
 
 

 

  



 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení spokojenosti zákazníků v obchodní firmě 

Evaluation of Customer Satisfaction in the Retail Company 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Kristýna Zemanová  

 

Vedoucí diplomové práce:  doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz  

 

 

 

Ostrava 2015 



 
 

              

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych tímto poděkovat vedoucímu práce panu doc. Dr. Ing. Pavlovi Blecharzovi 

za odbornou pomoc a věnovaný čas při vypracování bakalářské práce a paní Evě Horkelové, 

za firmu Tesco Stores ČR a. s., za poskytnutí informací a věnovaný čas. 

  



 
 

Obsah 

1 Úvod ......................................................................................................................................... 3 

2 Teoretické možnosti hodnocení spokojenosti zákazníků ............................................................. 5 

2.1 Kvalita ........................................................................................................................................... 5 

2.1.1 Atributy kvality ...................................................................................................................... 5 

2.1.2 Znaky kvality .......................................................................................................................... 6 

2.2 Zákazníci ....................................................................................................................................... 7 

2.2.1 Definice zákazníka a jeho požadavky ..................................................................................... 7 

2.2.2 Spokojenost zákazníků........................................................................................................... 8 

2.2.3 Loajální zákazník .................................................................................................................. 10 

2.3 Metody měření spokojenosti ..................................................................................................... 12 

2.4 Dotazník ..................................................................................................................................... 13 

2.4.1 Definování otázek ................................................................................................................ 14 

2.4.2 Volba vhodné formy dotazníku ........................................................................................... 16 

2.4.3 Výběr a velikost vzorku ........................................................................................................ 17 

2.4.4 Výběr vhodné metody pro sběr dat ..................................................................................... 19 

2.5 Informace ................................................................................................................................... 20 

2.6 Vyhodnocení dat ........................................................................................................................ 22 

2.6.1 Okno zákazníka .................................................................................................................... 23 

2.6.2 Index spokojenosti zákazníků .............................................................................................. 24 

2.6.3 Diferenční analýza neboli „Gap analýza“ ............................................................................. 26 

3 Charakteristika vybrané obchodní firmy ................................................................................... 27 

3.1 Vize a hodnoty firmy Tesco ........................................................................................................ 28 

3.2 Zaměstnanci ............................................................................................................................... 29 

3.3 Základní údaje o pobočce ve Valašském Meziříčí ....................................................................... 29 

3.3.1 Organizační struktura .......................................................................................................... 30 

4 Analýza spokojenosti zákazníků a doporučení pro její zlepšení .................................................. 33 

4.1 Cíl výzkumu................................................................................................................................. 33 

4.2 Dotazník ..................................................................................................................................... 33 

4.3 Analýza výsledků ........................................................................................................................ 34 

4.3.1 Analýza identifikačních otázek............................................................................................. 34 

4.3.2 Analýza otevřených otázek .................................................................................................. 40 

4.3.3 Analýza spokojenosti ........................................................................................................... 44 



 
 

4.4 Shrnutí, doporučení, ................................................................................................................... 48 

4.4.1 Shrnutí vyhodnocených otázek č. 1 – 7 a 11 ........................................................................ 48 

4.4.2 Shrnutí vyhodnocených otázek č. 9, 10, 12 ......................................................................... 50 

4.4.3 Shrnutí vyhodnocené otázky č. 8 ......................................................................................... 51 

5 Závěr ....................................................................................................................................... 55 

Seznam použité literatury ........................................................................................................... 57 

Literatura .......................................................................................................................................... 57 

Internetové zdroje ............................................................................................................................ 58 

Seznam zkratek .......................................................................................................................... 59 

Seznam grafů ............................................................................................................................. 60 

Seznam obrázků ......................................................................................................................... 60 

Seznam tabulek .......................................................................................................................... 60 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce ........................................................................... 62 

Seznam příloh ............................................................................................................................ 63 

 



3 
 

1 Úvod 

V dnešním moderním světě plném informací ležících na dosah ruky je pro podniky 

těžké udržet si své zákazníky a udržet se vůbec na trhu mezi sílící konkurencí. 

Sílící tlak konkurence má velký vliv na boj o zákazníky. Zákazníci mají spoustu 

možností již předem si zjistit informace o dané firmě.  

Pro organizaci je velmi důležitý spokojený zákazník. Spokojený a loajální zákazník se 

vrací do firmy, se svou spokojeností se dělí s přáteli, rodinou a tím získává firma lepší 

postavení na trhu a upevňuje si své dobré jméno. Spokojený zákazník je předpokladem 

dlouhodobé existence firmy.  

Jeden nespokojený zákazník může odradit od nákupu dalších 10 budoucích zákazníků 

a to díky sdílení svých zkušeností, s nákupem služby nebo produktu, s rodinou, známými, 

kolegy atd. Není tedy dobré se zaměřovat pouze na získávání nových zákazníků, ale také 

pečovat o své stálé zákazníky.  

Odrazem spokojenosti je kvalita. V konkurenčním boji je důležité vyrábět kvalitní 

výrobky a poskytovat kvalitní služby. Kvalitní výrobky a služby směřují k spokojenému 

zákazníkovi. 

Každý zákazník vnímá jinou hodnotu, kterou mu výrobek přináší. Proto je nutné na 

začátek vymezit jaké hodnoty ovlivňují zákazníkovu spokojenost. 

Spokojenost je tedy nutné neustále sledovat, hodnotit a nacházet možnosti jak 

spokojenost zákazníků zvýšit. Organizace by měla mít vybudovaný vhodný systém pro 

sledování a měření spokojenosti.  

Výsledky průzkumů by se neměly brát na lehkou váhu, i když vyjdou téměř kladně. 

Firma by měla brát na vědomí, že je stále co zlepšovat a i z těchto nepatrných pohoršení 

v budoucnu může vzniknout problém a ze spokojených zákazníků se mohou stát zákazníci 

nespokojení. 

Podnik také nesmí „usnout na vavřínech“ a brát pouze jeden průzkum za rozhodující 

po celou dobu existence. Měření spokojenosti je neustálým koloběhem a mělo by se po určité 

době opakovat, aby bylo zjištěno, zda se spokojenost zákazníků nezměnila.   

Cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků obchodní firmy Tesco Stores 

ČR a. s. Ke splnění cíle této práce je nutné zpracovat teoretické aspekty, vytvořit dotazník. 

Získaná data analyzovat a výsledky dále zhodnotit a navrhnout případná řešení.  

Aby byla práce přehlednější, a bylo dosaženo snadněji cíle, byla bakalářská práce 

rozdělena na tři části.  
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Aby bylo možné data správně získat a vyhodnotit je, je nutné opřít se o teoretickou 

část, ve které budou vysvětleny základní pojmy, jako je kvalita, zákazník, dotazník, 

spokojenost, metody měření spokojenosti atd. Tyto teoretické prvky budou rozebrány v první 

kapitole. 

Ve druhé kapitole bude blíže popsána firma Tesco Stores ČR a. s. Dále bude popsána 

pobočka ve Valašském Meziříčí. Najdeme zde informace o zaměstnancích, zákaznících, 

organizační struktuře atd.  

Ve třetí části proběhne vyhodnocování výsledků. Vyhodnocování by nemohlo 

proběhnout bez získaných dat. Data budou získávána dotazníkovou metodou a budou 

shromážděny v praktické části. Následně bude proveden jejich rozbor pomocí diferenční 

analýzy. V případě nepříznivých výsledků budou navrhnuty příslušná opatření. 
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2 Teoretické možnosti hodnocení spokojenosti zákazníků 

2.1 Kvalita 

Kvalita neboli jakost je subjektivní pojem. Každý z nás klade jiné nároky na výrobky 

a služby, a proto si pod pojmem kvalita představuje každý něco jiného.   

Kvalita může být také chápána jako míra, kterou si určil podnik proto, aby zaujal 

zákazníka (Horovitz, 1994).  

„Kvalita je stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků“ (Blecharz, 2011, 

s. 9). Inherentním znakem rozumíme znak, který vytváří podstatu výrobku. Podmiňuje funkci, 

pro kterou byl výrobek navržen (Blecharz, 2011). 

Požadavek je vymezen jako potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se 

předpokládají nebo jsou závazné. (Veber, 2010).  

Důležité je nezapomínat na požadavky, které jsou dané závaznými předpisy – zákony, 

vyhlášky, normy, atd. (Nenadál, 2002).  

V dnešní době už většinou neplatí, že si lidé musí za kvalitnější výrobek připlatit více, 

než bylo zvykem. „Vyšší cena nemusí znamenat vyšší kvalitu“ (Blecharz, 2011, s. 21).   

 

2.1.1 Atributy kvality  

Kvalitě se dají přiřadit tři atributy – bezvadnost, kvalitativní parametry a stabilita, 

které budou podrobněji rozebrány níže (Veber, 2010). 

a) Bezvadnost  

Pokud výrobky nebo služby mají být považovány za kvalitní, nemohou mít jakékoliv 

vady či nedostatky. Nefungující, nebo poškozený výrobek či nenaplněnou službu zákazník 

zpravidla snadno odhalí. Tyto vady signalizují neschopnost výrobce či poskytovatele služby 

splnit základní požadavky, které jsou kladeny na dodávané výrobky a služby.  

b) Kvalitativní parametry  

Za kvalitní produkt je považován ten, který nabízí lepší parametry – např. výkon, 

rozsah funkcí, životnost, pohodlnost. Existují dvě polohy kvalitativních parametrů. První 

parametr se týká vlastností výrobku – co je dodáváno. Druhý parametr souvisí 

s doprovodnými službami při a po prodeji – předvedení výrobku, zabezpečení montáže, 

servis.  



6 
 

c) Stabilita  

Odběratelé, ale i zákazníci očekávají u výrobků vyrovnanou stabilitu s minimálními 

odchylkami, proto je v posledních letech kladen vyšší důraz na stabilitu. Stabilitu lze zajistit 

důslednou výstupní kontrolou nebo během přípravy, výroby atd.  

Vzájemný vztah mezi kvalitou produktu a služeb vyjadřuje následující obrázek.  

Obrázek č. 2.1 Kvalita produktu i doprovodných služeb 

 

    - 

Co 

dodáváme 

 

 

 

    + 

 

        +        - 

 

Zdroj: VEBER, J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, str. 12 

 

2.1.2 Znaky kvality 

Kvalita může být bráno jako veličina – technická, ekonomická, sociální a veličina 

s morálními aspekty (Blecharz, 2011). Tyto veličiny budou rozebrány níže.  

a) Technická veličina  

Jedná se o technické parametry, které při dosažení cílových hodnot zajištují  

stoprocentní požadované funkce po celou dobu využívání.  

b) Ekonomická veličina  

Zákazník posuzuje na jedné straně výrobek, který měl vyřešit jeho problém a na druhé 

straně náklady na pořízení a užívání produktu.  

c) Sociální veličina  

Požadavky zákazníka na kvalitu se mění se změnou společenských podmínek.  

Špatný produkt 

Kvalitní služba 

Špatný produkt 

Špatná služba 

Kvalitní produkt 

Kvalitní služba 

Kvalitní produkt 

Špatná služba 
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d) Veličina s morálními aspekty 

Výrobci by měli vyrábět výrobky tak, aby dosahovaly nominální cílové hodnoty, aby 

nedocházelo ke ztrátám u zákazníka nebo u výrobce.  

Podle způsobu zjišťování rozlišujeme dva znaky kvality: (Blecharz, 2011) 

 měřitelné - mezi měřitelné znaky řadíme teplotu, objem, tlak atd., dají se 

přesně vyjádřit – technické parametry, 

 neměřitelné – u neměřitelných znaků se využívá subjektivní hodnocení – 

estetické vlastnosti.  

Znaky kvality mohou být srovnávány – se standardy (technologické, podnikové 

normy), s požadavky zákazníka, s konkurencí (Blecharz, 2011). 

Srovnávat lze pouze srovnatelné – produkty se stejným zamyšleným použitím.  

 

2.2 Zákazníci  

2.2.1 Definice zákazníka a jeho požadavky  

„Zákazník platí za naše výrobky nebo služby a z jeho peněz jsou realizovány platy 

zaměstnanců a manažerů i další rozvoj firmy“ (Blecharz, 2011, s. 19). 

Zákazníkem může být kdokoliv, komu firma předává výsledky její aktivity. Je potřeba 

si uvědomit, kdo je pro firmu zákazníkem a u kterých skupin zákazníků bude měření 

spokojenosti probíhat (Nenadál, 2004). 

Nejdříve určujeme, kdo je pro firmu cílovým zákazníkem, co, kdy a kde kupuje. 

Až následně se provádí hlubší analýza potřeb zákazníka, jeho vnímání atd. (Kozel, 2011). 

„Cílem organizace je vytvořit, získat a udržet si zákazníka“ (Vaštíková, 2008, s. 25). 

Aby toto mohlo být uskutečněno, musí organizace vyrobit, vytvořit a dodat zboží nebo 

služby, které zákazník chce a ocení je (Vaštíková, 2008). 

Zákazník může být externí nebo interní. Za externího zákazníka považujeme například 

maloobchod, prostředníka, velkoobchod nebo konečného spotřebitele. Následující proces 

nebo pracoviště bereme za interního zákazníka (Blecharz, 2011). 

Zákazník určuje, která firma bude úspěšná, a která „zkrachuje“ (Foster, 2002).  

Požadavky zákazníka 

Požadavky rozumíme překlad hlasu zákazníka do srozumitelné řeči dodavateli. 

Obsahují potřeby a očekávání zákazníků (Nenadál, 2004). 
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Požadavky zákazníka mohou být děleny – z hlediska času na současné a budoucí, 

z hlediska stavu dělíme prvky na emocionální a racionální, podle úrovně jsou poté prvky 

děleny na primární a sekundární (Nenadál, 2004). 

 

2.2.2 Spokojenost zákazníků  

Zákazník má určité představy, požadavky a potřeby, které očekává od koupeného 

produktu. Po zakoupení zákazník vnímá skutečnou hodnotu a porovnává skutečnost 

s očekáváním. Spokojenost je souhrn pocitů vyvolaných tímto rozdílem (Nenadál, 2004). 

Existují lidé, kteří nebudou spokojeni nikdy s ničím. Na druhé straně najdeme lidi, 

kteří nejsou nároční a ke spokojenosti jim stačí málo. Mezi těmito dvěma možnostmi najdeme 

spoustu dalších variant spokojenosti (Nový, 2006). 

Obrázek č. 2.2 Kanův model spokojenosti zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti, str. 69 
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zákazníka 
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Bonbónky – nevelká skupina požadavků, která nesníží skutečnou spokojenost, pokud 

je zákazník nedostane nebo nevyužije. Pokud jsou poskytnuty, zákazník je mile překvapen. 

Samozřejmosti – velká skupina požadavků, která souvisí přímo s funkcí produktu. 

Nutnosti – malá skupina požadavků, která většinou nevede ke ztrátě zákazníků. 

Tyto požadavky mohou souviset s legislativou.  

Můžeme definovat tři základní typy spokojenosti: (Nenadál, 2004) 

 potěšení zákazníka – skutečnost převyšuje očekávání, 

 naprostá spokojenost zákazníka – skutečnost se rovná očekávání, 

 limitovaná spokojenost – skutečnost je menší než očekávání. Spokojenost 

zákazníka je nižší než v předchozích dvou případech. Roli zde hrají 

i individuální a subjektivní pocity.  

Stížnosti a reklamace bývají vyjádřením komunikace nespokojenosti zákazníků. 

Monitorování spokojenosti většinou nebere v potaz dynamiku trhu a rozsah nabídky 

konkurence (Nenadál, 2004). 

Dlouhodobá spokojenost zákazníka 

Pro rozumného prodejce je důležité, aby jeho produkt nebo služba nebyla prodána 

pouze jednou, ale vícekrát. Prodejce má zájem na tom, aby spokojenost zákazníka trvala co 

nejdelší dobu a zanechala v něm pozitivní stopu (Nový, 2006). 

Při dlouhodobé spokojenosti se zákazník chová odlišněji vůči prodejci než při 

momentální spokojenosti: (Nový, 2006) 

 doporučuje výrobky nebo služby prodejce druhým lidem,  

 při příštích nákupech se zákazník vrací opakovaně k danému prodejci,  

 cítí se trvale celkově spokojen – nejen s výrobky, ale i s celým nákupem, 

 zákazník je ochoten prodejci vyplnit dotazník, nebo se zúčastnit různých anket, 

 při konverzaci ve společnosti uvádí daného prodejce jako pozitivní příklad.  

Pokud u výrobků nebo služeb funkční vlastnosti nenaplňují očekávání je zákazník 

nespokojení nebo dokonce zklamaný (Kotler, 2007). 
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Důvody nespokojenosti zákazníka: (Nový, 2006) 

 zákazník má jiné přání a očekávání než předpokládá podnik – předpoklad 

ovlivňují zkušenosti prodejce, zkušený prodejce se nejdříve ptá a poté nabízí 

svůj produkt nebo službu,  

 podnik zná očekávání a přání zákazníka, ale nemůže je splnit – nedostatečná 

kvalita, očekává se zlepšení plnění přání zákazníka, 

 podnik nemůže přání a očekávání splnit z interních důvodů – například 

nedostačují informační technologie pro zpracování požadavků zákazníka. 

 

2.2.3 Loajální zákazník 

Loajalitou se rozumí chování zákazníka na trhu. Zákazník opakuje své objednávky 

a šíří pozitivní reference do okolí.  

Hlavní faktory loajality v konkurenčním prostředí – naprostá spokojenost, potěšení 

zákazníka, pozice dodavatele na trhu, setrvačnost a pohodlnost zákazníka, míra vzájemné 

závislosti mezi dodavatelem a zákazníkem (Nenadál 2004). 

Za určitých okolností (neexistence substitutů, omezená nabídka daného produktu nebo 

služby) nutí i nespokojené zákazníky zůstat zákazníky loajálními.  

Měření loajality je možné uskutečnit buď sledováním a poté vyhodnocením budoucích 

záměrů zákazníků, nebo měřením efektivní loajality.  

Pro zjištění budoucích záměrů zákazníků slouží otázky vztahující se k opakovaným 

nákupům, referencím do okolí – negativní i pozitivní, vztahující se k odhadům budoucích 

dodávek. 

Měření efektivní loajality můžeme zjistit z frekvence objednávek za určitý časový 

interval, nebo podle podílu zákazníků dané firmy na trhu, další z možností je zjištění setrvání 

zákazníků u dané firmy (Nenadál, 2002).  

Vztah mezi spokojeností a loajalitou vyjadřuje následující obrázek.  
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Obrázek č. 2.3 Matice spokojenosti a loajality zákazníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NENADÁL, J. a kolektiv Moderní systémy řízení jakosti: Quality 

Management, str. 135 

 

Loajalita zákazníků má pět stupňů: (Nenadál, 2002) 

 velmi loajální zákazník – vyznačuje se zcela pozitivními referencemi, výrobek 

dané firmy si vybere bez váhání, dodávky budou významně stoupat, 

 mírně loajální zákazník – reference do okolí budou s velkou pravděpodobností 

pozitivní a zákazník si výrobek koupí, 

 indiferentní zákazník – zkoumá užitečnost opakovaného nákupu, 

 velmi nejistý zákazník – s velkou pravděpodobností reference do okolí budou 

negativní, zákazník bude váhat a výrobek si nejspíš nekoupí, 
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dostupnost výrobků 

 potěšení zákazníků 

díky 

o cenám 

o servisu 

o výrobní značce 

 dobrý program 

loajality 

 minimální hodnota 

pro zákazníka 

vinou 

o nízké jakosti 

o vysoké ceny 

o špatného renomé 

o nevhodnosti 

 dostupnost 

alternativní 

nabídky 

 určitá pravidla a 

faktory trhu 

(monopoly) 

 liknaví zákazníci 

 pohodlnost 

 neexistence 

alternativní nabídky 

 vysoké náklady na 

změnu dodavatele 

 vynikající program 

loajality 

SPOKOJENOST 

LOAJALITA 

Vysoká 

Vysoká 

Nízká 

Nízká 
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 ztracený zákazník – vyznačuje se čistě negativními referencemi do svého okolí 

a daný výrobek si nekoupí.  

 

2.3 Metody měření spokojenosti 

Hlas zákazníka můžeme být získán z – marketingového výzkumu (telefonický kontakt, 

interview, dotazníky), ze zkušeností a znalostí pracovníku, z reklamací, ze zpráv ze stížností 

(Blecharz, 2011). 

Reklamace a stížnosti jsou nejhorším projevem toho, že systém jakosti nefunguje tak 

jak by měl. Je nutné rozlišovat pojem stížnost a pojem reklamace.  

Pod pojmem stížnost si představíme jakoukoliv kritiku vyplývající z negativní 

zkušenosti zákazníka s výrobkem nebo službou. Měly by být přijímány s povděkem jako 

námět pro zlepšení. 

Reklamace jsou považovány za oficiální formu nespokojenosti zákazníka. Vyžadují 

okamžité řešení. Rychlé řešení je zárukou udržení si věrnosti zákazníků i pro budoucnost. 

Reklamace také slouží jako cenné informace pro budoucí zlepšování spokojenosti.  

 Ne vždy zákazník zakoupené zboží nebo službu reklamuje. Důvodem může být – 

vyšší cena související s reklamací než prodejní cena reklamovaného zboží, nedostatečná 

konkurence, pohodlnost zákazníka, nedostatek substitutů na trhu, krátká záruční lhůta, přílišná 

slušnost zákazníka, sociální faktory (věk, majetkové poměry), velká vzdálenost mezi 

zákazníkem a prodejním místem.  

Pokud podnik má minimum reklamací, neznamená to, že má podnik spokojené 

zákazníky. Podnik i přes minimum reklamací může zaznamenat pokles klientů. Zákazník svou 

nespokojenost může sdílet s rodinou, se svými kolegy, obchodními partnery atd. (Nenadál, 

2002).  

Ne všechny informace mohou být užitečné, proto je nutno předem rozhodnout – jak 

data sbírat, jaké údaje jsou užitečné, jak budou dále analyzovány, kým budou analyzovány, 

kdo bude data sbírat, kdy budou zaznamenávány, kde budou zaznamenávány (Veber, 2010). 

Pro sběr a záznam dat jsou využívány různé formuláře nejen v tabulkové podobě.  

Formuláře by neměly být složité, protože se mohou stát nesrozumitelnými a tím 

mohou vznikat chyby. 

Základními druhy jsou číselné, čárkové a symbolické formuláře (Veber, 2010). 
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Tabulka č. 2.1 Checksheet 

 

Výrobce …………………....………………………………Výrobní číslo ………….. 

Typ ledničky Stádium reklamace 

A-170 reklamace doručena Datum ………. Čas ……… 

A-225 reklamace vyřízena Datum ………. Čas ……… 

A-270   

Pozn.: 

- Používejte následující formát data: DD/MM/RRRR (např.10/03/2003) 

- Používejte čas ve formátu 24 hod, vč. časové zóny (např. 14.30 CET) 

Poznámky: 

 

 

 

Zdroj: BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality, str. 31 

 

Informace o spokojenosti mohou být získány pomocí: (Veber, 2010) 

 interních zaměstnanců – data od interních sil mohou mít řadu podob (řízené 

interview, bezplatné linky či www-stránky, reklamace zákazníků, dotazníky), 

 externích zaměstnanců – externí síly jsou využívány zejména velkými firmami, 

například když je potřeba získat větší množství dat za krátký časový úsek.   

Řízené interview – informace jsou zjišťovány z rozhovorů se zákazníky – obchodní 

jednání, veletrhy, setkání na výstavách.  

Www-stránky – slouží k sdělení názorů na služby, produkty a návrhů na zlepšení atd. 

Analýza spokojenosti zákazníků umožňuje srovnání v čase. Sběrem dat proces 

nekončí.  Získané poznatky musí být následně využity v praxi (Veber, 2010). 

 

2.4 Dotazník 

Je nástrojem zpětné vazby se zákazníkem. Využívá se u přímého i nepřímého styku se 

zákazníkem. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost při přípravě dotazníků (Veber, 2010). 
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Nejpoužívanější nástroj při získávání primárních informací. Nabízí širokou škálu 

možností, jak položit otázky.  Dotazníky jsou ekonomické – pořizovací náklady jsou pouze na 

napsání, vytištění a distribuci (Vaštíková, 2008). 

Význam dotazníků spočívá ve čtyřech bodech – dotazník získává informace od 

dotazovaných osob, ulehčuje zpracování dat, zajištuje jednotou šablonu pro zapisování 

odpovědí, usměrňuje proces rozhovoru.  

Dotazník by měl na první pohled zaujmout a upoutat pozornost, mělo by být snadné se 

v něm orientovat. Měla by být přizpůsobená velikost a vzhled písma i celková barevnost 

dotazníku (Kozel, 2011).  

Před dotazováním si firma musí ujasnit cíle dotazování, skupiny zákazníků a zdroje, 

které jsou dostupné. Podoba dotazníků ovlivňuje úspěšnost dotazování (Nový, 2006). 

Cílové skupiny zákazníků můžeme rozdělit – na zákazníky podle speciálních skupin 

(například dlouholetí zákazníci), podle obratu zákazníka, podle důležitosti – VIP zákazníci, 

podle produktových skupin, podle postavení – potencionální, aktuální, bývalý zákazník 

(Nový, 2006). 

Při vytváření dotazníků bereme v úvahu: (Nenadál, 2004) 

 rozsah – vyšší návratnost u dotazníků do dvou stran textu, 

 frekvence dotazování – základem je pravidelnost a systematičnost. Četnost se 

liší podle druhu produktu, u kterého bude dotazování probíhat, 

 změny otázek – cílem je poznání trendů. Bylo by obtížné trendy definovat, 

pokud by byly otázky neustále měněny, 

 anonymita respondentů, 

 důvěrnost informací. 

 

2.4.1 Definování otázek 

Počet otázek by měl být co nejnižší. Otázky by měly být ještě jednou přezkoumány 

před definitivním schválením. V dotazníku by měly být zachyceny otázky – o celkové 

spokojenosti, týkající se informací o dotazovaném a týkající se spokojenosti s jednotlivými 

znaky (Nenadál 2004). 
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Pravidla pro tvoření otázek: (Kozel, 2011) 

 ptát se jednoduše, konkrétně – čím jednodušší a jasnější otázka tím přesnější 

odpověď, vyhýbáme se odlišnosti odpovědí, otázku má pochopit kdokoliv bez 

jakéhokoliv rozdílu,  

 jednovýznamová slova – dotazovaný může otázku pochopit v jiném významu, 

než byla položena, a proto se odpovědi budou také lišit, 

 známý slovník – vyvarování se cizích slov, odborných významů, přizpůsobení 

cílové skupině, 

 srovnatelné odpovědi – nemíchat různé věci dohromady, srovnávat 

srovnatelné, 

 krátké otázky – kratší otázka je přehlednější, u delší hrozí nechuť otázku 

dočíst, ztracení se v otázce, 

 maximalizace informační hodnoty – méně obecných otázek, mělo by být 

získáno co nejvíce konkrétních odpovědí a to i z uzavřených otázek, 

 vyloučení jednoznačných odpovědí – otázky, na které již předem známe jasnou 

odpověď, jsou v dotazníku zbytečné, 

 vyloučení zdvojených otázek – dvě otázky v jedné, respondent nemusí 

pochopit na co je dotazován a může nesprávně odpovědět, 

 vyloučení nepříjemných otázek – neměli bychom se ptát na otázky, které 

můžou být respondentovi nepříjemné – znalostní otázky, citlivé otázky, 

 vyloučení sugestivních a zavádějících otázek – nejsou brány v potaz emoce, 

nenabízíme takové odpovědi, abychom naváděli respondenta pro určitou 

odpověď, které si přejeme docílit 

 snížení citlivosti - dotazovaný nechce sdělit přesnou odpověď, jsou zvoleny 

hraniční limity, 

 možnost neposkytnutí odpovědi, 

 genderové vztahy – není možné v otázce použít slovesa pouze pro dotazování 

se mužů, když budou dotazovány i ženy, nutno přizpůsobit otázky oběma 

pohlavím,  

 vyloučení odhadů – otázky týkající se budoucnosti, dotazovaný neví, čím bude 

ovlivněn za týden, rok atd., 

 vyloučení negativních otázek – vyhnout se využití záporu nebo dvojitého 

záporu, může vést ke zmatení, 
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 vyloučení motivačních otázek – využití nepřímých otázek pro získání 

odpovědi, 

 odhadnutí věcné náročnosti – respondent by neměl být ovlivněn časovým 

presem, ne příliš dlouhý dotazník,  

 dodržování slušnosti – dotazovaný by měl mít pocit, že je mu při dotazování 

prokazována úcta, vyhýbání se vulgárních slov, celé dotazování může tímto 

ztratit smysl.  

Vstupní informace 

Vstupní informace slouží k seznámení se s účelem a cílem dotazování. Srozumitelný 

a vyčerpávající návod jak dotazník vyplnit. Kdo a jakým způsobem informace zpracuje, 

objasnění nejasných otázek, přiblížení hodnotící škály. Vstupní informace snižují nepřesnost 

odpovědí, a proto by neměly být podceňovány (Nenadál 2004). 

Definitivní uspořádání 

Definitivní uspořádání má tři základní části: (Nenadál, 2004) 

 všeobecné otázky – věk, pohlaví, důvod nákupu,  

 otázky souhrnného charakteru – zahrnují celkovou spokojenost, otázky týkající 

se opakovanosti objednávek a referencí do okolí,  

 otázky zaměřené na spokojenost – nosný sloup dotazníku. 

 

2.4.2 Volba vhodné formy dotazníku 

Formát checklistů – odpovídáme pouze ano nebo ne, popřípadě souhlasím, 

nesouhlasím. Každému znaku připadá pouze jedna otázka.  

Likertův formát – více škálové hodnocení. Pro dotazované je nejsrozumitelnější. 

Stupnice se může měnit z klasické pětistupňové na desetistupňovou pro podrobnější 

hodnocení nebo na třístupňovou. Stupnici lze různě obměňovat – slovně, znaky, plusy atd. 

(Nenadál 2004). 
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Obrázek č. 2.4 Příklady Likertova formátu 

Silný souhlas Nesouhlas Neutrální Souhlas Silný souhlas 

       1          2        3                     4                          5 

Velmi nespokojen Nespokojen Neutrální Spokojen Velmi spokojen 

       1          2         3          4            5 

Velmi špatný Spíše špatný Neutrální Spíše dobrý Velmi dobrý 

       1          2         3         4            5 

 

 Zdroj: NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti, str. 69 

 

Typy otázek – uzavřené (respondent vybírá z daného výběru), polouzavřené 

(dotazovaný má na výběr z možností plus má možnost dopsat svoji odpověď), otevřené 

(respondent se může vyjádřit k otázce svými slovy, nejsou nabídnuty možnosti).  

Nejvíce jsou využívány otázky uzavřené. Otevřené otázky by neměly být použity, 

pokud nemají dotazovatelé dostatek zkušeností s danou problematikou (Kozel, 2011). 

 

2.4.3 Výběr a velikost vzorku 

1) Výběr vzorku  

Tři přístupy k vzorkování – metoda Census, metoda úsudková, metody statistické 

(Nenadál, 2004). Tyto metody budou rozebrány podrobněji níže. 

a) Census  

Počet dotazovaných se rovná celkovému vzorku. Vzorek je zcela reprezentativní. 

Využívá se tehdy, pokud je nutná zpětná vazba od všech zákazníků. Existuje databáze 

nakupujících, která se k tomuto účelu může využít. Metoda je velmi nákladná, a proto se 

využívá u omezeného počtu zákazníku (do 100 lidí).  

b) Metoda úsudková 

O velikosti vzorku, rozhodují dle svého přesvědčení dotazovatelé. Výsledky nejsou 

zcela spolehlivé a reprezentativní, protože při výběru vzorku rozhoduje subjektivní pohled. 
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Metoda se využívá, pokud nelze využít metodu Census nebo statistické metody – začínáme 

s měřením spokojenosti, chybí informace z předešlých období. Metoda není příliš nákladná. 

c) Statistické metody 

Výběr respondentů je náhodný. Metoda vychází z matematické statistiky 

a pravděpodobnosti. Statisticky můžeme vypočítat vhodnou velikost vzorku. Získané data 

vzorku se dají zobecnit na celý soubor. Při porovnání metody Statistické a metody Census 

získáme srovnatelné výsledky při daleko nižších nákladech.   

Metody statistického vzorkování – jednoduché, stratifikované, víceúrovňové 

vzorkování (Nenadál, 2004). Tyto metody budou blíže popsány níže. 

a) Jednoduché vzorkování  

Výběr respondentů je náhodný. Vybíráme z vytvořeného seznamu zákazníků. 

Pravděpodobnost vybrání ze seznamu je pro každého zákazníka stejná. Zpracování metody je 

jednoduché. Výsledky vzorku mohou být brány za výsledek pro celý soubor.  

b) Stratifikované vzorkování  

Soubor všech zákazníků je rozdělen do skupin podle věku, pohlaví atd. Zákazník 

nemůže být zařazen do více skupin, je mu přidělena pouze jedna skupina. Poté z každé 

skupiny je vybrán náhodný vzorek. Pravděpodobnost vybrání je stejná pro každého zákazníka 

z každé skupiny. Při stejném počtu vybraných lidí obsahují výsledky. Přesnější údaje než 

výsledky při jednoduchém vzorkování. Výsledky mohou být porovnávány mezi skupinami – 

smysl při inovaci, marketingové strategii atd. Každá skupina je považována za jeden soubor.  

c) Víceúrovňové vzorování 

Zákazníci jsou rozděleni do skupin. Všechny skupiny bereme dohromady za jeden 

soubor. Pomocí jednoduchého vzorkování se určí, se kterými skupinami se bude pracovat.  

2) Velikost vzorku 

Výběr vhodného počtu dotazovaných je také velmi důležitý. Vybíráme takový počet 

respondentů, aby vzorek měl vypovídající hodnotu celého vzorku.  

Čím je velikost souboru vyšší, tím jsou výsledky spolehlivější (Vaštíková, 2008). 

Velikost vzorku je kombinací – stupně spolehlivosti, přípustné chyby, směrodatné 

odchylky (Nenadál, 2004). Tyto veličiny budou podrobněji rozebrány níže.  
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a) Stupeň spolehlivosti 

Definice úrovně shody údajů pořízených u vzorku s údaji, které by byly pořízeny 

u celého souboru. Většinou je vyjádřen v procentech. V praxi je dán v zadání – vstupní 

podmínka.  

b) Přípustná chyba  

Je to výběrová chyba při určitém stupni spolehlivosti. Určena v zadání.  

c) Výběrová chyba  

Náhodný výběr je proveden několikrát. Průměrná spokojenost bude pravděpodobně 

v každém výběru odlišná od spokojenosti celkového vzorku. Chyba není považována za 

špatné vzorkování. 

d) Směrodatná odchylka  

Určuje, o kolik se hodnoty odchylují od průměru. Za potřebí je dostatek historických 

dat.  

 

2.4.4 Výběr vhodné metody pro sběr dat 

O vhodné metodě rozhoduje rozsah vzorku, finanční zdroje určené pro měření 

spokojenosti, technické možnosti firmy a požadavky na návratnost dotazníků. (Veber, 2010) 

Metody sběru dat jsou – telefon, elektronická pošta, klasická pošta, internet, osobní 

rozhovory, „pro forma“ (Nenadál, 2004). Tyto metody budou podrobněji rozebrány níže.  

a) Telefony  

Jedná se o přímý styk. Odezva až na výjimky je okamžitá a pohybuje se okolo 80%. 

Tazatel může dotazované vhodně vést, aby nedocházelo k chybám. Tato metoda je velmi 

nákladná a je za potřebí telefonní seznam zákazníků.  

b) Elektronická pošta  

Jedná se o nepřímý styk. Návratnost dotazníků je vyšší než u klasické pošty. Oproti 

klasické poště je méně náročná. Na náklady a návratnost dotazníků je rychlejší oproti klasické 

poště. Odpovědi mohou být okamžitě vyhodnoceny pomocí speciálních programů.  
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c) Dotazníky zasílané poštou  

 Nevýhodou je malá odezva a nepřímý kontakt se zákazníkem. Dotazovaný nemusí 

pochopit otázky správně – špatné vyplnění dotazníku.  

d) Interview  

Je nejvýhodnější a nejnákladnější. Tazatelé jsou speciálně vyškoleni a pracují 

s dotazníky v terénu. Omezuje se výskyt špatného vyplnění dotazníků a je zaručena téměř 

100% odezva. 

e) „Pro forma“ 

Výhodou jsou nízké náklady. Dotazníky jsou umístěny u východu, na recepcích atd. 

Odezva u této formy je nízká – záleží pouze na zákazníkovi, zda dotazník vyplní a odevzdá. 

Firmy při dotazníkové formě řeší i to, jak získat od dotazovaných „n“ požadovaných 

dotazníků. Řešením je – zaslání dodatečných dotazníků, pokud v daném termínu nenastala 

požadovaná návratnost, motivace dotazovaných – soutěže, dárky, poukazy, předem zjištění 

procenta návratnosti – úměrné zvýšení velikosti vzorku (Nenadál, 2004).  

Internet je v dnešní době velmi rozšířen. Najdeme ho téměř v každé domácnosti, 

a proto hraje důležitou roli při získávání online dat. Během chvíle můžeme získat i stovky 

odpovědí. Je nutné, aby získané informace nebyly přeceňovány. Ne vždy lze zaručit správnost 

získaných dat a odpovědi nemusí být zcela reprezentativní (Kozel, 2011). 

 

2.5 Informace 

Zákazníci v dnešní době již už tolik nedůvěřují tradičním reklamním sdělením. Mají 

zájem o skutečné informace. V dnešní době je možné konkrétní informaci během hodiny 

rozšířit po celém světě. K tomu to šíření přispívají online média. Tato informace může být 

obohacena dále o zkušenosti ostatních lidí. 

Na začátku stojí získaná data a z nich vznikají informace (Kozel, 2011).  

Informace musí být – úplné, pravdivé, relevantní, srozumitelné, přesné, objektivní, 

aktuální, včasné atd. (Kozel, 2006).  
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Informace mohou být: (Vaštíková, 2008)  

 primární – získání primárních informací je nákladnější než u sekundárních 

informací, přikládá se jim větší význam, 

 sekundární – informace, které byly již shromážděny pro jiný účel a jsou stále 

k dispozici, jsou výchozím bodem pro výzkumné práce, výhodou je rychlost 

získání informací a nízké náklady, nevýhodou je, že sekundární informace 

nemusí být k dispozici, mohou být zastaralé, neúplné, nepřesné nebo 

nespolehlivé, 

 interní – například informace ze zpráv z předchozích výzkumů, z rozpočtů, 

prodejní přehledy a hlášení, z bilance zisků a ztrát, 

 externí – například databázové informace, knihy, státní publikace, periodika, 

komerční informace, 

 kvalitativní – nejsou přímo měřitelné, jsou charakterizovány slovně pomocí 

kategorií a pojmů,  

 kvantitativní – jsou přesně vypočitatelné, vymezují se množstvím, velikostí, 

objemem atd. 

Informace můžeme dále dělit podle – času, obsahu, závislosti, způsobu prezentace, 

charakteru jevu, míry zveřejnění, zdroje dat (Kozel, 2011).  

Toto dělení je dále rozvedeno podle: 

 času – stavové (data jsou získány v jednom časovém okamžiku) nebo tokové 

informace (data jsou sbírány v průběhu daného časového intervalu), 

 obsahu – fakta (skutečné informace, které nastaly, nebo stále probíhají), názory 

(hodnocení, mínění, postoje), motivy (vnitřní pohnutky), znalosti, záměry, 

 závislosti – závislé na sobě (vzájemné vazby), nezávislé na sobě, 

 způsobu prezentace – numerická, textová, ostatní (multimediální data), 

 charakteru jevu – kvantitativní, kvalitativní informace, 

 míry zveřejnění – veřejné (volně přístupné), neveřejné (pouze pro vymezený 

okruh uživatelů), tajné, 

 zdroje dat – primární, sekundární.  
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2.6 Vyhodnocení dat 

Data ve firmě nejsou užitečné, pokud nejsou systematicky zpracovány a vyhodnoceny. 

Špatné vyhodnocení ovlivňuje kvalitu rozhodování.  

Negativní trendy ve vývoji indexů spokojenosti mají být brány jako varování před 

možnými problémy. Je nutné rozhodnout, do jakých oblastí budou poskytnuty zdroje na 

zlepšení výsledků. 

Pokud bude míra spokojenosti zákazníků, jak interních tak externích, zvyšována, je 

předpoklad pro zachování loajality zákazníků (Nenadál, 2004). 

Měření míry spokojenosti zákazníků vyjadřuje obvykle blízkou minulost, v nejlepším 

případě i současné názory zákazníků (Nenadál, 2002). 

Při vyhodnocování dat je nutné dbát na několik prvků: (Nenadál, 2004) 

 různé znaky mohou způsobovat, že zákazník jim přikládá rozdílnou závažnost, 

 rozhodující je znát vývoj trendů spokojenosti zákazníků.  

Obecné požadavky při monitorování spokojenosti zákazníků: (Nenadál, 2002) 

 s reálnými i skrytými požadavky zákazníků by měli být seznámeni všichni 

zaměstnanci, 

 monitorování má odhalovat hlavní příčinu nespokojenosti, 

 monitorování musí poskytnout data a informace pro případné zlepšování, 

 má být jednoduché, objektivní a rychle opakovatelné, 

 má přinášet kvantifikovatelné výstupy. 

Měření spokojenosti zákazníka má určité omezení, a to: (Nenadál, 2004) 

 využití dat vztahující se k minulosti – časový rozdíl mezi reálnými dojmy, 

zkušenostmi a sběrem dat, 

 není brán ohled na konkurenci a vývoj na trhu – ptáme se pouze na náš 

produkt, službu, 

 měření je zaměřeno na vlastní zákazníky – ochuzení o pohled z druhé strany 

těch, kteří upřednostňují výrobky, služby konkurenčních firem, 

 neměly by se objevovat v měření žádné ekonomické charakteristiky – 

například cena, zákazník by chtěl zboží co nejlevněji, nejlépe zadarmo, tento 

znak by mohl negativně ovlivnit výsledky měření. 
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2.6.1 Okno zákazníka  

Jednotlivé hodnocené prvky z okna zákazníka jsou rozděleny do čtyř kvadrantů, 

přičemž horizontální osa znázorňuje průměrnou úroveň provedení hodnoceného prvku a na 

vertikální ose je sledována míra důležitosti. Jednotlivé hodnotící elementy jsou v matici 

rozmístěny podle vypočtených průměrných hodnot v obou sledovaných ukazatelích.  

 

Obrázek č. 2.5 Okno zákazníka 

 

                                                            Extrémně důležitý 

 

 

 

 

 

Špatné plnění                                                                                            Výborné plnění 

 

 

 

 

                                                            Malá důležitost 

 

Zdroj: BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality, str. 101 

 

Pokud je zaznamenána vysoká variabilita odpovědí je nutné zvážit důvody, proč tomu 

tak je. Jedním z důvodů může být špatné pochopení parametru zákazníkem. Variabilita by 

neměla být vysoká.  

Kvadrant A znázorňuje takové hodnocené prvky, které jsou pro účel průzkumu 

nejdůležitější. Dle výsledků respondentů nejsou ovšem plněny úplně, a proto je nutné jim 

věnovat dostatečnou pozornost. 

Kvadrant B znázorňuje prvky, které jsou z pohledu zákazníka důležité. Prvky jsou na 

vysoké úrovni z hlediska provedení a tuto úroveň je nutno nadále udržet. 

Kvadrant C obsahuje prvky, které nejsou v hodnocení zákazníky důležité, a proto ze 

strany firmy není snaha o zlepšení těchto prvků. 

A 

D 

B 

C 
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Kvadrant D obsahuje také prvky, které nejsou v hodnocení důležité. Je zde 

vynaloženo velkého úsilí a jejich plnění je nadprůměrné (Blecharz, 2011).  

 

2.6.2 Index spokojenosti zákazníků 

Je to ekonomický ukazatel, který v konkrétní organizaci určuje spokojenost zákazníků. 

Předpokladem pro výpočet Indexu spokojenosti zákazníků je využití Likertovy škály a určení 

závažnosti jednotlivých znaků. Závažnost znaků spokojenosti lze stanovit například metodou 

párového porovnání nebo alokační metodou atd. Předpokladem je také rozlišení znaků jak pro 

hmotné výrobky, tak pro služby.  

Výhodou je možnost vyhodnocování indexů statisticky nezávisle na čase – poznání 

trendů ve vývoji. Výhodou je také kvantifikace míry spokojenosti s jednotlivými znaky 

spokojenosti.  

Tyto informace by měly být jedněmi z klíčových informací pro vedení organizace 

(Nenadál, 2004).  

Index spokojenosti zákazníků 

 

ISZ = 
 𝐼𝑠𝑠+ 𝑘 ∙ 𝐼𝑠𝑣

𝑘+1
, 

kde: Iss – dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky služeb, 

 Isv – dílčí index spokojenosti se znaky výrobku, 

 k – konstanta vyjadřující podíl znaků spokojenosti výrobku na celkové 

spokojenosti zákazníků – určena na základě průzkumu u zákazníků, určena dodávající 

organizací.  

Dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky služeb se vypočítá 

 

Iss =  ∑ 𝑤𝑖𝑠  ∙  𝑆𝑖
𝑁
𝑖=1 , 

 

kde: N – počet znaků spokojenosti zákazníků se službami, 

 wis – váha i-tého znaku spokojenosti se službami. 
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Musí platit:   

 

 ∑ 𝑤𝑖𝑠 = 1𝑁
𝑖=1 , 

  

 Si – hodnocení míry spokojenosti s i-tým znakem služeb vybranými zákazníky. 

Si se vypočítá:    

 

 
∑ 𝑆𝑖𝑥

𝑛
𝑥=1

𝑛
, 

 

kde: Six – hodnocení i-tého znaku spokojenosti se službami x-tým zákazníkem. 

Závisí na Likertově škále, vyjádřeno může být v % nebo bodech atd., 

 n – rozsah výběru (velikost vzorku) – celkový počet zákazníků, u kterých bylo 

měření provedeno. 

Dílčí index spokojenosti se znaky výrobku se vypočítá 

 

Isv = ∑ 𝑤𝑗𝑣
𝑀
𝑗=1 ∙ 𝑉𝑗, 

 

kde: M – celkový počet znaků spokojenosti zákazníka s výrobkem, 

 wjv – váha j-tého znaku spokojenosti s výrobkem.  

Musí platit:  

 

  ∑ 𝑤𝑗𝑤
𝑀
𝑗=1 = 1 

 

 Vj – hodnocení míry spokojenosti s j-tým znakem výrobku na výběru 

zákazníků. 

Vj se vypočítá:    

 

  
∑ 𝑉𝑗𝑥

𝑛
𝑥=1

𝑛
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Vjx – hodnocení j-tého znaku spokojenosti s výrobkem x-tým zákazníkem ve výběru 

o velikosti n zákazníků. (Nenadál, 2004, s. 98,99) 

 

2.6.3 Diferenční analýza neboli „Gap analýza“  

 

Je to jednoduchý nástroj pro strategické plánování, neboť je využitá při plánování 

změny. Zkoumají se deficity a mezery mezi cílovými ukazateli a skutečně dosaženými 

výsledky. Důležité je zjistit, proč tyto rozdíly nastaly a odstranit příčiny, které odchylku 

vyvolaly (Blažková, 2007). 

Kroky gap analýzy
1
: 

 popis stávajícího stavu, 

 stanovení cílů – popis stavu, kterého chceme dosáhnout, 

 určení deficitů – rozdíl mezi stávajícím a cílovým stavem, 

 návrh variant jak odstranit mezery a dosáhnout cílového stavu, 

 zhodnocení vybraných variant a výběr jedné nejvhodnější varianty, 

 pokud je to nutné, kroky se opakují, dokud není dosaženo cílového stavu. 

Při diferenční analýze se nejdříve prochází celá část, případně ucelená část tak, aby 

bylo možné závěry správně interpretovat. Závěry jsou po té použity pro zlepšení daných 

oblastí
2
. Diferenční analýza spadá mezi metody plánování a řešení problémů

3
. 

Gap analýzu můžeme znázornit pomocí paprskového diagramu, kde můžeme vidět 

rozdíly mezi průměrnou úrovní kvality a průměrnou důležitostí. Pokud průměrná úroveň 

kvality bude vyšší než průměrná důležitost, bude rozdíl kladný – zákazníci jsou spokojeni. 

Pokud bude vyšší průměrná důležitost než průměrná úroveň kvality, bude rozdíl záporný – 

zákazníci nejsou spokojeni. 

 

 

 

                                                             
1 Lrqa.cz. Diferenční analýza. [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: http://www.lrqa.cz/nase-sluzby/rozdilova-
analyza/index.aspx 
2 Managementmania.com. Diferenční analýza. [online]. 2013, [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/diferencni-analyza 
3  Lrqa.cz. Diferenční analýza. [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: http://www.lrqa.cz/nase-sluzby/rozdilova-
analyza/index.aspx 
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3 Charakteristika vybrané obchodní firmy 

Historie firmy Tesco se začala psát roku 1919, kdy Jack Cohen – vysloužilý voják 

britského královského letectva, začal prodávat ve stánku potraviny z přebytečných válečných 

zásob. Za pět let uvedl na trh výrobek čaj Tesco. Název Tesco vznikl z iniciálu jmen 

společníků T. E. Stockwell a Jack Cohen
4
. 

Obrázek č. 3.1 Logo firmy 

 

 

Zdroj: 
5
 

 

Tesco patří mezi přední maloobchodní prodejce na českém trhu. Není však „jen“ 

obchodníkem. Stejně jako o potřeby a přání zákazníků se v rámci CSR stará o životní 

prostředí, společnost, jejíž je součástí, i město, ve kterém působí.  

Ruku v ruce s tím jde strategie společnosti být vždy obchodem, který se přizpůsobuje 

konkrétnímu trhu v dané zemi, prostředí a zvykům místních zákazníků. 

Ve všech svých činnostech Tesco uplatňuje základní poslání, které spočívá v neustálé 

snaze poskytnout zákazníkům nejvyšší hodnoty, a získat tak jejich dlouhodobou loajalitu. 

Firma Tesco prodává i výrobky pod svou značkou a to výrobky řady Finest – až 300 

druhů výrobků, týkající se luxusního zboží a výrobky Value – levné zboží
6
. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Tescocr.cz. Historie firmy Tesco. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.tescocr.cz/cs/o-
nás/historie 
5 Itesco.cz. Logo firmy Tesco. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.itesco.cz/cs/tesco-v-cr/pro-
novinare/obrazovy-archiv/loga/ 
6 Tescocr.cz. Tesco Stores ČR a. s. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.tescocr.cz/cs/o-
nás/tesco-společnost 
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3.1 Vize a hodnoty firmy Tesco 

1) Vize firmy 

V každém podnikání je důležité mít jasný cíl. Vize pomáhá nastavit směr, kterým se 

chce firma ubírat. Tesco je společnost, která stojí na svých zákaznících a zaměstnancích, kteří 

podporují růst podnikání po celém světě a pomáhají vytvářet další příležitosti pro růst. 

Firmě Tesco záleží na tom, aby společnost Tesco byla oceňována zákazníky v zemích, 

kde působí, místními komunitami, zaměstnanci a spolupracovníky a samozřejmě také jejími 

akcionáři
7
. 

Vize firmy vychází z pěti bodů
8
:  

 chtění a potřební po celém světě,  

 společnost příležitostí a růstu,  

 moderní, inovativní, plná příležitostí,  

 lokální vítěz s globálním zázemím,  

 inspirativní společnost a důvěryhodný partner.  

2) Hodnoty firmy Tesco 

Základním posláním je vytvořit si jasný a jednoduchý přehled o tom, co Tesco dělá 

a za čím si stojí. Zjednodušeně to vystihuje slogan, který firma má: „Na všem záleží“. 

Hodnoty, které pomáhají pochopit, jak vše zrealizovat
9
:  

 nikdo nedělá pro naše zákazníky více než my, 

 chováme sek ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám, 

 využíváme naší síly pro dobrou věc. 

Tesco hodnoty se staly za více než deset let důležitou součástí kultury Tesco 

společnosti a nezbytnou oporou jejího růstu a úspěchu. Zajišťují, aby každý zaměstnanec 

pochopil, co je pro Tesco důležité. Jsou to univerzální hodnoty, které pomáhají vést kolegy
10

. 

                                                             
7 Tescocr.cz. Vize a strategie firmy Tesco. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.tescocr.cz/cs/o-
nás/vize-strategie 
8 Tescocr.cz. Vize a strategie firmy Tesco. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.tescocr.cz/cs/o-
nás/vize-strategie 
9 Tescocr.cz. Hodnoty firmy Tesco. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.tescocr.cz/cs/o-
nás/naše-hodnoty 
10 Tescocr.cz. Hodnoty firmy Tesco. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.tescocr.cz/cs/o-
nás/naše-hodnoty 
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V dnešní době musí značka znamenat něco víc, odrážet to, jak společnost pracuje 

a reprezentovat hodnoty, které uznává.  Důležité je odkud firma přišla, ale mnohem důležitější 

je to, čím chce firma být
11

. 

 

3.2 Zaměstnanci 

Tesco, patří k největším soukromým zaměstnavatelům v České republice, zaměstnává 

téměř 14 tisíc zaměstnanců.  

Vytváří pracovní místa jak pro absolventy vysokých škol z ekonomie, financí, 

stavebnictví, energetiky i IT, tak i pro lidi s nižší kvalifikací. Zatímco absolventům vysokých 

škol Tesco nabízí možnost získat široké zkušenosti ze zajímavého oboru maloobchodu, lidem 

se středoškolským i základním vzděláním umožňuje pracovat ve stabilní nadnárodní 

společnosti na pozicích, které také umožňují postup a kariérní růst. Společnost Tesco také 

spolupracuje s odbornými školami a poskytuje praxi učňům i středoškolským studentům.  

Již několik let společnost Tesco pořádá pro studenty vysokých škol stáže, zkušební 

assesment centra či pohovory na nečisto. Pro absolventy nabízí management trainee programy 

v obchodech i v centrální kanceláři. Zájem účastníků každoročně mnohonásobně převyšuje 

počet vypsaných míst v těchto programech, a tak je možno vybírat zájemce s nejvyšším 

potenciálem, kteří obstojí v náročném, dynamickém a pestrém prostředí maloobchodu. 

Nabízí také možnost práce na částečný úvazek, který vyhovuje především matkám 

nebo studentům, kteří chtějí získat peníze na studia
12

. 

 

3.3 Základní údaje o pobočce ve Valašském Meziříčí 

Obchodní název firmy: Tesco Stores ČR a.s. 

Sídlo společnosti:  Masarykova 873, Valašské Meziříčí 

Typ podnikání:   akciová společnost 

IČ:    45308314 

DIč:    CZ45308314 

Tel.    571 671 111 

Bezplatná infolinka:   800 222 555 

E-mail:   info@itesco.cz
13

 

                                                             
11 Tescocr.cz. Hodnoty firmy Tesco. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.tescocr.cz/cs/o-
nás/naše-hodnoty 
12 Tescocr.cz. Zaměstnanci firmy Tesco. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.tescocr.cz/cs/o-
nás/zaměstnanci 

mailto:info@itesco.cz
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Zákazníci  

Zákazníci obchodní firmy jsou zákazníky externími.  Najdeme zde nakupovat děti, lidi 

v produktivním věku, ale také seniory. Každý zákazník si zde najde právě to, co potřebuje. 

Obchodem denně odhadem projdou stovky lidí, kteří zde zamířili s cílem nakoupit 

potřebné zboží.  

Zaměstnanci  

Pobočka ve Valašském Meziříčí zaměstnává dohromady 74 stálých zaměstnanců. Na 

úklid obchodu a ochranku využívá služeb externích firem. Pobočka nadále zaměstnává 

i brigádníky, kteří ve firmě vypomáhají právě tam, kde zrovna chybí „pomocné ruce“
14

. 

Ekonomika pobočky ve Valašském Meziříčí 

Ekonomika firmy Tesco Stores ČR a. s. je předmětem obchodního tajemství. Z tohoto důvodu 

autorka neuvádí ekonomické údaje pobočky Tesco ve Valašském Meziříčí.  

 

3.3.1 Organizační struktura 

Organizační struktura je graficky znázorněna v příloze č. 9a a v příloze č. 9b. Protože 

organizační struktura pobočky je široká, bude znázorněna ve dvou přílohách. V příloze 

č. 9a bude znázorněna hlavní organizační struktura – ředitel a pod ním spadající příslušná 

oddělení. V příloze č. 9b budou pro větší přehlednost rozvedena příslušná oddělení 

a zaměstnanci spadající pod dané oddělení.   

Na vrcholu organizační struktury stojí ředitel. Ředitel má za úkol správný chod 

pobočky. Dohlíží na manažery, zda jsou plněny dané kvóty. Mezi další činnosti, které 

vykonává, patří dohled nad „přestavbou“ regálů při akcích, sezóně nebo věrnostních 

programech. 

Pod ředitele spadá přímo pět manažerů, kteří mají vedené společné účetnictví. Dále 

zde spadá i benzina a údržba jako samostatné oddělení. 

Manažeři: 

 personální oddělení, 

 trvanlivé potraviny, 

 hardline – elektro, 

                                                                                                                                                                                              
13 Itesco.cz. Tesco Stores ČR a. s. – pobočka VM. [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: 
http://www.itesco.cz/cs/ 
14 Interní zdroje organizace. 
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 fresh food, 

 CS – služby zákazníkům. 

Manažeři těchto oddělení se výlučně starají pouze o své oddělení, každý manažer má 

pod sebou několik druhů zaměstnanců a dle potřeby oddělení vypisuje volné místa pro 

brigádníky.  

Personální oddělení se stará přímo o nábor zaměstnanců, brigádníků, výpočet mezd. 

Pod personálního manažera spadá jeden personalista. 

Trvanlivé potraviny – oddělení vede manažer pro trvanlivé potraviny a podléhají mu 

tito zaměstnanci: 

 pracovník kontroly zásob – nákupčí, 

 pracovník kontroly vystaveného zboží, 

 příjemce zboží, 

 pracovník obchodního provozu, 

 „zárukář“ – pracovník noční směny. 

Elektro – oddělení vede manažer pro Hardline, pod oddělení spadají tito zaměstnanci: 

 pracovní kontroly zásob – nákupčí, 

 pracovník obchodního provozu, 

 pracovník obchodního provozu – noční směna.  

Fresh food – oddělení vede manažer pro Fresh Food. Pod celé oddělení spadají 

pracovníci kontroly zásob. Oddělení je dále rozděleno na 4 úseky a pod každý úsek spadají 

určití zaměstnanci. 

Úseky a jim přiřazení zaměstnanci: 

 pekárna, 

o pekař, 

o pomocný pekař, 

 mléčné oddělení, 

o pracovník obchodního provozu, 

 ovoce a zelenina, 

o pracovních obchodního provozu, 

o pracovník pro kontrolu kvality, 
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 pulty, 

o řezník, 

o obchodník pracovního provozu. 

CS – oddělení vede manažer pro služby zákazníkům a oddělení podléhají tito 

zaměstnanci: 

 koordinátor pokladní zóny, 

 pracovník marketingu a ceny, 

 pracovník hlavní pokladny, 

 pracovník informací, 

 pracovník na pokladně.  

Jak již bylo zmíněno, samostatnou částí je benzina a údržba. Pod oddělení benzina 

spadají zaměstnanci – vedoucí benziny, vedoucí směny, pracovník čerpací stanice. 

Pod oddělení údržba spadají zaměstnanci – vedoucí údržby, údržbář
15

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Interní zdroje organizace. 
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4 Analýza spokojenosti zákazníků a doporučení pro její 

zlepšení  

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků obchodní firmy Tesco Stores 

ČR a. s. Každý zákazník má různé požadavky, které by měly být uspokojeny. Cílem výzkumu 

je analyzovat informace získané od zákazníků a následné navržení zlepšení v oblastech, kde 

zákazníci byli méně spokojeni.  

 

4.2 Dotazník 

Cílem je vytvořit srozumitelný dotazník, aby nedocházelo k chybám při vyplňování 

a získat tím informace, které jsou potřeba a budou užitečné.  

V dotazníku je využito otevřených i uzavřených otázek. Při otevřených otázkách má 

zákazník prostor vyjádřit svůj názor. Uzavřené otázky slouží k získání základních údajů 

o zákazníkovi. 

Dotazník se skládá ze tří základních částí – všeobecné otázky, otázky souhrnného 

charakteru, otázky zaměřené na spokojenost zákazníků.  

Vlastní sběr dat 

Byl vybrán vzorek 100 respondentů, kteří byli dotazování přímo na prodejně. Těchto 

100 respondentů nebylo vybráno cíleně, ale byli vybírání náhodou a podle toho, zda byli 

ochotni odpovědět na vypracovaný dotazník.  

Výhodou osobního dotazování je eliminace výskytu chyb a případných 

nesrozumitelností v dotazníku. Osobním dotazováním je téměř stoprocentně zaručena 

správnost odpovědí a stoprocentní návratnost dotazníků.  

Někteří dotazování neměli chuť odpovídat a „bránili se„ vyplnění dotazníku. Někteří 

si dokonce mysleli, že jim bude dále něco nabízeno.  

Z průzkumu autorka zjistila, že zákazníci byli ochotnější odpovídat přímo mezi 

„regály“, kdy měli ještě čas a vybírali si zboží.  

Většina zákazníků oslovených za pokladnou spěchala, bála se a dokonce se zdálo, že 

si někteří dotazovaní mysleli, že jim může být něco odcizeno. Za pokladnou odpovědělo 

minimum zákazníků.  Ochotněji také odpovídaly ženy.  

Dotazování probíhalo ve dnech od 23. 5. do 5. 4. 2015.  
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4.3 Analýza výsledků 

Výsledky získané z průzkumu byly vyhodnocovány pomocí softwaru Microsoft Excel. 

Vybrané otázky byly také graficky zpracovány.  

Analýza výsledků bude rozdělena do tří částí. Jako první budou analyzovány otázky 

identifikační (1 – 7, 11), jako druhé budou analyzovány otevřené otázky (9, 10 a 12) 

a  poslední část analýzy patří otázce č. 8 spokojenost a důležitost hodnocených prvků.  Otázka 

číslo 8 je rozsáhlejšího charakteru, a proto ji bude věnována samostatná kapitola.  

 

4.3.1 Analýza identifikačních otázek 

Mezi identifikační otázky řadíme otázky číslo 1 – 7, 11. Otázky nám slouží k tomu 

zjistit základní údaje a poznat blíže dotazovaného zákazníka.  

 

Otázka č. 1: Pohlaví. 

Ze 100 dotazovaných zodpovědělo na dotazník 62 % žen a 38% mužů viz graf č. 4.1. 

Nevyrovnanost pohlaví způsobila i ochota odpovídat. Jak už bylo zmíněno, ženy byly 

ochotnější při dotazování. Muži většinou spěchali a neměli zájem. V období sběru dat byl 

zaznamenán větší výskyt žen na mateřské tedy ženy s kočárky a malými dětmi do pěti let. 

Druhým z faktorů, proč bylo získáno více odpovědí od žen, je, že i v dnešní době nakupování 

je doménou žen. 

Graf č. 4.1 Pohlaví 

 

 

62% 

38% 

Žen

Mužů



35 
 

Otázka č. 2: Věk 

Otázka na věk byla v dotazníku otázkou otevřenou. Překvapující byla ochota 

dotazovaných vyplnit konkrétní věk. Jak dotazovaní odpovídali, můžeme vidět na grafu č. 4.2. 

Graf č. 4.2 Věk 

 

Dle názoru autorky respondenti odpovídali pravdivě a neodbočili zásadně od jejich 

skutečného věku. Z těchto získaných odpovědí byla vytvořena věková škála a to 18-30 let, 

31 – 50 let a 51 a více let. Zastoupení v těchto skupinách je téměř rovnoměrné.  

 

Otázka č. 3: Jak často nakupujete v Tescu? 

Otázka tři je zaměřená na dobu strávenou nakupováním. Na výběr bylo ze čtyř 

možností a to – výjimečně, jednou týdně, vícekrát za týden, vícekrát za měsíc.  

Zajímavé je i porovnání grafů z hlediska pohlaví. Při porovnání grafů č. 4.4 a č. 4.5 

můžeme vidět největší rozdíl u možností výjimečně a vícekrát za týden. Procentuálně je tento 

rozdíl okolo 6%.  

Celková četnost nakupování je ovlivněna převahou žen mezi respondenty. 

V následujícím grafu č. 4.3 můžeme vidět, jak často respondenti nakupují ve firmě Tesco. 
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Graf č. 4.3 Četnost nakupování v Tescu 

 

Graf č. 4.4 Četnost nakupování v Tescu z hlediska Mužů 

 

Z grafu vidíme, že muži jsou „věrnější“ obchodu. Do obchodu „zabloudí“ výjimečně 

pouze 26 % nakupujících mužů. Jak již bylo zmíněno, je to méně než u žen. Dokonce 

můžeme vidět, že muži zavítají ve větším množství do obchodu i vícekrát za týden.  

Dle názoru autorky je může do obchodu lákat velký prostor obchodu, parkoviště, 

rozmanitosti zboží, které v průzkumu vyšly na dobré úrovni, nebo také samoobslužné 

pokladny kde zákazník nemusí stát dlouhou frontu u pokladny. 
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Graf č. 4.5 Četnost nakupování v Tescu z hlediska Žen 

 

Z grafu vidíme, že ženy převážně nakupují v Tescu jednou týdně. Z postřehu autorky 

tento rozdíl oproti mužům vyplývá také z toho, že ženy když už nakupovaly, dělaly nákup 

větší, takzvaně „týdenní“ - jak samy tento nákup nazvaly. Muži měli většinou nákup menší a 

nazvali ho nákupem rychlým – svačiny, pečivo, dokoupení toho, co manželky zapomněly při 

velkém nákupu zakoupit.  

 

Otázka č. 4: Co nejčastěji nakupujete v Tescu? 

Otázka je zaměřena na to, aby zjistila, co lidé nejčastěji nakupují. V průzkumu vyšlo, 

že nejčastěji nakupovaným zbožím jsou potraviny, viz graf č. 4.6. Firma Tesco by měla 

věnovat nejvíce pozornosti, právě této oblasti, protože pro zákazníka potraviny tvoří nedílnou 

součást nákupu.  

Graf č. 4.6 Nejčastěji nakupované druhy zboží 
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V této části je velmi důležité uspořádání obchodu. Pokud by zákazník do obchodu 

zavítal pouze na potraviny a měl by hned při vchodu všechny důležité potraviny (pečivo, 

mléko, ovoce, zelenina atd.) přímo pod nosem, jeho nákup by s odhadem netrval více jak 

20 minut.  

Strategické potraviny musí být umístěny tak, aby zákazník „musel“ projít co nejvíce 

prostoru v obchodě. Viz příloha č. 1 a č. 2. 

Ze zkušeností je známo, že i když osoba má sepsaný seznam, co potřebuje zakoupit 

vždy při procházení mezi regály, kde nic nepotřebuje, objeví to, co zapomněla na seznam 

připsat a zakoupí to.  

 

Otázka č. 5: Jak dlouhou dobu strávíte nakupováním? 

Čas je také velmi důležitým ukazatelem. Při této otázce bylo na výběr ze tří možností 

a to – 10 – 20 minut, necelou hodinu, hodinu a více. 

 Výsledek nám ukazuje, že je zákazníka potřeba zaujmout v co nejkratším čase. Tento 

prvek opět souvisí s uspořádáním obchodu.  

Obchod musí zaujmout celkově, ale musí zaujmout i místy, kde chce, aby zákazník 

zavítal během svého nákupu. Zaujmout může například výrazným označením slevy, 

barevným odlišením regálů, barevně rozlišené zdi, na kterých jsou regály připevněny. 

Obrázek č. 4. 1: Regály – upoutání zákazníka na výprodej 

 

 

Zdroj: Vlastní zdroj. 
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Z následujícího grafu č. 4.7 vidíme, že 92% zákazníků stráví v obchodě při 

nakupování maximálně hodinu času.   

Pouze 8% všech zákazníků stráví nakupováním více jak hodinu. 

Graf č. 4.7 Doba strávená nakupováním 

 

 

Otázka č. 6: Vlastníte ClubCard? 

Z grafu vidíme, že převážná většina (68%) zákazníků využívá členství ClubCard a její 

výhody. 

Graf č. 4.8 ClubCard 

 

Počet lidí vlastnící ClubCard je také odrazem četnosti nakupování.  
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Otázka č. 7: Využíváte finančních služeb? 

Zákazníci firmy Tesco z 89% nevyužívají doprovodnou službu – finanční služby, 

kterou firma produkuje.  

 

Otázka č. 11: Využíváte samoobslužných pokladen?  

Samoobslužné pokladny jsou dobrým využitím pro zákazníky, kteří mají malé nákupy. 

V mnohých případech, kdy zákazník má k nákupu pouze pár kousků, mohou tyto pokladny 

zákazníkovi ušetřit čas strávený nakupováním.  

Zakázaný vstup na tyto pokladny nemají ani zákazníci s většími nákupy. V těchto 

případech zákazník nevyužívá pokladnu pro ušetření času, ale aby omezil faktor chyb ze 

strany pokladních.  

Otázka týkající se samoobslužných pokladen je podkladem pro otázku č. 12. 

Z průzkumu bylo zjištěno, že 72% dotazovaných využívá samoobslužné pokladny.  

U zbylého procenta, které pokladnu nevyužívá, převládá strach z těchto přístrojů 

a upřednostňují osobní kontakt s pokladní.  

 

4.3.2 Analýza otevřených otázek 

Mezi otevřené otázky řadíme otázky číslo 9, 10, 12. Otázky slouží k tomu, aby měl 

respondent prostor pro vyjádření svého názoru. 

 

Otázka č. 9: Postrádáte nějaké zboží na prodejně, pokud ano jaké? 

Na danou otázku odpovědělo 85 dotazovaných, že na prodejně nic nepostrádá. 

Zbylých 15 respondentů postrádá například značku Alpro nebo značku Jumex. Zbylé 

odpovědi můžeme vidět na grafu č. 4.9. 
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Graf č. 4.9 Zboží, které zákazníci postrádají 

 

 

Otázka č. 10: Co považujete za klad pobočky Tesco ve Valašském Meziříčí? 

Z následující tabulky č. 4.1 můžeme vidět, že ze 100 respondentů 31 lidí odpovědělo, 

že pobočka nemá žádný klad. Zbylých 69 respondentů našlo klad na pobočce Tesco.  

Autorka si myslí, že malá část z těchto 31 lidí, neměla „dostatek času“ na to promyslet 

si pořádně odpověď. Někteří z nich zmínili, že je to pro ně záludná otázka, a že je dokonce 

zaskočila. Z pozorování bylo vydedukováno, že právě tato otázka respondentům zabrala 

nejvíce času při vyplňování dotazníku. 

Mezi největší klad zákazníci považují umístění pobočky. Na druhém místě se umístila 

odpověď široký sortiment. Na třetím a čtvrtém místě se umístil klad velké parkoviště 

a příjemná obsluha.  
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Tabulka č. 4.1 Klady pobočky Tesco ve Valašském Meziříčí 

Odpověď Počet odpovědí 

Pobočka nemá žádný klad 31 

Umístění pobočky - blízkost 15 

Rozmanitost zboží - široký sortiment 11 

Velké parkoviště 6 

Příjemná obsluha a ochota 5 

Nabídka oblečení 4 

Velký prostor prodejny 4 

Peněžní poukázky v rámci ClubCard 3 

Dobrá prodejní doba 3 

Přehlednost pobočky 3 

Občerstvení - GRILL 2 

Dostatek otevřených pokladen 2 

Velký výběr alkoholu 2 

Čerpací stanice spadající k pobočce 2 

Slevy na oblečení 1 

Široký výběr pečiva 1 

Vysoká kvalita mastných výrobků 1 

Méně jiných zavazejících zákazníků 1 

Velký výběr dětského zboží 1 

Dostatek nabízené elektroniky 1 

Platba stravenkami 1 

Celkem odpovědí 100 

 

Otázka č. 12: Měl (a) jste někdy problém se samoobslužnými pokladnami, pokud ano 

jaký? 

Této otázce předcházela otázka č. 11: Využíváte samoobslužné pokladny? 

Respondenti, kteří odpověděli na otázku č. 11 ano, pokračovali dále otázkou č. 12.  

Z otázky č. 11 bylo zjištěno, že samoobslužné pokladny využívá 72 lidí.  

Z průzkumu vyplývá, že 42 respondentů, kteří pokladny využívají, problém 

s pokladnou neměli. V tabulce č. 4.2 můžeme vidět výčet odpovědí. 
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Tabulka č. 4.2 Problémy se samoobslužnými pokladnami 

Odpověď Počet odpovědí 

Problém nenastal 42 

Nutnost obsluhy poblíž - schválení věku, kupónu, lahví 8 

Pokladna se zasekla 6 

Pokladna nechce načíst kódy zboží 4 

Pomalé reakce přístroje  3 

Špatný přehled 3 

Nebere všechny kupony 3 

Problém s účtováním minerálních vod v balíku 1 

Chybí kódy zboží v nabídce  1 

Nepozná, že lehké naúčtované zboží je už v "košíku" 1 

Celkový počet odpovědí 72 

Graf č. 4.10 Problémy se samoobslužnými pokladnami 

 
 

Z grafu č. 4.10 vidíme, že nejvíce zákazníky trápí nutnost obsluhy poblíž 

a „zasekávání“ pokladen.  

Až na potřebu obsluhy všechny body souvisí se softwarem, který je využit pro funkci 

pokladen.  

Nepříznivé prvky je možné omezit, pokud nastane aktualizace stávajícího softwaru, 

nebo bude vytvořen nový, propracovanější software. Měl by být proveden nejdříve průzkum, 

za jakých přesných okolností dané prvky vznikají. Jak software na prvky působí. Analyzovat 

tyto příčiny a poté rozhodnout jak software aktualizovat. 
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Problém s nutností obsluhy poblíž kvůli schválení věku může být odstraněn 

zavedením přístrojů pro občanské průkazy. Opět musí nastat nejdříve průzkum. V průzkumu 

bude zjišťováno kolik takových schválení je v průběhu dne zapotřebí, jaké by byly případné 

náklady na zavedení těchto přístrojů a zda se tyto přístroje vůbec vyplatí.  

Snížení těchto nepříznivých elementů navýší spokojenost s pokladnami a zákazníci se 

nebudou bát tyto pokladny využívat.  

 

4.3.3 Analýza spokojenosti  

Poslední část je zaměřena na spokojenost zákazníků s vybranými prvky. Tato část je 

nosným pilířem dotazníku a celé bakalářské práce.  

 

Otázka č. 8: Spokojenost a důležitost hodnocených prvků. 

Vybrané prvky jsou z pohledu zákazníka hodnoceny ve dvou úrovních.  

První úroveň se týká důležitosti hodnocených prvků. Druhá úroveň je zaměřena na 

úroveň kvality. Zákazníci tyto prvky hodnotili slovně.  

Pro zhodnocení výzkumu jsou slovnímu hodnocení přidány body od 1 do 4. 

Pro důležitost: 

 mimořádně důležitý – 4, 

 důležité – 3, 

 méně důležité – 2,  

 bezvýznamné – 1. 

Pro úroveň kvality: 

 vynikající – 4, 

 dobré – 3, 

 ucházející – 2, 

 špatné – 1. 

Vybrané prvky, které byly zakotveny v dotazníku, byly sestaveny ze zkušeností 

autorky při nakupování a ze zkušeností získaných při vykonávání pracovní činnosti.  

Výchozí data získané z průzkumu, byly zpracovány do dvou přehledných tabulek, viz 

tabulka číslo 4.3 a číslo 4.4. 

 



45 
 

Tabulka č. 4.3 Počet odpovědí – důležitost   

 

Na první pohled, z tabulky č. 4.3, bez propočtů můžeme vidět, že zákazníci pobočky 

ve Valašském Meziříčí považují za méně důležité až bezvýznamné prvky otevírací doba, 

dostatek parkovacích míst a výrazněji vyčnívá i prvek slevy v porovnání s konkurencí. 

Naopak za důležité až mimořádně důležité považují pět prvků, které se týkající kvality 

zeleniny, ovoce, masa, pečiva a správného označení zboží. 

Vyčnívající jsou ještě prvky vstřícnost, ochota personálu a profesionalita personálu 

u pokladen, které taktéž zákazníci považují za důležité až mimořádně důležité.  

Zbylé prvky zákazníci na první pohled hodnotili už převážně jako důležité.  

V následující tabulce „úroveň kvality“ můžeme na první pohled vidět bez případných 

propočtů, že zákazníci jsou nejvíce spokojeni s prvky, které pro ně nebyly zase až tak 

důležité, tedy s prvky otevírací doba, dostatek parkovacích míst a slevy v porovnání 

s konkurencí. 

S ostatními prvky na první pohled zákazníci až tak spokojeni nejsou. 

Je taktéž zřejmé, že zákazníci jsou nejvíce nespokojeni s prvky, které pro ně byly 

velmi důležité, tedy s prvky týkající se kvality zeleniny, ovoce a s prvkem správné označení 

zboží. 

 

 

 

Číslo 

prvku 
Hodnocené prvky 1 2 3 4 Celkem 

1 Vstřícnost, ochota personálu  0 7 60 33 100 

2 Profesionalita personálu u pokladen 0 12 53 35 100 

3 Dostatek vystaveného zboží v regálech 2 13 61 24 100 

4 Dostatek vystavených druhů zboží 4 24 50 22 100 

5 Kvalita zeleniny 0 6 26 68 100 

6 Kvalita ovoce 0 7 25 68 100 

7 Kvalita masa 4 7 27 62 100 

8 Kvalita pečiva 0 4 36 60 100 

9 Správné označení zboží – správná cena 0 3 36 61 100 

10 Přehlednost, orientace v prodejně 3 20 45 32 100 

11 Ceny ve srovnání s konkurencí 2 29 46 23 100 

12 Slevy v porovnání s konkurencí 7 39 35 19 100 

13 Otevírací doba 14 44 30 12 100 

14 Dostatek parkovacích míst 16 26 39 19 100 

15 Přijatelná doba čekání u pokladen 3 10 56 31 100 
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Tabulka č. 4.4 Počet odpovědí – úroveň kvality 

Číslo 

prvku 
Hodnocené prvky 1 2 3 4 Celkem 

1 Vstřícnost, ochota personálu  3 21 65 11 100 

2 Profesionalita personálu u pokladen 1 28 58 13 100 

3 Dostatek vystaveného zboží v regálech 1 18 67 14 100 

4 Dostatek vystavených druhů zboží 1 14 69 16 100 

5 Kvalita zeleniny 9 31 54 6 100 

6 Kvalita ovoce 8 35 53 4 100 

7 Kvalita masa 6 22 56 16 100 

8 Kvalita pečiva 2 18 71 9 100 

9 Správné označení zboží – správná cena 11 22 54 13 100 

10 Přehlednost, orientace v prodejně 1 22 58 19 100 

11 Ceny ve srovnání s konkurencí 4 42 47 7 100 

12 Slevy v porovnání s konkurencí 3 31 58 8 100 

13 Otevírací doba 1 5 58 36 100 

14 Dostatek parkovacích míst 3 21 46 30 100 

15 Přijatelná doba čekání u pokladen 6 30 53 11 100 

 

Tabulka č. 4.5 Průměrná důležitost a úroveň kvality 

Číslo 

prvku  
Hodnocené prvky Důležitost Úroveň kvality 

1 Vstřícnost, ochota personálu  3,26 2,84 

2 Profesionalita personálu u pokladen 3,23 2,83 

3 Dostatek vystaveného zboží v regálech 3,07 2,94 

4 Dostatek vystavených druhů zboží 2,9 3 

5 Kvalita zeleniny 3,62 2,57 

6 Kvalita ovoce 3,61 2,53 

7 Kvalita masa 3,47 2,82 

8 Kvalita pečiva 3,56 2,87 

9 Správné označení zboží – správná cena 3,58 2,69 

10 Přehlednost, orientace v prodejně 3,06 2,95 

11 Ceny ve srovnání s konkurencí 2,9 2,57 

12 Slevy v porovnání s konkurencí 2,66 2,71 

13 Otevírací doba 2,4 3,29 

14 Dostatek parkovacích míst 2,61 3,03 

15 Přijatelná doba čekání u pokladen 3,15 2,69 

 

V této tabulce č. 4.5 najdeme vypočítanou průměrnou důležitost a úroveň kvality ze 

získaných dotazníků. Tato tabulka je výchozí tabulkou pro provedení gap analýzy. 
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Vypočtené průměry také byly dále využity pro sestrojení paprskového diagramu. 

Výsledky průměrů nám upřesňují to, co bylo již zjištěno v  předešlých tabulkách pro 

důležitost a úroveň kvality. 

Graf č. 4.11 Paprskový diagram  

Paprskový diagram vychází z tabulky průměrů a slouží k lepšímu přehledu toho, co 

bylo vypočítáno a již popsáno.   

 

Na grafu můžeme vidět, že největší rozdíl je mezi prvky 5 – 9 a prvky 13,14. 

Kladný rozdíl najdeme u prvků 13, 14 – spokojenost s danými prvky převyšuje 

očekávání.  

Záporný rozdíl vidíme nejvíce u prvků 5 – 9 – prvky nesplňují očekávané požadavky 

zákazníků a zákazníci jsou s nimi nejvíce nespokojeni. 

Jak velké jsou rozdíly mezi důležitostí, a úrovní kvality vyjadřuje diferenční analýza. 

Diferenční analýza potvrzuje konečné výsledky již popsaného. 

U prvků, kde je vyšší průměrná důležitost než průměrná úroveň kvality, dochází 

u zákazníků k nespokojenosti. U prvků kde průměrná úroveň kvality převyšuje průměrnou 

důležitost, dochází ke spokojenosti zákazníků. 

Přesné rozdíly mezi průměrnou úrovní kvality a průměrnou důležitostí jsou vypočítány 

v následující tabulce č. 4.6.  
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Tabulka č. 4.6 Diferenční analýza 

Hodnocené prvky Úroveň kvality Důležitost Rozdíl 

Vstřícnost, ochota personálu  2,84 3,26 -0,42 

Profesionalita personálu u pokladen 2,83 3,23 -0,4 

Dostatek vystaveného zboží v regálech 2,94 3,07 -0,13 

Dostatek vystavených druhů zboží 3 2,9 0,1 

Kvalita zeleniny 2,57 3,62 -1,05 

Kvalita ovoce 2,53 3,61 -1,08 

Kvalita masa 2,82 3,47 -0,65 

Kvalita pečiva 2,87 3,56 -0,69 

Správné označení zboží – správná cena 2,69 3,58 -0,89 

Přehlednost, orientace v prodejně 2,95 3,06 -0,11 

Ceny ve srovnání s konkurencí 2,57 2,9 -0,33 

Slevy v porovnání s konkurencí 2,71 2,66 0,05 

Otevírací doba 3,29 2,4 0,89 

Dostatek parkovacích míst 3,03 2,61 0,42 

Přijatelná doba čekání u pokladen 2,69 3,15 -0,46 

 

4.4 Shrnutí, doporučení, 

Shrnutí a doporučení bude uspořádáno stejným způsobem, jako bylo uspořádáno 

vyhodnocení dotazníků v praktické části. Vždy bude shrnuta jedna část otázek, a pokud, zde 

budou nepříznivé elementy, bude navrhnuto u těchto nepříznivých prvků řešení.  

Vyhodnocení praktické části bylo rozděleno na tři části. První část se týkala otázek 

zaměřených na získání bližších informací o zákazníkovi (otázky č. 1 – 7, 11). V druhé části 

byly vyhodnoceny otevřené otázky (otázky č. 9, 10, 12) a třetí část patřila otázce č. 8 

zaměřené na spokojenost zákazníka s danými prvky. Otázka č. 8 je rozsáhlejšího charakteru, 

a proto jak již bylo zmíněno je ji věnována samostatná kapitola. 

 

4.4.1 Shrnutí vyhodnocených otázek č. 1 – 7 a 11  

Ve sledovaném období nakupovalo a odpovědělo na dotazník více žen než mužů 

a věkové kategorie byly zastoupeny téměř rovnoměrně. Zákazníci v obchodě převážně stráví 

maximálně hodinu času a proto je nutné je zaujmout v co nejkratším čase. Na nákup chodí 

zákazníci převážně jednou týdně, nebo zde zavítají zcela výjimečně. Muži jsou obchodu 

„věrnější“ a nakupují zde častěji než ženy. ClubCard využívá větší půlka zákazníků. Tento 

fakt odpovídá počtu zákazníků, kteří se do obchodu vracejí. Najdou se zde i samozřejmě 

výjimky – zákazník, který nakupuje v Tescu častěji nevlastní kartu ClubCard a naopak 
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zákazník, který zde „zabloudí“ jen zřídka tuto kartu má, například i od rodinného příslušníka. 

Samoobslužné pokladny využívá téměř ¾ dotázaných zákazníků. 

Finanční služby  

Tuto službu nevyužívá téměř 90% zákazníků. Tento element může být způsobený 

nízkou informovaností o této doprovodné službě. Na pokladnách, nebo v blízkosti „finančního 

stánku“ najdeme letáky, které upozorňují na tyto služby, ale pokud zákazník není zvědavý, 

nebo se o danou problematiku nezajímá tyto služby ani nezaznamená. Firma o této službě 

dává vědět také pomocí rádiového spotu, který ovšem běží párkrát za den a zákazník není 

v obchodě pořád, a proto opět tuto informaci nemusí postřehnout.  

Firma v tomto stánku nabízí také půjčky a spojení půjček. Poskytovatelem finančních 

služeb je Home Credit a. s. viz příloha č. 11.  

Firma Tesco uvádí vzorový příklad. Při půjče 150 000 Kč a při 84 splátkách bude úrok 

13,48 % a RPSN bude činit 14,4 %. Půjčka by byla poskytnuta k 15. 12. 2014. Viz příloha 

č. 11.  

Aby bylo možné posoudit výhodnost poskytované půjčky pod firmou Tesco bylo 

provedeno srovnání půjček, viz příloha č. 10.  

Pro srovnání půjček se vycházelo z těchto informací – půjčka bude v hodnotě 

150 000 Kč a bude na 84 měsíců. Čistý měsíční příjem se bude pohybovat od 12 000 Kč do 

14 999 Kč. Zájemce o půjčku bude zaměstnán déle než 3 měsíce a bude mít uzavřen pracovní 

poměr na dobu neurčitou. Zájemce také není v registru dlužníků. Tato nabídka půjček platí 

k 30. 4. 2015.  

V porovnání byla zařazena i firma Home Credit a. s. s aktuální výši úroku 13,90 % 

a RPSN ve výši 14,82 %.  

Trh s půjčkami je v dnešní době v rozkvětu a zájemce o půjčku si může vybírat při 

daných podmínkách z mnoha poskytovatelů těchto služeb.  

V příloze č. 10 můžeme vidět, že poskytovaná půjčka od Home Credit a. s. není pro 

zájemce o půjčku až tak výhodná.  

Při zadaných podmínkách si můžeme vybrat výhodnější půjčku například od firmy 

Equa bank, a. s., kde bude výše úroku 8,90 % a RPSN bude ve výši 9,27 %, nebo od firmy 

Air Bank a. s. s úrokovou mírou 9,90 % a RPSN bude činit 10,36 %.  
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Návrh řešení 

Pokud by firma chtěla tyto služby rozšířit mezi své zákazníky, musí dát zákazníkům 

více informací. Řešením by mohlo být častější oslovování zákazníků pověřenou osobou 

z „finančního stánku“ přímo na obchodě.  

Druhým řešením, pro rozšíření této služby, je zvýhodnění poskytovaných půjček pro 

zájemce.  

 

4.4.2 Shrnutí vyhodnocených otázek č. 9, 10, 12 

Tyto otázky byly otázkami otevřenými, kde zákazník mohl vyjádřit svůj názor. Otázky 

9 a 10 dopadly pro obchod velmi příznivě. Více jak ¾ zákazníků na prodejně nic nechybí. Ani 

se neshodlo více zákazníků na jednom produktu, který by jim chyběl. Téměř ¾ také našly 

klad na této pobočce. Nejvíce zákazníků se shodlo na výhodě – blízkost pobočky a velkého 

sortimentu. 

Samoobslužné pokladny 

Získané výsledky k této otázce poukázaly na větší nedostatky samoobslužných 

pokladen. Ze 72 respondentů, kteří pokladny využívají, odpovědělo 30, že problém 

s pokladnou mělo. Z pohledu autorky všechny body, které uvedli respondenti jako problém až 

na potřebu obsluhy poblíž, souvisí se softwarem, který je využíván u pokladen.  

Snížení nepříznivých prvků by mělo navýšit spokojenost s pokladnami a navýšit jejich 

využívání. Pokud zákazník bude spokojen s nákupem u této pokladny, vrátí se k ní. Své dobré 

dojmy může sdělit dál a využití těchto pokladen se může v budoucnosti navýšit. Tento prvek 

působí stejně jako „dobré jméno“ firmy.  

Návrh řešení 

Nepříznivé elementy je možné omezit, pokud bude proveden bližší průzkum, proč tyto 

prvky vznikají. Analyzovat tyto příčiny a rozhodnout zda bude potřeba vytvořit zcela nový 

software, nebo bude dostačující aktualizace stávajícího softwaru.  

Nutnost obsluhy poblíž může být odstraněna zavedením speciálních přístrojů pro 

občanské průkazy. S tímto jevem se autorka setkala u automatu na alkohol. Aby alkohol byl 

vydán musel být do čtečky vložen občanský průkaz a až poté byl alkohol přístrojem vydán. 

Opět by musel být ovšem proveden průzkum, kde by bylo zjištěno, kolik je v průměru denně 

zapotřebí schválení, jaké budou případné náklady na zavedení těchto přístrojů a jak vůbec 

tento mechanizmus funguje. Zda by vůbec byla firma schopna tuto přestavbu uskutečnit. 
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4.4.3 Shrnutí vyhodnocené otázky č. 8 

Na závěr byla provedena analýza otázky spokojenost a důležitost hodnocených prvků. 

Jak už název otázky napovídá, otázka byla členěna do dvou úrovní. V první části bylo 

zjištěno, jak jsou dané prvky pro zákazníky důležité. V druhé části byla zjištěna spokojenost 

s vybranými prvky. Odpovědi vždy měly čtyři možnosti a pro zpracování byly daným 

odpovědím přiděleny odpovídající body.   

Z průzkumu bylo potvrzeno, že to, co zákazníci považovali za méně důležité, dopadlo 

ve spokojenosti nejlépe a to, co považovali za nejdůležitější, dopadlo ve spokojenosti nejhůře. 

Pro firmu jsou důležité obě části jak důležitost, tak skutečná spokojenost. Vypočtená 

úroveň kvality (skutečná spokojenost zákazníků) je pro firmu důležitá v závěrečné fázi. Firma 

si tím ověří, zda naplnila očekávání zákazníků, v čem je dobrá, co je na hraně a nesmí v těchto 

bodech polevit, a které body musí zlepšit. Pokud nedojde ke zlepšení zjištěných nedostatků, 

může vést udržování stejné úrovně ke ztrátě zákazníků.  

Výsledky výzkumu můžeme rozdělit do tří částí – prvky s kterými byli zákazníci 

spokojeni, prvky s kterými zákazníci byli částečně spokojeni a prvky s kterými byli zákazníci 

výrazně nespokojeni.  

Zákazníci byli nejvíce spokojeni s prvky – dostatek vystavených druhů zboží, slevy 

v porovnání s konkurencí, otevírací doba, dostatek parkovacích míst.  

Se zbylými prvky zákazníci už spokojeni nebyli.  

1) Prvky částečné nespokojenosti 

Mezi prvky částečné nespokojenosti řadíme – vstřícnost, ochota personálu, 

profesionalita personálu u pokladen, dostatek vystaveného zboží v regálech, přehlednost, 

orientace v prodejně, ceny ve srovnání s konkurencí, přijatelná doba čekání u pokladen. 

Tyto prvky byly ovlivněny i obdobím, kdy k sběru dat docházelo – Velikonoce. 

Velikonoce hlavně ovlivnily prvky dostatek vystaveného zboží v regálech, přijatelnou dobu 

čekání u pokladen, vstřícnost, ochotu personálu a profesionalitu personálu u pokladen. Na 

pobočce se nacházelo více zákazníků než obvykle a našli se zde i „sváteční nakupující“, kteří 

do velkých obchodů zavítají výjimečně. Na zákaznících byla vidět nervozita, spěch a chtíč 

být, co nejdříve pryč. To, jak již bylo zmíněno, ovlivnilo i samotný proces dotazování. 

Zaměstnanci by na toto období měli být připraveni, ale i oni jsou pouze lidé a ne roboti a mají 

určité své meze.  
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Z pohledu autorky výsledky této části ovlivňuje i subjektivismus každého z nás a jak 

již bylo zmíněno v teoretické části, každý si pod danou věcí představuje něco jiného. 

Výsledky jsou také ovlivněny tím, že dnešní člověk má ve světě spousty možností, vše má 

téměř na dosah ruky a je velmi vybíravý a piplavý. Na to má každý ovšem právo, protože 

žijeme ve svobodné zemi a firmy podobného druhu musí být na tyto zákazníky připraveni.  

Prvek přehlednost, orientace v prodejně v této kategorii se zde z pohledu autorky 

ocitl díky velkému množství lidí, kteří do obchodu zavítají výjimečně. Ze zkušeností je 

známo, že když se člověk objeví na nových místech, ať se jedná o obchod, město, škola atd., 

trvá mu chvíli, než se zorientuje a najde správný „směr“.  

Prvek cena ve srovnání s konkurencí – i když se tento prvek u zákazníků 

v průměrné důležitosti umístil „pouze“ na místě důležitý ocitl se mezi prvky, které nesplňují 

očekávání zákazníků. Opět to může být způsobeno tím, že lidská bytost chce pořídit co 

nejvíce věcí, nejlépe co nejkvalitnějších za co nejnižší cenu.  

Návrh řešení  

Spokojenost může být navýšena rozšířením vlastní značky Tesco Value. Příklady 

zboží značky Tesco Value jsou uvedeny v příloze č. 7. Tato značka nabízí danou kvalitu za 

odpovídající cenu. Firma by měla poskytnout více informací o dané značce. Všeobecné 

informace ovšem nejsou to jediné, co zákazníka zajímá. Autorku osobně zajímá jak daný 

výrobek chutná sám o sobě ale také v porovnání s výrobkem nejlépe stejného složení, nebo 

velmi podobného složení. Firma by mohla nabídnout zákazníkům ochutnávky vybraných 

druhů zboží této značky.  

2) Prvky nespokojenosti 

S prvky – kvalita zeleniny, ovoce, masa, pečiva, správné označení zboží – správná 

cena zákazníci byli nejvíce nespokojeni.   

Firma by měla u těchto prvků spravit, co nejdříve nápravná opatření, aby situace 

nedošla až do bodu, kdy může pobočka začít ztrácet své zákazníky.  

Prvky můžeme rozdělit na dvě části – v první části budou prvky týkající se kvality 

a do druhé zařadíme správné označení zboží.  

Prvky týkající se kvality spadají pod oddělení Fresh food. Na celé oddělení připadají 

pouze dva zaměstnanci kontroly zásob a jeden zaměstnanec kontroly kvality, který má na 
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starost oddělení ovoce a zelenina. Samozřejmě jsou zde i další zaměstnanci jak již bylo 

zmíněno v organizační struktuře dané pobočky.  

Některé příčiny týkající se kvality daná pobočka sama o sobě neovlivní. Většina 

smluv, týkající se dodavatelů, je nasmlouvána z hlavní centrály a pobočka neovlivní nijak své 

dodavatele. Pokud je s daným dodavatelem nespokojena musí navrhnout změnu dodavatele 

a podložit tento návrh důkazy, proč je s daným dodavatelem nespokojena. Prioritou pro 

dodávku zboží je pro pobočku centrální sklad. Centrální sklad dodává zboží na pobočku podle 

aktuálních zásob na skladě nebo podle odprodeje určité položky. 

Mnohdy nastává problém už tam a z centrálního skladu dorazí „méně kvalitní“ zboží. 

Ze získaných informací je známo, že toto zboží je následně nafoceno a posláno do centrály, 

kde je reklamováno. Bohužel tato část se stejně v mnoha případech opakuje a stává se tak 

neustálým koloběhem. 

Druhým hlavním problémem v této pobočce je nedostatek zaměstnanců, kteří by tyto 

problémy zmírnili. Zaměstnanci chybí hlavně na pozicích kontroly kvality.  

Návrh řešení  

Tento nepříznivý element by mohl být snížen přijetím nového zaměstnance. 

Zaměstnance by měl za úkol častější kontrolu kvality ovoce a zeleniny. V případě zjištěných 

nedostatků by podle závažnosti buď zboží zcela „odstranil“, nebo zlevnil. Nevýhodou tohoto 

zboží je, že podléhá rychlé zkáze a stejně bude u tohoto zboží docházet ke ztrátám. Pokud 

bude zboží zlevněno, firma přichází o plnohodnotné zisky a získá pouze část zisku z tohoto 

zboží, nebo dokonce může zisk být záporný (prodejní cena bude nižší než cena, za kterou 

firma zboží nakoupila od dodavatele).  

Správné označení zboží, správná cena spadá pod oddělení CS, kde najdeme kromě 

jiných zaměstnanců i tři zaměstnance, kteří se starají o cenu a marketing.  

V tomto případě navazujeme na první problém týkající se kvality. Pokud bude zboží 

zlevněno, potřebuje přecenit.  

Přecenění trvá nějakou dobu – navedení nové ceny do počítače, vytištění nových retek 

(cenovek), umístění retek k danému zboží.  

Zboží nemusí být pouze zlevněno, když mu končí záruční lhůta, nebo jak k tomu 

dochází u ovoce a zeleniny. Cena zboží může kolísat prakticky u čehokoliv, pokud je zboží 

dáno do akce, nebo nastala jeho sezóna atd. Pokud se nahrne takových položek najednou více, 

nastává problém.  
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Navíc zboží nemusí být umístěno vždy na jednom místě a může být rozmístěno na 

více místech po obchodě a zaměstnanec si hned nemusí uvědomit tento fakt. V tomto případě 

nastává zmatenost zákazníků – zboží zaznamenali na více místech a našli, zde rozdílné ceny 

a jsou zmateni, která cena k danému zboží platí. Na ploše jsou sice rozmístěny přístroje pro 

kontrolu ceny, ale málokterý zákazník si skutečnou cenu zkontroluje, protože spoléhá, že cena 

uvedena u výrobku platí a kontrola ceny na určených přístrojích je jen v jeho dobrém zájmu.  

Návrh řešení  

Řešením by opět mohlo být přijetí nového pracovníka. Nově přijatý pracovník by 

mohl pomoci eliminovat výskyt špatných cen, ale jak již bylo zmíněno je to jen člověk a i tak 

se může stát, že si nevzpomene například, kde všude je zboží vystaveno. 

Druhým řešením, které by mohlo eliminovat i výskyt lidských chyb, jsou elektronické 

retky. U každého zboží by byla malá elektronická tabulka, která by ukazovala příslušnou cenu 

a název zboží, které se na určeném místě v regále nachází. Tabulka by byla napojena na 

software, který by se týkal oceňování zboží. Pokud by bylo nutné zboží přecenit, zadala by se 

daná změna v počítači a ta by provedla změnu na elektronických cenovkách.  

Tato přestavba by byla velmi náročným a zdlouhavým procesem. Musel by být 

vytvořený spolehlivý a skvěle fungující program, kde by nedocházelo k chybám. Tyto 

cenovky by snížily potřebný počet zaměstnanců. Nelze ovšem nikdy zaručit stoprocentní 

správnost, a proto by bylo nutné náhodně zkontrolovat, zda opravdu cena uvedena v programu 

je stejná jako ta, která je uvedena na elektronických retkách.  

Z doslechu autorka ví, že Tesco již něco podobného testuje, ale už asi po dobu 4 let 

a rozšíření do obchodů je stále v nedohlednu.  
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5 Závěr 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spokojenosti zákazníků. Spokojenost 

zákazníků je nejen v dnešní době velmi důležitým jevem. Spokojený zákazník nám může 

přivést do firmy další zákazníky. Nespokojený zákazník může od nákupu u dané firmy odradit 

i deset dalších zákazníků.  

Cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků obchodní firmy Tesco Stores 

ČR a. s. Dle názoru autorky byl cíl splněn, neboť byly popsány všechny důležité aspekty, 

které ke splnění cíle byly potřebné, dále byly získány data v průzkumu a byl zpracován 

dotazník. Následně byly navrženy řešení k problémovým aspektům, které by měly zvýšit 

spokojenost zákazníků. Ke splnění cíle bylo nutné zpracovat teoretické aspekty, vytvořit 

dotazník, získané data vyhodnotit a navrhnout řešení. 

Důležitým faktorem bylo určit otázky, na které budou respondenti odpovídat a nosnou 

část dotazníků, která následně sloužila k analýze stavu firmy a k následným návrhům 

a doporučením. Závěrečným cílem bylo vytvořit hodnotnou práci, jejíž výsledky budou pro 

firmu přínosem.   

Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole byly definovány 

základní pojmy, jako je kvalita, zákazník, spokojenost atd., které pomohly seznámit se 

s danou problematikou a pochopit základní pojmy. Dále zde bylo vyčleněno co je dotazník 

a jak postupovat při správné tvorbě dotazníků. Na závěr byly uvedeny metody jak získané 

data zpracovat. 

Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku dané firmy. Jsou zde popsány začátky 

celé firmy, vize firmy, ale i také hodnoty firmy. Po charakteristice celé firmy byla 

charakterizována pobočka ve Valašském Meziříčí. V této kapitole jsou k nalezení základní 

informace o pobočce, kdo jsou pro pobočku zákazníci a najdeme zde informace 

o zaměstnancích a organizační struktuře pobočky. 

Třetí kapitola je nejdůležitější částí celé bakalářské práce. Na samém začátku této 

kapitoly stojí vypracovaný dotazník. Dotazník byl vypracován podle zásad, které byly 

popsány v teoretické části bakalářské práce. Samotný vypracovaný dotazník nebyl výhrou 

a bylo potřeba získat potřebný počet respondentů, aby mohly být data analyzovány a mohly 

být navrhnuty případné návrhy na zlepšení stavu. Vybrané otázky byly pro lepší přehled 

graficky znázorněny. Sběr dat byl také sám o sobě zajímavý. Ne každý byl ochoten své 

zkušenosti s nakupováním sdělit a někdy se zdálo, že se respondenti už dopředu bojí, aniž by 
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věděli, co je čeká. V závěru kapitoly byly získané poznatky shrnuty a byly navrhnuty 

opatření, které by měly zvýšit spokojenost zákazníku. 

Z výsledků měření spokojenosti zákazníků obchodní firmy Tesco Stores ČR a. s. 

vyplývá, že zákazníci vyloženě byli spokojeni pouze se 4 prvky z patnácti. 5 prvků zákazníci 

označili za zcela neuspokojivé a měla by být provedena náprava u těchto prvků. Zbylé prvky 

byly na „hraně“. Jeden prvek vyplynul také z otevřených otázek, kde zákazníci nebyli zcela 

spokojeni s fungováním samoobslužných pokladen.  

Firma by neměla „usnout na vavřínech“, aby situace nedospěla k bodu, kdy zákazníci 

začnou vyhledávat jiné možnosti (obchody) pro nákup. Měla by prozkoumat blíže příčiny této 

nespokojenosti a snažit se v rámci možností o zvýšení spokojenosti zákazníků s danými 

prvky.   
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