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1 Úvod 

Zákazník je v dnešním sv t  alfou a omegou fungování všech podnik , a proto by m l 

být klí ovým prvkem p i rozhodování ve všech innostech a procesech podnik . Zákazník je 

ten, který udává sm r, jakým se podniky budou ubírat- co vyráb t i jaké služby poskytovat, 

v jakém množství a mí e, kdy je as p ijít s n ím novým, za jakou cenu.  Zákazník bývá tím, 

kdo tahá pomyslnými nitkami fungování existence podnik  a organizací. Všechna rozhodnutí, 

která organizace uskute ují, musí podmi ovat tomu, bez kterého nejde tvo it hodnotu, 

generovat zisk ani existovat, a tím je práv  zákazník. Podniky a organizace jsou dnes natolik 

informované a zkušené, že d ležitost zákazníka bere na lehkou váhu už jen málokdo.  

Získat a udržet si zákazníka není jednoduché.  Organizace si to asto uv domují a 

v dí, že o své zákazníky se musí starat a hý kat si je. Existuje spousta metod zjiš ování 

spokojenosti zákazník . Dnes snad neexistuje organizace, která by alespo  jednu z metod 

zjiš ování spokojenosti nevyužívala. „Hlas zákazníka“, projevovaný prost ednictvím 

výzkum  spokojenosti, by m l být pro management podnik  a organizací ur ujícím v dalších 

krocích rozhodování. Ve v tšin  p ípad  nesta í jen spokojenost jednorázov  zjistit a 

odstranit nedostatky, ale je zapot ebí opakovan  naslouchat pot ebám a p áním zákazníka a 

své služby neustále zlepšovat a vytvá et taková opat ení, aby k nespokojenosti v bec 

nedocházelo.  

Jelikož z t chto d vod  nelze roli zákazníka vylou it, je pot eba, aby podniky a 

organizace m ly vytvo ený tým i skupinu pracovník , ur enou k zjiš ování spokojenosti 

svých zákazník  a pé i o n . Tato specializovaná skupina by si m la ur it metody, pomocí 

kterých bude výzkum spokojenosti realizovat a vytvo it spolehlivý systém m ení 

spokojenosti. Jelikož je téma týkající se spokojenosti zákazník  pro podniky a organizace 

v dnešní dob  velice d ležité, byla tato problematika zajímavým impulsem pro výb r tématu 

diplomové práce.  
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 Cílem diplomové práce je nalézt faktory, které negativn  ovliv ují celkovou 

spokojenost klient  ve vybrané pobo ce Okresní správy sociálního zabezpe ení a dle 

zjišt ných výsledk  navrhnout opat ení pro zvýšení spokojenosti klient  této pobo ky. Mezi 

díl í cíle pat í zjistit spokojenost v oblasti pobo ka a personál, a to s využitím n kolika 

vybraných metod, v t chto oblastech ur it priority, na tyto priority se zam it a navrhnout 

opat ení ke zvýšení spokojenosti klient  do budoucna.  

Diplomová práce obsahuje 3 st žejní ásti. V první ásti je popsána problematika 

kvality služeb a spokojenosti zákazníka. Pro tuto ást je využita odborná literatura popisující 

toto téma. Druhá ást je v nována charakteristice vybrané pobo ky Okresní správy sociálního 

zabezpe ení, co by objektu výzkumu spokojenosti a v t etí- praktické ásti je analyzována 

spokojenost klient  OSSZ Nový Ji ín pomocí dotazníkového šet ení. Sou ástí praktické ásti 

je také navržení doporu ení ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. 
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2 Teoretická východiska k m ení spokojenosti klient  

 

2.1 Pojetí kvality 

Kvalita v moderním pojetí nep edstavuje pouze shodu vlastností s p edpisem nebo 

normou, ale chápeme ji komplexn , a to jako soubor všech vlastností, kterými uspokojuje 

služba i výrobek pot eby zákazníka. Z tohoto úhlu pohledu nelze kvalitu ztotož ovat 

s následnou kontrolou. Je t eba p ijímat opat ení k tomu, aby se nežádoucí jev v bec 

nevyskytoval. [2] 

Mezinárodní norma ISO 9000 definuje kvalitu i jakost takto: jako stupe  spln ní 

požadavk  souborem inherentních znak . Požadavkem je mín na pot eba nebo o ekávání, 

která jsou závazná nebo o ekávaná. [21] 

 

2.2 Definice služeb 

Služba je jakákoliv innost nebo výhoda, kterou jedna strana m že nabídnout druhé 

stran , je v zásad  nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby m že, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem. [6] 

Sektor služeb je rozmanitý. V sou asné dob  poskytuje nejvíce služeb stát, a to tém  ve 

všech zemích. O služby jde zejména v oblasti vzd lávání, zdravotnictví, sociálních služeb, 

dopravních a informa ních služeb, finan ních služeb, zákonodárství a výkonu práva, v oblasti 

správy ve ejných financí apod. 

Se službami se operuje také v neziskových organizacích, které zabezpe ují 

komunikaci mezi ob anem a státem a v podnikatelském sektoru. Podnikatelský sektor pomocí 

služeb realizuje zisk. Podnikatelská oblast služeb je zam ována na cestovní ruch, banky, 

pojiš ovny, komer ní a poradenské služby, opravárenské a osobní služby aj. [15] 
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2.2.1 Kvalita služeb 

Význam kvality služeb roste se stále zvyšujícími se nároky spot ebitel . Kvalita je 

hodnocena spot ebitelem, pro kterého je stále d ležit jší stupe  uspokojení. Stupn m 

uspokojení se zvyšuje loajalita spot ebitel  k poskytovateli služby. 

Grönroose (1984) definuje ve svých pracích dv  základní složky kvality služeb, která 

spot ebitelem hodnocena. Je jimi technická a funk ní kvalita.  

 

            Technická kvalita je p edstavována m itelnými prvky služby, které jsou zákazníkem 

získávány v pr b hu interakce s poskytovatelem služby. Jde vlastn  o výsledek poskytované 

služby.  

Funk ní kvalitou služby je mín n zp sob, jakým je služba poskytována. Toto funk ní 

vnímání kvality je subjektivn jší, protože ji ovliv uje chování zam stnanc  organizace, 

prost edí, ve kterém je služba poskytována apod. 

Tyto složky kvality se podílejí na image organizace. Image má pak zp tn  vliv na to, 

jaké o ekávání si spojuje zákazník se službou. [15] 

 

2.2.2 Klasifikace služeb 

Sektor služeb je velice rozsáhlý. V d sledku r znorodosti se služby t ídí podle jejich 

charakteristických vlastností do n kolika kategorií. Toto rozd lení umož uje lepší analýzu 

služeb. 

Vaštíková (2008) služby d líme na následující kategorie: 

A. Odv tvové t íd ní služeb: 

- Teriální- nap . restaurace, hotely, kade nictví, prádelny, opravy a údržba …, 

- Kvartérní- nap . doprava, komunikace, finance, správa…, 

- Kvintérní- rekreace, vzd lávání, zdravotní pé e. 

 

B. Tržní versus netržní služby 

C. Služby pro spot ebitele a služby pro organizace 

D. Míra zhmotn ní služby 
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E. len ní na základ  prodeje: 

- Podle povahy podniku: 

• Soukromý ziskový, 

• Soukromý neziskový, 

• Ve ejný ziskový, 

• Ve ejný neziskový. 

- Podle vykonávané funkce 

- Podle zdroj  p íjm : 

• Pocházející z trhu, 

• Pocházející z trhu plus dary, dotace, 

• Pocházející z dar . 

 

F. Klasifikace podle trhu kupujícího: 

- Druh trhu: 

• Spot ebitelský trh, 

• Služby pro výrobní spot ebu, 

• Vládní trh, 

• Zem d lský trh 

- Zp sob koup : 

• Služby b žné spot eby, 

• Speciální, 

• Nevyhledávané služby. 

- Motivace: 

• Služba je prost edek k získání n eho: nap . bankovní služby, 

• Služba je cílem sama o sob : nap . hotelové služby, 

 

G. Rozd lení služeb podle formy a jejich charakteru a poskytování: 

- Podle formy služby: 

• Uniformní služby, 

• Služby dohodnuté. 

- Podle zam ení: 

• Na lov ka, 
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• Na stroj. 

- Podle formy styku se zákazníkem: 

• Vysoký kontakt, 

• Nízký kontakt. 

 

H. Klasifikace podle pot eby marketingu: 

- Zp sob distribuce služby, 

- Charakter poptávky po služb , 

- Vztahy poskytovatele služby se zákazníkem, 

- P izp sobivost služby individuálním zákazník m. [15] 

 

2.2.3 Znaky kvality služeb 

Mezi typické znaky kvality služeb pat í: 

- Dostupnost služby, 

- Spolehlivost, 

- Vcít ní se do pot eb zákazníka, 

- Odborná zp sobilost personálu, 

- Zdvo ilost personálu, 

- Schopnost vyjad ování a naslouchání,  

- V rohodnost organizace poskytující službu. [12] 

 

2.2.4 Charakteristiky služeb 

Nehmotnost 

Nehmotnost je nejvíce charakteristickou vlastností služeb. Odvíjí se od další vlastnosti. 

Služba se nedá zhodnotit žádným smyslem, nedá se p ed koupí vyzkoušet ani prohlédnout. 

Výsledkem této vlastnosti je v tší míra nejistoty a zákazník má takto snížený výb r mezi 

vzájemn  si konkurujícími firmami. Nehmotnost služby je p í inou toho, že zákazník jen 

obtížn  hodnotí služby, které si konkurují. Zákazník p i této nejistot  spoléhá na informace 

z okolí a pro hodnocení kvality služeb využívá cenu.  
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Neodd litelnost 

Službu nelze odd lit od toho, kdo ji poskytuje.  Poskytovatel služby a zákazník se 

musí setkat v míst , které si p edem spolu ur ili, aby výhoda, kterou zákazník získává 

poskytnutím služby, mohla být realizována. Neodd litelnost se projevuje v tom, že služba je 

ve stejnou dobu produkována i spot ebovávána. Spolu s výsledkem dané služby se hodnotí i 

jiné okolnosti se službou spojené, nap . vzhled a projev poskytovatele služby. Dalším rysem 

neodd litelnosti služeb je, že p i výkonu služby jsou asto p ítomni i další zú astn ní, nap . 

obecenstvo na koncert , cestující ve vlaku, žáci p i vyu ování, zákazníci v restauraci. Na 

hodnocení spokojenosti zákazníka s poskytovanou službou mají v tomto p ípad  vliv i ostatní 

zákazníci v restauraci. V p ípad , že se zákazníci navzájem omezují, hodnocení služby 

nebude jist  pozitivní. 

Heterogenita 

Heterogenita, jinými slovy variabilita, souvisí se standardem kvality služeb. V procesu 

poskytování služeb jsou p ítomni lidé, kte í mají r zné charaktery povah, jiné chování a 

zp soby, které nelze dop edu p edvídat. Hodnocení služby poskytované jedním 

poskytovatelem se m že zna n  lišit od hodnocení stejné služby poskytované jiné druhým 

poskytovatelem. Nelze provád t kontrolu kvality služby p ed jejím poskytnutím, jak tomu 

bývá u zboží. 

Zni itelnost 

Jelikož jsou služby nehmotného charakteru, nelze je skladovat nebo znovu prodávat 

jako zboží. Pokud služba není využita v ase, kdy je nabízena, dochází v daném okamžiku 

k její ztrát , zni ení. Na špatn  provedenou službu se dá uplatnit reklamace, a to 

prost ednictvím nahrazení služby službou jinou, kvalitní nebo snížením ceny dané služby. 

Vlastnictví 

Službu nelze vlastnit. Souvisí to s její nehmotností a nezni itelností. Spot ebitel má ke 

služb  p ístup jen po omezenou dobu. Pokud si nap íklad zákazník platí pojistku, je jeho jen 

po tu dobu, po kterou si platím pojistné. Po poskytnutí a zaplacení poskytnuté služby zákazník 

nezískává žádné vlastnictví. Kupuje si pouze právo na poskytnutí služby. [15] 
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2.3 Zákazník 

Existuje celá ada p ístup  k analýzám zákazník . P edevším je t eba si ur it, kdo je 

cílovým zákazníkem. Kdo tedy nakupuje, co a kdy to nakupuje. Na základ  tohoto zjišt ní 

jsou provád ny hlubší analýzy vnímání zákazníka, jeho spokojenosti a pot eb. 

Dle autorky Vaštíkové (2008) je zákazník charakterizován jako ten, kdo projevuje 

zájem o nabídku produkt  a služeb, kdo vstupuje do jednání s firmou, kdo si prohlíží zboží.  

Zákazníky lze lenit na interní a externí. Externí zákazníci jsou zákazníci vyskytující 

se vn  firmy, nakupují finální výrobky i služby. Interní zákazníci jednotlivé kooperující 

vnit ní složky organizace. Je žádoucí, aby si organizace vytvo ila dobré vztahy v postavení 

zákazník- dodavatel. Jen v tomto p ípad  dochází k dobré komunikaci. Komunikace mezi 

jednotlivými složkami je p esn jší, jednodušší a p ípadné nedostatky se dají rychlé a pružn  

vy ešit.[16] 

 

 

2.4. Spokojenost zákazníka 

Dle normy SN EN ISO 9000:2006 je spokojenost vymezena jako názor zákazníka na 

míru, v jaké obchodní p ípad splnil jeho pot eby a o ekávání. [21] 

Spokojenost je subjektivním pocitem každého jedince a je podmín na jeho osobností, 

prost edím, zkušenostmi a o ekáváním. Spokojenost zákazníka vychází z teorie rozporu. 

V rámci této teorie se stanoví o ekávání zákazníka o m ítcích produktu a jeho užitku a 

následn  se toto o ekávání srovnává se zkušeností po nákupu. Zákazník je spokojen, pokud je 

jeho zkušenost vyšší než o ekávání. V opa ném p ípad  je zákazník nespokojen. [12] 

Organizace zam ují veškeré své innosti na kvalitu. To proto, aby co nejlépe 

uspokojili pot eby svých zákazník . Zjiš ování spokojenosti zákazníka by m lo hrát pro 

organizace d ležitou roli. asto bývá klí ové i pro jejich další vývoj. Požadavky zákazník , je 

možno získat z r zných zdroj .  
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Zdroje informací spokojenosti zákazníka: 

- Stížnosti zákazníka, 

- Po et reklamací, 

- Zprávy ze sd lovacích prost edk , 

- Komunikace se zákazníkem pomocí dotazník , pr zkum , 

- Podíl na trhu, 

- Ukazatelé odbytu. 

Organizace asto tvo í svou firemní strategii se zam ením na získávání nových 

zákazník  a udržení si zákazník  stávajících. [10] 

 

2.4.1 Požadavky zákazníka 

Zákazníci kladou na sortiment celou adu požadavk . Jedná se zejména o vlastnosti 

produkt , cenu a platební podmínky, distribu ní možnosti a také zp sob prezentace firmy. 

Chce-li podnik dosahovat vysoké spokojenosti a vyvarovat se nespokojenosti svých 

zákazník , musí vytvá et opat ení, aby k tomuto nep íznivému jevu nedocházelo. Pokud 

k nim dojde, je nutné znát konkrétní d vody nespokojenosti. 

Požadavek lze klasifikovat jako „transformaci hlasu zákazníka do formulací 

srozumitelných dodavateli, obsahující pot eby a o ekávání.“ (Nenadál, 2004, str. 68). 

Rozpoznávání t chto požadavk  by m lo být b žným marketingovým procesem, v rámci 

nichž je možné klasifikovat požadavky podle r zných hledisek.  

Dle Kana m žeme lenit požadavky zákazníka na t i skupiny požadavk .  T mi to 

t emi požadavky jsou bonbónky, samoz ejmosti a nutnosti. 

 

Bonbónky 

Jedná se o malou skupinu požadavk , která je charakteristická tím, že pokud je 

zákazník nepoužije, nesníží tím svou skute nou spokojenost. V p ípad , že je využije, zažívá 

z poskytnutého výrobku nebo služby p íjemný zážitek i pocit. Nap . nabídka kávy p i 

návšt v  kade níka. 
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Samoz ejmost 

Tato skupina je velkou skupinou požadavk  a souvisí se spln ním funkcí jistého 

výrobku nebo služby. Nap . zákazník o ekává, že mu saponát na nádobí pom že odstranit 

mastnotu z nádobí.  

Nutnosti 

Jde o malou skupinu požadavk , které v nejlepším p ípad  nevedou k nespokojenosti 

zákazník . Souvisí s legislativními normami na daný produkt. V p ípad , že tento požadavek 

není spln n, m že dojít ke ztrát  zákazníka. [10] 

Obr. 2.1 Kan v model spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: [10] 

2.4.2 Zp soby zjiš ování spokojenosti zákazníka 

V sou asné dob  existuje velké množství zp sob , pomocí kterých lze zjiš ovat 

spokojenost zákazník . Pro zjiš ování informací o spokojenosti klient  lze v praxi využít tyto 

základní metody: 

1) Metoda rozvoje znak  jakosti, 
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2) Metoda naslouchání hlasu zákazníka. 

Metoda rozvoje znak  jakosti 

V této metod  jsou aktivními ú astníky zam stnanci organizace, která produkt nabízí. 

Zam stnanci mají úkol vžít se do role zákazník  a za tohoto p edpokladu definují 

zákazníkovy požadavky. P i této metod  je d ležitá ú ast zkušeného moderátora, který má za 

úkol vedení vést skupinu zam stnanc  p i brainstormingu. [6] 

Metoda naslouchání hlasu zákazníka 

Metoda naslouchání hlasu zákazníka pracuje se vzorkem zákazník  a není zde 

podstatné, zda jsou potenciální zákazníci vlastní nebo konkuren ní. Použití této metody musí 

být dop edu vybrána vhodná metoda výzkumu, musí se stanovit, kdo je pro organizaci 

zákazníkem a definovat p edm tu výzkumu. K vhodným metodám p i naslouchání hlasu 

zákazník  pat í: 

- Diskuse v ohniskových skupinách, 

- P ímá interview s jednotlivci, 

- Dotazníková metoda, 

- Metoda kritických událostí.  

 

Diskuse v ohniskových skupinách 

Ohnisková skupina pojímá 6 až 12 skute ných nebo potenciálních zákazník . 

Ohniskovou je ozna ována proto, že nej ast ji bývá tvo ena reprezentanty konkrétních 

segment  zákazník , (nap . d chodc , matek, sportovc , d chodc  atd.). V diskusi je 

pozornost v nována úzkému okruhu otázek, které jsou jednozna n  vedeny k odhalení 

jednotlivých znak  výrobk  i služeb, které ovliv ují spokojenost zákazník . Vedoucí 

skupiny podporuje a motivuje ú astníky diskuse v projevování svých názor . Je možné využít 

sestaveného dotazníku, nicmén  nedochází v jeho vypl ování. Diskuse by m la trvat p ibližn  

dv  hodiny. Vedoucí skupiny výsledky postupn  zaznamenává. Ú astníci skupiny mohou 

využívat po íta ovou techniku, flipcharty nebo jiné pom cky. Výsledky této metody jsou 

informace o názorech a postojích zákazník , nikoli íselná data. 
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P ímá interview s jednotlivci 

Tazatelovým úkolem je klást jednotlivým ú astník  dotazy tak, aby výsledkem 

interview byl ucelený seznam požadavk  zákazníka. Délka rozhovoru by nem la trvat déle 

než hodinu. Tazatel se m že v pr b hu ptát na dopl ující otázky, které jsou nad rámec 

dotazníku. Oproti metod  ohniskových skupin je požadovaný až dvojnásobný po et interview. 

V pr m ru p t interview odhalí 50 % požadavk , zatímco provedením 25 interview se odhalí 

až 98% všech požadavk .  

Metoda kritických událostí 

Metoda kritických událostí bývá ozna ována jako nejlepší zp sob používaný pro 

definování požadavk  a znak  spokojenosti zákazníka. Kritickou událostí je ozna ována bu  

pozitivní i negativní zkušenost s využitím produktu nebo služby. V podstat  jde o 

vzpomínku, která zákazníkovi utkví v pam ti. Kritická událost by m la mít tyto základní 

vlastnosti: 

- Musí popisovat chování vlastního produktu nebo chování toho, kdo jej poskytuje, 

- Musí být specifická, tzn., že musí popisovat vždy pouze jeden ur itý aspekt chování, 

- Musí být jednozna ná, ili nesmí umož ovat rozdílnou interpretaci, 

- Musí se opírat o zkušenost toho, kdo danou událost popisuje.  

Dotazníková metoda 

Jde o metodu, u které není pot eba p ímého styku. Spo ívá v doru ení vytvo ených 

dotazník  vybranému vzorku zákazník . Dotazník musí být zkonstruován tak, aby po jeho 

zpracování bylo možno rozpoznat soubor požadavk  a znak  p ispívající ke spokojenosti 

zákazník . Je vhodné, aby tv rci dotazníku nazna ili n které možné požadavky a znak tak, 

aby mohly být respondenty dopl ovány a rozvíjeny. Struktura dotazníku musí umož ovat 

jednotné vyhodnocení dat. [10] 
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2.5 Postup p i m ení a monitorování spokojenosti zákazník  

Pokud cht jí podniky docílit kvalitního a v rohodného výzkumu, m ly by postupovat 

systematicky a dodržovat postup, který lze shrnout do n kolika krok .  

1) Ur ení, kdo je zákazníkem, 

2) Formulování požadavk  zákazník  a znaky jejich spokojenosti, 

3) Navrhnutí a vytvo ení dotazník  k m ení spokojenosti zákazník , 

4) Ur ení velikosti výb ru, 

5) Volba vhodné metody sb ru dat, 

6) Vytvo ení postup  pro vyhodnocení dat v etn  postup  týkajících se kvantifikace 

míry spokojenosti, 

7) Využití výsledk  m ení spokojenosti, což má vést k neustálému zlepšování. [10] 

 

2.5.1 Navržení dotazník  k m ení spokojenosti zákazník  

Dotazování považujeme za nejvíce rozší enou metodu sb ru dat. Než dojde k 

samotnému sb ru dat, m ly by být spln ny jednotlivé kroky p ípravné fáze výzkumu. Tvorba 

dotazníku by m la spl ovat tyto kroky: 

1. Vytvo ení seznamu informací, které má dotazování p inést, 

2. Ur ení zp sobu dotazování, 

3. Specifikace cílové skupiny respondent  a jejich výb r, 

4. Konstrukce otázek ve vazb  na požadované informace, 

5. Konstrukce celého dotazníku, 

6. Pilotáž. [6] 

Dotazník 

P edstavuje nejrozší en jší nástroj sb ru dat. Dotazník má 4 funkce: 

- získává informace od respondent , 

- poskytuje strukturu rozhovoru- usm r uje proces rozhovoru, 

- je standardním nástrojem pro zaznamenávání údaj , 

- uleh uje zpracování údaj . 
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Konstrukce dotazníku 

Dotazník m že být tvo en dv ma hlavními p ístupy. P i sociologickém p ístupu je d ležité 

probrat co nejvíce oblastí a návazností. Sociologické dotazníky bývají velmi rozsáhlé a 

nehospodárné. Ekonomický p ístup klade d raz na jasnou formulaci a stru nost. Dotazník 

musí být srozumitelný a zachovávat pravidla služnosti. Není striktn  stanovena délka 

dotazníku. Délka je závislá na tématu výzkumu, použitém typu dotazování, dob  dotazování, 

míst  atd. Zpravidla platí, ím kratší dotazník, tím sympati t jší je pro respondenta a tím i 

v tší návratnost. Dotazník by m l zachovávat logickou strukturu, která zajiš uje plynulost. 

V závislosti na zadání výzkumu by m l být zvolen správný typ strukturovanosti dotazníku. 

a) Strukturovaný dotazník- vyzna uje se pevnou logickou strukturou, která by m la být 

b hem rozhovoru dodržována. Používá zpravidla otázky s uzav eným po tem variant 

možností výb ru variant. Strukturovaný dotazník je jednoduchý, má rychlou 

návratnost a snadné srovnání zaznamenaných odpov dí. Nevýhodou je snížení 

informa ní hodnoty, nebo  respondent je omezen danými variantami odpov dí. 

b) Polostrukturovaný dotazník- využívá otev ených a polozav ených otázek. 

Respondent používá k vyjád ení vlastních slov, tím pádem dochází k zjišt ní více 

individuálních rozdíl . Vedení a zpracování odpov dí je tedy náro n jší. 

Dotazník by m l být ozna en názvem (nap . „dotazník“). Následovat by m lo úvodní 

slovo, sm ované respondentovi. V n m by m la být žádost o vypln ní dotazníku, vysv tlení 

cíle a d ležitosti výzkumu, zd razn ní d ležitosti respondenta, osv tlit výb r respondent , 

slíbit anonymitu a nezneužití údaj , specifikovat, jak má být dotazník vypl ován a motivovat 

k odpov dím. Na konci dotazníku by m l tv rce dotazníku pod kovat a podepsat se. 

 

Typy otázek 

1) Dle ú elu: 

• Nástrojové: 

− Kontaktní- jsou umíst ny na za átku a konci dotazníku a mají za úkol navodit 

kontakt s respondentem a vtáhnout jej do problému v ci, 
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− Filtra ní- t mito otázkami dochází k t íd ní respondent . Jejich funkcí je 

v souladu s cíli výzkumu zajistit, aby ur ité otázky byly adresovány pouze 

vybraným respondent m. Odpov di na otázky bývají typu ANO x NE, 

− Analytické- slouží k dalším analýzám a jsou využívány k t íd ní. Takovými 

otázkami bývají nej ast ji demografické otázky, 

− Kontrolní- mají za cíl ov it pravdivost n kterých odpov dí. 

 

• Výsledkové: 

− Nominální- jedná se o slovní vyjád ení zkoumané skute nosti, 

− M ítkové- umož ují daný jev m it, 

− Dokreslující- jejich smysl je v up es ování p edchozích dvou skupin. 

 

2) Dle variant odpov dí: 

• Polozav ené- respondentovi jsou p edloženy varianty a k nim se smí respondent dále 

vyjád it vlastními slovy, 

• Otev ené- není nabídnuta žádná varianta odpov di, respondent se vyjád í vlastními 

slovy, 

• Uzav ené- respondent ozna uje pouze v rámci nabídnutých variant odpov dí. 

 

3) Dle vztahu k obsahu: 

• P ímé- respondent ví, na co je tázán a v dom  se vyjad uje k v ci dotazu, 

• Nep ímé- odpov di jsou zjiš ovány nep ímo, využívá se nestrukturovaných otázek 

k aktivaci respondentovy fantazie. [6] 

 

Škály 

Význam škál spo ívá v p evedení nam ených znak  na m itelné. Jsou používány 

k vyjád ení respondentova názoru na danou otázku. 

Volba vhodného formátu dotazníku je velmi d ležitým krokem pro stanovení budoucí 

míry kvantifikace spokojenosti zákazník . Nejvíce je používán: 

- Formát checklist , 
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- Formát Likert v. 

Formát checklist  je jednoduchou verzí formát . Respondent se p i hodnocení 

jednotlivých znak  rozhoduje jen mezi dv ma možnými variantami. V tšinou se jedná o 

variantu „ano“- „ne“, resp. „souhlasím“-„nesouhlasím“. Výsledkem je dvoustavové 

hodnocení spokojenosti. Kladná reakce vystihuje pozitivní vnímání zákazníka a záporná 

reakce znamená nespokojenost s daným znakem. Výhodou tohoto formátu je jednoduchost 

vyhodnocení, ale umožní jen hrubý odhad spokojenosti zákazníka 

Likert v formát umož uje vícestavové vyhodnocení. Je zde stanoveno n kolik stup  

vyjád ení míry spokojenosti zákazníka, mezi kterými se m že respondent rozhodovat. Jeden 

stupe  spokojenosti vyjad uje naprosto pozitivní vnímání a druhý naopak absolutní vnímání. 

Použití škály není normativn  stanoveno, nicmén  nejvíce využívaná je škála 5-7 stup  

spokojenosti. P tistup ová škála bývá lidem nejvíce srozumitelná. Výhodou Likertova 

formátu je to, že dává respondent  v tší možnost variability hodnocení a organizaci garantuje 

vyšší p esnost oproti volb  checklist . [9] 

 

2.5.2 Ur ení velikosti vzorku 

Aby byl pr b h výzkumu a ur ení doporu ení do reálu zdárný, je nutné správn  ur it 

výb rový soubor respondent . Proces výb ru by m l probíhat ve t ech krocích: ur ení rámce 

vzorku, stanovit jakým zp sobem ili techniku výb ru a stanovit velikost výb ru. 

Na po átku se ur í cílová skupina, tedy ást respondent , které se bude výzkum týkat. 

Ur ení není vždy jednoduché a jednozna né, nicmén  je velice d ležité, nebo  od tohoto 

rozhodnutí se bude dále ubírat sm r dalších inností. Cílová skupina musí být vybírána 

s ohledem na obsah tématu. Výb r vzorku by m l být proveden pomocí systematicky, pomocí 

technik. Velikost vzorku p edstavuje, kolik lidí má být dotazováno. Platí, že ím více 

hodnotících respondent , tím spolehliv jší výsledky. D ležit jším bývá ur it správný postup 

výb r ne dosáhnout velkého rozsahu. Organizace požadují co nejmenší vzorek z d vodu 

ekonomických úspor. Nicmén  je dáno, že pokud se mají eliminovat výb rové chyby, je 

zapot ebí co nejv tšího vzorku. 
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V praxi se využívají tyto koncep n  odlišné p ístupy: 

• Nákladový p ístup- velikost vzorku je založen na kalkulaci asových a finan ních 

náklad  na zajišt ní odpov dí jednoho respondenta. Stanovený rozpo et je 

porovnáván s jednotkovými náklady. Poté se vypo ítá, kolik respondent  je možné 

s ohledem na rozpo et oslovit. 

• Slepý odhad- p i ur ení velikosti vzorku se vychází ze zkušeností a intuice. Platí, že 

ím delší je praxe, tím bývá spolehlivost.  

• Statistický p ístup- je nejp esn jším p ístupem p i výb ru velikosti vzorku. Jeho 

velikost se stanoví pomocí statistických metod. Rozsah závisí na variabilit  výskytu 

zkoumaného znaku ve výb rovém souboru, na p edpokládané mí e p esnosti odhadu a 

na koeficientu spolehlivosti. [6] 

 

2.5.3 Volba vhodné metody sb ru dat 

Sb r dat m že probíhat mnoha zp soby, z nichž každý zp sob má své p ednosti a 

nedostatky a využívají se v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou nap . cílová skupina 

respondent , téma výzkumu, doba dotazování atd. Mezi jednotlivé metody sb ru dat pat í: 

 

Osobní dotazování 

Osobní dotazování pat í mezi nejvíce užívaný typ získávání informací. Tento zp sob 

dotazování je založen na osobním styku tazatele a respondenta. Výhodou je p ímá vazba a 

rychlá a nejvyšší návratnost odpov dí. Nevýhodou je vysoká asová a finan ní náro nost. 

Písemné dotazování 

Respondent má za úkol vyplnit dotazník bez cizí pomoci. Proto jsou požadavky na 

dotazník u tohoto typu dotazování nejvyšší. Otázky se formulují co možná nejsrozumiteln ji, 

aby byl respondentovi obsah otázky srozumitelný. Výhodou písemného dotazování jsou 

relativn  nízké náklady a adresné oslovení respondent . Nevýhoda bývá v nízké návratnosti 

dotazník . 
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Telefonické dotazování 

Je asto používanou metodou v mnoha vysp lých zemích. Jde o telefonické 

dotazování s po íta i, což napomáhá ke zrychlení odpov dí a také vyhodnocování výsledk . 

Hlavními výhodami je pružnost a operativnost. Nevýhoda spo ívá zejména v neochot  

n kterých respondent  odpovídat neznámým osobám, omezený asový prostor a nemožnost 

pozorování reakcí respondent . 

Elektronické dotazování 

Elektronické dotazování je dnes nejrychleji rostoucí metodou výzkumu, založenou na 

využití internetu. Informace jsou získávány pomocí dotazník  umíst ných na webových 

stránkách nebo prost ednictvím dotazník   zaslány v mailech. Velkou výhodou je nízká 

finan ní a asová náro nost. [6] 

 

2.5.4 Vyhodnocování dat spokojenosti zákazník  

astým problémem vedení spousty firem je nesprávné nakládání s asto pracn  

získanými informacemi. Problémem je nesystemati nost práce, což bývá problém p i 

zpracovávání velkého množství informací.  

Existuje mnoho zp sob , jak se získanými daty pracovat. A  už si organizace zvolí 

jakýkoli ze zp sob , je pot eba mít na z eteli následující skute nosti: 

- R zné znaky mohou pro r zné zákazníky jinou míru závažnosti, 

- Je d ležité rozpoznat trendy ve vývoji míry spokojenosti zákazníka, 

- Se získanými výsledky je t eba seznámit nejen vrcholové vedení, ale také zam stnance 

organizace. [10] 

Mezi ty i b žn  používané metody m ení spokojenost zákazníka pat í: 

- Metoda Pouze spokojenost, 

- Metoda D ležitost- spokojenost, 

- Diferen ní analýza, 

- Multiplika ní p ístup, 

- Index spokojenosti zákazníka, 

- Statistické testování hypotéz. 
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Metoda Pouze spokojenost 

Jedná se o pr zkumovou metodu m ení spokojenosti zákazníka. Respondenti mají za 

úkol vyzna it, jak dob e se organizaci da í plnit ur ité vlastnosti. Hodnocení jednotlivých 

vlastností probíhá na p ti až sedmi bodové škále. Nejvíce používaná je škála p tibodová. 

V p ípad , že respondent ozna í danou vlastnost íslem jedna, znamená to, že respondent je 

s touto vlastností nejmén  spokojen. Ozna í-li respondent tuto vlastnost íslem p t, dává tím 

najevo, že je s danou vlastností spokojen maximáln . Po ozna ení spokojenosti u všech 

uvedených vlastností se se tou pr m rná skóre. Následuje vyhodnocení a ozna ení vlastností, 

které jsou pro organizaci kritické a jejich pln ní by se m lo zlepšit. 

Metoda Spokojenost-d ležitost 

Model nepracuje pouze se spokojeností respondent , nýbrž i s d ležitostí, kterou pro 

n  p edstavují jednotlivé vlastnosti. Nejv tší d ležitost je ozna ována íslem 5 a nejmenší 

d ležitost íslem 1. Je využívána kvadrantová mapa, která ozna uje oblasti vyžadující 

zlepšení srovnání úrovní spokojenosti a d ležitosti. Model spokojenost – d ležitost zkoumá 

tedy vztah mezi d ležitostí a spokojeností. Priority se ur ují grafickým znázorn ním, p i emž 

ak ní prioritu mají položky s nejv tší d ležitostí a nejnižší spokojeností. 

Obr. 2.2 Model spokojenost-d ležitost 

 

Zdroj: [19] 
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Cílem metody je zam it se na vlastnosti, které se nalézají ve 2 kvadrantu a tyto 

vlastnosti zlepšit. Pokud se v tomto kvadrantu nachází mnoho vlastností a organizace nemá 

prost edky k tomu, aby usilovala o zlepšení všech, musí si stanovit priority a zam it se na ty, 

které mají na innost organizace velký dopad. 

Multiplikativní p ístup 

D ležitost je v tomto p ípad  využívána jako vážená prom nná. Neplatí zde, že 

d ležitost je náhradní hodnotou za zákazníkovo o ekávání výkonnosti podniku. Skóre 

nespokojenosti se vypo ítá jako rozdíl mezi nejvyšším možným hodnocením spokojenosti a 

zákazníkovým hodnocením výkonnosti podniku. Skóre se pak váží podle skóre d ležitosti. 

Všechny vlastnosti by m ly být se azeny podle d ležitosti. Podle toho je pak možné ur i, 

která z vlastností je prioritní. 

Diferen ní analýza 

Dostává pr zkum o n co dále. U diferen ní analýzy se vychází z bodového hodnocení 

spokojenosti a d ležitosti jednotlivých m ených vlastností. U každého respondenta se 

po ítají rozdíly mezi skórem d ležitosti a spokojenosti. Vlastnosti s nejv tšími rozdíly je t eba 

zlepšit. Nap . Vlastnost ohodnocena d ležitostí 6,1, spokojeností 5,0 a rozdílem 1,3 by m la 

mít vyšší prioritu než vlastnost se shodným rozdílem, však s ohodnocením d ležitosti 4,6 a 

ohodnocením spokojenosti 3,2. Vlastnosti, které mají podobný rozdíl, nemusí být vždy pro 

zákazníky stejn  d ležité a nemusí mít na jejich spokojenost stejný dopad. V p ípad , že jsou 

rozdílové hodnoty v daných vlastností stejné nebo podobné, m la by se organizace zam it na 

vlastnosti s v tší d ležitostí. [19] 

Index spokojenosti zákazníka (CSI- Customer Satisfaction Index) 

Index spokojenosti zákazníka ur uje míru spokojenosti s danou organizací. 

K posuzování vnímání zákazník  je využita Likerova škála. V n kolika stupních p itom škála 

musí stanovit závažnost jednotlivých znak  spokojenosti. 

Metoda CSI sleduje sedm oblastí: 

• Image- prom nná, která tvo í základ spokojenosti zákazníka, odráží vztah zákazníka 

ke zna ce produktu nebo firmy, 
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• O ekávání zákazníka- individuální p edstava zákazníka o produktu i služb . Je 

ovlivn na mnoha faktory jako nap . osobnost zákazníka, prost edí, zkušenostmi atd., 

• Kvalita vnímaná zákazníkem- služba i produkt jsou hodnoceny z vnit ní i vn jší 

stránky. Zákazník zde hodnotí i doprovodné služby, 

• Vnímaná hodnota- pom uje cenu s o ekávaným užitkem,  

• Spokojenost zákazníka- individuální pocit o spln ní jeho o ekávání, 

• Loajalita zákazníka- je vytvá ena pozitivní nerovnováhou mezi výkonem a 

o ekáváním. [4] 

 

Obr. 2.3 Evropský model spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: [4] 

Model umož uje nejen kvalifikaci míry spokojenosti pomocí jednotlivých znak  

spokojenosti, ale i možnost vyhodnocovat vypo ítané indexy v závislosti na ase a to tak, aby 

došlo k nalezení trend  ve vývoji spokojenosti zákazník . [10] 

Index spokojenosti zákazníka je ukazatel, pomocí kterého je ur ena spokojenost 

zákazník  s konkrétní organizací. Známy jsou dva nejvíce používané indexy. Je to americký 

Customer Satisfaction Index a evropský Customer Satisfaction Index. 
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Mezi p ínosy m ení indexu spokojenosti zákazníka pat í to, že zajiš uje organizaci 

kvalifikované podklady pro neustálé zlepšování systému ízení jakosti, získává podklady pro 

plánování, které bude probíhat na základ  ov ených fakt . 

Vzorec indexu spokojenosti zákazníka: 

   (2.1)        

 

kde:  Sk- hodnocení spokojenosti j-tého zákazníka 

 Wk- d ležitost váhy k-té oblasti u j-tého zákazníka vypo ítané dle vztahu:                             

      (2.2) 

 

kde:     Ik- míra d ležitosti k-té oblasti u  j-tého zákazníka, 

     M- hodnota škálovací stupnice 

 - sou et míry d ležitost všech k-tých oblastí u j-tého  [10] 

 

Vyhodnocení pomocí statistických ukazatel  

Každou otázku dotazníku je pot eba vyhodnotit zvláš , proto je pot eba znát význam a 

použití statistických ukazatel , které se p i vyhodnocování budou používat. 

Statistický soubor- množina dat, kterou chceme dále zkoumat. 

Statistická jednotka- konkrétní prvek statistického souboru, nap . jeden lov k. 

Statistická jednotka- konkrétní prvek statistického souboru, nap . konkrétní lov k. 

Statistický znak- je to, co chceme m it. Statistický znak m že být bu  kvalitativní, nebo 

kvantitativní.  

etnosti- etnost udává, kolik hodnot znaku osahuje statistický soubor. Rozlišujeme relativní 

a absolutní etnosti. Za absolutní etnost je považována suma jednotlivých variant. Relativní 
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etnosti vystihují pom r absolutní etnosti k celkovému rozsahu skupiny. Její vyjád ení je 

v procentech. 

Aritmetický pr m r- je to pr m r všech hodnot statistického souboru. Vypo ítáme jej tak, 

že se teme všechny hodnoty a pod líme je po tem hodnot v daném souboru.  

 

Testování hypotéz 

Testování hypotéz pat í mezi nejd ležit jší metody statistické indukce. V praxi 

dochází asto k rozhodování o základním souboru na základ  informací, které získáme 

studiem daného výb ru. Na cest  k rozhodnutí formulujeme domn nky nebo p edpoklady o 

charakteru celku. Tyto domn nky mohou, ale také nemusí, být pravdivé. P edpoklady, které 

se týkají rozložení základního souboru nebo jeho parametr , se nazývají hypotézy. A postupy, 

které nám umož ují rozhodnout, zda je hypotéza pravdivá i nikoli, se nazývají statistické 

testy.  

Testování hypotéz se ídí tímto postupem: 

1. Formulace nulové hypotézy, 

2. Formulace alternativní hypotézy, 

3. Volba hladiny významnosti p, 

4. Volba vhodného testovacího kritéria a ur ení kritické hodnoty 

tohoto kritéria, 

5. Výpo et hodnoty testovacího kritéria pro data z náhodného výb ru, 

6. Porovnání hodnoty testovacího kritéria s kritickými hodnotami 

rozhodnutí o p ijetí i zamítnutí nulové hypotézy, 

7. Formulace záv ru testu. 

 
Nulová hypotéza- je tvrzení, jeho platnost je testem ov ována. 

Alternativní hypotéza- toto tvrzení je platné v p ípad  zamítnutí nulové hypotézy. 

Obor p ípustných hodnot se stupn m spolehlivosti (1-p)- jestliže máme ur en obor 

p ípustných hodnot na vybrané hladin  významnosti pro dané testovací kritérium a hodnota 

testovacího kritéria ur ená z náhodného výb ru leží v oboru p ípustných hodnot, tak nulovou 

hypotézu p ijmeme na p íslušné hladin  významnosti. 
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Kritický obor- je dopl kem oboru p ípustných hodnot. [20] 

 

ANOVA- jednofaktorová analýza rozptylu 

Jednofaktorová analýza rozptylu (Analysis of Variance, zkrácen  ANOVA) zkoumá 

jednostrannou závislost metrického znaku na kategoriálním znaku F, který ozna ujeme jako 

faktor. P i analýze rozptylu zkoumáme, zda zm ny metrického znaku zp sobuje vliv faktoru. 

P edpokládá se, že faktor nabývá k r zných hodnot. Dle hodnot tohoto faktoru se d lí 

hodnoty závislého znaku X do jednotlivých t íd tak, že do každé t ídy se za adí hodnoty 

znaku X odpovídající konkrétní hodnot  faktoru. 

Aby se daly porovnávat jednotlivé t ídy mezi sebou, musí se spo ítat základní 

charakteristiky pro každou z nich- jde o st ední hodnotu a variabilitu. Pokud budou mezi 

charakteristikami významné rozdíly, znamená to, že faktor X má na znak Y statisticky vliv, 

který nabírá na významu. 

Matematické vyjád ení jednofaktorové analýzy rozptylu 

Matematickým vyjád ením meziskupinové variability je meziskupinový rozptyl, který 

se ozna uje symbolem s0
2 nebo MSA (Mean Square fActor). Spo ítáme jej pomocí vzorce: 

     (2.3) 

kde  p edstavuje celkový pr m r všech hodnot znaku X.  

Podobn  jako vnitroskupinovou variabilitu vyjad uje vnitroskupinový rozptyl s2 nebo 

MSE (Mean Square Error). Ten se vypo ítá jako vážený pr m r z výb rových rozptyl  

jednotlivých t íd následovn : 

     (2.4) 

Výb rový rozptyl znaku X, v analýze rozptylu nazývaný také jako celkový rozptyl sx
2 

neboli MST (Mean Square Total) vypo ítáme podle klasického vzorce: 

    (2.5) 
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itatel vzorce pro výb rový rozptyl bývá asto ozna ován jako tzv. sou et tverc  

(SS- Sum of Squares), zatímco jmenovatel je tzv. stupe  volnosti (df- Degree of Freedom). 

Takto se dají rozložit i zlomky ve vzorcích, tedy: 

    (2.6) 

    (2.7) 

    (2.8) 

Lze dokázat, že celkový sou et tverc  znaku X (SST) lze vyjád it jako sou et tverc  

meziskupinového (SSA) a vnitroskupinového (SSE): 

  (2.9) 

 

Zkoumání závislosti íselného znaku X na kvalitativním faktoru F 

Obdobn  jako v každém testu stojí proti sob  dv  hypotézy: 

H0: íselný znak X není závislý na faktoru F 

H1: íselný znak X je závislý na faktoru F 

Jsou-li stanovené hypotézy, m že dojít k vlastnímu testu analýzy rozptylu. P i tomto 

testu dochází k porovnávání meziskupinového a vnitroskupinového rozptylu. Pokud p evažuje 

meziskupinový rozptyl MSA nad rozptylem vnitroskupinovým MSE, znamená p iklon ní se 

k hypotéze H1- íselný znak X bude závislý na faktoru F. V analýze rozptylu jde o 

jednostranný srovnávací test dvou rozptyl  s hypotézami:  

H0: s0
2 = s2 (MSA = MSE) 

H1: s0
2 > s2 (MSA > MSE) 

Jako testové kritérium v analýze rozptylu je použita statistika, která porovnává oba 

rozptyly: 

   (2.10) 
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Kritickou hodnotu tohoto srovnávacího testu je 1 – p kvantil Fisherova rozd lení F, 

tedy hodnota F1-p(k-1;n-k). Tuto se dá nelézt ve statistických tabulkách nebo se dá zjistit 

pomocí funkce programu Microsoft Excel. 

Kritický obor je v jednofaktorové analýze rozptylu vymezen nerovnosti: 

F > F1-p (k-1;n-k)  (2.11) 

Parametry testového rozd lení F jsou stupn  volnosti meziskupinového a 

vnitroskupinového rozptylu. [3] 

 

2.5.5 Využití výsledk  m ení spokojenosti  

Neustálé zlepšování je považováno za jednu z nejd ležit jších zásad p i zavád ní 

systému ízení kvality. Zlepšování by m lo být jedním z nejd ležit jších cíl  organizací a m l 

by to být bezesporu cíl trvalý. Zlepšování je založeno na získávání znalostí o tom, co funguje 

a co ne. Tyto znalosti by m ly být dále uplat ovány. Management podniku si musí pokládat 

t i otázky: 

1. eho se pokoušíme dosáhnout? 

2. Jaké zm ny musíme ud lat, aby došlo k n jakému zlepšení? 

3. Jak budeme v d t, že n jaká zm na p inese zlepšení? 

 

Organizace se musí dívat dop edu nejen, když ji n kdo kontroluje, ale díky sebehodnocení by 

m la zjiš ovat své slabosti, pokoušet se o nápravu a snažit se inovovat procesy. I v rámci 

soustavného zlepšování existuje n kolik metod, které by m ly být organizacemi používány. 

[1] 

 

2.6 Ve ejná správa a státní správa 

 

Ve ejná správa 

Jedná se o správní innost, která poskytuje ve ejné služby, ídí ve ejné záležitosti na 

místní i centrální úrovni a zajiš uje záležitosti ve ve ejném zájmu. Za ve ejnou správu bývají 
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ozna ovány i správní orgány, které ji vykonávají. T mi jsou ú ady. V sou asné dob  je 

ve ejné správa rozd lována na státní správu a samosprávu. Ve ejná správa je vykonávána ve 

ve ejném zájmu a její innost je vázána s ústavními zásadami a právem 

Státní správa 

Je innost provád ná bu  státními orgány, nebo orgány, na které stát výkon státní 

správy p enesl. Státní správu vykonávají: 

• Úst ední orgány státní správy, 

• Územní orgány státní správy, 

• Ostatní státní orgány, 

• Jiné oprávn né subjekty. 

Úst edními orgány státní správy jsou p edevším ministerstva, která se vyzna ují celostátní 

p sobností. [15] 

 

2.6.1 Ve ejná služba 

Ve ejnými službami se rozumí takový druh služeb, jejichž spot ebitelem je ve ejnost 

jako státní subjekt. Ve ejné služby jsou poskytovány, zabezpe ovány a regulovány 

prost ednictvím orgán  ve ejné správy. Cílem ve ejných služeb je, aby tyto služby 

uspokojovaly spole enské pot eby za respektování principu subsidiarity, ili principu moci a 

podpory. 

Ve ejná služba definována jako: „Ekonomický statek, jehož spot ebitelem (reálným i 

potenciálním) je ve ejnost.“ Jak tvrdí Ochrana (2007, s. 9)   

Garantem, ili poskytovatelem služby je orgán ve ejné správy, který je definován 

zákonem. Z pohledu toho, kdo službu poskytuje, d líme ve ejné služby poskytované na 

centrální (nap . obrana, bezpe nost…) a ve ejné úrovni (nap . odvod komunálního odpadu, 

ve ejná doprava. [13] 
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2.7 SSZ 

 

eská správa sociálního zabezpe ení je v rámci státní správy R nejv tší a zcela 

výjime nou finan n  správní institucí. Je samostatnou rozpo tovou organizací pod ízenou 

Ministerstvu práce a sociálních v cí. Její ro ní objem p íjm  a výdaj  je více než 516 miliard 

K . Tato instituce spravuje agendu asi 8,5 milion  klient  v etn  2,9 milion  d chodc . 

SSZ vyplácí p es 3,5 milion  d chod  a kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojišt ní za 

m síc. Plynulý chod zajiš uje více než 8 000 zam stnanc . 

eská správa sociálního zabezpe ení p ispívá více než 1/3 všech p íjm  do státního 

rozpo tu. Tyto p íjmy má zejména z pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vk  na státní 

politiku zam stnanosti. SSZ má na starosti také i léka skou posudkovou službu a plní úkoly 

vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpe ení a je sty ným místem v i 

zahrani ním institucím pro pen žité dávky v nemoci a mate ství, d chody a pen žité dávky 

v p ípad  úraz . [17] 

Poslání 

„Transformovaná SSZ je moderní ú ad, nositel sociálního pojišt ní, jenž efektivn  

funguje zp sobem, který odpovídá technologiím informa ní spolehlivosti t etího tisíciletí a je 

prodchnut výlu nou orientací na vytvo ení maximální hodnoty pro klienta a tím dosažení co 

nejvyššího spln ní jeho o ekávání a co nejvyšší míry jeho spokojenosti.“ publikace 80 let 

sociálního pojišt ní (2004, s. 30) 

 

2.7.1 Historie SSZ 

eská správa sociálního zabezpe ení byla ustavena, s ú inností od 1. zá í roku 1990, 

zákonem NR . 210/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích organiza ní složkou státu. Nejedná se tedy o samostatnou právnickou osobu. Její 

p sobnost tím ale není dot ena podle zvláštních p edpis  a její jednání je jednáním státu. 

SSZ vznikla slou ením Ú adu d chodového zabezpe ení v Praze, eské správy 

nemocenského pojišt ní a zárove  Správy nemocenského pojišt ní eských a moravských 

výrobních družstev. 
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2.7.2 Organizace SSZ 

Strukturu tvo í úst ední pracovišt  SSZ, jednotlivé okresní správy sociálního 

zabezpe ení, Pražská správa sociálního zabezpe ení a M stská správa sociálního zabezpe ení 

Brno a jejich územní pracovišt . 

Jednotlivé organiza ní jednotky mají své editele a územní pracovišt  Pražské správy 

sociálního zabezpe ení a M stské správy sociálního zabezpe ení Brno mají své vedoucí. 

Organiza ní struktura SSZ, viz P íloha . 3. 

 

2.7.3 innost SSZ 

eská správa sociálního zabezpe ení vykonává p sobnost v oblasti sociálního 

zabezpe ení, tedy d chodového a nemocenského pojišt ní a léka ské posudkové služby. 

Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona . 582/1991 SSZ plní mimo jiné tyto úkoly: 

• Rozhoduje o dávkách d chodového pojišt ní a zajiš uje výplaty t chto dávek, 

• Rozhoduje o povinnosti ob ana vrátit poskytnutou dávku v p ípad  její výplaty 

omylem nebo v nesprávné výši, 

• Rozhoduje o odstran ní tvrdosti zákona, 

• Rozhoduje o odvoláních ve v cech, o nichž rozhodla OSSZ v prvním stupni, 

• Vybírá pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti, 

• Rozhoduje o vydávání tiskopis  p edepsaných dle zákona, 

• Dává souhlas ob anovi neschopného práce odjet do ciziny 

• ídí a kontroluje innost okresních správ sociálního zabezpe ení aj. [17] 

 

Orientace na klienta 

SSZ je klientsky orientovaná instituce, která pln  využívá nejmodern jší informa ní 

a komunika ní technologie. Smyslem fungování je tedy klient a proklientský p ístup. P i 

Spokojenost klient  je tedy dána kvalitou poskytovaných služeb. Z hlediska zákazníka bude 

služba kvalitní, pokud spl uje pro n j d ležité požadavky. Zákaznické hledisko by m lo být 

centrálním m ítkem ur ování kvality. Zákazníkovy p edstavy o kvalit  jsou ur ovány v kem, 

vzd láním, spole enským postavení. Kvalita je definována podle napln ní p edem ur ených 

specifikací, jako je nap . p esnost, rychlost poskytnutí služby atd. [9], [8] 
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3 Analýza spokojenosti klient  se službami pobo ky OSSZ  
 

3.1 OSSZ  

OSSZ jsou vnit ní územní organiza ní jednotky SSZ, které se podílejí ve 

vymezených oblastech na realizaci sociálního pojišt ní v rozsahu p sobnosti sv ené 

právními p edpisy. OSSZ jsou pod ízeny pracovištím SSZ. editelé OSSZ jsou p ímo 

pod ízeni p íslušnému editeli pracovišt  SSZ. Zástupce editele OSSZ je vždy n který 

z vedoucích odbor . Není-li v OSSZ z ízen odbor, je zástupcem editele OSSZ ur ený 

vedoucí odd lení. OSSZ zajiš ují informa ní servis pro klienty. Vnit ní organiza ní struktura 

jednotlivých OSSZ se liší v závislosti na po tu jejich zam stnanc , na to zda sídlí ve m st , 

které je zárove  sídlem pracovišt  SSZ, zda je v jejich rámci z ízeno územní pracovišt . 

Podle uvedených kritérií jsou pak v n kterých OSSZ ur ená odd lení slou ena do odbor , 

v jiných existují jako samostatné organiza ní útvary, p ípadn  je možné ur ená odd lení dále 

slu ovat. [22] 

 

3.1.1 OSSZ Nový Ji ín  

Na pobo ce v Novém Ji ín , stejn  jako na jiných pobo kách OSSZ, funguje osm 

odd lení. Je to odd lení nemocenské, d chodové, odd lení OSV , odd lení ú tárny a 

pojistného, odd lení kontroly, odd lení vnit ní správy a odd lení LPS. V ele pobo ky OSSZ 

stojí editel, pod kterého p ímo spadají všechna odd lení. Každé odd lení má svého 

vedoucího, který vede skupinu n kolika pracovník  daného odd lení. Organiza ní schéma 

OSSZ je znázorn no v P íloze . 4. 

Na OSSZ Nový Ji ín pracuje celkem 87 zam stnanc , z toho 84 žen a 3 muži. 

Nejv tším odd lením je Odd lení nemocenského pojišt ní, na kterém pracuje 24 

zam stnanky .  
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Historie OSSZ Nový Ji ín 

Od ledna 1991 nastal velký „boom“ u malých závod - za ali vznikat první 

zam stnavatelé fyzické osoby, kte í pronajímali restaurace, kade nictví atd. Tito podnikatelé 

asto nev d li, co podnikání obnáší a pracovníci byli podnikatel m nápomocni tím, že je 

informovali, co je t eba v podnikání vést a jaké kroky provád t. Na správu postupn  

s p ibývajícími doklady nastupovali noví zam stnanci. Od druhé poloviny roku 1992 byl 

k práci opat en první po íta , se kterým se zam stnanci u ili pracovat. Vznikly první 

programy na vložení doklad  p ihlášení a odhlášení zam stnanc , poté na výplatu dávek. Od 

po átku roku 1994 teprve za aly vznikat na správách první referáty a odd lení. S agendami 

p icházeli i noví zam stnanci. Od 1. 7. 2005 se za aly zpracovávat doklady zam stnanc  

nejen z malých organizací- jak tomu bylo doposud, ale také velkých organizací. Tyto doklady 

se za aly p edkládat elektronicky. Od 1. 1. 2009 byly p evzaty i výplaty dávek velkých 

organizací. Vznikaly nové programy, které ale nebyly zcela funk ní. V dnešní dob  si OSSZ 

bez po íta  a elektroniky své fungování nedokáže p edstavit. Papírové doklady jsou na 

ústupu, vše sm uje k elektronickému p enosu dat. 

 

3.1.2 Odd lení OSSZ pobo ky Nový Ji ín 

editel odpovídá za innost pobo ky a výsledky její práce.  

Odd lení nemocenského pojišt ní 

Nemocenské odd lení mimo jiné innosti provádí nemocenské pojišt ní zam stnanc  

a dalších osob dle právních p edpis , poskytuje informa ní pomoc subjekt m nemocenského 

pojišt ní, rozhoduje o v cech nemocenského pojišt ní, pojistného a pokut ukládaných za 

nespln ní povinností, provádí innosti spojené se vznikem, trváním a ukon ením pojistného 

pom ru, p ipravuje podklady pro výplatu dávek, vede evidenci spojenou s výplatou dávek a 

vyplácí dávky nemocenského pojišt ní, vede evidenci do asn  práce neschopných pojišt nc . 

Odd lení d chodového pojišt ní 

Mezi hlavní innosti, kterými se d chodové odd lení zabývá, pat í: usm r ování 

provád ní d chodového pojišt ní zam stnavatel , vedení stanovené evidence subjekt  

pojišt ní, poskytování odborné pomoci ob an m i zam stnavatel m ve v cech d chodového 

pojišt ní, sepisování a dokladování žádostí o dávky, vedení evidence ú astník  na 
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dobrovolném d chodovém pojišt ní, sepisování a dokladování nezbytných p íloh k žádosti o 

dávku, p ijímání, vystavování a potvrzování formulá e související s aplikací práva sociálního 

zabezpe ení EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpe ení, vydávání potvrzení o 

pobírání d chodu, spolupráce s odd lením LPS ve v ci projednání zdravotního stavu žadatele 

o dávku d chodového pojišt ní, provád ní agendy zdravotn  znevýhodn ných. 

Odd lení OSV  

Mezi hlavní innosti d chodového odd lení je p ihlašování a odhlašování osob 

samostatn  výd le n  inných, p ihlašování a odhlašování z d chodového pojišt ní, ukládání 

a ešení platby na nemocenské a d chodové pojišt ní, zpracovávání p ehled  o p íjmech a 

výdajích, zasílání vyú tování, vracení p eplatk  z ro ního zú tování d chodového pojišt ní, 

vracení platby z nemocenského pojišt ní po zániku nemocenského pojišt ní, vystavování 

platebních vým r , vyplácení dávek nemocenského pojišt ní pro OSV , každoro ní odesílají 

ELDP na SSZ, žádání o p id lení eviden ních ísel pojišt nc  u cizinc , kte í si nezažádali 

o rodné íslo. 

Odd lení ú tárny a pojistného a dávek 

Odd lení ú tárny a pojistného a dávek mimo jiné sleduje dodržování platební 

povinnosti zam stnavatel  v sociálním zabezpe ení a vystavuje výkazy nedoplatk  

zam stnavatel m, kontroluje a ú tuje P ehledy o výši pojistného p edložené zam stnavateli, 

zasílá upomínky a výzvy zam stnavatel m k p edložení P ehled  a zpracovává návrhy pro 

rozhodnutí o pravd podobné výši pojistného a ukládání pokut zam stnavatel m, p ipravuje 

podklady o povolení splátek pojistného a penále, ú tuje o pohybech pen žních prost edk  

všech b žných ú t  pro evidenci p íjm  a výdaj  státního rozpo tu, provádí inventarizaci 

ú etního stavu kont plátc , zajiš uje výb r pojistného a penále v hotovosti. 

Odd lení vymáhání pojistného a provád ní exeku ních srážek 

Toto odd lení mimo jiné sleduje evidenci pohledávek OSSZ a rozhodnutí o nich jako 

titulech pro výkon rozhodnutí ve spolupráci s organiza ními útvary s p sobnosti v oblasti 

nemocenského pojišt ní, d chodového pojišt ní, kontrolní, ú etnictví pojistného, zajiš uje 

vymáhání pohledávek na dávkách d chodového pojišt ní cestou správní exekuce, podává 

návrhy na ízení exekuce, spolupracuje se zam stnavateli, soudy, katastrálními ú ady, 

zpracovává, analyzuje p edložené podklady a vydává rozhodnutí týkající se splátkového 
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režimu pojistného a penále, p ipravuje podklady pro trestní ízení pro nepln ní povinností 

plátc  pojistného atd. 

Odd lení kontroly 

Odd lení kontroly koordinuje a usm r uje sociální pojišt ní. Odd lení zejména 

koordinuje vznik a zánik pojistného pom ru, pln ní úkol  zam stnavatel  p i provád ní 

nemocenského a d chodového pom ru, pln ní úkol  zam stnavatel  p i provád ní 

nemocenského a d chodového pojišt ní, poskytuje metodickou instruktáž všem 

kontrolovaným subjekt m, kontroluje vznik a zánik pojistného pom ru, kontroluje pln ní 

úkol  a povinností zam stnavatel  p i provád ní nemocenského pojišt ní v etn  pln ní 

ohlašovací povinnosti v d chodovém a nemocenském pojišt ní, kontroluje podkladovou 

evidenci, které vedou o zam stnancích zam stnavatelé pro ú ely nemocenského a 

d chodového pojišt ní, kontroluje správnost odvodu pojistného, zabezpe uje kontrolu dávek 

nemocenského pojišt ní, rozhoduje o sankcích p i nepln ní povinností zam stnavateli aj. 

Odd lení vnit ní správy 

Odd lení vnit ní správy zajiš uje p ípravu pro zadávání ve ejných zakázek malého 

rozsahu, p ipravuje a p edkládá pracovišti SSZ požadavky na nákup kancelá ského 

materiálu, na nákup drobného majetku a provedení služeb, p ipravuje podklady pro zú tování 

se zam stnanci, eviduje majetek, p ipravuje materiály pro zajišt ní personální a mzdové 

agendy, zabezpe uje administrativn -technické a provozní služby. 

Odd lení LPS (léka ské posudkové služby) 

Plní úkoly OSSZ v oblasti posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti 

fyzických osob, rozhoduje o do asné pracovní neschopnosti pro pot eby ošet ování, 

kontroluje pln ní povinností p i posuzování zdravotního stavu, dává podn ty k provedení 

kontroly dodržování režimu do asn  práce neschopnými. [22] 
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3.2 Aplikace výzkumu spokojenosti zákazníka 

 

3.2.1 P ípravná etapa výzkumu 

P ípravná etapa je d ležitá k tomu, aby se p edešlo možným problém m a 

nedostatk m, které by mohly nastat v pr b hu výzkumu. Je d ležité ur it cíl, kterého chceme 

výzkumem dosáhnout a ujasnit si d vod zjiš ování spokojenosti. [7] 

Cíl výzkumu 

Cílem diplomové práce je navrhnout opat ení pro zvýšení spokojenosti na pobo ce 

Okresní správy sociálního zabezpe ení v Novém Ji ín . Mezi díl í cíle pat í zjistit 

spokojenost v oblasti pobo ka a personál, a to s využitím n kolika vybraných metod, v t chto 

oblastech ur it priority, na tyto priority se zam it a navrhnout opat ení ke zvýšení 

spokojenosti klient  do budoucna.  

Formulace problému a analýza situace 

eská správa sociálního zabezpe ení je strategicky ízená instituce, která má jasn  

definovaný rámec své existence a budoucího sm ování. Jsou stanoveny ty i základní 

prioritní úkoly, kterými je klientský p ístup, kvalita rozhodování a exeku ní agenda a 

stabilizace ú adu jako takového. 

Hlavním impulsem pro zpracování diplomové práce je absence hodnocení 

spokojenosti klient  na regionální úrovni. Zjiš ování spokojenosti ve ve ejné sfé e by m lo 

být dle mého názoru samoz ejmostí, nebo  ohniskem fungování SSZ je klient. Zjiš ování 

spokojenosti by m lo být provád no systematicky a pr b žn , nebo  pot eby a požadavky 

klient  se v dnešní moderní dob  neustále zvyšující se informa ní gramotnosti, neustále 

zvyšují. Zjiš ování spokojenosti je d ležité nejen pro efektivní vedení proces , ale slouží také 

jako prost edek pro sebehodnocení z pozice organizace a pro následné zlepšování na základ  

požadavk  klient . 

Plán projektu 

Jako zam stnanec SSZ autor diplomové práce denn  p ichází do kontaktu 

s ve ejností, a to jak telefonicky, tak osobn . Denní práce je orientována na klienta, denn  

naslouchá jejich pot ebám a požadavk m a jeho úkolem je jim maximáln  vyjít vst íc a svou 
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náplní práce dosahovat co nejvyšší spokojenosti našich klient . Spokojenost klient  je 

vizitkou každé organizace a ve ve ejné sfé e to platí obzvláš . Jelikož tento názor zastává i 

vedení pobo ky OSSZ v Novém Ji ín , nebyl problém s prosazením tématu diplomové práce 

a její realizací. 

Plán projektu zapo al okamžikem výb ru tématu diplomové práce a následným 

schválením tohoto tématu vedením. Byl ur en problém, cíl diplomové práce a nastín ní plánu 

výzkumu, zejména šlo o vyjasn ní: 

- Typ  údaj , které mají být shromaž ovány, 

- Zp sobu jejich sb ru- ur ení metody, techniky…, 

- Metody jejich analýzy 

- Rozpo et výzkumu, 

- Vypracování asového harmonogramu inností. 

Jako metoda sb ru údaj  bylo vybráno písemné dotazování. M ení spokojenosti m lo 

být provád no pomocí dotazníku, který bude podáván klient m prost ednictvím pracovník  

klientského centra na pobo ce OSSZ Nový Ji ín.  Respondenti budou vypl ovat dotazník 

p ímo na pobo ce. Sb r informací byl plánován v prosinci 2014 a lednu 2015. Pro 

vyhodnocování dat a tvorbu jednotlivých tabulek bude sloužit Microsoft Office Excel 2007 

Microsoft Office Excel 2007. Hlavními metodami analýzy budou: Pouze spokojenost, 

Spokojenost-d ležitost, Diferen ní analýza, Index spokojenosti zákazníka a testování hypotéz 

na základ  jednofaktorového testu ANOVA. Pro realizaci metod bude využíváno jednotlivých 

statistických ukazatel , po ítaných pomocí vzorc  v programu Microsoft Office Excel 2007. 

V rámci výzkumu byl vykalkulován následující rozpo et. 

Tab. 3.1 Rozpo et výzkumu 

Položka Po et (ks) Náklady (K /ks) Celkem (K ) 

Tisk dotazník  140 1,5 210 

Nákup propisek 10 5 50 

Celkem x x 260 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Pro p ehlednost a systemati nost výzkumu byl vytvo en asový harmonogram, pomocí 

kterého byl výzkum spokojenosti postupn  realizován. 

Tab. 3.2 Harmonogram výzkumu 

INNOST 
M SÍC 

Listopad 2014 Prosinec 2014 Leden 2015 Únor 2015 B ezen 2015 Duben 2015 

Formulace problému             

Cíl výzkumu             

Plán výzkumu             

Pilotáž             

Sb r údaj              

Analýza údaj              

Vyhodnocení, návrhy             

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2.2 Realiza ní etapa výzkumu 

V této fázi dochází k samotnému sb ru dat, jejich zpracování, analýze a interpretaci 

výsledk .  

Stanovení velikosti vzorku 

Cílem bylo oslovit co nejvíce klient  OSSZ. Osloveni jsou klienti klientského centra 

pobo ky OSSZ v Novém Ji ín . Respondenty byli jak muži, tak ženy ve v ku od 18 let 

veškerého vzd lání. Celkem bylo vytvo eno 140 dotazník . Kone ný po et vypln ných 

dotazník  je 122. Sb r údaj  probíhal pr b hu 8 týdn .  

Volba vhodné metody sb ru dat 

Pro tento výzkum byla vybrána metoda dotazování. Písemné dotazování zajiš uje 

velkou míru anonymity. Respondent se p i vypl ování nedostává do kontaktu s tazatelem, což 

je výhodou, nebo respondenti bývají p i svém vyjad ování otev en jší. D vodem zjiš ování 

spokojenosti pomocí dotazník  je také vysoká návratnost, finan ní nenáro nost a krátký as 

šet ení a možnost pozorování p i vypl ování jednotlivých otázek. 
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Navržení dotazník  k m ení spokojenosti klient  

Nástrojem výzkumu bude strukturovaný dotazník (viz. P íloha . 1) Dotazník byl 

konzultován s editelem pobo ky.  Po zvážení výhod a nevýhod bylo rozhodnuto, že klienti 

budou vybízeni k vypln ní dotazník  pracovníky OSSZ Nový Ji ín – takto oslovení klienti 

budou vypl ovat dotazníky p ímo na pobo ce a takto vypln né dotazníky budou odevzdávat 

na ur ené místo. ást dotazník  byla vypln na klienty, kte í pobo ku navštívili již d íve. 

Dotazník je koncipován do t ech ástí. První ást je v nována uvedení dotazníku 

vysv tlení d vodu dotazování, seznámení respondent  s výzkumníkem, vysv tlení dalšího 

využití výsledk  získaných z dotazník  a ujišt ní respondent  o anonymit .  

Druhá ást dotazníku je ástí st žejní. V této ásti je zjiš ována spokojenost klient  

OSSZ pobo ky Nový Ji ín. V dotazníku je využita stupnice Likertova formátu, která má 

p tistup ovou škálu hodnocení. Hodnocení je vyjád eno pomocí ísel (v rozmezí 1-5). íslem 

1 znamená nejnižší spokojenost s hodnocenou charakteristikou a íslem 5 je ozna ena 

charakteristika s nejvyšší možnou spokojeností. Výhoda Likertova formátu spo ívá v tom, že 

respondent dostává možnost variability hodnocení. Tím dochází k vyšší spolehlivosti a 

p esnosti výsledk  jako je tomu nap íklad p i m ení spokojenosti pomocí checklist . 

Dotazník obsahuje otázky filtra ní, otev ené i uzav ené. Obsahuje n kolik ástí. První 

ást dotazníku se orientuje na hodnocení spokojenosti a d ležitosti dvou oblastí. Jedná se o 

oblast pobo ka a personál. Každá z t chto oblastí hodnotí celkem 8 charakteristik. Druhá ást 

dotazníku je v nována dv ma otev eným otázkám. V t chto otázkách mají respondenti 

možnost vyjád it své výhrady k oblasti poskytování služeb a k tomu, co by p isp lo ke 

zvýšení jejich spokojenosti. Následují otázky uzav ené, které umož ují vybrat si mezi 

tvrzeními „ANO“ vs. „NE“, v p ípad  další uzav ené otázky jsou to možnosti „spokojen“, 

„spíše spokojen“, „nevím“, „spíše nespokojen“ a „nespokojen“. Poslední ást dotazníku je 

v nována otázkám filtra ním. V jedné otázce mají respondenti ozna it formu vzd lání, 

v druhé sv j v k. 

T etí ást dotazníku je v nována krátkému pod kování respondent m za spolupráci 

p i vypl ování dotazníku.  

Vzor vypln ného dotazníku- viz. P íloha . 2. 
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3.3 Analýza spokojenosti zákazník  

V této kapitole budou prezentovány a interpretovány výsledky prezentovány výsledky 

metod: 

- Metoda Pouze spokojenost, 

- Metoda Spokojenost – d ležitost, 

- Diferen ní analýza, 

- Index spokojenosti zákazníka, 

- Jednofaktorová analýza rozptylu ANOVA. 

 

3.3.1 Metoda Pouze spokojenost 

Pomocí metody Pouze spokojenost jsou analyzována data ve dvou oblastech. Jedná se 

o oblast pobo ka a personál. Každá oblast je tvo ena osmi charakteristikami, které byly 

respondenty ohodnoceny pomocí Likertovy stupnice. Pomocí této metody budou vybrány 

charakteristiky, které by se m ly stát tzv. ak ními prioritami a u kterých by m lo dojít ke 

zlepšení jejich pln ní. Za ak ní priority bude vybráno 20% charakteristik, které spl ují 

nejmenší pr m rné hodnocení spokojenosti. 

V oblasti pobo ka a personál bylo hodnoceno celkov  18 charakteristik. Ak ní priority 

zaujímá zmín ných 20 % procent, ve výsledku to iní 3,6, což znamená výb r celkov  4 

charakteristiky, které budou považovány za ak ní- klí ové pro zlepšení situace. 

Analýza dle metody Pouze spokojenost pro oblast pobo ka 

V této ásti bude analyzována spokojenost respondent  s pobo kou. Oblast zahrnuje 

celkov  8 charakteristik. Tyto charakteristiky byly hodnoceny na p tibodové škále 

spokojenosti.  

Pr m rnou spokojenost s jednotlivými charakteristikami v oblasti pobo ka znázor uje 

následující tabulka. 
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Tab. 3.3 Pr m rná spokojenost charakteristik za oblast pobo ka 

. otázky 1 2 3 4 5 pr m r 
1.1 0 5 14 30 73 4,4 
1.2 0 0 3 31 88 4,7 
1.3 0 1 11 36 74 4,5 
1.4 0 3 17 32 70 4,39 
1.5 43 32 24 8 15 2,34 
1.6 2 2 40 50 28 3,82 
1.7 0 1 20 26 75 4,43 
1.8 0 1 3 34 84 4,65 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka znázor uje hodnocení spokojenosti vybraných osmi charakteristik. Lze z ní 

vy íst, které charakteristiky vykazují nejvyšší a nejnižší spokojenost respondent . Nejvyšší 

spokojenosti dosáhla charakteristika 1.2 „ istota prostoru“, jejíž spokojenost pr m ru 4,7. 

Druhé nejvyšší spokojenosti dosahuje charakteristika 1.8 „Systém vyvolávání klient “ 

s celkovým pr m rem 4,65. Nejnižšího ohodnocení, a tím i nejnižší spokojenosti dosáhla 

charakteristika 1.5 „Parkování“ s pr m rem spokojenosti 2,4. Druhého nejnižšího 

hodnocení dosáhla charakteristika 1.6 „Dostupnost informa ních materiál “. Spokojenost 

této charakteristiky inila v pr m ru 3,82.   

 

Tab. 3.4 Celková spokojenost za oblast pobo ka 

spokojenost za oblast pobo ka 
1 2 3 4 5 pr m r 

45 45 132 247 507 4,15 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková spokojenost za oblast pobo ka dosahuje pr m ru hodnocení 4,15, což 

znamená vysoké hodnocení. Je nutno ale íci, že celkovou spokojenost za tuto oblast výrazn  

snižuje charakteristika 1.5 „Parkování“. P i p ijetí opat ení vztahující se k této charakteristice 

se m že míra celkové spokojenosti zvýšit. 
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Analýza dle metody Pouze spokojenost pro oblast personál 

V následující tabulce je znázorn na spokojenost klient  s oblastí personál. V této 

oblasti je hodnoceno celkem 8 charakteristik ohodnocených na škále spokojenosti 1-5. 

Následující tabulka nabízí p ehled pr m rné spokojenosti respondent  s oblastí personál. 

 

                 Tab. 3.5 Pr m rná spokojenost charakteristik za oblast personál 

. otázky 1 2 3 4 5 pr m r 

2.9 0 0 4 34 84 4,66 
2.10 0 0 3 38 81 4,64 
2.11 0 0 15 52 55 4,33 
2.12 0 0 4 32 86 4,67 
2.13 0 3 21 57 41 4,11 
2.14 0 0 8 24 90 4,92 
2.15 0 0 2 36 84 4,67 
2.16 1 0 20 37 64 4,34 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Uvedená tabulka ukazuje, že spokojenost respondent  s oblastí personál dosahuje 

vysokého hodnocení. Nicmén  nejnižšího pr m ru a tudíž i nejnižší spokojenosti dosáhla 

charakteristika 2.13 „Vcít ní se do situace klienta“. Druhého nejnižšího pr m ru dosahuje 

charakteristika 2.11 „Srozumitelnost informací“ a hned za touto charakteristikou vidíme 

v po adí charakteristiku 2.16 „Rychlost p i odbavování klient “. Za velmi silnou 

charakteristiku lze považovat 2.14 „Odbornost personálu“. Tato charakteristika vykazuje 

nejvyšší pr m r hodnocení spokojenosti s personálem a ten iní 4,92 z maximálního 

hodnocení. Velmi dob e si vede personál, i co se tý e ochoty a upravenosti. 

 

Tab. 3.6 Celková spokojenost za oblast personál 

spokojenost za oblast personál 
1 2 3 4 5 pr m r 
1 3 77 310 585 4,54 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková spokojenost za oblast personál dosahuje pr m ru hodnocení 4,54, což 

znamená vysokou míru spokojenosti klient  s personálem pobo ky. Každopádn , analýza 
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ukazuje ur ité mezery, které dávají prostor pro zlepšení a následné zvýšení míry spokojenosti 

i v této oblasti. 

 

3.3.2 Metoda Spokojenost- d ležitost 

Analýza dle metody Spokojenost- d ležitost pro oblast pobo ka 

P i zjiš ování spokojenosti respondent  v oblasti pobo ka a personál byla zárove  

zjiš ována i d ležitost jednotlivých charakteristik. D ležitost byla hodnocena rovn ž na škále 

1-5. V následujících tabulkách jsou jednotlivé faktory se azeny dle pr m rné d ležitosti. 

Následující tabulka znázor uje spokojenost a d ležitost jednotlivých charakteristik 

v oblasti pobo ka. Charakteristiky jsou se azeny dle nejvyšší d ležitosti z pohledu 

respondent . 

Tab. 3.7 P ehled pro metodu Spokojenost-d ležitost pro oblast pobo ka 

. otázky pr m rná 
spokojenost 

pr m rná 
d ležitost 

1.5 2,34 4,68 
1.7 4,43 4,57 
1.3 4,5 4,49 
1.4 4,39 4,38 
1.6 3,82 4,34 
1.2 4,7 4,24 
1.8 4,65 4,13 
1.1 4,4 3,89 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvyšší d ležitosti dosahuje charakteristika 1.5 „Parkování“. Vykazuje d ležitost 

4,68 z maximálních 5 a nízké spokojenosti 2,34 z celkového možného hodnocení 5. Další 

charakteristikou s nejvyšší d ležitostí je 1.7 „Po et p epážek“. Nejnižší d ležitosti dosahuje 

charakteristika 1.1 „Vzhled pobo ky“ a 1.8 „Systém vyvolávání klient “. Vzhled pobo ky 

je jedinou charakteristikou, jejíž hodnocení d ležitosti klesá pod íslo 4.  

Vzhledem k ú elu této metody, která porovnává míru pr m rné spokojenosti a míru 

pr m rné d ležitosti, je d ležité brát v potaz nejen d ležitost jednotlivých charakteristik, ale i 

míru jejich spokojenosti. Jelikož 7 z 8 charakteristik dosahuje vysoké d ležitosti, je podstatné 

p ihlížet k pr m r m spokojenosti. Je tedy d ležité se zam it p edevším na charakteristiky, 
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které vykazují vysokou d ležitost a nejnižší spokojenost. Ty je t eba za adit mezi ak ní 

priority a snažit se o jejich zlepšení. Takovou klí ovou charakteristikou je za oblast pobo ka 

charakteristika 1.5 „Parkování“. Ta dosahuje pr m rné spokojenosti 2,34 a vysoké pr m rné 

spokojenosti 4,68. Z tabulky leze vy íst, že dalšími dv ma charakteristikami ke zlepšení je 1.4 

„Pohodlí v ekárn “ a 1.6 „Dostupnost informa ních materiál “. Tyto faktory vykazují 

pom rn  vysoké d ležitosti, ale mírou pln ní spokojenosti pat í mezi nejslabší. 

Charakteristika 1.6 klesá dokonce pod 4. 

 

Analýza dle metody spokojenost- d ležitost pro oblast personál 

Následující tabulka ukazuje porovnání pr m rné spokojenosti a pr m rné d ležitosti 

pro oblast personál. Charakteristiky jsou zde se azeny rovn ž dle d ležitosti. D ležitost byla 

respondenty hodnocena rovn ž na bodovací škále 1-5, p i stejném významu jako u oblasti 

pobo ka. 

Tab. 3.8 P ehled pro metodu spokojenost-d ležitost pro oblast personál 

. otázky 
pr m rná 

spokojenost 
pr m rná 
d ležitost 

 2.9 4,66 4,89 
2.14 4,92 4,87 
2.11 4,33 4,83 
2.12 4,67 4,8 
2.13 4,11 4,8 
2.10 4,64 4,66 
2.16 4,34 4,7 
2.15 4,67 3,95 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvyšší d ležitosti dosahuje charakteristika 2.9 „P ístup ke klientovi“. Vykazuje 

d ležitost 4,89. Další charakteristikou s nejvyšší d ležitostí je 2.14 „Odbornost personálu“ 

Nejnižší d ležitosti dosahuje charakteristika 2.15 „Upravenost personálu“. 

Všechny charakteristiky dosahují v hodnocení spokojenosti hodnoty vyšší než 4. 

Hodnocení d ležitosti je rovn ž vysoké- pro respondenty mají jednotlivé charakteristiky 

vysokou d ležitost. V hodnocení pr m rných charakteristik je pouze jedna, která nedosahuje 

hodnoty 4.  
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Je t eba identifikovat, které charakteristiky jsou pro respondenty i v tomto vysokém 

hodnocení nejvíce d ležité. Jsou dv  charakteristiky, jejichž pln ní je pro respondenty 

zásadní. Je to 2.9 a 2.14. Jedná se o „P ístup ke klientovi“ a „Odbornost personálu“. Nejmén  

d ležitou je charakteristika 2.15 „Upravenost personálu“.  

S p ihlédnutím k podstat  používané metody lze íci, že klí ovými charakteristikami 

pro následné zlepšování budou charakteristiky 2.11 a 2.13- „Srozumitelnost informací“ a 

„Vcít ní se do situace klienta“. Tyto charakteristiky vykazují z celkového hlediska vysokou 

d ležitost, i pom rn  vysokou spokojenost, ale v pln ní spokojenosti je jejich pln ní oproti 

ostatním charakteristikám slabší. 

 

3.3.3 Diferen ní analýza 

Diferen ní analýza pro oblast pobo ka  

V následujících tabulkách je vy íslena diferenciace mezi dv ma zkoumanými faktory. 

Mezi spokojeností a d ležitostí pro jednotlivé charakteristiky. Diference znamená rozdíl mezi 

d ležitostí a spokojeností s charakteristikami. Tabulkové znázorn ní je d ležité pro 

vyhodnocení priorit zlepšování. 

 

Tab. 3.9 P ehled pro diferen ní analýzu za oblast pobo ka 

. otázky pr m rná 
spokojenost 

pr m rná 
d ležitost 

diference 

1.5 2,34 4,68 2,34 
1.7 4,43 4,57 0,14 
1.3 4,5 4,49 -0,01 
1.4 4,39 4,38 -0,01 
1.6 3,82 4,34 0,52 
1.2 4,7 4,24 -0,46 
1.8 4,65 4,13 -0,52 
1.1 4,4 3,89 -0,51 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle diferen ní analýzy je podstatné stanovit, které charakteristiky vykazují nejvyšší 

rozdíl mezi pr m rnou d ležitostí a pr m rnou spokojeností. Tabulka ukazuje, že nejvyššího 

kladného rozdílu vykazuje charakteristika 1.5 „Parkování“ s celkovým rozdílem 2,34. 
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Druhý nejvyšší rozdíl vykazuje charakteristika 1.6 „Dostupnost informa ních materiál “. 

Tyto dva faktory by m ly být dále analyzovány a m la by se jim v novat pozornost p i 

úvahách o zlepšení. Ostatní charakteristiky není pot eba zlepšovat. Za p edpokladu dosažení 

zlepšení dvou již zmín ných klí ových charakteristik, m že být zapracováno na zlepšení 

charakteristiky 1.7 „Po et p epážek“. Ostatní charakteristiky vykazují záporné hodnoty, což 

znamená, že je zbyte né vynakládat úsilí na jejich zlepšení, protože spokojenost p i 

hodnocení t chto charakteristik je vyšší než jejich d ležitost. 

 

Diferen ní analýza pro oblast personál 

  Znázorn ní diferenciace mezi pr m rnou d ležitostí a pr m rnou spokojeností za 

oblast personál. 

Tab. 3.10 Tabulka pro diferen ní analýzu za oblast personál 

. otázky pr m rná 
spokojenost 

pr m rná 
d ležitost 

diference 

2.9 4,66 4,89 0,23 
2.14 4,92 4,87 -0,05 
2.11 4,33 4,83 0,5 
2.12 4,67 4,8 0,13 
2.13 4,11 4,8 0,69 
2.10 4,64 4,66 0,02 
2.16 4,34 4,7 0,36 
2.15 4,67 3,95 -0,72 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvyššího rozdílu pr m rné d ležitosti a pr m rné spokojenosti dosahuje dle 

tabulkového znázorn ní charakteristika 2.13 „Vcít ní se do situace klienta“. D ležitost 

tohoto faktoru p evyšuje spokojenost o 0,69. Pozornost by m la být v nována také 

charakteristice „Srozumitelnost informací“- . otázky 2.11, s diferenciací 0,5. V p ípad  

maximálního zlepšení t chto dvou zmín ných priorit a možnosti investice do dalšího 

zlepšování, by p icházelo v úvahu zapracování na zlepšení charakteristiky 2.16 „Rychlost p i 

odbavování klient “. Zlepšení dalších faktor  není podstatné. 
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3.3.4 Index spokojenosti zákazníka 

Respondenti jsou rozd leni do ty  v kových skupin: 

• 18 – 30 

• 31 – 40 

• 41 – 50 

• 51 a více 

Index spokojenosti je po ítán na základ  zjišt né spokojenosti a d ležitosti souboru 

otázek I- hodnocení pobo ka a II- hodnocení personálu.  

Nejd íve je pot eba ud lat analýzu hodnotících otázek – zjistit spokojenost a d ležitost 

jednotlivých respondent  v daných v kových skupinách a následn  vypo ítat aritmetické 

pr m ry spokojenosti a d ležitosti charakteristik za každou v kovou skupinu. P ehled 

bodového ohodnocení spokojenosti a d ležitosti jednotlivých charakteristik v daných 

v kových skupinách je zobrazen v P íloze . 5. Výsledky pr m r  spokojenosti a d ležitosti 

jednotlivých charakteristik v daných v kových skupinách jsou zobrazeny v p íloze . 6. 

Dalším krokem je výpo et celkové míry hodnocení d ležitosti Ik za jednotlivé v kové 

skupiny.  

Pro p íklad: Celková míra hodnocení d ležitosti Ik pro v kovou skupinu 18-30 se 

vypo ítá jako sou et pr m rné d ležitosti jednotlivých charakteristik. Takto:       

 

 

 

S ítané hodnoty jsou p evzaty z P ílohy . 6. (viz. první ádek) 

Celková míru d ležitosti pro každou v kovou skupinu za jednotlivé charakteristiky je 

znázorn na v P íloze . 7. (viz. poslední sloupec) 

Následn  je pot eba vypo ítat d ležitost váhy (Wk) pro jednotlivé otázky za jednotlivé 

v kové skupiny.  K tomuto výpo tu bude použit vzorec (2.2) z kapitoly 2.5.  

122 

k=1 
Σ  I1 = 3,4 + 4,3 + 4,4 + 4,6 + 4,5 + 4,3 + 4,8 + 4,1 + 4,9 + 4,4 + 4,4 + 4,6 + 4,8 + 4,8 + 3,9 + 5 

= 71,2 = 71 
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Pro p íklad: D ležitost váhy (Wk) charakteristiky 1.1 Vzhled pobo ky pro v kovou 

skupinu 18 - 30 je vypo ítán takto: 

 

 

 

 

Hodnotu prom nné I1 zde znázor uje míru d ležitosti charakteristiky 1.1 Vzhled 

pobo ky a to za v kovou skupinu 18 – 30 (hodnota viz P íloha . 6). Konstanta M znázor uje 

rozp tí škálovací stupnice, v tomto p ípad  5 a hodnota sumy I1  je hodnota celkové míry 

hodnocení d ležitosti pro v kovou skupinu 18 – 30 (hodnota viz. první ádek posledního 

sloupce P ílohy . 7). 

Hodnoty vah jednotlivých charakteristik pro dané v kové skupiny znázor uje tabulka 

3.11. 

Tab. 3.11 Výpo et výsledk  vah d ležitosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výpo et indexu spokojenosti zákazníka (ISZ) 

K výpo tu Indexu spokojenosti zákazníka bude použit vzorec 2.1 z kapitoly 2.5.  Pro 

výpo et celkového ISZ je t eba nejprve vypo ítat ISZ za jednotlivé v kové skupiny. Tyto 

jednotlivé indexy budou vypo teny jako sou in spokojenosti jednotlivé charakteristiky 

v jednotlivých v kových skupinách a váhy d ležitosti jednotlivé charakteristiky v daných 

v kových skupinách.  

=
3,4 

5*71 
= 

0,010 W1= 
       I1 

M x Σ I 1 
122 

k=1 
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Pro p íklad: Výpo et Indexu spokojenosti zákazníka charakteristiky 1.1 Vzhled 

pobo ky pro v kovou skupinu 18-30: 

S1 * W1 = 4,1 * 0,010 = 0,041 

Hodnota prom nné S1 zde znázor uje pr m rné hodnocení spokojenosti 

charakteristiky 1.1 Vzhled pobo ky za v kovou skupinu 18 – 30 (hodnota viz. P íloha . 6). 

Hodnota prom nné W1 je d ležitost váhy pro charakteristiku 1.1 Vzhled pobo ky u v kové 

skupiny 18 – 30 (hodnota prvního ádku, prvního sloupce viz. Tab. 3.11). 

Výpo et Index  jednotlivých charakteristik pro dané v kové skupiny znázor uje Tab. 3.12. 

 

Tab. 3.12 Výpo et Index  spokojenosti jednotlivých charakteristik daných v kových 

skupin 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Index spokojenosti zákazníka pro jednotlivé v kové skupiny vypo ítáme, když 

se teme indexy spokojenosti jednotlivých charakteristik, následn  ode teme konstantu 0,2 a 

získaný výsledek vynásobíme konstantou 1,25.  

Touto úpravou docílíme toho, že pokud je zákazník zcela nespokojen, bude jeho index 

spokojenosti 0 % a pokud je na druhé stran  se vším velice spokojen, bude jeho index 

spokojenosti 100 %. 

Pro p íklad: Výpo et ISZ pro v kovou skupinu 18-30 pak vypadá takto: 

ISZ1 = 0,041 + 0,055 + 0,047 + 0,047 + 0,032 + 0,041 + 0,056 + 0,051 + 0,062 + 0,055 + 

0,049 + 0,053 + 0,052+ 0,061 + 0,05+ 0,05 = (0,79-0,2) * 1,25 = 0,737 *100 = 74 % 

S ítané hodnoty ISZ znázor uje tabulka 3.12.   
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Hodnoty jednotlivých ISZ za jednotlivé v kové skupiny znázor uje Tab. 3.13, viz 

sloupec „ISZ“. 

Celkový ISZ je vypo ítán jako sou et díl ích ISZ (viz Tab. 3.13, viz sloupec ISZ) 

vyd lený po tem v kových skupin násobený 100 %.  

Pro p íklad: 

ISZ = (0,749 + 0,807 + 0,824 + 0,864)/4 * 100 = 81 % 

Celkový ISZ v % znázor uje následující tabulka 3.13 (viz poslední sloupec, poslední ádek). 

Vzorové ukázky jednotlivých výpo t  pro výpo et ISZ jsou zde zaokrouhlovány. Výpo ty 

v tabulkách jsou pro p esnost po ítány pomocí funkcí Microsoft Excel 2007. 

Tab. 3.13 Výpo et indexu spokojenosti zákazník  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3.5 Jednofaktorová analýza rozptylu ANOVA 

Srovnání výsledk  hodnocení spokojenosti za oblast pobo ka dle jednotlivých 

v kových kategorií 

Data z dotazníkového šet ení byla zpracována do následující tabulky dle rozd lení 

zákazník  do ty  v kových skupin. Ze získaných dat bylo zpracováno pr m rné bodové 

hodnocení dle jednotlivých v kových skupin.  
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Tab. 3.14 Pr m rné bodové hodnocení dle v kových skupin za oblast pobo ka 

charakteristika 

pr m rné bodové hodnocení 
spokojenosti v jednotlivých 

v kových skupinách 

18-30 31-40 41-50 51 a více 

1.1Vzhled pobo ky 3,9 4,4 4,5 4,5 
1.2 istota prostoru pobo ka 4,5 4,7 4,8 4,7 
1.3 Otevírací doba 3,8 4,4 4,5 4,7 
1.4 Pohodlí v ekárn  3,6 4,3 4,3 4,6 
1.5 Parkování 2,5 2,2 2,5 2,3 
1.6 Dostupnost informa ních materiál  3,4 3,7 3,9 3,9 
1.7 Po et p epážek 4,1 4,4 3,2 4,7 
1.8 Systém vyvolávání klient  4,4 4,4 4,1 4,8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro analýzu dat je zvolena metoda analýzy rozptylu- ANOVA, která porovnává st ední 

hodnoty soubor  a umož uje m it a testovat vzájemnou závislost kategoriálních a 

metrických znak . Tato analýza umožní zjistit, zda je rozdíl spokojenosti dle jednotlivých 

v kových kategorií statisticky významný. Odpov  na tuto otázku bude hledána pomocí 

statistického šet ení v testování hypotéz. 

Stanovení nulové a alternativní hypotézy: 

H0: pr m rné bodové hodnocení spokojenosti se dle v ku dotázaných klient  neliší 

H1: pr m rné bodové hodnocení spokojenosti se dle v ku dotázaných klient  navzájem liší 

Dalším krokem bude provedení výpo t  základních popisných charakteristik pro 

všechny t ídní soubory. Výpo ty jsou uvedeny v Tab. 3.15. 

Tab. 3.15 Hodnoty základních popisných charakteristik- pobo ka 

  po et pr m r variabilita 
18-30 8 3,775 1,53 
31-40 8 4,0625 1,51 
41-50 8 3,975 1,52 

51 a více 8 4,275 1,47 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jelikož se rozsahy jednotlivých t ídních výb r  ani jejich variability p íliš neliší, jsou 

spln ny podmínky pro použití analýzy rozptylu. 

Výpo et testovacího kritéria F a kritické hodnoty F krit 

S ohledem na co nejv tší p esnost výstupních dat jsou jednotlivé výpo ty k ur ení 

testovacího kritéria F zpracovány pomocí po íta ového programu Microsoft Excel s využitím 

funkce analytických nástroj  ANOVA: pro jeden faktor.  

Testování bylo provedeno na hladin  významnosti 5 %.  

Hodnota testovacího kritéria je z ejmá z následující Tab. 3.16. 

Tab. 3.16 Výstup programu Excel- ANOVA: pro jeden faktor oblast pobo ka 

Faktor 
Výb r Po et Sou et Pr m r Rozptyl 

18-30 8 30,2 3,775 0,405 
31-40 8 32,5 4,0625 0,645536 
41-50 8 31,8 3,975 0,590714 
51 a více 8 34,2 4,275 0,716429 

 

ANOVA 
Zdroj 

variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 

P F krit 

Mezi výb ry 1,030938 3 0,343646 0,583024 0,631099 2,946685 
Všechny 
výb ry 16,50375 28 

0,58942 

Celkem 17,53469 31         
Zdroj: Vlastní zpracování 

Ur ení hodnoty testovacího kritéria F 

Z Tabulky 3.16 je z ejmé, že hodnota testovacího kritéria F je 0,583024. Tato 

hodnota je vypo ítána jako podíl meziskupinového rozptylu a rozptylu vnitroposkupinového. 

Pro meziskupinový rozptyl je použit vzorec (2.3), pro vnitroskupinový rozptyl vzorec (2.4) 

hodnoty. Pro výpo et hodnoty F je použit vzorec (2.10). Tyto vzorce jsou uvedeny v kapitole 

2.5. 

Výpo et: 0,343646/0,58942 = 0,583024 

meziskupinový rozptyl 

vnitroskupinový rozptyl 
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Ur ení kritické hodnoty F krit 

Kritickou hodnotou tohoto srovnávacího testu je 1- p kvantil Firsherova rozd lení, 

tedy hodnota F1-p (k-1;n-k).  

V tomto p ípad : F 0,95 (3;28) => výsledná hodnota  F krit je 2,946685, viz Tab. 3.16. 

Rozhodnutí a záv r 

P i pohledu do tabulky je z ejmé, že hodnota testovaného kritéria F 0,583024 je menší 

než F krit. 2,946685 ( F<F krit ), => není spln na podmínka pro zamítnutí nulové hypotézy 

(viz vzorec 2.11), proto p ijímáme hypotézu H0 - pr m rné bodové hodnocení spokojenosti se 

dle v ku dotázaných klient  neliší. To znamená, že klienti jsou stejn  spokojeni- bez ohledu 

na v k.  

P i návrzích ke zvyšování kvality služeb za tuto oblast se není t eba dále zam ovat na 

analýzu požadavk  v rámci jednotlivých v kových skupin. Je tedy na míst  zvolit jednotný 

p ístup ke zlepšování. Opat ení, která budou vedením p ijata a aplikována, by m la vést 

k v tší spokojenosti všech v kových skupin.   

 

Srovnání výsledk  hodnocení spokojenosti za oblast pobo ka dle jednotlivých v kových 

kategorií 

Srovnání výsledk  spokojenosti za oblast byla provedena stejn , jako tomu bylo u 

oblasti personál. Výstupní data z dotazníkového šet ení byla rovn ž zpracována do tabulky 

dle rozd lení zákazník  do ty  v kových skupin. Ze získaných dat bylo zpracováno 

pr m rné bodové hodnocení dle jednotlivých v kových skupin.  
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Tab. 3.17 Pr m rné bodové hodnocení dle v kových skupin za oblast personál 

charakteristika 

pr m rné bodové hodnocení 
spokojenosti v jednotlivých 

v kových skupinách 

18-30 31-40 41-50 51 a více 

2.9 P ístup ke klientovi 4,5 4,5 4,5 4,8 
2.10 Styl vyjad ování personálu 4,4 4,4 4,5 4,8 
2.11 Srozumitelnost podávaných 
informací 3,9 4,1 4,4 4,5 
2.12 Ochota personálu 4,1 4,7 4,5 4,8 
2.13 Vcít ní se do situace klienta 3,8 4 3,9 4,3 
2.14 Odbornost personálu 4,5 4,7 4,8 4,7 
2.15 Upravenost personálu 4,5 4,6 4,4 4,8 
2.16 Rychlost p i odbavování klient  3,9 4,2 4,1 4,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Stanovení nulové a alternativní hypotézy: 

H0: pr m rné bodové hodnocení spokojenosti se dle v ku dotázaných klient  neliší 

H1: pr m rné bodové hodnocení spokojenosti se dle v ku dotázaných klient  navzájem liší 

 

Dalším krokem bude provedení výpo t  základních popisných charakteristik pro 

všechny t ídní soubory. Výpo ty jsou uvedeny v Tab. 3.18. 

Tab. 3.18 Hodnoty základních popisných charakteristik- personál 

  po et pr m r variabilita 
18-30 8 4,2 0,31 
31-40 8 4,4 0,27 
41-50 8 4,3875 0,27 

51 a více 8 4,65 0,19 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Jelikož se rozsahy jednotlivých t ídních výb r  ani jejich variability p íliš neliší, jsou 

spln ny podmínky pro použití analýzy rozptylu. 

Výpo et testovacího kritéria F a kritické hodnoty F krit 

Testování bylo provedeno na hladin  významnosti 5 %.  
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Hodnota testovacího kritéria je z ejmá z následující Tab. 3.19. 

 

Tab. 3.19 Výstup programu Excel- ANOVA: pro jeden faktor oblast personál 

Faktor 
Výb r Po et Sou et Pr m r Rozptyl 

18-30 8 33,6 4,2 0,094286 
31-40 8 35,2 4,4 0,074286 
41-50 8 35,1 4,3875 0,075536 
51 a více 8 37,2 4,65 0,037143 

 

ANOVA 

Zdroj variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 

P F krit 

Mezi výb ry 0,818438 3 0,272813 3,88 0,019435 2,946685 
Všechny výb ry 1,96875 28 0,070313 

Celkem 2,787188 31         
Zdroj: Vlastní zpracování 

Ur ení hodnoty testovacího kritéria F 

Z Tab. 3.19 je z ejmé, že hodnota testovacího kritéria F je 3,88. Tato hodnota je 

vypo ítána jako podíl meziskupinového rozptylu a rozptylu vnitroposkupinového. Tato 

hodnota je vypo ítána jako podíl meziskupinového rozptylu a rozptylu vnitroposkupinového. 

Meziskupinový rozptyl je použit vzorec (2.3), pro vnitroskupinový rozptyl vzorec (2.4) 

hodnoty. Pro výpo et hodnoty F je použit vzorec (2.10). Tyto vzorce jsou uvedeny v kapitole 

2.5. 

Výpo et: 0,272813/0,070313 = 3,88 

Ur ení kritické hodnoty F krit 

Kritickou hodnotou tohoto srovnávacího testu je 1- p kvantil Firsherova rozd lení, 

tedy hodnota F1-p (k-1;n-k).  

V tomto p ípad : F 0,95 (3;28) => výsledná hodnota je 2,946685, viz Tab.3.19. 

 

 

meziskupinový rozptyl 

vnitroskupinový rozptyl 
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Rozhodnutí a záv r 

Z tabulky je z ejmé, že hodnota testovaného kritéria F 3,88 je v tší než F krit. 

2,946685 ( F<F krit ), => je spln na podmínka pro zamítnutí nulové hypotézy (viz vzorec 

2.11), proto tedy zamítáme hypotézu H0 a p ijímáme hypotézu H1 - pr m rné bodové 

hodnocení spokojenosti se dle v ku dotázaných klient  navzájem liší. To znamená, že 

spokojenost klient  pobo ky se liší dle v ku. Každá v ková skupina má z ejm  jiné 

požadavky p i pln ní jednotlivých charakteristik uvedených v dotazníkovém šet ení.  

Pro zlepšení spokojenosti v oblasti personál by m l být zvolen diferencovaný p ístup. 

Je t eba blíže analyzovat požadavky v rámci jednotlivých v kových skupin. Dle pr m rných 

výsled  spokojenosti (viz. Tab. 3.17) se za kritickou skupinu dá ozna it v ková skupina 18-

30. Na tuto kritickou skupinu je t eba se zam it p i návrzích pro zlepšení situace v oblasti 

personál. 
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4 Vyhodnocení dat a doporu ení pro zlepšení spokojenosti 

klient  

 

4.1 Metoda Pouze spokojenost 

Dle analýzy metody Pouze spokojenost v kapitole 3.3.4 bylo pomocí Paretova pravidla 

ur eno, že mezi ak ní priority by m ly pat it celkem 4 charakteristiky. P ehled charakteristik 

s jejich pr m rnou spokojeností zobrazuje Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Se azení ak ních priorit dle metody Pouze spokojenost 

charakteristika pr m rná spokojenost 
1.5 Parkování 2,34 
1.6 Dostupnost informa ních materiál  3,82 
2.13 Vcít ní se do situace klienta 4,11 
2.11 Srozumitelnost podávaných informací 4,33 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejnižší spokojenost vykazuje charakteristika 1.5 Parkování. Pr m r 2,34 znamená, že 

jsou klienti s touto charakteristikou nespokojeni a tomuto problému by se m l management 

organizace v novat a zlepšit tak spokojenost klient . Management by se m l zabývat také 

problémem nedostatku informa ních leták  na pobo ce, nebo  spokojenost s touto službou 

není uspokojivé. Priorita 2.13 „Vcít ní se do situace klienta“ a 2.1 „Srozumitelnost 

podávaných informací“ p esahují svým hodnocením hranici bodu 4, což znamená, že jsou 

klienti s t mito charakteristikami spíše spokojeni. Nicmén  tyto ak ní priority pat í do oblasti 

hodnocení personálu, kde bylo hodnocení vysoké a v jiných charakteristikách dosahovalo 

tém  bodu 5, a z tohoto d vodu se tyto charakteristiky nesmí p i návrzích na zlepšení 

opomíjet. 
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4.2 Metoda Spokojenost – d ležitost 

 Z diagramu metody Spokojenost – d ležitost (Obr. 2.2) bylo usouzeno, že 7 z 8 

charakteristik pat í do 1 kvadrantu, který je vyhrazen pro „vynikající“ charakteristiky.  

Vzhledem k ú elu této metody, která porovnává míru pr m rné spokojenosti a míru 

pr m rné d ležitosti je d ležité brát v potaz nejen d ležitost jednotlivých charakteristik, ale i 

míru jejich spokojenosti. Jelikož 7 z 8 charakteristik dosahuje vysoké d ležitosti, je podstatné 

p ihlížet k pr m r m spokojenosti. Je tedy d ležité se zam it p edevším na charakteristiky, 

které vykazují vysokou d ležitost a nejnižší spokojenost. 

V rámci analýzy metody Spokojenost- d ležitost byly pomocí Paretova pravidla 

vybrány, stejn  jako u metody Pouze spokojenost, také celkem 4 ak ní priority za oblasti 

pobo ka a personál. Jednotlivé ak ní priority jsou uvedeny v následující tabulce, která 

vy ísluje hodnoty pr m rné spokojenosti a d ležitosti prioritních charakteristik. 

 

Tab. 4.2 Se azení ak ních priorit dle metody Spokojenost- d ležitost 

charakteristika pr m rná spokojenost pr m rná d ležitost 
2.11 Srozumitelnost podávaných informací 4,33 4,83 
2.13 Vcít ní se do situace klienta 4,11 4,8 
1.5 Parkování 2,34 4,68 
1.6 Dostupnost informa ních materiál  3,82 4,34 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce jsou se azeny charakteristiky dle d ležitosti sestupn - od nejvyšší míry 

pr m rné d ležitosti. Hodnocení d ležitosti všech priority je nad hodnotu 4. Nejvyšší 

d ležitosti pro klienty má priorita 2.11 „Srozumitelnost podávaných informací“. Dosahuje 

pr m rné d ležitosti 4,83 p i pr m rné spokojenosti 4,33. Druhá v po adí d ležitosti je 

charakteristika 2.13 „Vcít ní se do situace klienta“ s mírou pr m rné d ležitosti 4,8 p i 

pr m rné spokojenosti 4,11. Následuje charakteristiky oblasti pobo ka- 1.5 „Parkování“ a 1.6 

„Dostupnost informa ních materiál “. Po adí ak ních priorit se ve srovnání s metodou Pouze 

spokojenost zm nilo.  
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4.3 Diferen ní analýza 

Z analýzy v kapitole 3.6 byly dle diference ur eny 4 ak ní priority, které by m ly 

brány v úvahu p i zvyšování spokojenosti klient .   

 

Tab. 4.3 Se azení ak ních priorit dle Diferen ní analýzy 

. otázky 
pr m rná 

spokojenost 
pr m rná 
d ležitost 

diference 

1.5 Parkování 2,34 4,68 2,34 
2.13 Vcít ní se do situace klienta 4,11 4,8 0,69 
1.6 Dostupnost informa ních leták  3,82 4,34 0,52 
2.11 Srozumitelnost podávaných 
informací 4,33 4,83 0,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak m žeme vy íst z tabulky, nejv tší diference- rozdílu mezi pr m rnou d ležitostí a 

pr m rnou spokojeností dosahuje charakteristika 1.5 Parkování. Diference této 

charakteristiky dosahuje hodnoty 2,34, co je oproti jiným vysoká hodnota. Tato 

charakteristika je velmi d ležitá pro zvýšení spokojenosti klient . Zlepšení tohoto faktoru 

povede k zna nému zvýšení celkové spokojenosti. Ostatní 3 ak ní priority nevykazují velkou 

diferenci, nicmén  snahy o jejich zlepšení by se nem ly zanedbávat. 

 

4.4 P ehled ak ních priorit 

Tab. 4.4 Srovnání po adí ak ních priorit dle použitých metod 

. otázky Pouze 
spokojenost 

Spokojenost - 
d ležitost 

Diferen ní 
analýza 

1.5 Parkování 1. 3. 1. 
1.6 Dostupnost informa ních leták  2. 4. 3. 
2.11 Srozumitelnost podávaných 
informací 4. 1. 4. 
2.13 Vcít ní se do situace klienta 3. 2. 2. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka znázor uje p ehled ak ních priorit, které byly vybrány na základ  vybraných 

metod. Nejh e dopadla charakteristika 1.5 „Parkování“, která byla na základ  dvou metod 
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ozna ena za první v po adí priorit. Za druhou nejhorší m žeme považovat charakteristiku 

2.13 „Vcít ní se do situace klienta, která se ve dvou metodách dvakrát umístila na druhém 

míst  v žeb í ku priorit. T etí a tvrtou nejhorší charakteristikou v po adí je 1.6 „Dostupnost 

informa ních leták “ a 2.11 „Srozumitelnost podávaných informací“. Dv  priority ke zlepšení 

jsou tedy z oblasti pobo ka a dv  z oblasti personál. Na tyto prioritní charakteristiky, na které 

je nutné se zam it a navrhnout vhodná opat ení, která povedou ke zlepšení spokojenosti 

klient  pobo ky OSSZ v Novém Ji ín . 

 

4.5 Index spokojenosti zákazníka 

V kapitole 3.3.4 byl proveden výpo et Indexu spokojenosti zákazníka. Následující 

tabulka je výstupem této kapitoly. Jsou v ní vyjád eny jednotlivé indexy spokojenosti za 

jednotlivé v kové skupiny a celkový Index spokojenosti klient  pobo ky OSSZ v Novém 

Ji ín . 

Tab. 4.5 Výsledné indexy spokojenosti 

v ková skupina 
ISZ (v 

%) 
18-30 75 
31-40 81 
41-50 82 
51 a více 86 

celkový ISZ 81 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základ  výpo t  Index  spokojenosti za jednotlivé v kové kategorie a celkového 

Indexu spokojenosti bylo zjišt no, že klienti OSSZ pobo ky Nový Ji ín jsou spokojeni jak 

s pobo kou, tak s personálem. Spokojenost klient  v t chto dvou oblastech ve svém pr m ru 

p esahuje 80 %. Což je velice dobrý výsledek. Nicmén  je zde velký prostor pro zm ny a 

zlepšení situace. 

Z index  spokojenosti za jednotlivé v kové kategorie lze vy íst, že nejvíce spokojeni 

jsou klienti adící se do v kové skupiny 50 a více. Jejich spokojenost je 86 %, co p esahuje 

pr m rnou spokojenost o 5 %. Druhou nejvíce spokojenou skupinou jsou klienti v kov  od 

41 do 50 let. Tito jsou spokojeni na 82 % a také p esahují pr m rnou hodnotu spokojenosti. 
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Spokojenosti shodné s celkovým pr m rem dosahuje v ková skupina v rozmezí od 31 do 40 

let. Nejmén  spokojeni jsou klienti od 18 do 30 let. Jejich spokojenost dosahuje 75 %, což je 

o 6 % mén  než je celkový pr m r.  

 

Dle jednofaktorové analýzy rozptylu (viz. podkapitola 3.3.5) jsou klienti skupin p i hodnocení 

oblasti pobo ka stejn  spokojeni- bez ohledu na v ku. Je tedy na míst  zvolit jednotný p ístup 

ke zlepšování.   

Naopak spokojenost klient  v hodnocení personálu se liší dle v ku. To znamená, že 

každá v ková skupina má z ejm  jiné požadavky p i pln ní jednotlivých charakteristik v této 

oblasti. Pro zlepšení spokojenosti v oblasti personál by m l být zvolen diferencovaný p ístup.  

 

4.6 Vyhodnocení ostatních otázek 

Otázka . III- Máte n jaké výhrady v oblasti poskytování služeb? V p ípad , že ano, 

vypište je. 

Tab. 4.6 Výsledky otázky . III 

ANO NE 

3 119 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pouze 3 respondenti z celkových 122 m li výhrady související s poskytováním služeb. 

Z toho 2 krát šlo dlouhé ekání a jednou m l respondent problém s vst ícností personálu.  

Tyto výsledky ukazují, že jsou klienti se službami OSSZ spokojeni. 

 

 

 

 



 
 

Otázka . IV- Existuje n

vypište pomocí jednotlivých bod

Graf 4.1 Grafické znázorn

Zdroj: Vlastní zpracování 

Své požadavky uvedlo v

otázku nevyplnilo. N kte í uvedli pouze jeden požadavek, jiní 2, 3 i více. D

grafu je z ejmé, že nejvíce respondent

automatem. Tento požadavek se vyskytuje 19 krát.

p isp lo i po ízení literatury a 

požadavky by m ly být prioritami

spokojenosti by p isp la také hudba, která by zn

zútuln ní klientského centra, v

velkého „návalu“ klient . 
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Existuje n co, co by p isp lo ke zvýšení Vaší spokojenosti? Poznatky 

vypište pomocí jednotlivých bod  nebo n kolika v t. 

 

Graf 4.1 Grafické znázorn ní otázky . IV 

Své požadavky uvedlo v otázce . IV celkem 40 respondent . 82 respondent

í uvedli pouze jeden požadavek, jiní 2, 3 i více. D

ejmé, že nejvíce respondent  by si p álo, aby pobo ka disponovala nápojovým 

Tento požadavek se vyskytuje 19 krát. K zvýšení spokojenosti 14 klient

ízení literatury a asopis , kterými by si klienti krátili dobu 

prioritami p i úvahách o zlepšení spokojenosti klient

la také hudba, která by zn la z rozhlasu, v tší plocha k

centra, v tší vst ícnost personálu a v tší množství p

lo ke zvýšení Vaší spokojenosti? Poznatky 

 

. 82 respondent  tuto 

í uvedli pouze jeden požadavek, jiní 2, 3 i více. Dle sloupcového 

ka disponovala nápojovým 

zvýšení spokojenosti 14 klient  by 

, kterými by si klienti krátili dobu ekání.  Tyto dva 

ahách o zlepšení spokojenosti klient . K vyšší 

tší plocha k parkování, 

tší množství p epážek v dob  



 
 

Otázka . V- Došlo n

v d sledku kterého vznikly komplikace a musel/a jste v

Tab

Zdroj: Vlastní zpracování 

V devíti p ípadech došlo k

zkomplikovalo situaci, a museli v

na 93 %. V tomto ohledu by se m

mohla být stanovena na 98 %.

 

Otázka . VI- Vyzna

celkovou spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb pobo

 

                                       Tab. 4.8 Vyhodnocení otázky 

Spokojen Spíše spokojen

85 33 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.2 Grafické znázorn

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Došlo n kdy p i vy izování Vaší v ci k chybnému podání informací, 

sledku kterého vznikly komplikace a musel/a jste v c ešit znovu? Ozna

Tab. 4.7 Vyhodnocení otázky . V 

ANO NE 

9 113 

ípadech došlo k chybnému podání informací, které respondent

zkomplikovalo situaci, a museli v c ešit znovu. Úsp šnost vy ízených žádostí je tedy pln

tomto ohledu by se m ly ud lat ur ité kroky k náprav . Úsp

novena na 98 %. 

Vyzna ením jedné možnosti z vymezené hodnotící škály vyjád

kvalitou poskytovaných služeb pobo ky OSSZ Nový Ji

4.8 Vyhodnocení otázky . VI 

píše spokojen Nevím Spíše nespokojen 

4 0 

Graf 4.2 Grafické znázorn ní otázky . VI 

 

chybnému podání informací, 

ešit znovu? Ozna te ANO nebo NE. 

chybnému podání informací, které respondent m 

ízených žádostí je tedy pln no 

. Úsp šnost pln ní by 

vymezené hodnotící škály vyjád ete 

ky OSSZ Nový Ji ín. 

Nespokojen 

0 



 
 

Možnost „spokojen“ s 

spokojeno“ bylo 33 klient  (27

možnosti (spíše nespokojen a nespokojen) nebyly ozn

dokazují, že si pobo ka OSSZ v

Nicmén , výsledky analýz (viz kapitoly 4.1, 4.2, 4.3, 4.5) 

vylepšení m že dosahovat ješt

Vyhodnocení filtra ních otázek

Graf 4.3 Grafické znázorn

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvíce po etnou skupinou výzkumu jsou st

celkem 84, což iní asi 69 %. V

vzd láním, kterých je 21 (asi 17 %) a respondent

je asi 13 %.  

Graf 4.4 Gra

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 kvalitou poskytovaných služeb zvolilo 85 klient

 (27 %) a možnost „nevím“ ozna ili 4 (asi 

možnosti (spíše nespokojen a nespokojen) nebyly ozna eny ani jedním klientem.

ka OSSZ v Novém Ji ín  vede v hodnocení spokojenosti velmi dob

analýz (viz kapitoly 4.1, 4.2, 4.3, 4.5) dokazují, že existují aspekty, jejichž 

že dosahovat ješt  vyšší pln ní spokojenosti. 

ních otázek 

Graf 4.3 Grafické znázorn ní otázky . VII - vzd lání

etnou skupinou výzkumu jsou st edoškolsky vzd laní respondenti, je jich 

iní asi 69 %. V po adí po etnosti následují respondenti s

asi 17 %) a respondent  se základním vzd láním 

Graf 4.4 Grafické znázorn ní otázky . VII- v k 

 

kvalitou poskytovaných služeb zvolilo 85 klient  (70 %), „spíše 

asi 3 %). Ostatní dv  

eny ani jedním klientem. Výsledky 

hodnocení spokojenosti velmi dob e. 

existují aspekty, jejichž 

lání 

 

laní respondenti, je jich 

následují respondenti s vysokoškolským 

láním je celkem 16, což 
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Z grafu je patrné, že klientské centrum navšt vují klienti adící se do v kové skupiny 

51 a více. Z celkového po tu klient  tvo í tato skupina asi 58 %. Druhou nejvíce po etnou 

skupinou co se tý e návšt vy pobo ky, jsou klienti ve v kovém rozmezí 31-40. T chto bylo 

23, což tvo í asi 19 % z celku. V po adí t etí v kovou skupinou je skupina od 18 do 30-ti let, 

je jich celkem 17 a tvo í asi 14 % a nejmén  po etnou skupinou co se tý e návšt vy pobo ky, 

byla skupina klient  ve v kovém rozmezí 41-50, což je asi 9 % z celkového po tu klient , 

kte í pobo ku navštívili. 

 

Doporu ení a návrhy ke zvýšení spokojenosti klient  

Analýzou dat zjišt ných dotazníkovým šet ením byly zjišt ny faktory, kterým by 

OSSZ Nový Ji ín, m la v novat zvýšenou pozornost. Organizace by m la uskute nit kroky, 

které p isp jí ke zm n  sou asného stavu t chto krizových faktor  a u init opat ení, která 

povedou k vyšší spokojenosti klient  pobo ky.  

 

4.7 Doporu ení pro oblast pobo ka 

 

Spokojenost klient  v rámci oblasti pobo ka dopadla velice pozitivn . Šest z osmi 

zkoumaných faktor  p esahuje 80% spokojenost. Nicmén  dle analýz bylo zjišt no, že 

pr m rnou spokojenost oblasti pobo ka výrazn  zhoršuje charakteristika „Parkování“. OSSZ 

se nachází u hlavní pozemní komunikace v bezprost ední blízkosti n kolika ú ad  a firem. 

V blízkosti je pouze jedno malé parkovišt , které slouží zejména zam stnanc m okolních 

firem. Klienti parkují v tšinou p i okrajích p ilehlých ulic nebo v blízkosti centra m sta, kde 

je parkovacích míst více, nicmén  cesta z centra na pobo ku OSSZ trvá nejmén  deset minut. 

Nedostatek parkovacích míst je velkým problémem již n kolik let. Vedení pobo ky si je toho 

problému v domo a výzkumem spokojenosti se jen utvrdilo v d ležitosti ešení tohoto 

problému. ešení nových parkovacích ploch je proto na míst . OSSZ sice nevlastní žádný 

pozemek, který by byl vhodný pro vybudování parkovišt , nicmén  sousedí s firmou, která 

disponuje velkou nevyužitou plochou. Jedinou možnou alternativou se jeví odkup ásti této 

plochy a realizace budování vlastního parkovišt . Parkovací plocha by byla využívána pouze 

zam stnanci a klienty OSSZ. Zam stnanci by byli vybaveni VIP parkovacími kartami, klienti 
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by p i výjezdu p es bezpe nostní závoru prokázali návšt vu pobo ky po adními lístky, které 

jim jsou vygenerovány vyvolávacím systémem na klientském centru. K úspo e parkovacích 

míst by p isp lo také vybudování kolárny, což by bylo p ínosné nejen z hlediska úspory 

pakovacích míst, ale z hlediska ekologického. 

Dostupnost informativních materiál , jako druhý faktor nejhorší v hodnocení 

spokojenosti klient , je dle mého názoru opravdu problémem. eskou správou sociálního 

zabezpe ení je vydána spousta publikací, nicmén  tyto publikace se nachází asto jen 

v elektronické podob  na webových stránkách OSSZ. Vydané publikace v tišt né podob  pro 

klienty OSSZ v podstat  nejsou k dispozici. I když v dnešní dob  vše sp je k elektronické 

komunikaci, p ece jen všichni klienti nejsou na takové úrovni, co se tý e po íta ové 

gramotnosti, aby byli schopni si informace zjistit pomocí internetu. Mladší generace 

s elektronickou komunikací nemá problém, nicmén  dle výzkumu nejvíce po etnou skupinou, 

která využívá služeb OSSZ je skupina nad 51 let, a ti mají stále v tší d v ru ve vytisknuté 

materiály. ešením je proto po ízení panelu, kde by byly klient m k dispozici jednotlivé 

informa ní materiály a brožury, které SSZ vydává. Panel s brožurami by mohl být umíst n 

v prostoru klientského centra. Klienti by si tyto publikace mohli pro ítat b hem ekání, než se 

dostanou na adu, v p ípad  zájmu si je odnést dom . Doba ekání se zkrátí tím, že se zkrátí 

doba obsluhy. Tu je možno minimalizovat nejen dovedností a schopností na stran  obsluhy, 

ale také pomocí dob e informovaného klienta, který pak rychleji a p esn ji formuluje své 

pot eby a požadavky. Po ízení informa ního panelu sice vyžaduje nemalou investici, nicmén  

klient m by tato zm na umožnila lepší orientaci a p ehled ve vy izované v ci p i jednání 

s personálem. Tím by také mohla odpadat nervozita, která bývá astá p i p ímém jednání a 

docházelo by také k odstran ní pocitu nepochopení z pozice klienta i zam stnance p i 

jednání. 

Co se tý e hodnocení oblasti pobo ka, jak už bylo zmín no, dosahuje tato oblast velmi 

vysokého hodnocení. V otev ených otázkách klienti zmínili ur ité nedostatky, které nem ly 

být opomíjeny v uvažování p i zlepšování sou asného stavu. V tšina nedostatk  se týká 

pohodlí p i ekání. Dlouhé ekání je klient m možno zp íjemnit poslechem rádia nebo 

poskytnutím literatury ke tení. Ur ité nedostatky klienti projevovali v dotazníkovém šet ení 

v oblasti možnosti ob erstvení p i ekání. Navrhovala bych proto po ízení nápojového 

automatu pro možnost koup  nápoje i kávy.  
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4.8 Doporu ení pro oblast personál 

Hodnocení personál je dle dotazníkového šet ení na vysoké úrovni. Klienti dle 

výsledk  vykazují spokojenost v pr m ru vyšší než 90 %. Spokojenost všech zjiš ovaných 

charakteristik je vyšší než 80 %. P esto je stále co zlepšovat. Nejnižší spokojenost v této 

oblasti dosahuje charakteristika „Vcít ní se do situace klienta“. Tuto charakteristiku je možné 

z pohledu klienta považovat za velmi d ležitou, proto je t eba u init opat ení, která zajistí 

vyšší pln ní spokojenosti této charakteristiky. Vyšší zajišt ní spokojenosti vztahu klienta 

k zákazníkovi je v tšinou ur eno samotným zam stnancem a jeho motivací k práci. 

Spokojenost zákazníka s personálem v tšinou odráží spokojenost samotného zam stnance. 

V první ad  je d ležité zajistit zam stnanc m pohodové a p átelské prost edí k výkonu své 

práce. Úkolem zam stnavatele by m lo být své zam stnance vhodn  motivovat a stimulovat.  

ešením by mohlo být za azení v tšího po tu školení. Jednalo by se o školení odborných 

znalostí, ale také o kurzy komunika ních dovedností, kurzy jednání s klientem a p ístupu 

k n mu. Díky tomu by docházelo nejen k rozši ování odborných poznatk , ale také k rozvoji 

osobnosti zam stnanc . Zam stnanci OSSZ byli b hem minulého roku odborn  školeni jen 

3x. Kurzy a školení komunika ních dovedností a jednání s klientem SSZ neposkytuje 

prakticky v bec. 

SSZ by mohla svým zam stnanc m zajistit kurz komunikace se zákazníkem a 

osobního rozvoje. Ideálním ešením by bylo rozd lení kurz  do t í tematických celk : 

1. Klientský p ístup 

Tento tematický celek by m l být zam en na profesionální jednání s klientem. D raz 

by byl kladen na d ležitost prvního dojmu, klasifikace r zných typ  klient  a zp sob jednání 

s nimi, zásady komunikace s klientem a postup osobního jednání. P ínosem bude zkvalitn ní 

komunikace s klienty, posílení d v ry klient  v organizaci a podpora dobrého jména 

organizace.  

2. Telefonická komunikace s klientem 

Náplní druhého celku by m la být aplikace klientského p ístupu pro podmínky 

telefonického kontaktu, specifika komunikace po telefonu a klí ové dovednosti pro hladký 
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pr b h telefonického hovoru. P ínosem tohoto celku by m lo být zvýšení úrovn  komunikace 

po telefonu s klienty a se spolupracovníky. 

3. Zvládání pracovní zát že 

T etí tematický celek kurzu by mohl být zam en na osobní rozvoj zam stnanc . 

St žejními body tohoto kurzu by bylo zvládání pracovní zát že a stresu, zp soby jeho 

p ekonávání, ešení stresu v r zných situacích a prevence stresu. P ínos tohoto celku spo ívá 

posílení psychické pohody, která by se m la projevit p i komunikaci s klientem. 

Kurz skládající se ze t í tematických celk  by byl uskute n n b hem jednoho roku.  

Pro každý celek by m l být vymezen vždy jeden pracovní den a každý následující celek by 

m l být uskute n n s asovým odstupem ty  m síc  od p edešlého. Kurz by m li absolvovat 

všichni zam stnanci vždy p i p ijetí do pracovního pom ru, a pak vždy po p ti letech.  

Spokojenost klient  s personálem by mohla být sledována a vyhodnocována 

každoro n . Nástrojem pro neustálé zlepšování v této oblasti by mohlo být zjiš ování 

spokojenosti pomocí dotazník  a také metody Mystery Shopping. Podstatou této metody je 

zjiš ování pln ní p esn  daných úkol  (ur ených vnit ní sm rnicí), které by m l zam stnanec 

v rámci práce s klientem plnit. Toto zjiš ování je provád no tzv. Mystery Shopperem- 

nezávislým pozorovatelem z vn jšku organizace, jehož úkolem pomocí checklist  zazna it 

spln ní i nespln ní p edepsaných krok  p i komunikaci s klientem. S p ihlédnutím k 

výsledk m  jednotlivých metod, by mohli být zam stnanci OSSZ ohodnocováni. Návrh 

checklistu pro použití metody Mystery Shopping je uveden v P íloze . 8. 
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5 Záv r 
 

Diplomová práce je v nována problematice spokojenosti klient  OSSZ pobo ky 

v Novém Ji ín .  

Cílem diplomové práce je nalézt faktory, které negativn  ovliv ují celkovou 

spokojenost klient  ve vybrané pobo ce Okresní správy sociálního zabezpe ení a dle 

zjišt ných výsledk  navrhnout opat ení pro zvýšení spokojenosti klient  této pobo ky. Mezi 

díl í cíle pat í zjistit spokojenost v oblasti pobo ka a personál, a to s využitím n kolika 

vybraných metod, v t chto oblastech ur it priority, na tyto priority se zam it a navrhnout 

opat ení ke zvýšení spokojenosti klient  do budoucna. 

Prvním krokem bylo nastudování tuzemské a cizojazy né literatury související 

s problematikou m ení spokojenosti zákazníka. Tato literatura byla podkladem pro 

vypracování teoretické ásti a jakýmsi vodítkem p i zpracovávání aplika ní ásti diplomové 

práce. První- teoretická kapitola je v nována problematice managementu kvality, definování 

služeb, spokojenosti zákazníka a postupu p i m ení a monitorování spokojenosti zákazníka. 

Následující ást popisuje v krátkosti SSZ.  Její organizaci, historii a innosti. 

Aplika ní ást se zabývá samotným výzkumem spokojenosti zákazníka. Praktická ást 

popisuje p ípravnou etapu výzkumu, ve které bylo t eba p edevším nadefinovat cíl, 

zanalyzovat sou asnou situaci a všechny kroky pe liv  naplánovat. V této ásti došlo 

k analýze a vyhodnocení dat, které byly získány na základ  dotazníkového šet ení. 

V aplika ní ásti jsou použity metody spokojenosti zákazník . Jedná se o metodu Pouze 

spokojenost, Spokojenost- d ležitost, Diferen ní analýza, Index spokojenosti zákazníka. 

Závislost jednotlivých faktoru byla zkoumána pomocí statistického testu ANOVA pro jeden 

faktor. Pomocí t chto metod byly stanoveny prioritní charakteristiky, které je nutné zlepšit a 

v novat jim zvláštní pozornost, nebo  jsou klí ové pro zvýšení spokojenosti klient  pobo ky.  

Analýza dat ukázala, že spokojenost klient  je nad o ekávání vysoká. Nejvíce 

spokojeni jsou klienti s istotou prostoru pobo ky, odborností personálu a ochotou personálu. 

Na druhé stran  nejmén  spokojeni jsou s možností parkování v okolí pobo ky, dostupností 

informa ních materiál  a nedostate ným vcít ním se personálu do situace klienta. 
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Záv re ná ást diplomové práce je v nována návrhu doporu ení, která by m la vést ke 

zlepšení situace spojené se spokojeností klient  OSSZ v Novém Ji ín .  
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