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Anotace 

Cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků společnosti Bohemia Müller s.r.o. 

Zanalyzovat faktory ovlivňující spokojenost zákazníků, aby tato společnost dosáhla vyšší 

spokojenosti u svých obchodních partnerů a tím získala v budoucnu více zakázek. 

 

Klíčová slova: spokojenost zákazníka, dotazník,  hodnocení spokojenosti zákazníka, 

nástroje a modely hodnocení spokojenosti zákazníka. 

 

Summary 

 

The goal of this Bachelor's thesis is to gauge the satisfaction of Bohemia Mueller, s.r.o. 

customers,  to analyse the factors influencing customer satisfaction,  such that the company 

is able to achieve higher satisfaction rate with its business partners and increase the number 

of future orders. 

 
 

Keywords: customer satisfaction, questionnaire, evaluation of customer’s satisfaction, 

instruments and models of customer’s satisfaction evaluation, marketing research. 
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Seznam použitých zkratek 

a.s.  akciová společnost podle obchodního rejstříku 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČEPS a.s. obchodní název firmy, která provozuje českou elektroenergetickou 

přenosovou soustavu 

ČEZ a.s.  České energetické závody, akciová společnost   

ČSN  česká státní norma 

ELE  Elektrárna Ledvice 

EN  Evropská norma 

IMS  Integrovaný systém řízení (jakost, environment, BOZP) 

ISO  mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem (z anglického 

International Organization for Standardization) 

ISZ index spokojenosti zákazníka 

MERO a.s. Mezinárodní ropovod, akciová společnost 

NN  nízké napětí 

SD a.s.  Severočeské doly, akciová společnost 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným podle obchodního rejstříku 

SW  software – programové vybavení 

VN  vysoké napětí  

VVN  velmi vysoké napětí 

ZVN  zvláště vysoké napětí 

      ŽP   životní prostředí 
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1. Úvod  

Motto: 

“Organizace má, co se týče požadavku zákazníku na jakost, jedinou jistotu … neustále 

porostou!“ 

Ing. Martin Dudek, Ph.D., Katedra kontroly a řízení jakosti, VŠB-TU Ostrava 

 

Chce-li se firma v dnešním konkurenčním světě udržet a prosperovat, vedle získávání 

nových zákazníků musí udržet stávající. Nejlépe se získávají noví klienti na základě 

doporučení spokojených stávajících zákazníků.  

Dnešní zákazník má stále větší nároky. Je informovaný, má možnost výběru na trhu, je 

náročný na kvalitu a dokáže být kritický. Monitorování spokojenosti je stejně významný 

nástroj jako zkoumání poptávky zákazníků. Pro společnost je spokojenost zákazníků 

významným nástrojem při usilování o dlouhodobou prosperitu, neboť pokud je 

v obchodním prostředí něco, co klient postrádá v dané firmě, bezpochyby se najde 

konkurenční subjekt, který klientovi chybějící článek nabídne. Dnešní zákazník si vybírá 

mezi dodavateli a hledá vyšší kvalitu a přidanou hodnotu.  

Důvodem, proč je třeba věnovat se výzkumu spokojenosti zákazníků, je identifikace 

zlepšování služeb pro stávající zákazníky a příležitost k získání nových klientů. Firma 

musí zjistit, jak se na úroveň jejích poskytovaných služeb či produktů dívají zákazníci. 

Firma mění to, co jejím zákazníkům nevyhovuje a zlepšuje, co v poskytovaných službách 

zákazníkům vyhovuje. Dá se předpokládat, že spokojený zákazník bude i v budoucnu 

využívat služeb firmy. Zároveň firma získává díky kladným referencím nové zákazníky.  

Jednou z forem zjišťování spokojenosti zákazníků je dotazník. Dotazníkem firma 

získává od svých zákazníků jejich názor, jak ji vidí. Díky získaným informacím může dále 

zlepšovat své poskytované služby.  

Cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků vybrané společnosti Bohemia 

Müller s.r.o. a zanalyzovat faktory, ovlivňující spokojenost zákazníků této společnosti. 

V první kapitole se budu zabývat důležitostí spokojenosti klientů a způsoby, jak tuto 

spokojenost zjistit. 

Ve druhé kapitole představím společnost Bohemia Müller s.r.o. Seznámím s její 

organizační strukturou, předmět činnosti a hospodářskou situací. 
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Ve třetí kapitole uvedu a vysvětlím základní pojmy týkající se zákazníka, dotazování, 

spokojenosti, investora a dodavatelského řetězce.  

Čtvrtá kapitola bude věnována zjišťování spokojenosti zákazníků a zhodnocení faktorů 

ovlivňujících spokojenost. V rámci svého zjišťování navrhnu dotazník, provedu dotazování 

u vybraných klientů společnosti a zhodnotím výsledky tohoto šetření.    

V poslední kapitole na základě zjištěných skutečností společnosti Bohemia Müller 

s.r.o. navrhnu opatření. 
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost s obchodním názvem Bohemia Müller s.r.o. se sídlem v Litvínově-Janově, 

ulici Loupnická 139 byla založena 30. ledna 1997. Společnost založily české fyzické 

osoby, odborníci v oblasti vysokého a velmi vysokého napětí. Společnost byla založena se 

základním kapitálem 10,000.000,-Kč. Tato společnost se od počátku podnikání zaměřuje 

především na komplexní dodávky v oblasti elektro pro velké průmyslové podniky a 

výrobce elektrické energie v rámci investičních akcí a rekonstrukcí. Nejvýznamnějšími 

zákazníky jsou firmy ČEZ a.s., ČEZ Distribuce, a.s., ČEPS a.s., SD a.s., MERO a.s. 

Společnost poskytuje služby v následujících oblastech: 

 Dodávky a montáže NN, VN, VVN, ZVN zařízení 

 Opravy a údržba NN, VN, VVN, ZVN zařízení 

 Kompletní servis a diagnostika VN, VVN, ZVN zařízení 

 Automatizace, vývoj SW aplikací a uvedení do provozu energetických 

technologií, jejich analytika a optimalizace 

 Projekční činnost 

 Revizní činnost 

 

Během let své existence se struktura společnosti vyvinula do dnešní podoby, viz 

obrázek 1. Společnost dnes tvoří obchodní, výrobní, technický, ekonomický a exportní 

útvar. 

Výrobní útvar je dále členěn na odbory: montáží, realizace zakázek, servisu VN a 

VVN, elektroúdržby Komořany, elektroúdržby Kralupy nad Vltavou, elektroúdržby 

Ledvice. 

Útvar údržby a servisu tvoří odbor údržby a montáží Kralupy nad Vltavou, odbor 

údržby elektro Komořany, odbor údržby elektro Ledvice a odbor servis VN/VVN 

Ervěnice. 

Technický útvar je tvořen odborem projekce, zkušebními a revizními techniky se 

sídlem v Litvínově. 

Činnost těchto útvarů je podporována po stránce obchodní a materiálové obchodním 

útvarem. Po stránce ekonomické a personální, ekonomickým útvarem. Tyto útvary 

koordinují činnosti všech odborů a přebírají veškeré smluvní a finanční záležitosti. [1] 
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Obrázek 1 – organizační schéma společnosti 

Zdroj : [1] 

 

Společnost Bohemia Müller s.r.o. působí v řadě klíčových projektů na tuzemském i 

zahraničním trhu. Z ekonomického hlediska vykazuje společnost Bohemia Müller s.r.o. 

v posledních letech hospodářskou stabilitu uvedenou v tabulce 1. 

Tabulka 1 - ekonomický vývoj společnosti 

Hodnoty v tis.Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkový obrat 423 477 299 364 352 732 939 543 721 570 462 016 

Zisk před zdaněním 7 870 74 139 43 319 16 544 130 282 52 693 

Vlastní kapitál 17 699 70 787 79 983 77 010 179 302 180 890 

Přidaná hodnota 56 062 123 227 108 879 104 828 221 745 144 876 

Aktiva celkem 212 310 201 667 280 039 339 759 356 588 347 195 

Počet zaměstnanců 87 85 101 128 133 132 

Přidaná hodnota na 

jednoho zaměstnance 
644 1 450 1 078 819 1667 1 098 

Zdroj: [1] 

 

Z výše uvedené tabulky „ekonomický vývoj společnosti“ jsou patrné výkyvy ve vývoji 

ukazatelů společnosti, jenž jsou vázány na vývoj tohoto oborového trhu a jeho ovlivňování 

chováním zákazníků (investorů, generálních dodavatelů technologických celků), 

dodavatelů (výrobců zařízení elektro) a konkurenčních společností. 

Tyto jsou pro vyšší přehlednost rozděleny do jednotlivých oblastí, jako jsou: 

1) instalace nového zařízení, 

2) rekonstrukce stávajícího zařízení,  

3) opravy a servis stávajícího zařízení. 
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Vývoj ekonomických ukazatelů společnosti v meziročním srovnání je tedy odvislý 

od potřeby zákazníků (provozovatelů zařízení) investovat do nových technologií nebo 

rekonstruovat, opravovat či servisovat stávající. Hodnoty jsou rovněž ovlivněny  

úspěšností prodeje společnosti, tzn. množstvím, hodnotou a výnosností získaných 

zakázek. 

Na výnosnost realizovaných zakázek mají vliv následující faktory: 

1) obsah smluvních vztahů na jejich realizaci, tzn. dohody se zákazníky o platebních 

podmínkách (dílčí fakturace a lhůty splatnosti), 

2) obsah smluvních vztahů s dodavateli o dodávkách materiálu či služeb (termíny 

dodávek, zálohové platby a lhůty splatnosti), 

3) náklady na vlastní zdroje společnosti – vnitřní spotřeba, jinak také nazývána režií. 

V neposlední řadě je důvodem výkyvů ve vývoji ekonomických ukazatelů množství 

předaných a uhrazených zakázek v daném roce. 

Obecně lze tedy konstatovat, že trh, na němž společnost působí, je ovlivňován a vývoj 

ekonomických ukazatelů závisí na chování zákazníků (investorů, generálních dodavatelů 

technologických celků, dodavatelů, výrobců zařízení elektro) a konkurenčních společností. 

Důležitým faktorem je rovněž vývoj ekonomik ČR a států eurozóny.  

Vedení společnosti klade důraz především na seriózní obchodní vystupování. Provádí 

své služby na vysoké úrovni s dodáváním spolehlivých a vyzkoušených technologií. Svým 

zákazníkům nabízí rychlé pohotovostní služby.  

Ve své činnosti se společnost řídí normou ČSN EN ISO 9001[7].  Tato norma je 

součástí Integrované příručky, kterou se pracovníci společnosti řídí.  

Dle této normy se společnost zavazuje řešit požadavky zákazníků rychle a beze zbytku. 

Touto normou se společnost zavazuje splnit jakost služeb lépe, než srovnatelné služby 

konkurence. Společnost se zavazuje zlepšovat jakost, odstraňovat nejen chyby, ale 

především jejich příčiny. Údaje z měření, přezkoumání a hodnocení jsou pro společnost 

Bohemia Müller s.r.o. důležitým nástrojem ke zlepšování jakosti.  
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3. Teoretické vymezení základních pojmů 

Před zjišťováním spokojenosti zákazníků a zhodnocením faktorů ovlivňujících jejich 

spokojenost je třeba vymezit a vysvětlit několik základních pojmů. 

3.1 Zákazník 

Podle normy ČSN EN ISO 9000 - Systémy managementu kvality (Základní principy a 

slovník) vydané dne 1.5.2009, lze za zákazníka považovat organizaci nebo osobu, která 

přijímá produkt. Každá organizace tedy může bez ohledu na to, jakou činností se zabývá, 

vymezit dvě skupiny zákazníků: 

 externí, 

 interní. 

Za interní zákazníky lze považovat nejen zaměstnance společnosti, ale i vlastníka, 

který využije výstupy pro další vstupy v jiných procesech.  

Za externí zákazníky považujeme zprostředkovatele (např. velkoobchody), 

odběratelé, kteří nejsou finálními spotřebiteli, a koneční uživatelé výrobku a služeb.  

Správné vymezení toho, kdo je pro organizaci zákazníkem, významně ovlivní 

úspěšnost zkoumání míry spokojenosti zákazníka. [2] 

Mezi zákazníky lze u společnosti Bohemia Müller s.r.o. zařadit investory, generální 

dodavatele a individuální dodavatele jednotlivých zakázek. Všichni tito zákazníci jsou 

součástí dodavatelského řetězce. 

3.2 Spokojenost zákazníka 

Zákazníky je efektivnější udržet, než získávat stále nové. I proto měření zákaznické 

zkušenosti poskytuje klíčovou zpětnou vazbu o tom, jak služby a produkty odpovídají 

očekáváním zákazníků a o tom, jak různé typy výkonových parametrů firmy nebo 

produktu vnímají a hodnotí zákazníci. Především u firem poskytujících služby patří tzv. 

CSI (customer satisfaction index) mezi klíčové indikátory výkonnosti firmy.[3] 

Index CSI sleduje pět parametrů: image, očekávání, kvalitu služeb a produktů a 

nabízenou hodnotu za peníze.   
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Každé z těchto proměnných je přiřazeno několik proměnných měřitelných 

(komunikace, dohodnuté termíny), které v rámci každé proměnné definují jednu veličinu 

(telefonická komunikace), kterou lze měřit (např. na stupnici od 1 do 10, kdy 1 je nejhorší 

a 10 nejlepší). Hodnoty lze přiřadit tak, že jsou brány jako odpovědi na určité otázky 

spadající do oblasti dané hypotetické proměnné. [6] 

Index spokojenosti se měří podle následujícího vzorce: 

   
    

    
 
   

    
 
   

 

    vzorec (1) - index CSI 

 

   index spokojenosti i-tého zákazníka 

   
  hodnota j-té měřitelné proměnné pro i-tého zákazníka 

n počet měřitelných proměnných 

x rozsah stupnice (typicky 10) 

   váha j-té měřitelné proměnné 

 

Každá měřitelná proměnná má určitou váhu, pokud tyto váhy nejsou zadány mohou být 

počítány jako kovariance mezi hodnotou 

 

        
       

     
 

   
 vzorec (2) - váha j-té měřitelné proměnné 

 

   váha j-té měřitelné proměnné 

n počet respondentů 

   
  hodnota j-té měřitelné proměnné pro i-tého zákazníka, 

   průměr j-té měřitelné proměnné pro všechny respondenty 

   průměr hodnot všech měřitelných proměnných pro i-tého respondenta 

   průměr hodnot všech měřitelných proměnných pro všechny respondent 

 Hodnocení spokojenosti zákazníkem je ovlivněno, zda bylo nebo nebylo splněno 

jeho očekávání, či obdržel ještě něco navíc. Na níže uvedeném obrázku 2 je znázorněna 

spokojenost zákazníka vzhledem ke splnění očekávání. Podle splnění očekávání se mění 

nadšení zákazníka. Nadšený zákazník je tvz. advokátem a o hodnocené firmě podává 

kladné reference, díky kterým získává firma nové zákazníky. 
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Obrázek 2 - spokojenost zákazníka 

Zdroj: [4] 

 

Spokojenost zákazníka řídí norma ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality 

– Požadavky. Tato norma určuje organizaci poskytovat produkt, který splňuje požadavky 

zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů a má v úmyslu zvyšovat 

spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému včetně procesů pro jeho 

zlepšování a ujišťování o shodě s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky 

zákonů a přepisů. Dle této normy musí organizace, jako jeden ze způsobů měření 

výkonnosti systému managementu kvality, monitorovat informace týkající se vnímání 

zákazníka ohledně toho, zda organizace splnila jeho požadavky. Způsob získávání a 

používání těchto informací musí být stanoven.[7] 

3.3 Dotazování 

Dotazování představuje metodu sběru primárních dat založenou na přímém (rozhovor) 

nebo zprostředkovaném (dotazník) kontaktu mezi výzkumníkem a respondentem podle 

předem předepsané formy otázek, jež slouží ke sjednocování podmínek a usnadnění 

zpracování výsledků. Vybraní respondenti, kteří budou dotazováni, musí odpovídat cílům a 

záměrům výzkumu. Podle způsobu kontaktu rozlišuji jednotlivé typy dotazování. Výběr 

vhodného typu dotazování závisí na různých faktorech, především na charakteru a rozsahu 

zjišťovaných dat, skupině respondentů, časových a finančních limitech, kvalitě tazatele atd. 

V praxi se většinou jednotlivé typy navzájem kombinují.[3] 
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3.3.1 Druhy dotazování  

Dotazování se dělí podle způsobu na dotazování osobní, telefonické a dotazníkové. 

Osobní dotazování je prováděno během rozhovoru, nebo po jeho ukončení. Toto 

dotazování může být ovlivněno formulací položené otázky, osobností dotazující osoby a 

prostředím.  

Telefonické dotazování lze provádět pouze u respondentů, kteří mají telefon a kteří jej 

dotazujícímu poskytli. Toto dotazování nesmí být příliš dlouhé, lze získat omezený počet 

odpovědí. Nejobtížnější u telefonického dotazování je stanovení času, kdy zákazníky 

oslovit. 

Písemné dotazování umožňuje respondentům věnovat otázkám více času, může být 

více upřímný. Otázky musí být kladeny jednoznačně, respondent se nemůže doptávat. U 

písemného dotazování může být problémem také nízká návratnost dotazníku, často bývá 

motivována nějakou drobnou odměnou.  

Při dotazování spokojenosti zákazníků je třeba dodržet tyto kroky: 

 Segmentace zákazníků, kteří budou osloveni 

 Zkoumání a definování jejich požadavků 

 Návrh a tvorba dotazníku pro sběr informací  

 Stanovení počtu dotazovaných 

 Sběr dat  

 Vyhodnocení vhodnou metodou kvantifikace míry spokojenosti 

3.3.2 Vyhodnocení průzkumu 

Získané informace o spokojenosti zákazníků se zpracovávají a prezentují několika 

způsoby, kterými je grafická podoba, tabulková podoba nebo průměrná hodnota.  

Grafická podoba, použití druhu grafu závisí na tom, jak je formulována otázka a z jaké 

škály odpovědí respondent volí. Jednou z možností je výsečový graf, kde je procentuelně 

znázorněná shoda odpovědí respondentů na jednotlivé otázky. V tomto případě, musí být 

pro každou otázku samostatný graf. 

Tabulková podoba, kde jsou vyznačeny u jednotlivých respondentů odpovědi na 

všechny otázky. Jedná se o celkový přehled odpovědí. Tato metoda se používá nejčastěji 

při odpovědích v podobě číselné stupnice. 



Lenka Jandová: Zhodnocení faktorů, které ovlivňují spokojenost zákazníků u vybrané společnosti 

2015  10 

 

Průměrnou hodnotou, kde jsou hodnoceny jednotlivé odpovědi, nebo celkové 

dotazování. Jedná se o nejvariabilnější možnost prezentace získaných informací.  

3.4 Kvalifikace spokojenosti 

Nejrozšířenější formou kvalifikace míry spokojenosti zákazníka, která se osvědčila, 

patří výpočet indexu spokojenosti (ISZ). Jde o poměr reality a optima. Realitou se rozumí 

výsledek konkrétního měření spokojenosti zákazníka a optimem je ideální hladina 

pozitivního vnímání. Oba ukazatele musí být vyjádřeny ve stejných jednotkách (např. 

procentech). Tyto indexy jsou garancí, že měření spokojenosti bude vždy realizováno 

stejným způsobem.  

V praxi se nejčastěji používá aritmetický (výběrový) průměr, který vypovídá o 

poloze každého jednotlivého hodnocení v rámci celého vzorku.   

Mezi statistické formy měření patří také rozpětí, což je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší 

hodnotou. 

Poslední metodou je směrodatná odchylka, která stejně jako rozptyl určuje, jak moc 

jsou hodnoty rozptýleny či odchýleny od průměrných hodnot. Nejčastěji se počítá jako 

odmocnina z rozptylu náhodné veličiny.  

3.5 Hypotéza a testování hypotéz 

Součástí kvalifikace míry spokojenosti jsou statistické hypotézy a jejich testování. 

Statistickou hypotézou se rozumí určitý předpoklad o parametrech či tvaru rozdělení 

zkoumaného znaku. Předpokládáme-li např., že průměr základního souboru   se rovná 

určité konkrétní hodnotě   , vyslovili jsme tím určitou hypotézu o parametru základního 

souboru, zde o průměru. O správnosti či nesprávnosti hypotézy bychom mohli rozhodnout 

až na základě vyčerpávajícího šetření celého základního souboru. Takovéto vyčerpávající 

šetření je však většinou neekonomické nebo dokonce technicky neproveditelné. Proto 

podrobujeme šetřením jenom určitou část základního souboru – výběrový soubor. Tento 

výběr pak použijeme k rozhodnutí o tom, zda vyslovená hypotéza je správná nebo 

nesprávná. Tento proces ověřování správnosti nebo nesprávnosti hypotézy pomocí 

výsledků, získaných náhodným výběrem se nazývá testováním hypotéz.  

Předpoklad, který jsme vyslovili o určité charakteristice či tvaru rozdělení v základním 

souboru, nazýváme nulovou hypotézou (testovanou hypotézou) a značíme ji   . 
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Proti této nulové hypotéze stavíme jinou hypotézu, tzv. hypotézu alternativní, která 

nějakým způsobem popírá konstatování, formulované nulovou hypotézou a značíme ji   . 

Doporučený postup při testování v běžné praxi: 

- zdůvodnění výběru parametrických či neparametrických testů;  

- formulace    a určení skupiny vhodných testů;  

- konkretizace testu;  

- výpočet testovací charakteristiky;  

- rozhodnutí o    a interpretace výsledku. 

Základem testování statistických hypotéz jsou testy o charakteristikách základního 

souboru, resp. o parametrech rozdělení základního souboru, které souhrnně nazýváme testy 

parametrických hypotéz nebo stručně parametrické testy.[9] 

Mezi možné testy hypotézy patří: 

test hypotézy  střední hodnoty, kde na  základě údajů z náhodného výběru velkého 

rozsahu chceme ověřit předpoklad, že průměr základního souboru   se rovná určité 

hodnotě     

test o relativní četnosti, kde testujeme hypotézu, že relativní četnost určité varianty 

znaku v základním souboru se rovná určitému číslo. 

test hypotézy o rozptylu, kde předpokládáme, že z normálně rozděleného 

základního souboru byl proveden náhodný výběr o rozsahu n pozorování. Testujeme 

hypotézu, že rozptyl základního souboru je roven určité hodnotě   
 . 

3.6 Investor 

Investorem je právnická nebo fyzická osoba, která vyhledává optimální způsob, jak 

zhodnotit své volné finanční prostředky. Investorem je někdy označována osoba, která je 

pořizovatelem stavby a nemusí být totožná se stavebníkem. 

3.7 Dodavatelský řetězec 

Dodavatelský řetězec je definován jako systém, který se skládá z řady subjektů, mezi 

které patří dodavatelé, výrobci, distributoři, prodejci a zákazníci. Jde o vícestupňový 

systém od investora přes generální dodavatele k subdodavatelům. V dodavatelském řetězci 

proudí v obou směrech materiálové toky, finanční toky a informační toky. 
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Obrázek 3 - dodavatelský řetězec 
Zdroj: [4] 
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4. Výsledky výzkumu, zhodnocení faktorů ovlivňujících 

spokojenost zákazníků 

Níže uvádím současné metody zjišťování spokojenosti zákazníků, které provádí 

společnost Bohemia Müller s.r.o. Pro své další zpracování navrhnu dotazník, na základě 

kterého zaměstnanec společnosti provede dotazníkové šetření u vybraných klientů 

společnosti. Toto dotazníkové šetření zpracuji a zhodnotím výsledky dotazníkového 

šetření. 

Informace získané měřením spokojenosti a jejich vyhodnocování umožní vrcholovému 

vedení organizací poznat a sledovat i některé další ukazatele výkonnosti, včetně ukazatelů 

ekonomických výsledků. Pro vrcholové vedení všech typů organizací by tyto informace 

měly mít doslova strategickou vážnost. 

Vývoj míry spokojenosti zákazníků by měl být impulsem pro procesy trvalého 

zlepšování.[8] 

4.1. Současné hodnocení  

Pro hodnocení spokojenosti zákazníků, vztahu k ochraně ŽP a dodržování BOZP v 

rámci realizace zakázky se využívá hodnocení provedené zákazníkem při předání zakázky. 

Vyjádření spokojenosti zákazníka je zaznamenáváno do níže uvedené tabulky 2, která je 

součástí předávací dokumentace. 

 

Tabulka 2 - spokojenost zákazníka 

 
Kvalita 

odvedeného díla 

Dodržení 

termínů realizace 

Flexibilita Dodržování 

BOZP 

Vztah k ŽP 

Dobrá 

     Vyhovující 
     Nevyhovující 
     Zdroj: [1] 

 

Výrobní ředitel půlročně zpracuje výsledky hodnocení, včetně posouzení trendu 

vývoje. Zjištěné připomínky, stížnosti nebo sdělení veřejnosti jsou dále řešeny v rámci 

společnosti Bohemia Müller s.r.o.  Společnost ve své Integrované příručce stanoví politiku 

jakosti, která je zaměřena na spokojenost zákazníka. Jakostí rozumí splnění požadavků a 

očekávání zákazníků. Zaměstnanci společnosti musí být přesvědčeni o významu jakosti, 

proto vedení společnosti seznamuje své pracovníky se stavem, cíli a postupy ke zlepšování 

jakosti. Společnost se řídí politikou zlepšování jakosti, protože, jak uvádí ve své příručce, 
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je lepší chybám předcházet, než je odstraňovat. Zaměstnanci společnosti si jsou vědomi, že 

výběrem dodavatele se rozhoduje o výsledné jakosti služeb.[1] 

V níže uvedené tabulce 3 je přehled hodnocení předaných zakázek v roce 2013. 

Hodnocení je rozděleno na údržbu, montáž a servis. Na tabulku 2, kterou společnost 

používá při předání zakázky, odpovědělo 100% zástupců firem, které využili služeb 

údržby. Všichni zástupci shodně uvedli hodnocení „dobrá“ ve všech bodech. Ze 106 

zákazníků, kteří si objednali montáž, odpověděli 100% pouze na otázky týkající se 

dodržování BOZP a ŽP. Na ostatní otázky odpovědělo 88% přebírajících pracovníků. 

Odpověď „dobrá“ uvedlo 68 přebírajících pracovníků, hodnocení „vyhovující“ uvedlo 9 

přebírajících pracovníků. Z předaných 48 servisních zakázek na otázky týkajících se BOZP 

a ŽP odpovědělo 98% přebírajících pracovníků, ostatní otázky zodpovědělo 93% 

pracovníků, z toho odpověď „dobrá“ uvedlo 39 přebírajících pracovníků, jako 

„vyhovující“ uvedli 3 pracovníci. 

Tabulka 3 - hodnocení spokojenosti za r. 2013 

 
Zdroj: data společnosti Bohemia Müller s.r.o. 

 

V tabulce 4 je přehled zakázek, které byly předány v roce 2014. Tabulku 2, kterou 

společnost používá při předání zakázky, vyplnilo v tomto roce 100% zástupců firem, které 

využili služeb údržby. 34 pracovníků, kteří vyplnili tabulku, uvedlo shodné hodnocení jako 

„dobrá“.  Zákazníci, kteří si objednali montáž, odpověděli 100% na otázky týkající se 

dodržování BOZP a ŽP, na ostatní otázky odpovědělo pouze 87% odborníků přebírajících 

zakázku. Odpověď „dobrá“ uvedlo 52 přebírajících pracovníků, jako „vyhovující“ uvedlo 

8 přebírajících odborníků. U servisních zakázek odpovědělo 100% přebírajících 

pracovníků na otázky týkající se BOZP a ŽP. Na ostatní otázky odpovědělo 93% 

přebírající pracovníků, z toho odpověď „dobrá“ uvedlo 41 přebírajících pracovníků, jako 

„vyhovující“ uvedli 3 pracovníci. 
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Tabulka 4 - hodnocení spokojenosti za r. 2014 

 

Zdroj: data společnosti Bohemia Müller s.r.o. 

 

Společnost Bohemia Müller s.r.o. se ve své Integrované příručce zavazuje splnit jakost 

služeb lépe, než srovnatelné služby nabízí konkurence. Společnost se zavazuje zlepšovat 

jakost, odstraňovat nejen chyby, ale především jejich příčiny. Pro své zlepšování potřebuje 

znát více informací, ovlivňujících spokojenost zákazníků, než jaké jí poskytuje vyplněná 

tabulka v rámci předávacího protokolu. Pro splnění svého závazku musí společnost svým 

zákazníkům předkládat nový dotazník na sledování jejich spokojenosti. 

4.2. Návrh dotazníku 

Zákazník je při svém hodnocení ovlivňován jakostí výrobku a jakostí služeb. V rámci 

bakalářské práce navrhuji dotazník pro zjištění spokojenosti zákazníků společnosti 

Bohemia Müller s.r.o. Celé znění dotazníku je uvedeno v příloze 1 bakalářské práce. 

Při vytváření dotazníku jsem po vstupních informacích zařadila otázky, týkající se 

zákazníka. Tyto otázky slouží k rozdělení zákazníků podle druhu využívaných služeb, 

délky spolupráce a typu prvního oslovení. V druhé části jsem kladla otázky zaměřené na 

spokojenost zákazníka s dostupností zaměstnanců společnosti, s jejich informováním o 

zakázce a dodržováním termínů a jakosti hodnocené společnosti. V poslední části jsem 

kladla otázky, které se týkají budoucí spolupráce a doporučení. Na závěr dotazníku dávám 

osloveným zákazníkům možnost napsat návrh na další zlepšení spolupráce se společností 

Bohemia Müller s.r.o. Pro odpovědi jsem použila slovní nebo bodové hodnocení.  
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Z celkového počtu 10 otázek bylo 8 slovních hodnocení dle nabídky, kde byly 4 

otázky uzavřené a 4 otevřené. U 2 otázek jsem zvolila bodové hodnocení. Součástí 

poslední otázky byla možnost vlastního vyjádření.  

Po vytvoření návrhu dotazníku provedl pracovník společnosti Bohemia Müller s.r.o. 

testovací dotazování u svých deseti, náhodně vybraných zákazníků. Testování bylo 

uskutečněno v době od 1. 2. do 5. 2. 2015. Po vyhodnocení tohoto testovacího dotazování 

pracovník společnosti provedl sběr dat u vybraných zákazníků. 

4.3. Sběr dat 

Pro sběr dat jsme společně zvolili, vzhledem k rozptýlení zákazníků, elektronický sběr. 

Jedná se velmi levnou a rychlou formu, jak oslovit co nejvíce zákazníků, u kterých má 

společnost Bohemia Müller s.r.o. elektronický kontakt. Zástupce společnosti Bohemia 

Müller s.r.o. oslovil zákazníky a požádal je o vyplnění a zpětné zaslání dotazníku. Při 

tomto druhu oslovování vzniká riziko možného nevrácení dotazníku.  

Zástupce společnosti Bohemia Müller s.r.o. oslovil 42 zákazníků, u kterých byla v roce 

2013 a 2014 dokončena zakázka.  Sběr dat proběhl elektronicky v termínu  od 7.2. do 

13.2.2015. Přehled o dotazování je uveden v příloze 2. Dotazník byl zaslán zástupcům 

zákazníků, kteří řeší se společností Bohemia Müller s.r.o. zadání, průběh a převzetí 

zakázky. Pro potřeby mého dalšího zpracování jsem od společnosti obdržela vyplněné 

dotazníky označené čísly.   

Všichni oslovení zákazníci dotazník včas a řádně vyplnili a odeslali zpět zástupci 

společnosti. Tato skutečnost představuje první kladné hodnocení společnosti Bohemia 

Müller s.r.o. i jejích zákazníků. Návratnost dotazníkového šetření byla 100 %. 
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4.4. Vyhodnocení zjištěných skutečností 

Níže uvádím výsledky dotazníkového šetření spokojenosti zákazníků společnosti 

Bohemia Műller s.r.o., kterým byla předána zakázka v roce 2013 a 2014. 

V první části budu hodnotit odpovědi na otázky týkající se zákazníka, jak je získáván, 

jak dlouho využívá služeb firmy a jaký typ služeb využívá.  

4.4.1 Otázky týkající se zákazníka 

Pro další zpracování dotazování jsem použila níže uvedenou tabulku 5 s uvedeným 

počtem odpovědí. 

Tabulka 5 - dotazování na zákazníka 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

  

Prvotní kontakt o firmě Délka využívání služeb 

firmy 

Druh využívané služby 

Reference  17  0-6 měsíců 8 Dodávky a 

montáže 

18 

Zástupce 

společnosti 

16 6-12 měsíců 10 Opravy a údržba 18 

1-5 let 12 SW aplikace 4 

Internet 9 Více jak 5 let 12 projekce 2 
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Získání kontaktu na vybranou společnost  

První otázka dotazníkového šetření byla ohledně získání kontaktu na společnost 

Bohemia Müller s.r.o. Pro každou společnost je důležité zjistit, zda ji stávající zákazníci 

doporučují a zjistit úspěšnost nabídek zaměstnance společnosti.  

 

graf 1 - získání kontaktu 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Z dotazníkového šetření je patrné, že 41% zákazníků získá společnost Bohemia Müller 

s.r.o. díky kladným referencím, které o firmě poskytují její současní zákazníci. Zástupce 

společnosti získal 38% zákazníků. Ve společnosti Bohemia Müller s.r.o. tuto akviziční 

činnost prování výkonný ředitel společnosti, který navštěvuje potencionální zákazníky, 

představuje nabídku služeb této společnosti a osobně získává nové zákazníky. Poměr mezi 

získáním zákazníků díky zástupci společnosti a kladným doporučením stávajících 

obchodních partnerů je téměř shodný.  

Pro firmu Bohemia Müller s.r.o. jde o velice pozitivní skutečnost. Znamená, že 

zákazníci, kteří této společnosti zadali svou zakázku, byli spokojeni se způsobem její 

realizace a kladné zkušenosti předávají dál. Také získávání nových zákazníků oslovováním 

pracovníkem společnosti je velice důležité.  

Doporučuji společnosti nadále provádět zakázky v nejvyšší kvalitě a osobní nabídkou  

služeb získávat nové zákazníky.  

  

41% 

21% 

38% 

reference 

internet 

zástupce společnosti 
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Délka spolupráce  

Otázka týkající se délky spolupráce zákazníka se společností Bohemia Müller s.r.o. 

rozděluje zákazníky do několika kategorií. Na zákazníky nové, tj. do 1 roka spolupráce, ti 

zadali zakázku společnosti poprvé. Zákazníky stávající, spolupracující se společností do 5 

let a zákazníky dlouhodobé, tj. zákazníci spolupracující se společností Bohemia Müller 

s.r.o. déle jak 5 let.  

 

graf 2 - délka spolupráce 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Z předmětného dotazování na dobu spolupráce je zřejmé, že zákazníci této hodnocené 

firmy využívají jejích služeb opakovaně. 57% dotazovaných zákazníků dlouhodobě 

spolupracuje se společností Bohemia Müller s.r.o. Společnost zároveň získala na trhu nové 

zákazníky.  

Skutečnost, že zákazníci zadávají zakázky společnosti Bohemia Müller s.r.o. 

dlouhodobě a opakovaně, signalizuje jejich spokojenost. Ze zákazníků, kteří v letech 2013 

a 2014 zadali společnosti zakázku, bylo 43% nových. Toto šetření ukazuje význam 

činnosti zástupce společnosti a význam kladné reference stávajících zákazníků pro další 

zakázky v budoucnu. 

  

19% 

24% 

28% 

29% 

méně jak 6 měsíců 

6-12 měsíců 

1-5 let 

více jak 5 let 
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Druh využívané služby 

Otázka týkající se druhu zakázky, kterou si u společnosti Bohemia Müller s.r.o. 

zákazníci objednali, rozděluje zákazníky na čtyři skupiny. Na skupinu zákazníků, kteří si 

objednali dodávku a montáž nového zařízení NN, VN, VVN, ZVN, další skupinu tvoří 

zákazníci, kteří si objednali u společnosti opravu a údržbu stávajícího zařízení. Třetí 

skupina zákazníků si objednala u společnosti Bohemia Müller s.r.o. SW aplikaci a poslední 

skupina zadala společnosti vypracovat projektovou elektro dokumentaci. 

 

graf 3 - druh služby 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Zákazníci společnosti Bohemia Müller s.r.o. nejčastěji zadávají zakázky na dodávky a 

montáže nového zařízení NN, VN, VVN, ZVN. Ve stejné míře pak opravy a údržbu 

stávajícího zařízení. Tyto dodávky činí 86% všech zakázek a jsou klíčovými dodávkami 

pro společnost. Vysoká kvalita zakázek oprav a údržby dává firmě signál, že i v budoucnu 

ji zákazníci osloví při řešení oprav či údržby stávajícího zařízení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že 43% zákazníků zadává společnosti zakázky na dodávku a 

montáže NN, VN, VVN, ZVN zařízení, lze předpokládat, že následné opravy a údržbu 

bude také zadávat této společnosti. Tuto domněnku potvrzuje výsledek dotazníkového 

šetření, kde 43% z objednaných zakázek u společnosti Bohemia Müller s.r.o. jsou opravy a 

údržba stávajících zařízení. Zároveň jde o signál spokojenosti zákazníků, kteří řeší opravy 

a údržbu svých zařízení u společnosti, která tak získává zakázky dlouhodobě a opakovaně. 

  

43% 

43% 

9% 5% 
dodávky a montáže NN, 
VN, VVN, ZVN zařízení 

opravy a údržba NN, VN, 
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4.4.2 Otázky zaměřené na spokojenost zákazníka 

V druhé části dotazníku jsem zjišťovala spokojenost s dostupností zaměstnanců, 

s jejich informováním v průběhu realizace a dodržováním termínů a jakosti hodnocené 

společnosti.  

Pro další zpracování dotazování jsem použila níže uvedenou tabulku 6 s uvedeným 

počtem odpovědí. Odpovědi shodné u všech dotazovaných v tabulce neuvádím. 

Tabulka 6 - dotazování na spokojenost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Dostupnost zaměstnanců vybrané společnosti 

Pro zákazníka je důležité, aby své připomínky a postřehy mohl sdělit a řešit okamžitě. 

Je tedy důležitá dostupnost zaměstnanců dodavatele zakázky, kdy může reagovat na podnět 

ze strany objednavatele a předejít tak případným pozdějším nedorozuměním a konfliktům. 

Společnost Bohemia Müller s.r.o. řeší technické zakázky, kde je správná komunikace 

nutná.  

Dostupnost 

zaměstnanců 

Poskytování informací 

Výborná 13 Výborná 13 

Velmi dobrá 17 Velmi dobrá 17 

Dobrá 12 Dobrá 12 

Splňující 

s výhradou 

0 Splňující 

s výhradou 

0 

Nedostatečná  0 Nedostatečná  0 
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graf 4 - dostupnost zaměstnanců 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Dostupnost zaměstnanců z dotazovaných 42 zákazníků hodnotí jako dobrou 13 

zástupců firem. Nejčastěji, toto hodnocení je uvedeno u zákazníků, kteří zadali 

v dotazníku, že spolupracují se společností Bohemia Müller s.r.o. v rozmezí 1 – 5 let. 

Z celkového počtu 12 zákazníků v této skupině, takto odpovědělo 8 zákazníků. 

Předpokládám, že je toto hodnocení ovlivněno tím, že vše probíhá v pořádku, bez konfliktů 

či nespokojenosti. Tato skutečnost je zřejmá u hodnocení spokojenosti podle délky 

spolupráce – viz bod. Spokojenost ve vztahu k délce využívaných služeb. Tito zákazníci již 

považují dostupnost zaměstnanců společnosti za standard.  

Z hodnocení zákazníků vyplývá, že dostupnost je v pořádku, žádný z oslovovaných 

zákazníků neuvedl výhradu ani nespokojenost. Šetření ukazuje, že 29% hodnotí dostupnost 

jako dobrou. Tato skupina zákazníků není zcela spokojena s dostupností pracovníka 

společnosti Bohemia Müller s.r.o., je zde možná nespokojenost v budoucnu, tito zákazníci 

mají nevyslovené výhrady.  

Doporučuji společnosti, aby její zaměstnanci sami v průběhu zakázky kontaktovali 

zákazníka, zjišťovali připomínky a dotazy související se zakázkou. 
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Poskytování informací v průběhu zakázky 

Je důležité, aby zákazník měl aktuální informace o stavu zakázky, aby byl informován 

o případných potížích a mohl společně s dodavatelem vzniklou situaci řešit. 

S poskytováním informací během zakázky jsou zákazníci společnosti spokojeni. Žádný 

nevyslovil výhrady ani nespokojenost. Zaměstnanci společnosti při jednání se zákazníky 

informují srozumitelnou formou, vysvětlují a komunikují se zadavateli zakázek. Toto 

hodnocení může být ovlivněno tím, že zákazník, který je pověřen řešením dodávek má 

technické vzdělání a tím je pro něho komunikace srozumitelná. 

 

graf 5 - poskytování informací 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Poskytování informací z dotazovaných 42 zákazníků označilo jako dobrou 8 zástupců 

firem. Nejčastěji, toto hodnocení je uvedeno u zákazníků, kteří zadali v dotazníku, že 

spolupracují s hodnocenou společností v rozmezí 1 – 5 let, z celkového počtu 12 zákazníků 

v této skupině, takto odpovědělo 8 zákazník. Předpokládám, že je tato skutečnost 

ovlivněna tím, že informace jsou pro zákazníky srozumitelné.  

Z hodnocení zákazníků vyplývá, že 29% hodnotí informovanost jako dobrou. Tato 

skupina zákazníků není zcela spokojena s informovaností ze strany společnosti Bohemia 

Müller s.r.o., tito zákazníci mají nevyslovené výhrady.  

Doporučuji společnosti, aby její zaměstnanci sami během zakázky informovali 

zákazníka o průběhu. Interval tohoto informování je třeba upravit pro každý druh zakázky 

samostatně, podle technické náročnosti a délky jednotlivých etap. 
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Dodržování termínů zaměstnanci 

Na dotaz dodržování termínů zaměstnanci společnosti Bohemia Müller s.r.o. zákazníci 

odpověděli shodně, že termíny byly dodržovány dle dohody. Jde o kladné hodnocení této 

společnosti. 

Doporučuji společnosti, aby i nadále udržela standard dodržování termínů. 

Spokojenost s kvalitou služeb 

Na dotaz spokojenosti s kvalitou služeb společnosti Bohemia Müller s.r.o. zákazníci 

odpověděli všichni shodně, spokojeni. I zde jde o kladné hodnocení společnosti. Zakázku 

přebírají vždy specialisté, kteří dbají o to, aby předávané dílo bylo provedeno 

v požadované kvalitě. Tito odborníci jsou oprávněni tuto kvalitu hodnotit. Pokud 

předávaná zakázka nesplňuje stanovenou kvalitu, nedojde k jejímu převzetí a následné 

úhradě. 

Doporučuji společnosti, aby i nadále udržela vysokou kvalitu svých poskytovaných 

služeb, jak se zavazuje ve své Integrované příručce. 

 

4.4.3 Otázky týkající se budoucího vývoje spolupráce 

V poslední části dotazníkového šetření jsem kladla otázky, které se týkají budoucí 

spolupráce a doporučení. V závěru dotazníku měli zákazníci možnost napsat návrh na další 

zlepšení jejich spolupráce se společností Bohemia Müller s.r.o.  Zjistila jsem, že 

spokojenost zákazníků je ovlivňována hlavně délkou spolupráce. 

Pro další zpracování dotazování jsem použila níže uvedenou tabulku 7 s uvedeným 

počtem odpovědí. Shodné odpovědi na otázky týkajících se budoucí spolupráce v tabulce 

neuvádím, byly u všech zákazníků stejné. 

Tabulka 7 - dotazování týkající se budoucnosti 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

  

Využití služby v budoucnu 

Ano 37 

Ne  5 
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Využití služby v budoucnosti 

Žádná firma nemůže žít bez plánů a budoucích zakázek. Pro každou firmu je důležité 

vědět o potencionálních zakázkách v budoucích obdobích. Z tohoto důvodu ve svém 

dotazníku pokládám zákazníkovi otázku, zda uvažuje o další spolupráci.   

 

graf 6 - využití v budoucnu 

zdroj: vlastní zpracování 

 

 V současné době neplánuje pouze 12% oslovených zákazníků v budoucnu znovu 

využít služeb společnosti Bohemia Müller s.r.o. Zbývajících 88% zákazníků předpokládá 

nebo již projednává další spolupráci s touto společností. Díky této skutečnosti ví vedení 

společnosti, že i nadále může počítat se zakázkami v budoucnu. Skutečnost, že zákazníci 

chtějí i v budoucnu zadat společnosti zakázky, je pozitivní informace, která svědčí o 

spokojenosti zákazníků. 

Doporučuji společnosti Bohemia Müller s.r.o. i nadále nabízet své služby novým 

zákazníkům a získávat nové zakázky prostřednictvím svého zástupce. 

Doporučení vybrané firmy 

Na otázku, zda by hodnocenou společnost doporučili, odpověděli všichni zákazníci 

shodně ANO. Jde o kladné reference pro společnost. Kladná odpověď dává naději 

získávání nových zákazníků díky kladným referencím. 

Společnosti Bohemia Müller s.r.o. doporučuji udržet si tento standard kvalitním 

zpracováním zakázek jako dosud.  

88% 

12% 

ano 
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Doporučení ke zlepšení spolupráce 

Na otázku ke zlepšení další spolupráce neuvedl žádný klient ANO, ani neuvedl návrh 

ke zlepšení. Tato informace se může jevit jako kladné hodnocení, může však být ovlivněna 

tím, že zákazník nemá zcela představu co, nebo jak zlepšit. Tyto podněty většinou vznikají 

při osobním jednání a řešení konkrétního problému. Při tomto výsledku se dá předpokládat, 

že případné náměty a připomínky klientů jsou operativně řešeny. 

Doporučuji společnosti Bohemia Müller s.r.o. i nadále připomínky a náměty 

operativně řešit a nové získat vlastním telefonickým dotazováním při informování o 

průběhu zakázky. 
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4.4.4 Faktory ovlivňující spokojenost 

Spokojenost ve vztahu k získanému kontaktu 

V hodnocení spokojenosti zákazníků podle získaného kontaktu jsem vycházela z grafů 

pro jednotlivé druhy kontaktování, které jsou uvedeny v příloze 3.  

 

graf 7 - hodnocení dostupnosti dle získaného kontaktu 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Z šetření spokojenosti zákazníků s dostupností pracovníků společnosti rozdělených 

podle získaného prvotního kontaktu je patrné vysoké hodnocení spokojenosti u zákazníků, 

kteří zadali zakázku společnosti díky kladným referencím.    

 

graf 8 - hodnocení podávání informací dle získané kontaktu 

zdroj: vlastní zpracování 
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Také u hodnocení podávání informací je spokojenost zákazníků, kteří zadali 

společnosti zakázku na základě doporučení vyšší, než u ostatních způsobů získání 

zákazníka. 

U nových zákazníků, kteří využili služeb společnosti na základě nabídky zástupce 

společnosti je jejich hodnocení nižší, odpovídá hodnocení spokojenosti zákazníků dle doby 

obchodní spolupráce. 

Nejnižší hodnocení zaznamenali zákazníci, kteří využili internetového vyhledávání pro 

zadání zakázky. Tato skupina zákazníků není zcela spokojena s dostupností pracovníka 

společnosti Bohemia Müller s.r.o. ani s informovaností o stavu zakázky. Zákazník má 

zřejmě nevyslovené výhrady. Navrhuji společnosti v rámci zlepšování služeb své 

zákazníky průběžně informovat o stavu zakázky, dotazovat se na jejich požadavky.   
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Spokojenost ve vztahu k délce využívaných služeb 

V hodnocení spokojenosti zákazníků podle délky využívaných služeb jsem vycházela 

z grafů pro jednotlivé doby spolupráce uvedených v příloze 3. 

 

graf 9 - spokojenost zákazníka podle délky spolupráce 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Na základě vyplněných dotazníků vyplývá, že noví zákazníci hodnotí z 50 % 

spolupráci s firmou jako dobrou a zákazníci s dobou spolupráce do jednoho roku hodnotí 

spolupráci jako velmi dobrou, vyslovují z 60 % lepší hodnocení, než nově získaní 

obchodní partneři. U zákazníků od 1 roku do 5 let se stává spolupráce z 50% opět dobrou. 

U zákazníků nad 5 let dochází ke zlepšení hodnocení, je vyslovováno jako velmi dobré a 

z 60% jako výborné.  

Z tohoto šetření je patrné, že dlouhodobí obchodní partneři hodnotí spolupráci velmi 

kladně. Je tedy velmi důležité, aby firma stávající zákazníky udržela. Podle výsledků 

dotazování usuzuji, že hodnocením „dobrá“ spolupráce signalizují oslovení zákazníci 

možnou nespokojenost v budoucnu, zákazník očekával vyšší spokojenost.  

Pro další zlepšování spokojenosti zákazníků a utužení vztahů se svými obchodními 

partnery doporučuji společnosti Bohemia Müller s.r.o. následující aktivity: 

Průběžně informovat své zákazníky o stavu zakázky, dotazovat se na jejich požadavky, 

při společných setkáních v v rámci kontrolního dne nebo předání zakázky předávání 

kalendářů, diářů a jiných drobných dárků, rozesílání novoročenek. Kromě těchto známých 

marketingových aktivit doporučuji zasílání blahopřání k narozeninám u svých obchodních 
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partnerů. Tato aktivita je většinou v obchodní sféře přehlížena, je však známkou toho, že 

vnímáme obchodního partnera jako člověka a zajímá nás i po stránce osobní. 

Spokojenost ve vztahu k druhu využívaných služeb 

V hodnocení spokojenosti zákazníků dle druhu poskytovaných služeb jsem vycházela 

z grafů pro jednotlivé druhy zakázek – viz příloha 3.  

 

graf 10 - spokojenost dle druhu zakázky 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Z předmětného dotazování zákazníků, kteří sjednali dodávky a montáže NN, VN, 
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nemůže zařízení používat. 
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Pro další zlepšení spokojenosti zákazníků, doporučuji společnosti Bohemia Müller s.r.o. 

následující aktivity: pravidelné podávání informací o stavu zakázky, dotazování se 

zákazníka na zlepšení spolupráce. Při společných setkáních je vhodné spolupracovníkům 
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předat drobné dárky s logem společnosti Bohemia Müller s.r.o. Další aktivitou pro vyšší 

spokojenost zákazníka je zasílání blahopřání k narozeninám, posouvá obchodní partnerství 

do osobní roviny a je známkou toho, že vnímáme obchodního partnera jako člověka a 

zajímá nás i po stránce osobní. 
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5. Návrh opatření 

Společnost Bohemia Müller s.r.o. se ve své Integrované příručce zavazuje splnit jakost 

služeb lépe, než konkurence. Dále se zavazuje zlepšovat jakost, odstraňovat nejen chyby, 

ale především jejich příčiny. Společnost tedy potřebuje znát více informací, ovlivňujících 

spokojenost zákazníků, než jaké jí poskytuje vyplněná tabulka v rámci předávacího 

protokolu. Pro získání potřebných informací jsem sestavila nový dotazník. Používáním 

tohoto dotazníku společnost získá informace, které pomohou splnit její závazek 

spokojenosti zákazníka.  

Dle provedeného dotazování vyslovili zákazníci společnosti Bohemia Müller s.r.o. 

spokojenost se službami této společnosti i s pracovníky, kteří ji reprezentují. Šetřením jsem 

zjistila, že společnost má loajální a spokojené zákazníky, kteří ji doporučují a do budoucna 

předpokládají zadávat své zakázky u této společnosti.  

Všichni oslovení zákazníci zaslaný dotazník včas a řádně vyplnili a odeslali zpět 

zástupci společnosti. Tato skutečnost představuje první kladné hodnocení společnosti 

Bohemia Müller s.r.o. i jejích zákazníků. Návratnost dotazníkové šetření byla 100 %. 

Doporučuji společnosti i nadále provádět zakázky v nejvyšší kvalitě. Spokojení 

zákazníci svými referencemi přivádí nové zákazníky. Zároveň doporučuji společnosti 

Bohemia Müller s.r.o. získávat nové zákazníky osobní nabídkou zástupcem společnosti. 

Těmito aktivitami získá nové zákazníky a nové zakázky. 

Navrhuji, aby zaměstnanci společnosti sami v průběhu zakázky kontaktovali 

zákazníka, zjišťovali připomínky a dotazy související se zakázkou, v pravidelných 

intervalech informovali o stavu zakázky. Intervaly je nutno zvolit podle druhu zakázky. 

Doporučuji společnosti Bohemia Müller s.r.o. i nadále připomínky a náměty 

operativně řešit, případně získávat nové vlastním dotazováním při informování o průběhu 

zakázky. 

Spokojenost zákazníků může společnost ovlivnit nejen kvalitním zpracováním 

zakázky, ale také při setkání se svými obchodními partnery na kontrolním dni, při uzavření 

smlouvy. Při těchto setkáních je vhodné spolupracovníkům předat drobné dárky s logem 

společnosti Bohemia Müller s.r.o.  

Navrhuji pracovní vztah posunout do osobní roviny zasíláním blahopřání 

k narozeninám u svých obchodních partnerů. Tato aktivita je většinou v obchodní sféře 
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přehlížena, je však známkou toho, že vnímáme obchodního partnera jako člověka a 

prohlubuje partnerský vztah. 

Vedení společnosti doporučuji opakovat předmětné šetření v pravidelných intervalech 

minimálně jednou ročně a sledovat změny ve zjištěných skutečnostech. Pro šetření 

doporučuji oslovovat zákazníky, kterým byla v daném roce předána dokončená zakázka. 

Šetření spokojenosti zákazníků společnosti navrhuji zjišťovat elektronickým 

dotazováním použitím formuláře dotazníku, který jsem navrhla a použila pro zjišťování 

spokojenosti zákazníků. Dotazník jsem rozdělila na tři části. První část je zaměřena na 

specifikaci zákazníka, druhá část dotazníku se týká spolehlivosti pracovníků společnosti 

Bohemia Müller s.r.o. a třetí část se dotazuje na budoucí spolupráci a doporučení.    
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza faktorů ovlivňujících spokojenost zákazníků 

vybrané společnosti.  

V první kapitole se zabývám důležitostí spokojenosti klientů včetně možností, jak tuto 

spokojenost zjistit. 

Ve druhé kapitole představuji společnost Bohemia Müller s.r.o., popisuji její činnost, 

organizační strukturu a hospodářskou situaci.  

Ve třetí kapitole uvádím a vysvětluji základní pojmy, kterými je zákazník, spokojenost 

zákazníka a dotazování, kvalifikace spokojenosti, investor, dodavatelský řetězec. Také zde 

věnuji pozornost možnostem dotazování, sběru dat a následnému vyhodnocování.  

Čtvrtá část je zaměřena na zjišťování spokojenosti zákazníků a zhodnocení faktorů 

ovlivňujících jejich spokojenost. V rámci tohoto zjišťování jsem navrhla dotazník, 

zaměstnanec společnosti provedl dotazovací šetření u vybraných klientů. Na základě 

tohoto šetření jsem zhodnotila výsledky dotazování. V dotazníku jsem kladla otázky 

týkající se zákazníka, jak je získáván, jak dlouho využívá služeb firmy a jaký typ služeb si 

sjednal.  V druhé části dotazníku jsem zjišťovala spokojenost s dostupností zaměstnanců, 

s jejich informováním a dodržováním termínů a jakostí hodnocené společnosti. V poslední 

části dotazníkového šetření jsem kladla otázky, které se týkají budoucí spolupráce a 

doporučení. Na závěr dotazníku měli zákazníci možnost napsat návrh na další zlepšení 

jejich spolupráce se společností Bohemia Müller s.r.o.  Zjistila jsem, že zákazník udává 

větší spokojenost v závislosti na délce spolupráce a četnosti zakázek.   

V poslední kapitole na základě zjištěných skutečností navrhuji společnosti Bohemia 

Müller s.r.o. opakovat šetření v pravidelných intervalech i v budoucnu, a to min. 1x ročně. 

Nová šetření navrhuji porovnat s předchozími výsledky a posoudit vývoj spokojenosti a 

faktorů ovlivňujících tuto spokojenost. 

Na základě šetření doporučuji i nadále oslovovat klienty s nabídkou služeb a udržovat 

dobré vztahy se stávajícími zákazníky. Pracovníkům společnosti zároveň navrhuji, aby 

stejně jako dosud dodržovali dohodnuté závazky a termíny. Navrhuji společnosti dát svým 

zákazníků něco navíc, nad rámec obchodních vztahů. Touto přidanou hodnotou je 

blahopřání k narozeninám, které posune obchodní vztah do osobní roviny.  
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Toto jsou činnosti, které ovlivňují spokojenost zákazníků a mohou zajistit společnosti 

Bohemia Müller s.r.o. vyšší spokojenost obchodních partnerů, přispět k dalším zakázkám, 

a novým zákazníkům. 
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