě svých výrobků a jsou schopni garantovat kvalitu náhradních dílů.   

Spokojenost s kvalitou výroby je opravdu vysoká. Jeden zákazník z 30 je velmi 

nespokojen. Všichni ostatní zákazníci jsou průměrně spokojeni (30%), velmi spokojeni 

(33,3%) a zcela spokojeni (33,3%). Jedná se o výsledek, který dokazuje, že výsledná kvalita 

výroby opravdu odpovídá garantované. 

 

Graf 4.11 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s kvalitou výroby 

Rychlost výroby 

Zde jsou rozdíly ve výsledcích mezi znakem kvality a rychlosti výroby zcela odlišné. 

Jinak tomu bylo u projektování. Může to být způsobeno tím, že na výrobu je kladen větší 

důraz, větší důležitost. U projektu se dají nedostatky či změny snadněji upravit/odstranit než 

při samotné výrobě.  

Velmi spokojených zákazníků s rychlostí výroby je 16, 7 zákazníků ohodnotilo svou 

spokojenost nejvyšším stupněm a zbylých 7 odpovědělo, že jsou buď průměrně spokojeni, 

nebo velmi nespokojeni (viz Graf 4.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.12 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rychlostí výroby  
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Kvalita montáže 

Třetí a poslední hlavní činností společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. je montáž. 

Montáž je tzv. třešničkou na dortu za zpracováním projektu i výrobou a při předání hotového 

výrobku zákazníkovi. Pokud je kvalitní výroba, měla by být kvalitní i montáž, aby dovedla 

dosavadní spokojenost zákazníka až do úplného konce.  

Graf spokojenosti zákazníků s kvalitou montáže (viz Graf 4.13) vypadá podobně jako 

graf spokojenosti s kvalitou výroby (viz Graf 4.11). 26,47% zákazníků odpovědělo, že je 

zcela spokojeno s kvalitou výroby, možnosti velmi spokojen a průměrně spokojen obdržely 

shodný počet odpovědí, což činní 36,7% pro obě. Všichni dotazovaní zákazníci jsou 

s kvalitou montáže spokojeni, ani jeden nebyl nespokojen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.13 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s kvalitou montáže 

Rychlost montáže 

Pokud je již produkt vyroben a zákazník pouze čeká, kdy bude namontován, záleží 

především u stavebních firem u rychlosti montáže doslova na každé minutě. S touto rychlostí 

je spokojeno celých 96,7% zákazníků. Pouhý jeden z dotazovaných nebyl velmi spokojen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.14 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rychlostí montáže  
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Celková dodací lhůta 

Z výsledků spokojenosti s celkovou dodací lhůtou vyplývá, že jsou zákazníci 

spokojeni s touto lhůtou dodání. Téměř 47% z nich je velmi spokojeno a 27% nemělo 

k dodací lhůtě výhrady. Opět pouze dva zákazníci jsou velmi nespokojeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.15 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s celkovou dodací lhůtou  

Životnost 

S životností zdvihacích zařízení, tedy produktů firmy je zcela spokojeno 26,7% 

dotazovaných, velmi spokojeno 20%, nejvíce dotazovaných je průměrně spokojeno 43,3%, 

ale objevují se zde i případy velké nespokojenosti a dokonce i jeden zákazník, který nebyl 

s životností výtahu spokojen vůbec (viz Graf 4.16). 

 

Graf 4.16 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s životností produktů 

Design/Vzhled 

Moderní design, netradiční barvy, to vše umožňuje dnešní doba a zákazníci toho 

využívají. Zejména ve výtazích nákupních center je moderní design využíván. Podle (Graf 

4.17) jsou všichni zákazníci s designem a vzhledem výtahů spokojeni. Skoro polovina 
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dotázaných zákazníků je dokonce zcela spokojena (43,3%). Zbytek procent si rozdělily 

odpovědi velmi spokojen a průměrně spokojen. 

 

Graf 4.17 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s designem/vzhledem 

Uživatelská pohodlnost 

Pojem uživatelská pohodlnost zahrnuje např. dostatečné místo při přepravě jedné nebo 

více osob současně, jednoduchost ovládání, hlasové navigování, rychlost přepravy atd. Prostě 

vše, díky čemu bude jízda výtahem či eskalátorem pro konečné uživatele bezstarostná, 

pohodlná, příjemná a co nejjednodušší na ovládání.  

S uživatelskou pohodlností jsou také všichni respondenti spokojeni. Zcela spokojeno 

je 10 zákazníků z 30, velmi spokojeno je 11 zákazníků z 30 a zbývající počet zákazníků, tedy 

9, je spokojeno průměrně. 

 

Graf 4.18 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s uživatelskou pohodlností 

Úroveň jednání se zákazníkem 

Důležitá je úroveň jednání se zákazníkem. Hodně záleží na tom, jak zaměstnanci 

společnosti jednají se zákazníkem. Zda dokážou zákazníka přilákat nebo naopak odradit od 
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koupě. Podrobněji se chováním zaměstnanců zabývá otázka č. 9. S úrovní jednání je 

nespokojen jeden dotazovaný (3,3%), ostatní dotazovaní (96,7%) je spokojeno.  

 

Graf 4.19 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s úrovní jednání se zákazníkem  

Způsob komunikace 

Se zákazníky se dá komunikovat různými způsoby. Osobní setkání, telefonická, 

písemná, elektronická komunikace a jiné. V této otázce hodnotili zákazníci spokojenost právě 

se způsobem komunikace. Celým 93,3% zákazníků vyhovuje, jakým způsobem se společností 

komunikují. Jsou s ním spokojeni. Dva zákazníci spokojeni velmi nejsou (6,7%). 

 

Graf 4.20 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků se způsobem komunikace  

Značka a image firmy 

Firma již má svou dlouholetou tradici, dokázala si vybudovat svou pozici a dobré 

jméno na trhu. Image firmy se odvíjí od recenzí předešlých zákazníků firmy. Jak jsou tedy 

respondenti spokojeni se značkou a image firmy? Pro někoho je značka společnosti, značkou 

kvality. To samé se dá říct o image firmy. S těmito znaky je zcela spokojeno 40% dotázaných, 

stejný počet dotázaných (tedy 40%) se vyjádřilo, že jsou velmi spokojeni se značkou a image 

firmy. Průměrně, ale stále spokojeno je 16,7%. Pouze jeden zákazník je nespokojen. 
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Graf 4.21 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků se značkou a image firmy  

Reklamace 

Reklamacím již byla věnována část kapitoly 3.2.1, kde reklamace představovaly jeden 

z nástrojů pro měření spokojenosti zákazníků. Počet reklamací může a nemusí společnosti 

ukázat, zda je či není zákazník spokojený. Reklamovat výrobek může i spokojený zákazník. 

Naopak někteří zákazníci nereklamují vůbec, proto společnost nemá žádnou zpětnou vazbu a 

tyto zákazníky ztrácí.  

Výsledky spokojenosti zákazníků s reklamacemi jsou následující: 20% zákazníků je 

s vyřízením reklamací zcela spokojena, 43,3% zákazníků je velmi spokojeno, 26,7% je 

průměrně spokojeno, 6,7% velmi nespokojeno a 3,3% zcela nespokojeno (viz Graf 4.22). Je 

potřeba brát v potaz, že někteří zákazníci výrobky nereklamovali, přesto odpověděli všichni.  

 

Graf 4.22 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s reklamacemi  

Přesně polovina zákazníků někdy reklamovala produkt společnosti Výtahy Ostrava 

spol. s r. o. Tento výsledek je známý z odpovědí na otázku č. 11, která bude uvedena níže. 

Proto výsledky grafu 4.22 budou ještě dále rozděleny podle toho, zda zákazník už někdy 

reklamoval výrobek či ne. Z tabulky je jasně vidět, že nespokojeni s reklamacemi jsou 
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zákazníci, kteří už skutečně někdy výrobek reklamovali. Zákazníci, kteří výrobek 

nereklamovali, volili jen kladné nebo neutrální odpovědi (viz Tab. 4.2). 

 Zcela spokojen 
Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

NEREKLAMOVAL 4 7 4 0 0 

REKLAMOVAL 2 6 4 2 1 

Tab. 4.2 Reklamace - rozdělení zákazníků podle uplatnění reklamace  

Přístup k řešení reklamací a dotazů 

Stejná situace nastává i u této otázky, která se opět týká těch, kteří už někdy 

reklamovali produkt společnosti, aby mohli vyjádřit, jak jsou nebo nejsou spokojeni 

s přístupem společnosti k řešení reklamací a dotazů. Snížil se počet zcela spokojených na 

16,7%, naopak se zvýšil počet velmi spokojených zákazníků na 46,7%, průměrně 

spokojených zákazníků je stejně jako u předchozí otázky, 26,7% a počet nespokojených zůstal 

stejný, jen se změnil jejich vzájemný poměr a nyní o jednoho zákazníka více zcela 

nespokojeného.  

 

Graf 4.23 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s přístupem k řešení reklamací a dotazů  

U zákazníků, kteří již reklamovali výrobek společnosti, přibyl jeden zcela spokojený 

zákazník, ale také přibyl jeden zcela nespokojený (viz Tab. 4.3). 

 Zcela spokojen 
Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

NEREKLAMOVAL 2 9 4 0 0 

REKLAMOVAL 3 5 4 1 2 

Tab. 4 3 Přístup k řešení reklamací a dotazů - rozdělení zákazníků podle uplatnění reklamace  

Dostupnost a kvalita náhradních dílů 

Jelikož je 90% dílů, ze kterých se sestavují výtahy, vyrobeno přímo ve vlastním 

závodě společnosti, firma garantuje nejen kvalitu, ale i jistotu náhradních dílů. Jsou schopni 
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tyto náhradní díly vyrobit v krátkém čase. Výsledky spokojenosti s dostupností a kvalitou 

náhradních dílů by proto měly být kladné. Zcela a průměrně spokojeno je 20% zákazníků, 

velmi spokojeno je až 56,7%. Ovšem jeden ze zákazníků byl s kvalitou a dostupností 

náhradních dílů zcela nespokojen, což by se stát nemělo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.24 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s dostupností a kvalitou náhradních dílů 

Plnění termínů zakázky 

S plněním termínů zakázky je spokojeno 90% zákazníků. Tři zákazníci z třiceti jsou 

s tímto znakem velmi nespokojeni (viz Graf 4.25). Toto hodnocení je známkou toho, že se 

zákazníci mohou spolehnout, že zakázka bude splněna v termínu, který předpokládala. 

 

Graf 4.25 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s plněním termínů zakázky 

Plnění požadavků na změny 

Pokud zákazník požaduje po firmě jakoukoli změnu na výrobku. Změnu rozměrů, 

barvy, designu apod. a společnost je ochotna a schopna přizpůsobit výrobu těmto změnám. 

Např. u eskalátorů společnosti nabízí možnost je dovybavit podle speciálních přání zákazníka. 
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S plněním požadavků je zcela spokojeno 30% dotázaných, 40% je velmi spokojeno, 26,7% je 

průměrně spokojeno a jeden dotazovaný vyjádřil svou nespokojenost.  

 

Graf 4.26 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s plněním požadavků na změny 

Propagační materiály 

Propagační materiály jsou reklamou firmy, měly by pomoci přilákat nové zákazníky, 

informovat a představit firmu. Všichni respondenti odpověděli, že jsou s materiály spokojeni, 

což je pro společnost známkou dobře vytvořených materiálů (viz Graf 4.27). 

 

Graf 4.27 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s propagačními materiály 

Nákupní cena 

Cena výrobků a služeb je velice důležitá. Cena je jedním z hlavních důvodů 

rozhodnutí zákazníka o koupi výrobku. Obvykle se zákazník rozhoduje mezi cenou a 

kvalitou, podle toho, co je pro něj prioritní. Spokojenost s nákupní cenou výrobků společnosti 

Výtahy Ostrava spol. s r. o. je vysoká. Pouze dva zákazníci jsou nespokojeni s nákupní cenou 

a zdá se jim vysoká (6,7%). Ostatní zákazníci jsou s výší ceny spokojeni. Velmi spokojených 

zákazníků je 40% a zcela spokojených 23,3% (viz Graf 4.28). 
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Graf 4.28 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s nákupní cenou  

Slevy a bonusy 

Se slevami a bonusy, které poskytuje společnost svým zákazníkům, jsou zákazníci 

spokojeni, ale převažuje odpověď průměrně spokojeni, téměř 50%. Tlak ze strany zákazníků a 

trhu na snižování cen je silný. Společnost zřídka prodá výrobek za jeho plnou cenu. Dávají 

slevy, velmi citlivě míchají ceny, ale je to velmi individuální proces. Poskytovanými bonusy 

jsou např. splátkový kalendář či servis po určitou dobu zdarma. Až 10% je z těmito slevami a 

bonusy nespokojeno.  

 

Graf 4.29 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků se slevami a bonusy 

Cena náhradních dílů 

Nespokojenost s cenou náhradních dílů je nejvyšší, ze všech znaků jakosti i ceny. 

Zcela nespokojených zákazníků je 3,3% a velmi nespokojených dokonce 10%. Přibližně 50% 

zákazníků je průměrně spokojeno. Zcela spokojených dotazovaných je pouze 10% (viz Graf 

4.30). Potvrdilo se, že cena náhradních dílů patří mezi nejhůře hodnocené znaky. 
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Graf 4.30 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s cenou náhradních dílů 

Platební podmínky 

S platebními podmínkami jsou zákazníci velmi spokojeni. Z grafu je patrné, že jen 

jeden zákazník není s platebními podmínkami spokojen (3,3%), ostatních 29 dotázaných 

spokojených je (viz Graf 4.31). Stejně jako na cenu, je velký tlak také na splatnost faktur. 

V poslední době se doba splatnosti faktur prodlužuje.  

 

Graf 4.31 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s platebními podmínkami 

Celková spokojenost se znaky jakosti a ceny 

Celková spokojenost se znaky jakosti a ceny lze vyjádřit jako součet hodnot 

jednotlivých odpovědí z tabulek uvedených v příloze (viz Příloha 4) a tyto hodnoty jsou 

vyjádřeny také v %.  

Z následující tabulky je zřejmé, že velmi spokojeno se všemi znaky jakosti a ceny bylo 

29,8% dotázaných, velmi spokojeno bylo největší procento zákazníků, 37,3%. Svůj neutrální 

postoj vyjádřilo 27,8% zákazníků a celkově velmi a zcela nespokojených respondentů bylo 

pouze 5,1%.  
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Tab. 4.4 Celková spokojenost zákazníků společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o.  

V případě označení jedné z odpovědí „velmi nespokojen“ nebo „zcela nespokojen“, 

prosím uveďte důvod nespokojenosti (8. otázka) 

Nespokojených zákazníků s některými znaky jakosti či ceny bylo hned několik. Své 

důvody nespokojenosti ovšem vyjádřilo jen pět z nich. Důvody nespokojenosti byly 

následující: 

- firma byla kapacitně zaneprázdněna a nám hrozilo kvůli tomu zpoždění uvedení 

stavby do provozu, 

- v otázkách " ceny náhradních dílů, slev a životnosti se s ohledem na krátkou 

užitnou dobu provozu nového výtahu (2 roky) nebudu vyjadřovat, 

- celkově špatné zkušenosti z realizace, 

- zásadním problémem této nepochybně dobře zavedené společnosti je násilný 

způsob, kterým společnost nutí odběratele do další nedobrovolné spolupráce v 

podobě pulzního naprogramování řídící jednotky výtahu, která při dosažení 

nastaveného počtu pulzů výtah odstaví a obnovu je schopna provést pouze a 

výhradně společnost VÝTAHY OSTRAVA, která odstranění závady dále podmiňuje 

podepsáním dlouhodobé servisní smlouvy. Takové jednání shledávám nejen 

nezákonným, ale také velmi nepovedeným z hlediska marketingu a budování 

dobrých vztahů s odběrateli. 

Hodnocení spokojenosti s chováním zaměstnanců při jednání se zákazníkem (9. otázka) 

U této otázky měli respondenti na výběr z Likertovy stupnice odpovědí od silného 

souhlasu po silný nesouhlas. Odpovídali na otázky týkající se chování zaměstnanců při 

jednání se zákazníky. Zda souhlasí či nesouhlasí s danými povahovými a charakterovými 

vlastnostmi zaměstnanců. 

Otázky se ptaly, zda jsou zaměstnanci při jednání se zákazníkem vstřícní, přátelští, 

zdvořilí, zodpovědní a odborně způsobilí a výsledky jsou celkově velmi kladné (viz Tab. 4.5). 

Jako první byla zákazníkům nabídnuta vstřícnost. S touto vlastností u zaměstnanců 

silně souhlasilo 40% dotázaných, 53,3% souhlasilo s tím, že jsou zaměstnanci vstřícní, 3,3% 

Souhrn znaků 

spokojenosti 

Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

Celkem 

odpovědí 

Počet odpovědí 232 291 217 33 7 780 

Vyjádření v % 29,8% 37,3% 27,8% 4,2% 0,9% 100% 



69 
 

mělo neutrální a negativní postoj k tomuto chování zaměstnanců k nim. Pocit z přátelského 

jednání zaměstnanců k nim má 86,6% respondentů. Neutrálně odpovědělo 13,3% respondentů 

a žádný si nemyslí, že zaměstnanci nejsou přátelští. Zákazníci také souhlasí s tím, že se k nim 

zaměstnanci chovají velmi zdvořile. Silně souhlasilo 43,3% a ostatní zákazníci také se 

zdvořilostí zaměstnanců souhlasili (56,7%). U zodpovědnosti nejvíce zákazníků odpovědělo 

možnost „souhlasím“ (53,3%), druhý největší počet odpovědí měla možnost „silně 

souhlasím“ (36,7%), neutrálně se vyjádřilo 6,7% a 3,3% (tzn. jeden zákazník) nesouhlasil se 

zodpovědností zaměstnanců. Poslední vlastností byla odborná způsobilost, která je pro tento 

obor podnikání velmi důležitá. K vyšší odborné způsobilosti zaměstnanců slouží různá 

školení, neustálé vzdělávání zaměstnanců a podobné aktivity. S odpornou způsobilostí 

zaměstnanců souhlasí většina zákazníků. Velmi kladně ji ohodnotilo 40% zákazníků, kladně 

53,3%, dva zákazníci (6,7%) si myslí, že zaměstnanci společnosti nebyli odborně způsobilí 

při jednání s ním.  

 Silně 

souhlasím 

Souhlasím Ani souhlas–

ani nesouhlas 

Nesouhlasím Silně 

nesouhlasím 

Vstřícnost 40% 53,3% 3,3% 3,3% 0% 

Přátelskost 33,3% 53,3% 13,3% 0% 0% 

Zdvořilost 43,% 56,7% 0% 0% 0% 

Zodpovědnost 36,7% 53,3% 6,7% 3,3% 0% 

Odborná způsobilost 40% 53,3% 0% 6,7% 0% 

Tab. 4.5 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s chováním zaměstnanců při jednání s nimi 

Poměr vnímání kvality a ceny (10. otázka) 

Stanovte, jak vnímáte důležitost kvality a ceny celkově přidělením příslušných procent 

I přesto, že byl u otázky uveden jednoduchý příklad, jak postupovat při vyplňování, 9 

dotazovaných zřejmě nepochopilo zadání a neodpovědělo na tuto otázku správně. Chybné 

odpovědi proto nebyly zařazeny do celkového vyhodnocení otázky.  

Respondent měl k dispozici (u kvality i ceny) škálu jedenácti možností odpovědi, od 

0% do 100%. Úkolem bylo rozdělit procenta mezi cenu a kvalitu, podle toho, jakou důležitost 

jim daný respondent přikládá. U otázky byl uveden příklad: Součet musí být celkově 100% 

(např. kvalita 40% + cena 60% = 100%).  

Vyhodnoceno tedy bylo 21 odpovědí, ze kterých vyplývá, že pro téměř 43% zákazníků 

není důležitější cena před kvalitou a naopak, neupřednostňují ani jednu z nich (viz Graf 4.32). 
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Pokud bychom ovšem hodnotili, kterou z variant vnímají zákazníci jako důležitější, zda cenu 

či kvalitu, vyhrála by to kvalita. Celkem 9 respondentů upřednostňuje kvalitu před cenou a 

pouze 3 respondenti cenu před kvalitou. Jestliže zákazník dává při výběru produktu či služby 

přednost kvalitě před cenou, znamená to, že je ochotný zaplatit vyšší částku, ale pod 

podmínkou vyšší kvality.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.32 Vyhodnocení vnímání zákazníka kvality versus ceny 

Odpovědi, které nebyly zařazeny do celkového vyhodnocení této otázky, jsou 

zaznamenány do tabulky (viz Tab. 4.6). Z těchto odpovědí však vyplývají stejné závěry. Čtyři 

z devíti odpovědí se přiklání ke stejnému procentu důležitosti pro kvalitu i cenu. Ze zbylých 

pěti odpovědí se tři z nich přiklání ke kvalitě, tedy poslední dvě na stranu ceny. Opět se 

potvrdilo, že u zákazníků společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. má kvalita přednost před 

cenou. 

Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kvalita 60% 90% 90% 80% 70% 90% 90% 70% 90% 

Cena 100% 90% 70% 70% 70% 90% 60% 70% 100% 

Tab. 4.6 Chybné odpovědi vyřazené z vyhodnocení otázky vnímání zákazníka kvality a ceny  

Reklamace produktů společnosti (11. otázka) 

Z výsledků vyplývá, že celých 50% zákazníků, kteří odpověděli na dotazník, někdy 

reklamovalo produkty společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. Jedná se vysoké číslo a nemělo 

by docházet k takovému počtu reklamací, pokud chce firma, aby byli zákazníci s jejich 

produkty spokojeni. V následující otázce budou uvedeny některé důvody reklamací. 

Společnost by se měla na tyto důvody reklamací zaměřit, začít tyto nedostatky odstraňovat, 

aby k nim nedocházelo nebo nevznikaly nové.  

30:70 40:60 50:50 60:40 70:30 80:20 90:10 

4,80% 
9,50% 

42,90% 

14,30% 
19% 

4,80% 4,80% 

Poměr kvalita : Cena 
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Graf 4.33 Vyhodnocení počtu reklamací 

Pokud jste zvolili odpověď „ANO“, napište prosím důvod Vaší reklamace (12. otázka) 

Některé z důvodů reklamací jsou obecné, i přesto jsou zde uvedeny. 

- Nefunkční komponenty výtahů. 

- Máme od firmy více výtahů, takže se reklamace různí. Např. vadná deska VRM3-B, 

vadná baterie, vadná tlačítka, relé atd. 

- Blokování vnitřních dveří. 

- Porucha zařízení. 

- Vadný motor do pohonu busových dveří zn. Metron - maximálně 2x ročně. 

- Neustále poruchy výtahu. 

- Po montáži nového výtahu asi měsíc přetrvávaly problémy se „zajetím“. Často uvízlé 

osoby ve výtahu. Zjistilo se, že nefungovala dobře řídící jednotka, teď je vše ok. 

- Většinou neúplná dodávka, spletené komponenty. 

- Vady v ocelové konstrukci zastřešení výtahů, které pro ně ale zpracovávala 

subdodavatelská firma. 

- Reklamace se týkaly oprav běžných závad, které vznikly po uvedení výtahu do provozu. 

Reakce firmy na odstranění závad byla dobrá. 

- Samovolné zastavení výtahu z důvodu dosažení přednastavených pulsů. Vada řídící 

jednotky 

Doporučení společnosti dalším osobám (13. otázka) 

Žádný ze zákazníků neuvedl, že by produkty a služby společnosti nedoporučil dalším 

osobám, zákazníkům (viz Graf 4.34). Pět ze třiceti zákazníků neví, zda by daly doporučení 

(16,7%), zbylých 25 zákazníků je ochotno doporučit společnost dalším zákazníkům (83,3%). 

Ano 

Ne 

50% 

50% 

Reklamoval(a) jste někdy produkty společnosti? 
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Pro firmu jsou tyto doporučení výborná pro získávání nových zákazníků. Je to bezplatná 

reklama, která pomáhá ke zvyšování počtu zákazníků a taky prestiže společnosti.  

 

 

 

 

 

 

Graf 4.34 Vyhodnocení doporučení produktů a služeb dalším zákazníkům  

Celková spokojenost zákazníků s produktem společnosti (14. otázka) 

Svou celkovou spokojenost s produktem společnosti měli respondenti možnost 

vyjádřit pomocí variant splnění nebo nesplnění jejich očekávání. Produkt splnil očekávání 

90% zákazníků, překonal očekávání 6,7% dotazovaných a jeden jediný zákazník nebyl 

celkově spokojen s produktem, a proto produkt nesplnil jeho očekávání (viz Graf 4.35). 

Zákazník, jehož očekávání produkt překonal, je nadšený zákazník a zcela spokojený. 

Zákazník totiž obdržel víc, než očekával. Zákazník je s produktem spokojen, pokud splnil 

jeho očekávání. Obdržel přesně to, co od výrobku čekal. Zatímco nespokojený zákazník je 

zklamaný. Produkt vůbec nesplnil jeho očekávání. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.35 Vyhodnocení celkové spokojenosti zákazníka s produktem společnosti 

 

Překonal mé očekávání 

Splnil mé očekávání 

Nesplnil mé očekávání 

6,70% 

90% 

3,30% 

Jak jste celkově spokojeni s produktem 
společnosti? 

Ano 

Nevím 

Ne 

83,30% 

16,70% 

0% 

Doporučil(a) byste naše produkty a služby dalším 
zákazníkům? 
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Důvody nespokojenosti (15. otázka) 

Někteří zákazníci svou nespokojenost vyjádřili již v předchozích otevřených otázkách, 

např. u reklamací, co se jim líbilo nebo nelíbilo při komunikaci s firmou apod. Proto na tuto 

otázku odpověděli jen dva zákazníci, z toho jeden napsal, s čím byl naopak u společnosti 

Výtahy Ostrava spol. s r. o. spokojen.  

- Neustále poruchy výtahu způsobené nejspíše použitím nekvalitních komponentů. 

 Dobrá cena výrobku, provozní spolehlivost, tichý provoz. 

Návrhy zákazníků na zlepšení kvality produktů a služeb společnosti (16. otázka) 

Poslední otázka je otevřená a návrhová. Zde mohli zákazníci uvést své další 

připomínky nebo rovnou navrhnout společnosti, co by se mělo zlepšit, na čem by měla firma 

zapracovat. Odpovědi jsou následující: 

- zvýšit kvalitu realizovaných výtahů a současně udržet cenu, 

- firmu jsme vybrali na základě dlouhodobě dobrých zkušenosti a spolupráce při servisu 

původního výtahu v našem domě, 

- až na výše uvedené hodnotím společnost VÝTAHY OSTRAVA kladně (reklamace: 

samovolné zastavení výtahu …, nespokojenost se znaky jakosti a ceny: zásadní 

problém společnosti je …), 

- zlepšit a zlevnit záruční servis, 

- výtahy nejběžnějších nosností do 1000kg jsou i při poskytnutých slevách těžko 

umístitelné na trhu, konkurence je výrazně levnější. Kvalita výroby je dobrá, kvalita a 

úplnost dodávek je kolísavá. Některé nakupované komponenty (Metron) jsou pohledné 

a cenově asi přístupné, provozně ale neodolné a v těchto souvislostech nespolehlivé. 

Vlastní výroba je dobré kvality, estetika se velmi zlepšila, možnost výběru provedení 

taktéž, někdy ovšem za nesmyslné ceny. 

4.2.2 Shrnutí výsledků dotazníku 

Na dotazník odpovědělo 23,3% oslovených zákazníků společnosti Výtahy Ostrava 

spol. s r. o. Dotazník byl sestaven tak, aby vedení společnosti získalo potřebné informace o 

celkové spokojenosti zákazníků, nejen jejich spokojenosti s produkty a službami, ale také se 

zaměstnanci společnosti a propagací společnosti.  



74 
 

Z výsledků vyplývá, že zákaznici společnosti jsou s ní velmi spokojeni. Společnost má 

výbornou propagaci. Mnoho zákazníků dostalo doporučení na tuto firmu od jiné osoby nebo 

firmy, což je ta nejlepší reklama, jakou společnost může mít. Je potřeba být se zákazníky 

neustále v kontaktu a informovat je o novinkách a nabídkách společnosti. Zákazníci měli 

k dispozici také seznam 26 znaků spokojenosti, mezi které patřily znaky kvality, rychlosti, 

ceny apod. Tyto znaky se týkaly spokojenosti s výrobky a službami firmy. Spokojenost 

s těmito znaky je velmi vysoká. Průměrná známka hodnocení každého ze znaků se pohybuje 

okolo 2 (klasifikace od 1 (zcela spokojen) do 5 (zcela nespokojen)). Velmi vysoká je i 

celková spokojenost s přístupem zaměstnanců k zákazníkům. Ukázalo se, že polovina 

zákazníků musela reklamovat výrobek společnosti, ale neodrazilo se to na celkově vysoké 

spokojenosti zákazníků.  

Výsledky dotazníku budou použity jako vstupní data do SWOT analýzy společnosti, 

ze které následně vyplynou doporučení a návrhy na zlepšení kvality produktů a služeb 

společnosti a tím dojde ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků společnosti Výtahy Ostrava 

spol. s r. o.  

4.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil je jedna z metod pro analýzu mikroprostředí. 

Model popisuje pět vlivů, které působí na firmu a firma je může ovlivnit. Mezi těchto pět 

vlivů patří: stávající konkurence, nová konkurence, substituty, dodavatelé a odběratelé. 

Na trhu výtahů, na kterém se společnost Výtahy Ostrava spol. s r. o. pohybuje, došlo 

za poslední roky k velkým změnám. Ještě donedávna byl obrovský zájem o modernizace 

výtahů, tedy výměna starého výtahu za nový, protože mnoho z nich již nesplňovalo základní 

bezpečnostní požadavky. Nyní je trendem výroba výtahů nových. Obojí, jak rekonstrukce, tak 

především výroba nových výtahů představuje nejen pro společnost Výtahy Ostrava spol. s r. 

o., ale i pro ostatní výtahové firmy spoustu nových příležitostí na trhu. Firma musí rychle a 

efektivně reagovat na tyto náhlé změny na trhu a být na ně neustále připravena, protože od 

roku 1989 v České republice vzniklo mnoho výtahových firem a trh výtahů neustále roste.  

Stávající konkurence  

Společnost Výtahy Ostrava spol. s r. o. působí na trhu výtahové techniky již 23 let a 

drží se na předních místech mezi výrobci výtahů a komponent. Proto jsou konkurenty 

společnosti firmy zaměřené přímo na výrobu výtahů, ale také firmy, které vyrábí pouze 
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komponenty k výtahům. Společnost dodává výrobky prioritně na český trh, ale v posledních 

letech se snaží dostat i na trhy zahraniční.  

Konkurence je velmi vysoká. Společnost dělí konkurenty zabývající se výrobou, 

montáží, údržbou a revizemi výtahů podle výše výkonů na největší firmy, malé firmy a malé 

firmičky. Podle výše výkonů jednotlivých společností, zjištěných z účetních uzávěrek z roku 

2013, si vedení společnosti podle svých potřeb rozdělilo konkurenty na největší firmy (nad 50 

mil. Kč), malé firmy (nad 5 mil. Kč) a malé firmičky (do 5 mil. Kč) 

Název společnosti  Výkony celkem Podíl na trhu v % 

Otis a.s. 2 184 276 34,6 

Schindler CZ a.s. 1 051 440 16,7 

Kone - Industrial koncern s.r.o. 980 776 15,5 

STROS-Sedlčanské strojírny, a.s. 308 740 4,9 

Výtahy Vaněrka s.r.o. 254 959 4,0 

Výtahy s.r.o. 239 364 3,8 

MSV Liberec s.r.o. 180 865 2,9 

Elektro Mosev spol. s r.o. 166 035 2,6 

Výtahy Ostrava s.r.o. 158 418 2,5 

Výtahy Pardubice a.s. 128 543 2,0 

Helgos s.r.o. 115 709 1,8 

BV Brumovice Výtahy s.r.o. 88 028 1,4 

Ctibůrek Výtahy s.r.o. 79 115 1,3 

Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. 78 270 1,2 

Tramontáž  spol. s r.o. 72 887 1,2 

eSVe Stav s.r.o. 65 155 1,0 

Delta CVS spol. s r.o. 55 671 0,9 

MSV Výtahy a.s. 51 772 0,8 

Trebilift s.r.o. 50 577 0,8 

Tab. 4.7 Podíl výkonů největších firem (Zdroj: interní materiály) 

V tabulce jsou uvedeny výkony největších konkurenčních firem v porovnání se 

společností Výtahy Ostrava spol. s r. o. za rok 2013 (viz Tab. 4.7). Procentuální podíl na trhu 

není podíl společnosti na celém trhu, ale pouze na trhu největších firem. Je zřejmé, že se 

společnost Výtahy Ostrava spol. s r. o. drží na deváté příčce na trhu z hlediska výše výkonů. 

Největší podíly na trhu mají samozřejmě nadnárodní společnosti jako OTIS, Schindler a 

KONE, se kterými se ostatní společnosti jen těžko mohou srovnávat. Ovšem dalším, i když 

žebříčkově výše umístěným firmám, společnost Výtahy Ostrava konkurovat může. Výše 

výkonů malých firem a firmiček, tedy dalších konkurentů firmy Výtahy Ostrava spol. s r. o. 

jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách (viz Tab. 4.8 a Tab. 4.9). 
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Tab. 4.8 Podíl výkonů malých firem (Zdroj: interní materiály) 

Některé firmy nemohly být srovnány s ostatními, i když by možná hráli důležitou roli 

v pořadí firem na trhu. Na justici ale u těchto firem nebyly uvedeny údaje za rok 2013.  

- Výtahy CZ, s.r.o. 

- Výtahy Kladno v.o.s. 

- Výtahy Schmitt + Sohn s.r.o. 

- Výtahy Plzeň - Elex s.r.o. 

- Výtahy Line s.r.o. 

- Vymyslický - Výtahy spol. s r.o. 

- ThyssenKrupp Výtahy s.r.o. 

Společnosti má velkou konkurenční výhodu. Vyrábí si výtahy a všechny typy 

výtahových dveří sama, což je velká výhoda oproti firmám, které nemají vlastní výrobu a 

musí nakupovat celé výtahy nebo jen komponenty od dalších výrobců. Společnost ročně 

vyrobí v průměru 250 – 300 výtahů.  

V posledních letech má společnost úspěchy i na zahraničních trzích. K největším 

zahraničním klientům patří Ukrajina a Litva, také Slovensko a Polsko. Se svými výrobky se 

Název společnosti Výkony celkem 

Výtahy Ostrava servis s.r.o. 35 841 

Wykov spol. s r.o. 35 354 

Výtahy Brno s.r.o. 32 822 

Výtahy Příbram s.r.o. 27 198 

Výtahy VMC s.r.o. 26 831 

RP výtahy s.r.o. 23 688 

Výtahy Mühlbacher s.r.o. 22 528 

MYLIFT s.r.o. 18 141 

Výtahy Karlovy Vary spol. s r.o. 17 884 

Bestlift spol. s r.o. 15 774 

Výtahy Petersík s.r.o. 15 130 

Výtahy VP Praha s.r.o. 14 317 

CZ Lift s.r.o. 13 799 

Konekta výtahy a.s. 12 978 

Výtahy Tábor s.r.o. 11 524 

Výtahy Náchod s.r.o. 11 128 

Výtahy Silesia s.r.o. 10 541 

Výtahy - elektro, spol. s r.o. 9 627 

Výtahy - Polák s.r.o. 7 202 

Comming s.r.o. 5300 

Název společnosti  Výkony celkem 

SAKS 1 s.r.o. 2738 

Výtahy PV v.o.s. 2164 

Výtahy Vajdík s.r.o. 1948 

Výtahy Mikeska s.r.o. 1452 

Výtahy Melichar s.r.o. 566 

Transa Chrudim s.r.o. 79 

Tab. 4.9 Podíl výkonů malých firmiček 

(Zdroj: interní materiály) 

- Nova Lift s.r.o. 

- Liftcomp a.s. 

- Lift servis s.r.o. 

- Kone a.s. 

- EL-VY,s.r.o. 

- Beta control s. r. o. 

- AZ VÝTAHY ČR s.r.o. 
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dostala i na africký kontinent, kde po prvních zakázkách uspěli i s dalšími a to ve výběrovém 

řízení, ve kterém dokázali porazit nadnárodní společnosti jako právě OTIS, KONE nebo 

Schindler. 

Nová konkurence  

Vzhledem ke značně velkým bariérám pro vstup nových firem do odvětví (finanční, 

technologické) se nepředpokládá hrozba v podobě nové konkurence na trhu. Každý trh je 

samozřejmě vždy ohrožován novou konkurencí, ale vzhledem k dlouholeté tradici 

společnosti, dobrému jménu a postavení na trhu, se firma nemusí obávat nové konkurence. 

Zahraniční firmy vstupující na český trh mohou např. nabídnout nižší ceny výrobků, ale za 

nižší kvalitu.  

Substituty 

V oblasti výroby, montáže, prodeje a rekonstrukcí konkuruje společnosti jen na území 

Moravskoslezského kraje hned několik firem, které tyto služby také poskytují. Tyto výrobky a 

služby tedy mohou sloužit jako substituty. Společnost Výtahy Ostrava spol. s r. o. je však 

jediná, která vyrábí jedny z nejtišších výtahových dveří na trhu. Oproti konkurenci se odlišují 

také speciální výrobou zúžených dveří, které se vyrábí pro rekonstrukce výtahů. Nabízí různé 

varianty provedení těchto dveří (různé rozměry a požární odolnost), které nenabízí žádná 

s okolních konkurenčních firem.  

Dodavatelé 

Zvolit si správné dodavatele je velmi důležité především ve výrobním podniku. 

Společnost Výtahy Ostrava spol. s r. o. si volí své dodavatele pečlivě a především podle 

kvality. Jsou to dodavatelé z tuzemska i zahraničí. S většinou dodavatelů společnost 

dlouhodobě spolupracuje a udržuje dobré vztahy. V poslední době došlo ve firmě ke snížení 

nákladů na nákup materiálu a bylo to způsobené právě vhodným výběrem dodavatele. Po 

dvou návštěvách výtahových výstav, které se uskutečnily v loňském roce, se vedení 

společnosti rozhodlo nedržet pouze svých tradičních dodavatelů, ale získala kontakty na nové 

dodavatelské firmy. Díky tomu se snížily náklady společnosti u subdodávek až o 50%, při 

nezměněné kvalitě. Přehled dodavatelů a objemy dodávek v korunách i procentech jsou 

uvedeny v příloze 5. Barevně označeni dodavatelé jsou dovozci ze zahraničí.  
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Odběratelé (Zákazníci) 

Zákazníky společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. dělíme na konečné uživatele a 

přímé zákazníky. Za odběratele společnosti jsou však považováni pouze přímí zákazníci, kteří 

stojí mezi společností a konečnými uživateli jako zprostředkovatelé. Jsou jimi obvykle firmy 

(někdy soukromá osoba) z české republiky i zahraničí.  

Mezi zahraniční odběratele patří Polsko, Ukrajina, Gruzie, Litva, Moskva, Alžírsko 

(Afrika) a také Gabon (Afrika) a další. Přehled českých a slovenských odběratelů a objemy 

zakázek v korunách i procentech jsou uvedeny v přílohách (viz Příloha 6). 

Zákazníci se mohou dělit také podle toho, jakou nabídku služeb firma poskytuje.  

- Výrobu a montáž výtahů. 

- Rekonstrukce. 

- Prodej výtahů a výtahových komponent. 

Výroba a montáž výtahů se obvykle týká stavebních firem, rekonstrukce jsou většinou 

prováděny v bytových družstvech a prodat výtah nebo výtahové komponenty jde pouze 

výtahové firmě.   

Rok 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014  

Nové výtahy 28 21 22 14 16 17 8,5 4,6 26 25 43,82 

Rekonstrukce 35 52 51 56 63 72 84 68,4 53 48 29,36 

Elvyt Slovensko 6 9,8 5,5 5 1 1 0 0,4 1 2 3,3 

Elvyt Ukrajina 9 1,8 6,5 0,7 1 0 0 0 0 0 0 

Výtahy Moravia 7 4,6 7 9,7 6 3 1 6,4 6 3 5,09 

Ostatní výtaháři 12 6,1 4 12,7 12 7 6,5 20,2 15 15 15,43 

Litva  3 3 2,5 1,2 1 0 0 0 0 0,2 0 

Gruzie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moskva 0,3 0,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polsko 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 3 

Tab. 4.10 Rozdělení objemů obchodu dle účelu (v %) v letech 2004-2014 (Zdroj: interní materiály) 

Největší procento objemu obchodů až do roku 2013 měli rekonstrukce. Těch bylo 

nejvíce, protože spousta výtahů nebyla v dobrém stavu a neodpovídali bezpečnostním 

podmínkám. V roce 2014 se situace změnila a tato změna pokračuje i v letošním roce. Je stále 

více zakázek na nové výtahy než rekonstrukcí (viz Tab. 4.10).  

Nový výtahy jsou z většiny zakázky stavebních firem. Rekonstrukce jsou zakázky 

subjektů správy a údržby nemovitostí (BD, SBD, SVJ, …). Objem zakázek dceřiných 

společností Výtahy Moravia, Elvyt Slovensko a Elvyt Ukrajina lze rozdělit mezi nové výtahy 
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a rekonstrukce. Zakázky v Africe se dělí mezi stavební firmy a ostatní subjekty (nemocnice), 

v obou případech je jedná o nové výtahy.  

4.4 SWOT analýza společnosti 

SWOT analýza shrnuje silné a slabé stránky společnosti, její příležitosti a ohrožení, 

které vyplynuly z dotazníkového šetření zákazníků společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. a 

Porterovy analýzy konkurenčního prostředí (viz Tab. 4.11). Na základě výsledků 

dotazníkového šetření a s pomocí SWOT analýzy budou v následující kapitole č. 5 

společnosti navrženy doporučené změny, které by měly vést ke zvýšení spokojenosti 

zákazníků.  

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

- Značka a image firmy 

- Dlouholetá tradice 

- Vlastní výroba 

- Úroveň jednání se zákazníkem 

- Odborná kvalifikace zaměstnanců 

- Šíře portfolia 

- Plnění termínů zakázky 

- Design/Vzhled výrobků 

- Životnost výrobků 

- Cena náhradních dílů 

- Nákupní cena výrobků 

- Slevy a bonusy 

- Reklamace 

- Přístup k řešení reklamací a dotazů 

- Propagace společnosti 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

- Zahraniční trhy 

- Velký počet starých výtahů (potřeba 

modernizace) 

- Inovace stávajících výrobků 

- Nové výrobky 

- Noví dodavatelé (snížení nákladů) 

- Stavba nových domů 

- Konkurence 

- Legislativní opatření 

- Ceny surovin 

- Hospodářská krize 

Tab. 4.11 SWOT analýza společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o.  

Jednotlivé faktory SWOT analýzy, které byly výše rozděleny do 4 základních skupin, 

budou ohodnoceny body podle důležitosti. Každý faktor lze také ohodnotit váhou, aby bylo 

možné lépe určit položky, které by se měli ve společnosti zlepšit. Body budou přiděleny 

s ohledem na výsledné hodnoty aritmetického průměru při vyhodnocení dotazníku 

spokojenosti zákazníků a s přihlédnutím na výsledky také Porterovy analýzy.  

Silným stránkám a příležitostem jsou přiřazeny kladné hodnoty 1 až 5, kde 5 znamená 

nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost. Slabým stránkám a hrozbám jsou naopak 
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přiřazeny hodnoty záporné -1 až -5, kde -1 je nejnižší nespokojenosti a -5 je nejvyšší 

nespokojenost. Poté, co jsou položky ohodnoceny, je možné jim přidělit váhu podle jejich 

důležitosti (viz Tab. 4.12). Součet vah v daném kvadrantu musí být roven 1. Čím vyšší váha, 

tím větší důležitost položky.  

 Hodnocení  Váha Hodnocení*Váha 

Silné stránky   4,4 

- Značka a image firmy 

- Dlouholetá tradice 

- Vlastní výroba 

- Úroveň jednání se zákazníkem 

- Odborná kvalifikace zaměstnanců 

- Šíře portfolia 

- Plnění termínů zakázky 

- Design/Vzhled výrobků 

4 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

5 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,4 

1 

1 

0,5 

0,4 

0,3 

0,3 

0,5 

Slabé stránky   -4,2 

- Životnost výrobků 

- Cena náhradních dílů 

- Nákupní cena výrobků 

- Slevy a bonusy 

- Reklamace 

- Přístup k řešení reklamací a dotazů 

- Propagace společnosti 

-5 

-5 

-2 

-4 

-4 

-5 

-2 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

-1 

-1 

-0,2 

-0,4 

-0,4 

-1 

-0,2 

Příležitosti   4,2 

- Zahraniční trhy 

- Velký počet starých výtahů (potřeba 

modernizace) 

- Inovace stávajících výrobků 

- Nové výrobky 

- Noví dodavatelé (snížení nákladů) 

- Stavba nových domů 

5 

3 

 

4 

5 

4 

2 

0,4 

0,1 

 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

2 

0,3 

 

0,4 

0,5 

0,8 

0,2 

Hrozby   -4,4 

- Konkurence 

- Legislativní opatření 

- Ceny surovin 

- Hospodářská krize 

-5 

-3 

-4 

-3 

0,6 

0,1 

0,2 

0,1 

-3 

-0,3 

-0,8 

-0,3 

Tab. 4.12 Hodnocení a váhy jednotlivých položek SWOT analýzy  
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Nejsilnější stránkou společnosti je její dlouholetá tradice a vlastní výroba výtahů, 

proto byly ohodnoceny nejvyšším hodnocením i váhou. Nejslabší stránkou je přístup k řešení 

reklamací a dotazů, cena náhradních dílů a životnost. Největší příležitostí je vstup společnosti 

Výtahy Ostrava spol. s r. o. na nové zahraniční trhy a největším ohrožením společnosti je 

samozřejmě její konkurence. SWOT analýza se používá pro stanovení strategie. Na základě 

výsledků analýzy, se společnost může rozhodnout jakou strategii zvolit. Může zvolit jednu 

z následujících strategií: 

SO (maxi-maxi) – maximalizace silných stránek – maximalizace příležitostí,  

WO (mini-maxi) – minimalizace slabých stránek – maximalizace příležitostí, 

ST (maxi-mini) – maximalizace silných stránek – minimalizace hrozby, 

WT (mini-mini) – minimalizace slabých stránek – minimalizace hrozby. 

Aby byl výběr vhodné strategie zřejmý a přehlednější, jsou výsledné součty za každou 

kategorii (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby) zaznamenány pomocí šipek do 

tabulky (viz Tab. 4.13). 

 Silné stránky Slabé stránky 

P
ří

le
ži

to
st

i 

SO WO 

H
ro

zb
y

 

 

 

 

 

ST 

 

 

 

 

WT 

Tab. 4.13 Rozšířená SWOT analýza – volba strategie 

Z tohoto znázornění je očividné, že společnost by měla zvolit ST strategii, tedy použít 

své vlastní silné stránky co nejvíce tak, aby zamezila hrozbám. Vedení společnosti by se mělo 

snažit využít pozice silného postavení na trhu k zabránění nebezpečí, snažit se oslabit 

konkurenci, zajistit si svou pozici proti konkurenci za pomoci např. inovací výrobků.  

 

 

+4,4 

+4,2 

-4,6 

-4,2 

-0,2 

+1,1 
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5 Návrhy na zlepšení 

Výsledky dotazníkového šetření identifikovaly problémové oblasti a činnosti, jimž by 

měla společnost Výtahy Ostrava spol. s r. o. v rámci zvyšování spokojenosti svých zákazníků 

věnovat pozornost. 

Z hodnocení jednotlivých znaků spokojenosti vyplynulo, že nejvíce jsou zákazníci 

nespokojeni s reklamacemi a přístupem k jejich řešení.  Polovina dotázaných zákazníků 

uvedla, že již někdy musela reklamovat výrobky společnosti. Z těchto 50% reklamujících 

zákazníků je celých 20% nespokojeno jak s reklamacemi, tak přístupem k jejich řešení. 

Společnost by se měla v první řadě pokusit těmto reklamacím předcházet. Předcházet jim 

firma může např. zkvalitněním komponent výtahů, kvůli kterým dochází k reklamacím 

nejčastěji.  Podle zákazníků jsou tyto komponenty sice cenově přístupné, ale neodolné a 

nespolehlivé. K závadám výtahů dochází především po uvedení výtahu do provozu. Těmto 

závadám by se měli věnovat zaměstnanci montáže, kteří by měli kontrolovat nejen kvalitu 

montáže, ale také věnovat dostatečný čas uvedení výtahu do provozu, než dojde k jeho 

„zajetí“. Nelze však zamezit všem reklamacím. Pokud tedy k nějaké dojde, přístup k jejich 

řešení by měl být pozitivní. Ihned reagovat na zákazníkovy dotazy či stížnosti a řešit je. 

Každou reklamaci je nutno brát jako podnět k neustálému zlepšování a zkvalitňování výrobků 

a služeb společnosti. 

Průměrově nejhůře hodnoceným znakem byla ovšem cena náhradních dílů. Odpovědi 

zákazníků se však neshodovali natolik, aby prvenství v nespokojenosti tohoto znaku byla 

přikládána velká váha. Z výsledků vyplývá, že s cenou náhradních dílů je nespokojeno 13,3% 

zákazníků. Autorka práce navrhuje společnosti, aby si do následujících 3 měsíců zjistili u 

zákazníků, proč jsou s cenou náhradních dílů nespokojeni. Zda jim nevyhovuje poměr mezi 

kvalitou a cenou náhradních dílů, cena je pro ně vysoká v porovnání s konkurencí, v čem 

vlastně spočívá jejich problém s touto cenou. Zjištění těchto informací by měla na starost 

asistentka ekonomického oddělení ve své pracovní době, kdy by obvolávala jednotlivé 

zákazníky společnosti. Náklady budou tedy pouze na telefon. Jelikož firma využívá 

neomezený tarif volání, neznamenalo by to pro ni žádnou novou nákladovou položku.   

Zákazníci by měli brát v potaz, že cena náhradních dílů může být vyšší oproti 

konkurenci z důvodu vlastní výroby těchto dílů, tedy i vyšších nákladů. Jelikož téměř 43% 

z nich ale upřednostňuje kvalitu před cenou, je proto nutné zjistit, zda nespokojenost 

zákazníků s cenou náhradních dílů nesouvisí s jejich kvalitou.   
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Výsledky dotazníkového šetření dále ukázaly, že 10% zákazníků není spokojeno 

s životností výtahů. Vzhledem k obecně dlouhé životnosti výtahů, by nemělo v žádném 

případě dojít pouze k dvouleté užitné době provozu nového výtahu, jak tomu bylo u jednoho 

ze zákazníků. Management společnosti by se měl zamyslet nad změnou nebo úpravou 

pulzního naprogramování řídící jednotky. Dochází totiž k samovolnému zastavení a odstavení 

výtahu po dosažení nastaveného počtu pulzů a obnovu výtahu je schopna provést pouze jejich 

společnost. Zákazníci toto jednání považují za velmi nepovedený krok z hlediska marketingu 

a budování dobrých vztahů s odběrateli.  

Se slevami a bonusy poskytujícími společností Výtahy Ostrava spol. s r. o. je 

nespokojeno 10% zákazníků. U společnosti, které vyrábí výrobky s dlouhou životností, je 

nabízení slev a bonusů opravdu individuální záležitostí. S bonusy a slevami by se firma měla 

zaměřit především na stálé zákazníky, kteří využívají služeb společnosti pravidelně. Nabízí se 

varianta množstevních slev nebo také bonusů za včasné splacení svých závazků vůči firmě. 

Slevy a bonusy by se daly využít i s hlediska zvýšení návratnosti dotazníků. Zákazníci by byli 

motivováni k vyplnění dotazníku poskytnutou slevou nebo získáním drobných dárků 

společnosti. Sledovat trendy ve spokojenosti zákazníků lze až po více měřeních. Každoročně 

by firma měla sledovat, zda změny, které měly vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků, 

opravdu k tomuto zvýšení vedly. Čím vyšší návratnost dotazníků, tím lepší výsledky a 

srovnání.  

Uvedené návrhy využití výsledků dotazníkového šetření nejspíš nezaručí dosažení 

stoprocentní spokojenosti zákazníků společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o., ale mohou být 

prvním krokem k získání více spokojených zákazníků a také mnoha zákazníků nových. 

Náklady spojené s měřením spokojenosti zákazníků jsou výbornou investicí do budoucnosti 

podniku. Pokud se společnost na základě výsledků měření spokojenosti zaměří na problémové 

oblasti a činnosti, povede to ke zlepšení vztahů se zákazníky, zvýšení jejich spokojenosti a 

následně ke zvýšení zisku společnosti. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit spokojenost zákazníků společnosti Výtahy 

Ostrava spol. s r. o. prostřednictvím metody dotazování, analyzovat výsledky měření 

spokojenosti a na základě výsledků analýzy doporučit vhodné návrhy na zvýšení její úrovně. 

Společnost Výtahy Ostrava spol. s r. o. působí na trhu výtahové techniky již 24 let. 

Předmětem činnosti této společnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti 

projektování, výroby, montáže všech typů výtahů a výtahových šachet, nákladních plošin a 

plošin pro přepravu imobilních občanů. Firma se neustále drží na předních místech mezi 

výrobci výtahů a komponent i přes nelehkou situaci vývoje ekonomiky, která nastala před pár 

lety. Cílem společnosti je budování ryze české společnosti s výrobou výtahů v České 

republice, která však konkuruje světoznámým výtahovým firmám.  

Velkou konkurenční výhodou oproti ostatním výtahovým firmám je v kompletní 

vlastní výrobě výtahů a všech typů výtahových dveří jak ručních, tak automatických. 

Společnost se snaží plnit přání a požadavky svých zákazníků, a proto je ve společnosti 

zaveden integrovaný organizační systém, který zajišťuje flexibilní reakce na požadavky 

zákazníka. Zákazníkovi není nabízen jen určitý typ výrobku z nabízeného portfolia, ale je mu 

nabídnuto optimální řešení podle jeho potřeb a požadavků.  

Aby se spokojenost zákazníků mohla neustále zvyšovat, bylo potřeba analyzovat 

současný stav spokojenosti. K analyzování spokojenosti zákazníků společnosti Výtahy 

Ostrava spol. s r. o. byl použit online dotazník, který bude ve firmě sloužit k měření 

spokojenosti i v následujících letech. Pomocí něho bude docházet ke sledování vývoje trendu 

spokojenosti zákazníků ve společnosti a k porovnání výsledků mezi jednotlivými roky. 

Na základě získaných dat byl analyzován současný stav spokojenosti zákazníků a 

z jeho výsledků může autorka práce společnosti doporučit oblasti a činnosti, na které se má 

při zvyšování úrovně spokojenosti zákazníků zaměřit. První z těchto oblastí jsou reklamace. 

Firma by se měla co nejdříve zaměřit na snižování jejich stále rostoucího počtu a na zlepšení 

přístupu zaměstnanců k jejich řešení. Dále na cenu náhradních dílů, se kterou nejsou zákazníci 

spokojeni a v neposlední řadě také na zvyšování životnosti výtahů.   

Výsledky měření spokojenosti zákazníků společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. 

ukázaly, že více než 90% dotázaných zákazníků je spokojeno s výrobky i poskytovanými 

službami společnosti a tyto výrobky a služby splnily jejich očekávání. Velice spokojeni jsou 
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také se zaměstnanci společnosti, jejich chováním a přístupem při komunikaci i jednání s nimi. 

Spokojení zákazníci také neustále přispívají ke zlepšování dobrého jména společnosti tím, že 

ji doporučují dalším osobám nebo firmám. Právě spokojenost by měla být měřítkem 

výkonnosti podniku a důsledkem zvyšování hodnoty pro zákazníka, protože má velký vliv na 

ziskovost podniku.  

V podniku do současné doby nedocházelo na základě výsledků měření spokojenosti 

zákazníků k žádným změnám. Docházelo pouze k evidenci této spokojenosti. Přínosem nově 

vytvořeného dotazníku je větší prohloubení problematiky spokojenosti z důvodu detailního 

rozpracování dotazníku, časová i finanční nenáročnost při rozesílání i jednoduchost 

zpracování dat. Výsledky dotazníkového šetření mohou sloužit firmě i pro benchmarking 

mezi organizacemi na trhu. 

Pro management společnosti bude nyní důležité rozhodnout, jak využít výsledky 

spokojenosti zákazníků získané z této diplomové práce ke změnám v podniku. Tyto změny 

povedou ke zkvalitnění výrobků i poskytovaných služeb, a jelikož dobrá kvalita vede ke 

spokojenému zákazníkovi, tak spokojenost zákazníka většinou vede k vyššímu zisku.   
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OMS systém řízení objednávek (order management systém) 

SBD stavební bytové družstvo 

SVJ společenství vlastníků jednotek 

 



 
 

  



 
 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Původní verze dotazníku společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. ........................ 94 

Příloha 2 – Průvodní dopis nového dotazníku ......................................................................... 95 

Příloha 3 – Nově vytvořený dotazník pro měření spokojenosti zákazníků .............................. 96 

Příloha 4 – Odpovědi na otázku č. 7 rozděleny podle zákaznických segmentů ....................... 99 

Příloha 5 – Přehled dodavatelů společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. ............................... 104 

Příloha 6 – Přehled odběratelů společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. ............................... 105 

Příloha 7 – Hodnocení znaků jakosti a ceny jednotlivých zákazníků .................................... 106 

  



1 
 

Přílohy 

Příloha 1 – Původní verze dotazníku společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. 

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.  

Teslova 2 

702 00 Ostrava-Přívoz 

Zákazník: …………………. 

 

Věc:  Zlepšení kvality a spokojenosti zákazníků: 

 

Vážení obchodní přátelé: 

Pro zlepšení kvality prací a služeb, zlepšení úrovně dodávek a zajištění Vaší 

spokojenosti s dodávkami od naší společnosti, žádáme Vás o hodnocení k následujícím 

bodům. Hodnocení proveďte stupněm 1 – 5. 

1 – vynikající, 2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – sotva vyhovující,  5 - nevyhovující     

                                                    

Plnění termínů dodávek:                                  …………………                                                                           

Způsob komunikace:                                       …………………            

Splnění požadované kvality:                           ………………… 

Plnění požadavků na změny:                         …………………. 

Přístup k řešení reklamací                             ………………….. 

Propagační materiály:                                    ………………….. 

Chování našich pracovníků k Vám                …………………..  

Cenová úroveň                                              …………………..  

Co nesplnilo Vaše očekávání:  __________________________________________ 

Námět na zlepšení:          ______________________________________________ 

Doporučujete rozšířit sortiment – o jaké činnosti nebo výrobky: 

 

Datum, jméno a podpis zpracovatele: 

 

Prosím o odpověď na e-mail: …, nebo poštou na naší adresu: Výtahy Ostrava spol. s r.o., 

Teslova 2, 702 00 Ostrava-Přívoz 

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem 

 

Datum:  2. 2. 2015                                     (Jméno a příjmení) asistentka obchodního oddělení 
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Příloha 2 – Průvodní dopis nového dotazníku 

Dobrý den přeji.  

Obracím se na Vás s prosbou o pomoc s praktickým úkolem diplomové práce slečny Terezy 

Formánkové, která ji dělá v naší firmě. Zároveň Vaše informace využijeme ke zkvalitnění 

našich dodávek a služeb pro Vás.  

Vše viz níže – dopis studentky i odkaz na vyplnění krátkého dotazníku.  

Moc Vám děkuji.  

Mějte se pěkně.  

(Jméno a příjmení) 

Výtahy Ostrava spol. s r.o. 

Ekonomický náměstek 

TEL:  

M. TEL:  

MAIL:  

Vážený zákazníku,  

Chtěla bych Vás touto cestou poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, jehož vypracování 

Vám zabere je pár minut. Účelem dotazníku je zjištění spokojenosti zákazníků firmy Výtahy 

Ostrava spol. s r. o. 

Vyplnění tohoto dotazníku je anonymní. Získané informace budou použity pro studijní účely 

při zpracování mé diplomové práce na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Jeho vyplnění 

pomůžete také ke zlepšování vzájemných obchodních vztahů s řešenou firmou.  

Předem děkuji za Váš čas strávený při vyplnění tohoto dotazníku a věřím, že se Vaše názory 

stanou cennými podněty ke zlepšování kvality produktů a poskytovaných služeb a přispějí ke 

zvýšení Vaší spokojenosti s nimi.  

Bc. Tereza Formánková 

Odkaz na dotazník: 

https://docs.google.com/forms/d/1B62cA9a8wIiPOMmPvWlSD49zVrSxEW16RYjn4-

qaAs0/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/1B62cA9a8wIiPOMmPvWlSD49zVrSxEW16RYjn4-qaAs0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1B62cA9a8wIiPOMmPvWlSD49zVrSxEW16RYjn4-qaAs0/viewform
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Příloha 3 – Nově vytvořený dotazník pro měření spokojenosti zákazníků 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI VÝTAHY OSTRAVA S R. O.  

U každé otázky označte Vámi zvolenou odpověď. V případě změny postupu vyplňování budete 

upozorněni.  

Mezi jaký zákaznický segment se řadíte? 

- Správa a údržba nemovitostí (SBD, BD, SVJ apod.) 

- Výtahové firmy 

- Stavební firmy 

- Ostatní subjekty 

Z jakého zdroje jste se o společnosti dozvěděli? 

- Internetová reklama 

- Televizní reklama 

- Tisková reklama 

- Světelná reklama 

- Rozhlasové spoty 

- Mobilní reklama (MHD, firemní automobily, …) 

- Venkovní reklama (billboardy, plakáty, …) 

- Propagační předměty (letáky, propisky, oblečení, …) 

- Veletrhy  

- Doporučení jiné osoby/firmy 

- Jiný zdroj 

Jak jste spokojen(a) s poskytnutými informacemi o společnosti (informace o společnosti, o 

nových produktech, o akčních nabídkách apod.) 

- Velmi spokojen(a) 

- Spokojen(a) 

- Nespokojen(a) 

- Velmi nespokojen(a) 

Co by se podle Vás dalo v této oblasti zlepšit? 

 

 

Jaký dojem na Vás udělal první kontakt s firmou? 

- Velmi dobrý 

- Dobrý 

- Špatný 

Uveďte prosím důvod Vaší volby (co se Vám líbilo/nelíbilo, co by se mělo zlepšit a proč): 
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Vyznačte svou ne/spokojenost s uvedeným znakem jakosti a ceny: 

Pro každou uvedenou položku zaškrtněte jednu z možností. 

 

V případě označení jedné z odpovědí „ velmi nespokojen“ nebo „zcela nespokojen“, prosím 

uveďte důvod nespokojenosti: 

 

 

 
Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 
Nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

Rozsah nabízených produktů      

Rychlost reakce na objednávku      

Rychlost uzavření kupní 

smlouvy 
     

Kvalita zpracování projektu      

Rychlost zpracování projektu      

Kvalita výroby      

Rychlost výroby      

Kvalita montáže      

Rychlost montáže      

Celková dodací lhůta      

Životnost      

Design/Vzhled      

Uživatelská pohodlnost      

Úroveň jednání se zákazníkem      

Způsob komunikace      

Značka a image firmy      

Reklamace      

Přístup k řešení reklamací a 

dotazů 
     

Dostupnost a kvalita náhradních 

dílů 
     

Plnění termínů zakázky      

Plnění požadavků na změny      

Propagační materiály      

Nákupní cena      

Slevy a bonusy      

Cena náhradních dílů      

Platební podmínky      
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Při jednání se zákazníkem jsou zaměstnanci společnosti: 

Pro každou uvedenou položku zaškrtněte jednu z možností. 

 
Silně 

souhlasím 
Souhlasím 

Ani souhlas – 

ani nesouhlas 
Nesouhlasím 

Silně 

nesouhlasím 

Vstřícní      

Přátelští      

Zdvořilí      

Zodpovědní      

Odborně způsobilí      

 

Stanovte, jak vnímáte důležitost kvality a ceny celkově přidělením příslušných procent: 

Součet musí být celkově 100% (např. kvalita 40% + cena 60% = 100%) 

Kvalita 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Cena 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Reklamoval(a) jste někdy produkty společnosti? 

- Ano 

- Ne 

Pokud jste zvolili odpověď „ANO“, napište prosím důvod Vaší reklamace 

 

 

Doporučili byste naše produkty a služby dalším zákazníkům? 

- Ano 

- Ne 

Jak jste celkově spokojeni s produktem společnosti? 

- Překonal mé očekávání 

- Splnil mé očekávání 

- Nesplnil mé očekávání 

Vyjádřete prosím důvod Vaší nespokojenosti: 

 

 

Napište své další připomínky a návrhy na zlepšení produktů a služeb společnosti: 
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Příloha 4 – Odpovědi na otázku č. 7 rozděleny podle zákaznických segmentů 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rozsahem nabízených produktů 

 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 5 1 1 0 0 

Výtahové firmy 1 3 1 0 0 

Stavební firmy 2 5 5 0 0 

Ostatní subjekty 3 2 1 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rychlostí reakce na objednávku 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rychlostí uzavření kupní smlouvy 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s kvalitou zpracování projektu 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 2 4 1 0 0 

Výtahové firmy 1 1 3 0 0 

Stavební firmy 2 4 5 1 0 

Ostatní subjekty 2 3 1 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rychlostí zpracování projektu 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 4 2 1 0 0 

Výtahové firmy 1 2 2 0 0 

Stavební firmy 2 5 4 1 0 

Ostatní subjekty 2 4 0 0 0 

 

 

 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 4 2 1 0 0 

Výtahové firmy 2 2 0 1 0 

Stavební firmy 4 2 5 1 0 

Ostatní subjekty 2 3 1 0 0 

 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 4 2 1 0 0 

Výtahové firmy 2 2 1 0 0 

Stavební firmy 2 4 4 2 0 

Ostatní subjekty 2 4 0 0 0 
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Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s kvalitou výroby 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 3 2 2 0 0 

Výtahové firmy 2 0 3 0 0 

Stavební firmy 3 4 4 1 0 

Ostatní subjekty 2 4 0 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rychlostí výroby 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s kvalitou montáže 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 3 1 3 0 0 

Výtahové firmy 1 2 2 0 0 

Stavební firmy 2 5 5 0 0 

Ostatní subjekty 2 3 1 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s rychlostí montáže 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 3 1 3 0 0 

Výtahové firmy 1 2 2 0 0 

Stavební firmy 2 6 3 1 0 

Ostatní subjekty 2 3 1 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s celkovou dodací lhůtou 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 2 3 2 0 0 

Výtahové firmy 2 3 0 0 0 

Stavební firmy 2 4 4 2 0 

Ostatní subjekty 2 4 0 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s životností produktů 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 2 1 3 0 1 

Výtahové firmy 2 0 3 0 0 

Stavební firmy 2 2 6 2 0 

Ostatní subjekty 2 3 1 0 0 

 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 2 3 2 0 0 

Výtahové firmy 1 4 0 0 0 

Stavební firmy 3 5 2 2 0 

Ostatní subjekty 1 4 1 0 0 
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Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s designem/vzhledem 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 5 2 0 0 0 

Výtahové firmy 2 1 2 0 0 

Stavební firmy 3 6 3 0 0 

Ostatní subjekty 3 2 1 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s uživatelskou pohodlností 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 5 1 1 0 0 

Výtahové firmy 2 1 2 0 0 

Stavební firmy 1 6 5 0 0 

Ostatní subjekty 2 3 1 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s úrovní jednání se zákazníkem 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 4 2 1 0 0 

Výtahové firmy 2 3 0 0 0 

Stavební firmy 5 1 5 1 0 

Ostatní subjekty 2 3 1 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků se způsobem komunikace 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 3 3 1 0 0 

Výtahové firmy 3 2 0 0 0 

Stavební firmy 5 1 4 2 0 

Ostatní subjekty 2 3 1 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků se značkou a image 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 3 3 1 0 0 

Výtahové firmy 3 2 0 0 0 

Stavební firmy 3 4 4 1 0 

Ostatní subjekty 3 3 0 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s reklamacemi 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 2 3 2 0 0 

Výtahové firmy 0 4 1 0 0 

Stavební firmy 2 3 4 2 1 

Ostatní subjekty 2 3 1 0 0 
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Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s přístupem k řešení reklamací a dotazů 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 2 3 2 0 0 

Výtahové firmy 1 3 1 0 0 

Stavební firmy 1 4 4 1 2 

Ostatní subjekty 1 4 1 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s dostupností a kvalitou náhradních dílů 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 2 3 2 0 0 

Výtahové firmy 0 5 0 0 0 

Stavební firmy 1 6 4 0 1 

Ostatní subjekty 3 3 0 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s plněním termínů zakázky 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 2 3 2 0 0 

Výtahové firmy 1 4 0 0 0 

Stavební firmy 3 5 1 3 0 

Ostatní subjekty 4 2 0 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s plněním požadavků na změny 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 2 3 2 0 0 

Výtahové firmy 0 3 2 0 0 

Stavební firmy 4 3 4 1 0 

Ostatní subjekty 3 3 0 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s propagačními materiály 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 3 3 1 0 0 

Výtahové firmy 1 0 4 0 0 

Stavební firmy 2 4 6 0 0 

Ostatní subjekty 3 2 1 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s nákupní cenou 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 4 2 0 1 0 

Výtahové firmy 0 2 2 1 0 

Stavební firmy 2 4 6 0 0 

Ostatní subjekty 1 4 1 0 0 
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Vyhodnocení spokojenosti zákazníků se slevami a bonusy 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 3 2 0 1 1 

Výtahové firmy 0 2 2 1 0 

Stavební firmy 2 1 9 0 0 

Ostatní subjekty 1 2 3 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s cenou náhradních dílů 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 3 2 1 0 1 

Výtahové firmy 0 2 1 2 0 

Stavební firmy 0 3 8 1 0 

Ostatní subjekty 0 2 4 0 0 

 

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s platebními podmínkami 
 Zcela 

spokojen 

Velmi 

spokojen 

Průměrně 

spokojen 

Velmi 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

SaÚ nemovitostí 5 1 1 0 0 

Výtahové firmy 3 1 1 0 0 

Stavební firmy 1 3 7 1 0 

Ostatní subjekty 3 1 2 0 0 
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Příloha 5 – Přehled dodavatelů společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o.

Přehled dodavatelů 

2014 

 v Kč  v % 

MICEK MARTIN ING.           21 868 241,00     18,24 

AMSOFT S.R.O.           14 525 210,00     12,12 

METRON AUTOMATION S.A.              9 010 256,99     7,52 

HELGOS S.R.O.              6 656 557,00     5,55 

Centrum-Moravia Sever,spol.s r              5 950 432,00     4,96 

FERONA,A.S.              4 882 989,04     4,07 

TOPRISE ELECTRONIC CO. LTD              4 846 957,68     4,04 

RUCHSTAV AR BUILDING A.S.              4 736 107,00     3,95 

LM METAL LIFT S.R.O.              4 424 781,00     3,69 

START ELEVATOR SRL              3 959 982,73     3,30 

ALBERTO SASSI S.P.A.              3 525 630,36     2,94 

AZ ELEVATOR COMPONENTS S.R.O.              3 364 882,90     2,81 

NEREZOVE MATERIALY, S.R.O.              2 823 464,00     2,35 

ELEKTROPOHONY spol. s r.o.              2 143 227,02     1,79 

CEZ PRODEJ,S.R.O.              2 095 104,00     1,75 

KONECNA RADKA              2 006 000,00     1,67 

JANCA STANISLAV              1 990 750,00     1,66 

STEEL COLOR SPA              1 830 590,95     1,53 

H&W MONTAGE GMBH              1 743 000,00     1,45 

SHELL CZECH REPUBLIC A.S.              1 623 620,95     1,35 

VYTAHY-ELEKTRO ZIZKA S.R.O.              1 435 200,00     1,20 

YANGZHOU SAIERDA NYLON MANUF.              1 365 129,74     1,14 

EDENRED CZ S.R.O.              1 319 778,40     1,10 

CZECH SUNRISE ELEVATOR PARTS S              1 283 350,00     1,07 

ALPHATECH SPOL. S R.O.              1 262 292,00     1,05 

SLADKOWSKI MARTIN              1 241 500,00     1,04 

TRANGO S.R.O.              1 209 114,00     1,01 

JIRI PAZDERA              1 194 149,00     1,00 

WYKOV SPOL. S R.O.              1 154 594,00     0,96 

DMG SPA              1 072 328,16     0,89 

IGV GROUP S.P.A              1 014 313,52     0,85 

HAINING XIANGSONG LIGHTING TE.                 572 397,17     0,48 

EK-INDUSTRY, S.R.O.                 324 686,46     0,27 

GENEMEK                 324 346,44     0,27 

EXTRAL SPOLKA Z OGRANICZONA                 254 384,69     0,21 

MONTANARI GIULIO S.R.L.                 217 311,54     0,18 

FERRCO SNC DI MALAMAN G.§ C.                 210 290,70     0,18 

SMS SISTEMI E MICROSISTEMI                 153 874,98     0,13 

SOLTYS-VYTAHY,S.R.O.                 144 324,00     0,12 

SICOR S.P.A.                   70 507,82     0,06 

MORIS ITALIA  S.R.L.                   48 515,32     0,04 

HEYMAN MANUFACTURING GMBH                   12 793,44     0,01 
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Příloha 6 – Přehled odběratelů společnosti Výtahy Ostrava spol. s r. o. 

Přehled odběratelů  

2014 

v Kč  v %  

HELGOS S.R.O.              13 563 075,00     9,76 

VYTAHY OSTRAVA SERVIS S.R.O.              13 366 191,00     9,62 

VYTAHY VANERKA S.R.O.              10 250 487,00     7,37 

VYTAHY MORAVIA CZ, SPOL. S R.O.                8 236 506,00     5,92 

ZLINSTAV  A.S.                6 766 721,00     4,87 

GEMO OLOMOUC,SPOL S R.O.                6 649 550,00     4,78 

VYTSERVIS,SPOL. S R.O.                6 376 845,00     4,59 

ROZVOJ,STAVEBNI BYT.DRUZSTVO                5 578 863,00     4,01 

SKANSKA A.S.                5 398 975,00     3,88 

VAMED HEALTH PROJECTS CZ S.R.O                5 392 676,00     3,88 

VAMED ENGINEERING GMBH                5 325 734,00     3,83 

OHL ZS, A.S.                5 098 455,00     3,67 

GEMO SLOVENSKO                4 949 079,00     3,56 

SBD NOVA HUT                4 838 151,00     3,48 

ELVYT S.R.O.                4 335 873,00     3,12 

NAVLACIL STAVEBNI FIRMA, S.R.O                3 488 000,00     2,51 

METROSTAV-KOZELUZSKA                2 839 690,00     2,04 

VYTAHY HOLY, S.R.O.                2 692 251,00     1,94 

PKS STAVBY A.S.                2 578 000,00     1,85 

LIFT SERVIS S.R.O.                2 242 972,00     1,61 

SPOLECENSTVI DOMU 2775                2 131 065,00     1,53 

SVJ DVORAKOVA                2 093 000,00     1,51 

RPG BYTY, S.R.O.                2 090 200,00     1,50 

SPOLECENSTVI SOKOLOVSKA 4/1173                1 970 765,00     1,42 

SVJ SRAMKOVA 1277/14                1 951 540,00     1,40 

DOMOV PRO SENIORY KAMENEC                1 856 235,00     1,34 

EM - LIFT  S.R.O.                1 841 474,00     1,32 

SVJ 17. LISTOPADU 930/23                1 742 677,00     1,25 

VYTAHY BRNO                1 724 754,00     1,24 

EVYT, S.R.O.                1 644 065,00     1,18 



 
 

Příloha 7 – Hodnocení znaků jakosti a ceny jednotlivých zákazníků 

 
Zákazník číslo 

  

Znaky spokojenosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Průměr 

Směr. 

odch.  

Rozsah nabízených produktů 2 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 3 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1,90 0,79 

Kvalita montáže 3 2 1 1 3 2 2 3 2 1 1 3 3 2 2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 1 1 3 2 2,10 0,79 

Design/Vzhled 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 1 3 1 2 3 1 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1,80 0,79 

Uživatelská pohodlnost 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 1 3 1 3 3 1 2 3 1 2 3 2 1 1,97 0,80 

Rychlost výroby 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 4 2 2 3 1 3 2 3 2 4 2 1 2 3 2 2,07 0,81 

Rychlost zpracování projektu 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 4 1 3 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2,00 0,82 

Značka a image firmy 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 2 2 2 1 3 4 1 2 3 2 1 2 1 1 1,83 0,82 

Kvalita zpracování projektu 3 3 1 1 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 4 1 3 3 1 2 3 2 1 3 2 1 2,17 0,82 

Rychlost montáže 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 3 3 2 2 4 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2,10 0,83 

Dostupnost a kvalita náhradních dílů 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 5 2 1 2 2 1 2,10 0,83 

Propagační materiály 3 3 1 1 2 3 3 2 3 1 2 3 3 1 1 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 3 2 1 1 2,10 0,83 

Plnění požadavků na změny 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 3 3 1 1 3 2 2 4 1 3 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2,03 0,84 

Celková dodací lhůta 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 4 2 2 3 1 3 3 3 2 4 2 1 2 2 1 2,07 0,85 

Nákupní cena 2 3 2 2 3 2 2 1 3 1 1 4 4 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 1 2,20 0,87 

Kvalita výroby 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 1 3 1 3 3 3 2 4 2 1 2 2 1 2,03 0,87 

Úroveň jednání se zákazníkem 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 3 2 1 3 1 3 4 1 1 3 2 1 2 2 3 1,87 0,88 

Rychlost uzavření kupní smlouvy 1 2 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 2 2 4 1 3 2 1 2 4 1 3 2 2 1 2,00 0,89 

Cena náhradních dílů 3 2 2 2 3 2 3 1 4 1 2 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2,67 0,91 

Plnění termínů zakázky 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 4 1 2 4 1 3 2 3 1 4 2 1 2 1 1 1,97 0,91 

Způsob komunikace 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 3 2 2 4 1 3 4 1 1 3 2 1 2 2 3 1,90 0,94 

Rychlost reakce na objednávku 1 2 1 1 3 2 2 2 4 1 1 2 3 1 1 3 1 2 3 1 4 3 1 2 3 1 1 2 2 3 1,97 0,95 

Platební podmínky 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 3 3 1 1 3 1 4 3 3 1 2,03 0,95 

Reklamace 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 1 4 2 2 3 1 3 3 3 2 4 2 5 2 2 1 2,30 0,97 

Slevy a bonusy 2 3 2 1 3 2 2 2 4 1 1 3 4 3 3 3 3 2 3 5 3 3 1 1 3 1 3 2 3 3 2,50 0,99 

Přístup k řešení reklamací a dotazů 3 1 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 4 2 2 3 1 3 3 3 2 5 2 5 2 2 2 2,37 1,02 

Životnost 3 3 1 1 2 3 2 3 1 1 1 3 3 3 1 4 2 2 3 5 3 3 3 2 4 1 3 3 2 1 2,40 1,05 


