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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je navržení a zavedení nového modelu sledování 

zákaznické spokojenosti ve společnosti United Polymers, s.r.o. Práce je rozdělena 

na dvě části a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část porovnává jednotlivé 

rozdíly mezi trhy B2B a B2C, techniky a metody měření spokojenosti zákazníků. 

V praktické části je provedena analýza zákazníků společnosti United Polymers, 

s.r.o. Pro přehlednost je proces znázorněn myšlenkovou mapou, která obsahuje 

doporučení ke zlepšení hodnocení spokojenosti zákazníků společnosti United 

Polymers, s.r.o. Součásti doporučení je navržený dotazník, který zahrnuje 

doporučená kritéria, která jsou dílčím cílem diplomové práce. 

 

Klíčová slova: B2B, B2C, dotazník, hodnocení, spokojenost, společnost, trh, 

výzkum, zákazník. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is create and implement a new model for observe 

customer satisfaction in the company United Polymers, s.r.o. The thesis is divided 

in two parts: theoretical and practical. The theoretical part compares 

the differences between B2B and B2C markets, techniques and methods 

of measuring customer satisfaction. In the practical part, it is analyzing customers 

of United Polymers, s.r.o. For a clarity, the process is shown with mind map, which 

includes recommendations for improving customer satisfaction ratings of United 

Polymers s.r.o. A part of the recommendations is proposed questionnaire, which 

includes recommended criteria, which are sub-goal of the thesis. 

 

Keywords: B2B, B2C, questionnaire, reviews, satisfaction, company, market, 

research, customer. 
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Úvod 

V nynější době se společnosti potýkají se stále narůstající konkurencí, 

kde na trh vstupují nové společnosti s novými výrobky a modernějšími 

technologiemi. Obstát na takto konkurenčním trhu je stále složitější, a proto je 

potřeba se více přizpůsobovat potřebám klientů a dbát na jejich požadavky. 

Společnosti by se měly neustále rozvíjet a investovat své finance do výzkumu 

a vývoje nových výrobků, které by byly více konkurenčně schopné.  

Prioritně je potřeba dbát na spokojenost zákazníků, poněvadž ti jsou 

pro společnost důležití a přinášejí společnosti finanční efekty. Taktéž je zapotřebí 

dbát na dobré vztahy a komunikaci s odběrateli. Všechny tyto skutečnosti lze 

sledovat mnoha ukazateli, které společnosti pomohou objasnit stávající situaci. 

Na základě daných výsledků může společnost zapracovat na zlepšení.  

Zjišťování těchto potřeb u zákazníků na B2B trhu je mnohem složitější než 

na B2C. Ve většině případů má společnost na B2B trhu méně odběratelů, kteří 

jsou pro ni klíčoví a jejich ztráta by mohla pro ni znamenat i snížení výroby, což by 

vedlo ke snížení jejího zisku.  

Cílem diplomové práce je zavedení nového modelu sledování zákaznické 

spokojenosti ve společnosti United Polymers, která sídlí v Hranicích na Moravě. 

Dílčím cílem práce je navrhnout další kritéria, podle kterých, se bude spokojenost 

zákazníka posuzovat.  

Diplomová práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

se bude zabývat měřením spokojenosti zákazníků na B2B trzích neboli (Bussines 

to bussiness) a porovnávat jednotlivé rozdíly mezi trhy B2B a B2C (Bussiness 

to  customer). Dále zde bude popsán postup marketingového výzkumu, který 

objasňuje techniky a metody měření spokojenosti zákazníků. Kromě toho bude 

teoretická část obsahovat charakteristiku nákupních situací a chování zákazníků 

na B2B trzích doplněné o typy účastníků s kterými na tomto trhu můžeme přijít 

do kontaktu. 

V praktické části bude provedena analýza zákazníků společnosti United 

Polymers, s.r.o. se zaměřením na jejich formu hodnocení, jak často hodnotí 

a co hodnotí. Tato analýza bude doplněna o přehlednou tabulku, která poslouží 

při návrhu jednotné formy. Pro převod na jednotnou stupnici hodnocení bude 

využit program MS Excel. Vytvořená tabulka bude součásti Přílohy 1. Výsledky 
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analýzy budou doplněny tabulkou s podmíněným formátováním spolu s Paretovou 

analýzou. Pro přehlednost bude proces znázorněn myšlenkovou mapou, která 

bude obsahovat doporučení ke zlepšení hodnocení spokojenosti zákazníků 

společnosti United Polymers, s. r. o. Součásti doporučení bude navržený formulář 

pro hodnocení spokojenosti zákazníků, který bude zahrnovat doporučená kritéria, 

která jsou dílčím cílem diplomové práce. 
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1 Teoretická východiska 

Pro zavedení nového modelu sledování spokojenosti zákazníka lze využít 

pro potřeby United Polymers, s.r.o. dvou modelů, rozdělujících trh na průmyslový 

(B2B - Business to bussiness) a spotřebitelský (B2C – Business to customer), 

kde pro řešenou společnost je zvolen model B2B. Pro využití modelu B2B lze 

aplikovat marketingový výzkum, jeho techniky a metody měření spokojenosti 

zákazníků. Pro tento typ trhu je důležité znát a charakterizovat nákupní situace, 

chování zákazníků a typy účastníků, se kterými se můžeme setkávat. 

Obchodování na průmyslových trzích vyžaduje více pozornosti a účasti lidí než je 

tomu na trzích spotřebitelských. 

1.1 B2B trhy 

Označení trhu B2B pochází z anglického termínu Business to bussiness 

(společnost -> společnost). B2B se zabývá obchodními vztahy mezi dvěma 

společnostmi. Jde o společnosti, které nakupují výrobky nebo služby pro další 

výrobu výrobků nebo služeb, které se dále prodávají, pronajímají nebo dodávají 

ostatním. Na jedné straně stojí společnost, která zajišťuje prodej zboží či služeb, 

tato strana se nazývá dodavatel, na straně druhé je odběratel. Jde o společnost, 

která zboží či služby získané od dodavatele dále spotřebovává jako komponenty 

pro svou výrobu vlastních produktů či služeb, či je dále prodává koncovým 

zákazníkům. Jde tedy o uspokojování potřeb jiných podniků, jejichž poptávka 

mnohdy skončí na spotřebitelském trhu.  

Mezi hlavní odvětví B2B trhu patří zemědělství, lesnictví, těžební průmysl, 

stavebnictví, výroba, doprava, komunikace, veřejné služby, bankovnictví, 

distribuce a služby. Obvyklým příkladem je automobilová výroba, kdy jednotlivé 

díly automobilů jsou vyráběny různými společnostmi. [1, 2, 3] 

Obchod na B2B trhu zahrnuje náročný a komplikovaný proces, na rozdíl 

od klasického trhu B2C, tzn. business to customer, kde na straně odběratele stojí 

koncový zákazník. B2B trhy jsou charakteristické několika osobitými rysy, které 

jsou v rozporu se spotřebními trhy:[1] 

 Menší počet větších odběratelů. B2B trh jedná s menším počtem 

zákazníků, místo toho jsou mnohem větší oproti zákazníkům na spotřebním 

trhu. [1] 
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 Těsný vztah dodavatele a odběratele. Jelikož B2B trh představuje malý 

zákaznický základ, ale zároveň disponuje důležitostí a silou velkých 

zákazníků se od dodavatele očekává, že je maximálně odhodlán splnit 

veškeré požadavky jednotlivých zákazníků.[1] 

 Profesionální přístup k nákupu. Nákup zboží je úkolem kvalifikovaných 

nákupčí, kteří se musí řídit nákupními zásadami, omezeními a požadavky 

svých společností. Po celou dobu své pracovní činnosti ve společnosti se 

musí neustále zdokonalovat jak lépe nakupovat.[1] 

 Několik kupních vlivů. Skupina pracovníků má na starost kupní 

rozhodování B2B trhu. Pokud se jedná o nákup podstatných položek, tak se 

nákupní komise skládá z technických expertů a členů nejvyššího vedení. 

Tým by měl obsahovat kvalitního obchodního zástupce, který dá na radu 

kvalifikovaného nákupčího. [1] 

 Vícenásobné prodejní návštěvy. Prodejní proces, na kterém se podílí 

vetší množství osob, si žádá i několik prodejních návštěv, které mají za úkol 

získat většinu zakázek. Tento prodejní proces se může protáhnout 

i na několik let. [1] 

 Odvozená poptávka. Zde je nutné pozorovat nákupní chování konečných 

spotřebitelů. B2B poptávka po zboží je totiž odvozena od poptávky 

po spotřebním zboží. Větší pozornost by měla být věnována současným 

a očekávaným ekonomický faktorům jako je úroveň výroby, investicím, 

spotřebním výdajům a úrokovým sazbám. [1] 

 Nepružná poptávka. Nepružná poptávka je taková, která nepodléhá 

změně ceny. Větší část B2B zboží a služeb je právě nepružná poptávka. [1] 

 Kolísavá poptávka. Větší ohlas po zboží a službách je u poptávek B2B 

než u poptávek po spotřebním zboží a službách. Spotřebitelé chtějí více 

produktů, tudíž je na závodech, aby zvýšili svou výrobu po daném zboží. 

Odborníci tomu říkají akcelerační účinek. [1] 

 Geografická koncentrace kupců. Ke snížení prodejních nákladů přispívá 

geografická koncentrace výrobců. Současně je potřebné sledovat oblastní 

změny v některých odvětvích. [1] 
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 Přímé nákupy. Technicky komplikované nebo finančně nákladné výrobky si 

B2B zákazníci spíše pořizují od výrobců než přes zprostředkovatele. Jde 

např. o velké počítače nebo letadla. [1] 

1.2 Nákupní chování a rozhodování 

Zákazníci na B2B trhu berou své nákupy vážně. Snaží se získat co nevíce 

informací, které jim pomáhají provést správná rozhodnutí. Jedná se o zkušené 

odborníky, kteří se řídí pravidly a požadavky a své rozhodnutí oproti spotřebnímu 

trhu řeší ve skupinách. Nákupní chování se odvíjí od typu nákupní situace. [1] 

1.2.1 Nákupní situace 

Při firemním nákupu má zákazník na starost mnoho důležitých věcí, 

o kterých se musí správně rozhodnout. Nákupní situace udává počet rozhodnutí, 

jde např. o: složitost řešeného problému, novosti kupního požadavku, počtu lidí, 

kterých se týká, a na potřebném čase. Existují: tři typy kupních situací: přímý 

opakovaný nákup, modifikovaný nákup a první nákup (tab. 1). [1] 

Tab. 1 Proces nakupování v průmyslu [1] 

 

Typy kupních situací: 

První nákup (s novým úkolem). Jedná se o nákup výrobku nebo služby, 

který zákazník uskutečňuje poprvé. Čím jsou při tomto obchodování náklady 

anebo rizika vyšší, tím se na rozhodování podílí větší množství lidí. Aby došlo 

k uzavření úspěšného obchodu je zapotřebí mít dostatečné množství informací. 

Dodavatelé totiž využívají této příležitosti k získání naši náklonnosti na svou 

stranu. [1] 

Modifikovaný opakovaný nákup. Tento nákup si zpravidla vyžaduje 

na obou stranách další spoluúčastníky. Kupujícímu jde především o změnu 

specifikací, ceny, dodacího požadavku nebo jiných podmínek výrobků. Původní 
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dodavatelé jsou z této situace neklidní a snaží se chránit své zákazníky. Zde se 

naskytuje příležitost pro nové dodavatele, kteří mohou přijít s lepší nabídkou, aby 

získali část zakázky. [1] 

Přímý opakovaný nákup. Jde o opakovaný nákup, kdy oddělení nákupu 

objednává u již ověřeného dodavatele, který je uveden na tzv. schváleném 

seznamu dodavatelů. Cílem dodavatele je dodávat výrobky a služby 

o požadované kvalitě a přispět tak k úspoře času pomocí automatizovaného 

systému při doobjednávání. Dodavatelé, kteří se nevyskytují na schváleném 

seznamu, hledají různé možnosti jak se na tento seznam dostat. Mohou využít 

nespokojenosti zákazníka se současným dodavatelem nebo přijít na trh s něčím 

novým. Tímto se mohou dostat k menším objednávkám, z kterých postupem času 

mohou být objednávky s větším množstvím. [1] 

K nejmenšímu počtu rozhodnutí dochází za stavu přímého opakovaného 

nákupu a naopak nejvíce se jich vyskytuje u prvního nákupu. Tyto rozhodnutí 

připadají na firemního zákazníka. Postupem času se z nákupních situací stávají 

přímé opakované nákupy a rutinní nákupní chování. Nový nákup prochází 

několika stádii: pozornosti, zájmu, hodnocením a chováním. V každém stádiu se 

používají jiné sdělovací nástroje. Pro stádium hodnocení jsou nejdůležitější zdroje 

technických informací a k největšímu vlivu dochází u zaměstnanců prodeje 

ve stádiu zájmu. [1] 

Při novém zadání nákupu musí zákazník stanovit určité technické 

specifikace výrobku: 

 cenové limity, 

 termíny, 

 podmínky dodání, 

 servisní podmínky, 

 objednávaná množství, 

 přijatelné dodavatele a vybraného dodavatele. 

Tyto podmínky podléhají řadou důležitých rozhodnutí, které se mohou lišit. 

Takto obtížný prodej si vyžaduje ty nejlepší prodejní obchodníky. Zde se naskytují 

možnosti, jak získat důvěru k zákazníkovi a přesvědčit ho o změně značky jiného 

výrobce. Podaří-li se zákazníka přesvědčit a je uskutečněn první nákup, je pak na 

dodavatelích, jak se jim podaří přesvědčit zákazníka k opakovanému nákupu. 
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Nejčastěji se jedná o poskytnutí customizovaných informací. Což jsou informace, 

které vycházejí z potřeb zákazníka. Jde o splnění jejich individuálních přání 

v uspořádání zboží tak, aby si je zákazník mohl upravit sám podle svých 

představ.[1] 

1.2.2 Účastníci B2B trhu 

Lidé z oddělení nákupu se podílejí na výběru dodavatelů a odpovídají 

za stav při přímých a modifikovaných opakovaných nákupech. Nové nákupy 

připadají na starost zaměstnancům z jiných oddělení. Technické oddělení se pak 

stará o správný výběr výrobních komponentů. O rozhodování nákupu 

ve společnosti pak rozhodují jedinci a skupiny, kteří spadají do tzv. nákupního 

centra. Nákupní centrum se skládá ze všech členů společnosti, kteří během 

rozhodovacího procesu předvádějí jednu ze sedmi rolí zobrazeno, viz (obr. 1). [1] 

 

Obr. 1 Nákupní rozhodování 
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Role nákupního rozhodování:  

1. Iniciátoři. Může se jednat o uživatele nebo o jiné pracovníky společnosti, 

kteří iniciují nákup. [1] 

2. Uživatelé. Daný výrobek nebo službu budou používat. Snaží se 

o definování požadavku na výrobek. Stává se, že iniciují návrh nákupu. [1] 

3. Ovlivňovatelé. Tato role se snaží ovlivnit rozhodnutí nákupu. Přispívá 

informacemi k vyhodnocení alternativ a pomáhá definovat specifikace. Jde 

např. o technický personál. [1] 

4. Rozhodovatelé. Mají na starost rozhodování o požadavcích na výrobek 

nebo dodavatelích. [1] 

5. Schvalovatelé. Jsou oprávnění autorizovat jednání rozhodovatelů nebo 

nákupčích. [1] 

6. Nákupčí. Jedná se o pracovníky, kteří mají pravomoc vybírat dodavatele 

a stanovují nákupní podmínky. Jejich hlavní náplní je výběr dodavatelů, ale 

mohou se také podílet na vytváření specifikací produktů. Při složitějších 

nákupech jde o vysoce postavené manažery. [1] 

7. Vrátní. Jde o důležitou roli, která zabraňuje prodejcům nebo informacím, 

aby se dostali k účastníkům nákupního centra. Jde o zaměstnance 

na pozicích nákupčí, recepční nebo telefonní operátor, kteří mohou 

znemožnit setkání prodejcům s uživateli nebo rozhodovateli. [1] 

Jeden pracovník může hrát jednu roli, tak jako jedna role může být 

obsazena více pracovníky. Základní nákupní centrum má obvykle pět nebo šest 

účastníků, ale může jich být i mnohonásobně víc. Může se také jednat o lidi mimo 

společnost zákazníka, např. vládní úředníci, konzultanti a techničtí poradci.[1,] 

1.3 Segmentace B2B trhů 

Organizace si uvědomují, že nemohou získat všechny zákazníky, které 

na B2B trhů nakupují, nebo že je alespoň nemohou všechny získat stejným 

způsobem. Každý průmyslový zákazníky je jiný, má odlišné potřeby a nákupní 

postupy. [4] 

Jelikož je pro organizace finančně a časově náročné uspokojovat potřeby 

každého zákazníka zvlášť, je výhodné zákazníky zařadit do určitých segmentů 

trhu. Zde jsou zákazníci rozděleni podle platebních podmínek, ceny, jejich potřeb 

a požadavků na výrobky, způsoby distribuce a komunikace. [5, 6] 
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Oblasti B2B je oproti B2C poskytováno mnohem méně pozornosti. Je 

nezbytné si uvědomit, že v oblasti B2B je vynaloženo mnohem více peněžních 

prostředků na marketingové komunikace. Patrné rozdíly mezi B2C a B2B uvádí 

(tab. 2). [7] 

Tab. 2 Rozdíl segmentu B2B a B2C [7] 

Rozdíly 

B2B B2C 

 o nákupu rozhoduje skupina 
lidí 

 o nákupu rozhoduje jednotlivec 
nebo domácnost 

 používají se firemní peníze  používají se peníze domácnosti 

 je potřebný delší čas na 
rozhodování 

 stačí kratší čas na rozhodování 

 jde o větší investice  jde o menší částky 

 cílový segment tvoří malý 
počet firem 

 cílový segment tvoří větší počet 
kupujících 

 používají se specifické 
komunikační kanály 

 používají se klasické komunikační 
kanály 

 rozhodující jsou racionální 
informace 

 významnou roli hrají informace 
emotivního rázu 

Průmysloví zákazníci jsou segmentováni geograficky, podle 

předpokládaného užitku, uživatelského statutu, frekvence užívání, věrnostního 

statutu, připravenosti a postojů. Existují i další proměnné jako demografické 

charakteristiky (odvětví, velikost firmy), provozní charakteristiky, nákupní přístupy, 

situační faktory a osobní charakteristiky viz (tab. 3). [6] 

Tab. 3 Hlavní segmentační proměnné pro B2B trhy [1] 

Demografické proměnné 

Odvětví Na která odvětví se zaměřit? 

Velikost firmy Jak velké firmy oslovit? 

Lokalita Na jaké geografické oblasti bychom se měli zaměřit? 

Provozní proměnné   

Technologie Na jaké zákaznické technologie se zaměřit? 

Uživatelský status 
Na jaké uživatele se zaměřit? (časté, středně časté, 
příležitostné) 

Nároky spotřebitelů 
Zaměřit se na zákazníky, kteří požadují málo či hodně 
služeb? 

Nákupní přístupy 

Organizace podle 
nákupních funkcí 

Zaměřit se na firmy s centralizovanou nebo 
decentralizovanou organizační strukturou nákupů? 

Struktura vedení 
Zaměřit se na firmy, které upřednostňují technické, 
finanční nebo marketingové oddělení? 
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Povaha 
současných vztahů 

Zaměřit se na firmy, s kterými máme uspokojivé vztahy 
nebo na nejúspěšnější firmy? 

Obecné nákupní 
zásady 

Zaměřit se na firmy, které upřednostňují leasing? 
Uzavřené obálky? 

Nákupní kritéria Zaměřit na firmy, které preferují cenu, kvalitu nebo servis? 

Situační faktory 

Naléhavost 
Zaměřit se na firmy, které vyžadují rychlou dodávku, 
službu? 

Konkrétní využití 
Zaměřit se na využití celého produktu nebo jen na jeho 
části? 

Velikost zakázek Na jak velké zakázky bychom se měli zaměřit? 

Osobní charakteristiky 

Podobnost kupce s 
prodejcem 

Měli bychom se zaměřit na firmy, které mají stejné 
hodnoty? 

Postoj k riziku 
Zaměřit se na firmy, které jdou do rizika nebo se mu 
vyhýbají? 

Loajalita 
Zaměřit se na firmy, které jsou loajální ke svým 
dodavatelům? 

V (tab. 3) je seznam otázek, kterým je zapotřebí věnovat pozornost při 

určování zákazníků, na které se chceme specializovat. Jestliže se společnosti 

zaměří na určité segmenty místo na celý trh. Naskytují se jim větší možnosti 

poskytnout zákazníkům požadovanou hodnotu. [6] 

Společnosti mohou realizovat i další segmentaci podle velikosti zákazníka 

nebo geografické lokality. Jedná se tedy o velmi významné zákazníky nebo 

zákazníky působící ve více lokalitách. Společnosti mohou učinit segmentaci trhu 

také podle příslušných nákupních přístupů a kritérií dle cílového odvětví a zvolené 

velikosti zákazníků. Lze poukázat na rozdíly mezi vládními, univerzitními 

a průmyslovými laboratořemi. Zatímco u vládních laboratoří rozhodují nízké ceny, 

protože je pro ně těžké získat potřebné prostředky na vybavení. Univerzitní 

laboratoře nemívají servisní techniky, proto potřebují takové vybavení, které 

nevyžaduje častou údržbu. Průmyslové laboratoře si nemohou dovolit prostoje, 

proto požadují vysoce kvalitní vybavení. [6] 

Tabulka (tab. 3) dále poukazuje na charakteristiky B2B kupujících. Jako 

nejlepší východiska pro segmentaci průmyslového trhu se jeví nákupní chování 

a užitek.  
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Trh můžeme rozlišit např. podle těchto čtyř segmentů: 

1. Programoví kupující. Jedná se o kupující, kteří produkty svého dodavatele 

nepokládají za příliš důležité pro svůj provoz. Nezáleží jim na ceně 

a nevyžadují kvalitní servis. Pro společnost je velmi rentabilní. [6] 

2. Vztahoví kupující. Zde jde o středně významné produkty a kupující mají 

přehled o nabídkách konkurence. Pokud jsou ceny nižší než u konkurence, 

raději nakupují u svého dodavatele. Tito kupující dostávají patrné slevy 

a skromné služby. Jde o druhý nejrentabilnější segment. [6] 

3. Transakční kupující. V tomto segmentu se jedná o produkty, které jsou 

velmi podstatné pro svůj provoz. Kladou velký důraz na cenu a servis. 

Kupující mají 10% slevu na nákup a mimořádný servis. Naskytne-li se 

kupujícím nižší cena u konkurence, jsou ochotní odejít i v případě, že by 

měli přijít o některou z poskytovaných služeb. [6] 

4. Tvrdí vyjednavači. Pro tyto zákazníky jsou produkty velmi významné 

a domáhají se největších slev a nejrozsáhlejšího servisu. Při sebemenší 

nespokojenosti jsou schopni odejít ke konkurenci. Tito zákazníci jsou 

potřební kvůli svému objemu, ale jejich rentabilita je nízká. [6] 

1.3.1 Postupná segmentace 

Segmenty lze označit postupným procesem. V němž rozlišujeme zákazníky, 

kteří se řídí cenou, úrovní služeb či kvalitou. Podle svého stádia nákupního 

rozhodovacího procesu si průmyslový zákazníci vyhledávají své výhody: [6] 

1. Potenciální zákazníci, kteří nakupují poprvé. Nákup uskutečňují poprvé. 

Kladou důraz na ochotu, porozumění a důvěru. 

2. Začátečníci. Zákazníci, kteří vyžadují co nejvíce informací spojených 

s nákupem. 

3. Zkušení. Zde je důležitá rychlost při údržbě a opravách, vysoká úroveň 

technické podpory. 

Každý z těchto zákazníků upřednostňuje jinou komunikaci. Potenciální 

zákazníci, kteří nakupují poprvé, využívají přímého kontaktu s obchodním 

zástupem. Oproti tomu zkušení zákazníci raději využívají elektronickou 

komunikaci.  
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Dle segmentační metody lze B2B zákazníky rozlišit do tří skupin: 

 Zákazníci orientování na cenu - transakční prodej 

 Zákazníci orientování na řešení - konzultativní prodej 

 Zákazníci orientování na strategickou hodnotu - prodej spojený 

s podnikáním [6] 

1.4 Definice hodnoty a uspokojení zákazníka 

Hodnota pro zákazníka je definováním podstaty hodnoty pro zákazníka 

na B2B trhu. Hodnota pro zákazníka kromě toho pozitivně přispívá ke spokojenosti 

zákazníka, stabilitě, loajalitě a k navyšování ziskovosti. 

Hodnotu zákazníka je nutné neustále rozvíjet a to ze dvou hledisek: 

- prvním je, hodnota pro zákazníka“ (jde o čistý přínos, který zákazník 

získá při nákupu a užívání produktu) 

- druhým je, hodnota zákazníka pro společnost“(ve smyslu čistého 

přínosu, tedy co společnost získá obsluhou určitého zákazníka). 

Tato dvě hlediska jsou spolu úzce spojena a jedno vychází z druhého. 

Hodnota, která je poskytována zákazníkům působí na jejich chování, vnímání 

a pozitivní reference o společnosti. Dále ovlivňuje délku obchodního vztahu 

s danou společnosti a motivaci, která přispívá ke koupi a k opakovaným nákupům. 

Současně hodnota pro zákazníka pomáhá vytvářet konkurenční výhody, které 

upevňují postavení společnosti na trhu, což vede k větší ziskovosti. [8] 

V literatuře je hodnota pro zákazníka definována několika různými způsoby, 

což vede často k nesprávnému porozumění. V odborných publikacích, které se 

touto problematikou zabývají, neexistuje ucelená a podrobná definice tohoto 

pojmu.  

Hodnota pro zákazníka je ovlivněna řadou faktorů: 

 prvním z nich je nejednoznačná definice tohoto pojmu, kdy dochází 

k subjektivnímu chápání u jednotlivých zákazníků, ale i mezi zákazníky 

navzájem; 

 druhým faktorem, který napomáhá ke složitosti, je jiné vymezení pojmu 

v každé z vědních oblastí: psychologie, sociologie, ekonomie, marketingu 

a managementu; 

 třetím faktorem je rozdíl ve významu, jestliže je pojem v  jednotném nebo 

množném čísle;  
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 čtvrtým faktorem je působení různých přívlastků např. hodnota úsudku, 

názoru, hodnota vztahu, hodnota služeb či čistá hodnota.  

Nejprve byla hodnota pro zákazníka uváděna ve vztahu ke kvalitě produktu 

a k relativní ceně. Dosud není správně vymezen vztah mezi hodnotou 

pro zákazníka, kvalitou a cenou. Hodnota je vnímána jako osobitější než kvalita, 

a tudíž se jedná o rozsáhlejší koncept. Hodnota se zabývá porovnáváním 

a hodnocením toho co zákazník získá a co proto musel udělat. Kvalita je oproti 

tomu vyjádřena jako první aspekt, tedy co zákazník získá. Cena ve vztahu 

s hodnotou je na tom obdobně. Cena vyjadřuje peněžní hodnotu produktu, která 

zahrnuje i jiné aspekty jako čas, úsilí, náklady spojené s hledáním produktu. [8] 

1.4.1 Spokojenost a loajalita zákazníka 

Zákazník svá nákupní rozhodnutí staví na marketingových nabídkách. 

Zákazník je spokojen s nákupem na základě splnění jeho potřeb a očekávání. 

To, jak je zákazník spokojen, rozlišujeme podle několika stupňů spokojenosti. 

Zákazník je nespokojen v případě, že nebyla naplněna jeho očekávání. Jestliže 

produkt splnil zákazníkovo očekávání je spokojen. Pokud jsou jeho očekávání 

převýšeny, je velmi spokojen nebo nadšen. 

Očekávání zákazníka vychází ze zkušeností z minulých nákupů, názorů 

přátel a známých, recenzí o společnosti a výrobků, reklamních materiálů 

a konkurence. Stanovení hladiny očekávání je velmi nelehký úkol. V případě že, je 

hladina očekávání nastavena nízko, tak jsou spokojeni stávající zákazníci, ale 

nepřilákají dostatek nových zákazníků. Jestliže je hladina nastavena příliš vysoko, 

dochází ke zklamání zákazníků. 

Existují však společnosti, které očekávání navyšují a i tak jsou úspěšné, 

vycházejí totiž z celkové spokojenosti zákazníka. Tyto společnosti vědí, že pokud 

je zákazník pouze spokojen, může dojit k situaci, že odejde k jinému dodavateli, 

který mu navrhne lepší obchodní podmínky. U velmi spokojených zákazníku, 

ke změně dodavatele často nedochází. Nadšení zákazníci, kteří mají citovou 

vazbu k danému produktu, jsou věrní této značce i v případě navýšení ceny. 

Vzniká loajalita zákazníků. [6] 
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Spokojenost zákazníků úzce souvisí s jejich loajalitou. Loajalita se vyjadřuje 

tím, že zákazník uskutečňuje opakované nákupy dále cenovou tolerancí 

a referencemi jiným zákazníkům. 

Komplikovanost vztahů mezi spokojenosti a loajalitou lze znázornit 

tzv. maticí spokojenosti a loajality viz (obr. 2). Matice poukazuje na některé 

skupiny zákazníků: [9] 

Skupiny zákazníků: 

 Skokani. Tito zákazníci často mění značku díky velké konkurenční nabídce 

 Králové. Tato skupina je jako jediná zárukou ekonomických úspěchů 

společnosti. Její chování vychází z nadprůměrné hodnoty pro zákazníka 

a loajalitou dodavatele. 

 Běženci. Jde o zákazníky, kteří jsou nespokojeni, a byla jim poskytnuta 

lepší nabídka. Nazývají se také ztracenými zákazníky. 

 Vězňové. Tito zákazníci jsou i přes svou nespokojenost věrní svému 

dodavateli. Neexistuje u nich lepší konkurenční nabídka nebo příliš vysoké 

náklady na změnu dodavatele. 

 Indiferentní, nerozhodní zákazníci. Jejich chování je nepředvídatelné. 

Nelze se na ně spolehnout při plánování. [9] 

 

Obr. 2 Matice spokojenosti a loajality zákazníků [9] 
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Společnosti by se měly zaměřit na udržení svých zákazníků, neboť náklady 

na nového zákazníka jsou mnohem vyšší než na stávajícího. Dnešní zákazníci 

jsou mnohem náročnější, kladou velký důraz na ceny, na kvalitu a mají mnohem 

větší možnosti výběru dodavatelů, kteří jim nabízejí stejné, nebo lepši nabídky.  

Získání nových zákazníků a navýšení zisku vyžaduje spoustu času 

a prostředků. Příležitosti k prodeji společnosti získávají pomocí reklamy nebo 

účasti obchodních zástupců na obchodní výstavě, kde se jim naskytují nové 

příležitosti byznysu. Zejména na B2B trzích se některé společnosti ke svým 

zákazníkům chovají jako ke svým partnerům a spolupracují na nových výrobcích 

nebo na zlepšení služeb pro zákazníky. [1] 

1.4.2 Partnerství s dodavateli 

Jde o pracovní vztah mezi dvěma nebo více zainteresovanými stranami, 

vytvářející přidanou hodnotu. Dochází k budování vztahu mezi dodavatelem 

a odběratelem, který je založen na vzájemné důvěře a pochopení a přináší 

přidanou hodnotu jak obou účastníkům, tak i konečným spotřebitelům. Fungující 

vztah mezi dodavatelem a odběratelem je znázorněn na (obr. 3). [10] 

 

Obr. 3 Logický rámec důsledků fungujících vztahů s dodavateli [10] 
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Uvedené argumenty pomáhají k vzájemně prospěšným vztahům mezi 

dodavatelem a odběratelem. [10] 

Pět pravidel jak si udržet spokojeného a loajálního zákazníka: 

1. Pravidlo: Základním pravidlem je prodávat zákazníkovi kvalitní zboží 

a poskytovat mu nejlepší služby. V přiměřeném poměru cena/kvalita 

a nejlépe se zaručenou konkurenční výhodou. [11] 

2. Pravidlo: K zákazníkovi je potřeba přistupovat jako k nerovnocennému 

partnerovi. V případě, že se k němu chováme nevhodně, může 

nastat situace, že nám odejde ke konkurenci. [11] 

3. Pravidlo: Jestliže zboží, které zákazníkovi prodáváme, bude během svého 

užívání potřebovat servis, je vhodné ho zákazníkovi poskytnout nebo 

alespoň zprostředkovat. Pro podnikatele to je jistým přínosem, 

protože má o zákazníkovi přehled z hlediska zpětné vazby a ví, kdy 

je například čas mu nabídnout nové zboží. [11] 

4. Pravidlo: Pro udržení dlouhodobých vztahů by měl dodavatel znát veškeré 

potřeby a chování svých zákazníků. Čím více se o ně bude zajímat, 

tím lépe jim může dát přesně to, co požadují. [11] 

5. Pravidlo: Na základě znalostí o svých zákaznících lze budovat věrnostní 

programy. Což představuje drobné slevy, určité zboží zdarma apod. 

Věrný zákazník tuto službu navíc ocení a je velká naděje, že se bude 

vracet. [11] 

1.5 Měření spokojenosti zákazníků na B2B trzích 

V dnešní době se společnosti zaměřují především na velikost svého tržního 

podílu než na sledování spokojenosti zákazníků. Což je chyba, které by se měli 

vyvarovat. Zatímco tržní podíl je známkou minulých výsledků, spokojenost 

zákazníků je měřítkem výsledků budoucích. Pokud začne spokojenost zákazníků 

klesat, nastane zmenšení podílu společnosti na trhu.  

Společnosti, které se zabývají měřením spokojenosti zákazníků a snaží se 

její míru neustále zvyšovat, dosáhnou spokojenějších zákazníků, kteří zůstávají 

vůči společnosti loajální. [12] 
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1.5.1 Rozdíly v měření spokojenosti na B2C a B2B trzích 

Výzkumy mezi B2C a B2B se výrazně liší. Mezi nejvýznamnější rozdíly 

spadá odbornost výzkumu, výběr respondentů, velikost vzorků, frekvence 

výzkumu a výše nákladů na realizaci. [13] 

 Odbornost výzkumu - výzkum na B2B trhu je mnohem komplikovanější  

vzhledem k odbornosti řešené problematiky. Za klíčové se zde považuje 

odbornost a profesionalita osob, které mají na starost realizaci 

výzkumu. [13] 

 Výběr respondentů – na průmyslovém trhu je náročnější stanovit, zda je 

respondent vhodný k dotazování vzhledem k oblasti výzkumu. Společnosti 

musí učinit takové rozhodnutí, na základě kterého je zvolena kontaktní 

osoba. Ta má za úkol poskytnout potřebné informace nebo je součástí 

pozorování. [13] 

 Velikost vzorků – v naprosté většině případů je velikost základního 

souboru na průmyslovém trhu mnohem menší než na trhu spotřebitelském. 

Společnosti na průmyslovém trhu mají totiž mnohdy jen několik zákazníků, 

kteří nakupují ve větších objemech. [13] 

 Frekvence výzkumu – Průmyslový trh má mnohem nižší frekvenci 

výzkumu než trh spotřebitelský, což je zapříčiněno tím, že na průmyslovém 

trhu dochází k většímu množství náhlých změn. [13] 

 Vyšší náklady na realizaci – výzkum na průmyslovém trhu vyžaduje 

mnohem vyšší náklady na realizaci kvůli své větší odbornosti, než je tomu 

na trhu spotřebitelském. [13]  

 Paretův princip – tento princip se ve větší míře uplatňuje na průmyslovém 

trhu. Při odběru vzorků se musí brát na vědomí, že ve většině případů malý 

počet zákazníků tvoří velkou část příjmu. Proto je zapotřebí s těmito 

odlišnými vzorky jinak zacházet. S klíčovými zákazníky provádět hloubkové 

rozhovory, zatímco s ostatními zákazníky provádět online výzkum. [13] 

 Proces rozhodování – na průmyslových trzích padají často důležitá 

a složitá rozhodnutí, která vyžadují mnohem více času. [13] 

1.6 Proces marketingového výzkumu 

Hlavním úkolem marketingového výzkumu je správně definovat 

marketingové problémy. Podstatou tohoto zjištění je přesně určit výzkumný 
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problém a cíle, které dále vymezují kroky výzkumného procesu. Jelikož jde 

o nákladnou investici, je nutné dodržovat řadu pravidel. Při nedodržení pravidel 

může nastat situace, kdy je nutné vrátit se k některým fázím výzkumu nebo ho 

celý opakovat. Marketingový výzkum je ovlivněn řadou faktorů podle 

nestejnorodosti zkoumaných problémů. Každý výzkum se i přes řadu rozdílnosti 

skládá ze dvou etap, které na sebe navazují. Jde o etapu přípravy výzkumu 

a etapu realizace výzkumu. Jednotlivé etapy se skládají z několika kroků, které se 

liší podle daného výzkumu. Proces marketingového výzkumu je uveden na (obr. 4) 

s vyjmenováním jednotlivých kroku, které na sebe navazují, závisejí na sobě 

a vzájemně se podmiňují. [14,15] 

 

Obr. 4 Proces marketingového výzkumu [15] 

Přípravná etapa 

A Definování problému, cíle  

Definování problému je krokem, který je považován za nejdůležitější 

a neobtížnější z celého procesu marketingového výzkumu. Tato fáze zabere 

až 50% času celkové přípravy na řešení odpovídajícího problému. Jestliže jsou 

pak problémy a cíle správně definovány, lze to brát jako ušetření času a nákladu 

nikoli jako ztrátu. Definování problému objasňuje záměr výzkumu a vymezuje jeho 

cíle. Záměr výzkumu udává, proč se má výzkum realizovat. Zde dochází 

k největšímu počtu nepochopení mezi zadavateli a výzkumníky. Proto by měly obě 

strany úzce spolupracovat, aby zabránily rozdílnému porozumění problému. 

Cíle vycházejí z daného výzkumného problému a jsou definovány záměrem 

výzkumu. Jakmile jsou známy odpovědi na programové otázky, lze vymezit dané 

cíle. Ty vedou k efektivitě činností při řešení výzkumného problému: 

Přípravná etapa 

A. Definování 
problému, cíle 

B. Orientační analýza 
situace 

C. Plán výzkumného 
projektu 

Realizační etapa 

D. Sběr údajů 

E. Zpracování údajů 

F. Analýza údajů 

G. Interpretace 
výsledků výzkumu 

H. Závěrečná zpráva a 
její prezentace 
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 Je vymezen skutečný i výzkumný problém? 

 Jsou zde alternativní řešení problému? 

 Kde hledat informace? 

 Jaké informace shromažďovat? 

Stanovením výzkumných cílů určíme obsah výzkumu. Pokud víme, na co 

se chceme zaměřit, dokážeme lépe určit, co budeme zkoumat. [14,15] 

B Orientační analýza situace 

Najdeme-li výzkumný problém a správně určíme cíl výzkumu, musíme se 

vyvarovat prvotnímu dojmu, že je potřeba co nejrychleji realizovat vlastní výzkum. 

Což je omyl, který nás může připravit o peníze. Jakmile je vše co jsme vytvořili 

splněno, je potřeba provést analýzu situace. Jedná se o neformální zjišťování, 

které informace jsou přístupné pro tento problém.  

Analýza situace se nejvíce uplatňuje v případě, že výzkumník nemá 

požadované zkušenosti s řešením daného problému. Na základě toho, s jakým 

typem dat budeme pracovat, rozlišujeme primární a sekundární výzkum (tab. 4). 

Vzhledem k náročnosti výzkumu na B2B trhu je tato fáze velmi důležitá. [14,15] 

Tab. 4 Výhody a nevýhody sekundárního a primárního výzkumu [14] 

Typ výzkumu Výhody (+) Nevýhody (-) 

Sekundární výzkum 

 Levný 

 Dostupný 

 Využitelný ihned 

 Zastaralý 

 Nespolehlivý 

 Neaplikovatelný 

Primární výzkum 

 Aplikovatelný 

 Přesný 

 Aktuální 

 Drahý 

 Delší 

 Nevyužitelný ihned 

C Plán výzkumného projektu 

Tento krok je považován za zlomový, protože v této fázi proces přechází 

z etapy přípravné do realizační. Pomocí sestaveného plánu, lze přejít k realizaci 

vlastního výzkumu. Na základě tohoto plánu se společnost rozhodne, zda 

k výzkumu dojde nebo ne. Z tohoto důvodu by mělo být k tomuto kroku 

přistupováno zodpovědně a profesionálně. 
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Významem plánu je realizace a kontrola výzkumu. Každý plán musí být 

jedinečný pro každý konkrétní případ, protože dané problémy jsou různé. Plán by 

měl být stručný, jasný, srozumitelný a nepříliš dlouhý. Specifikace plánu výzkumu: 

 Definice zadání 

 Údaje, které budou shromažďovány 

 Způsob sběru dat 

 Metody analýzy 

 Stanovení úkolu pro pracovníky 

 Vypracování časového harmonogramu činností 

 Stanovení kontrolních mechanismů 

 Rozpočet výzkumného projektu [14,15] 

Realizační etapa 

D Sběr dat 

V této fázi marketingového výzkumu dochází k vlastnímu sběru 

požadovaných dat. Zde se projeví, jak poctivě jsme přistoupili k přípravné fázi 

výzkumu. Sběr údajů bývá nejnákladnější fází z celého výzkumu, při níž může 

dojit k mnoha pochybením a problémům. [14,15] 

Při výzkumu se pracuje se sekundárními a primárními daty. Ty se rozlišují 

podle účelu použití, a zda jde o nové (sekundární) nebo existující (primární) data. 

Primární data jsou postavena na sběru dat od určitého počtu respondentů. Existují 

3 hlavní výzkumné metody jak získat primární data (dotazování, pozorování, 

experiment). U sekundárních dat šetření nejprve probíhá ze zdrojů sekundárních 

dat, které mohou vyřešit daný problém bez použití nákladných primárních dat. 

Jestliže jsou sekundární data neúplná, zastaralá, nepřesná a nespolehlivá musí 

se získat primární data. [16] 

E Zpracování dat 

Po shromáždění požadovaných dat nelze okamžitě začít s analýzou dat. 

Nasbíraná data se musí nejprve správně zpracovat, aby se minimalizovalo riziko 

nepřesných doporučení. Nejprve se provede kontrola a úprava dat. 

Abychom maximálně upřesnili výstupní data pro provádění analýz, 

realizujeme další úkony, jejichž výstupy ve finále objasňujeme a formujeme 

na jejich základě správná doporučení. [14,15]  
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F Analýza dat 

V této části se analyzují data a interpretují výsledky. Padají rozhodnutí, zda 

jsou výstupy negativním či pozitivním zjištěním a jak jich můžeme využít pro další 

zpracování. Důraz je kladen na logické uvažování při interpretaci výstupů: 

 Potvrdily se naše výstupní předpoklady? 

 Je výsledek pozitivním nebo negativním zjištěním? 

 V jaké oblasti marketingového rozhodování můžeme zjištěné výstupy 

využít? 

 Jak konkrétně ovlivní výsledek této analýzy konkrétní marketingové 

rozhodování? [14,15] 

G Interpretace výsledků výzkumu 

Získané výsledky analýz se převedou do konkrétních závěrů a návrhů 

nejpříhodnějšího řešení zkoumaného problému. Prostřednictvím slovního 

vyjádření se snažíme nastínit konkrétní doporučení. 

Hlavním úkolem interpretace je poskytnout zadavateli vhodná doporučení 

pro jeho další rozhodování. Doporučení by měla vycházet ze zadání a cíle 

výzkumu. Měla by obsahovat, co jsme skutečně zjistili a ne co jsme chtěli zjistit. 

Formální stránka doporučení by měla být sepsána do souvislého textu kvůli 

lepšímu porozumění. Rozsah textu by měl odpovídat zadanému problému. Příliš 

krátká doporučení působí, jako špatně odvedená práce. Naopak velmi dlouhá 

doporučení se mohou jevit jako smyšlená. Tato fáze je pro zadavatele spolu 

s plánem výzkumu velmi podstatná. Zpravidla se totiž jedná o jediné části, které 

čte a na základě toho usuzuje, zda splnily jeho očekávání a za odvedenou práci 

zaplatí plnou cenu. [14,15] 

H Závěrečná zpráva a její prezentace 

Zadavatel vnímá prezentaci výsledku jako jediný zhmotnělý výsledek. 

Prezentace výsledku by proto měla být velmi kvalitně zpracována, aby celkové 

úsilí nebylo zbytečné. Zadavatel totiž celkové hodnocení posuzuje podle 

prezentace výsledků. 

Nejběžnějším způsobem prezentace bývá písemná prezentace. Zadavatel 

je pak na základě závěrečné zprávy informován o výsledcích výzkumu. Jestliže 

chceme dosáhnout pozitivního hodnocení, je nezbytné dodržovat určité zásady. 

[14,15] 
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1.7 Metody a techniky v B2B výzkumu 

Metody a výzkumy jsou na průmyslovém trhu stejné jako 

na spotřebitelském. V praxi se jejich uplatitelnost, ale značně liší. Níže jsou 

popsány tyto techniky a metody v B2B prostředí. 

1.7.1 Kvalitativní a kvantitativní výzkum 

Mezi základní typy strategii patří kvalitativní a kvantitativní výzkum. 

Základní přehled o rozdílech kvantitativního a kvalitativního výzkumu 

(tab. 5). [14,15] 

Tab. 5  Kvalitativní a kvantitativní přístupy [14] 

Kvalitativní přístup Kvantitativní přístup 

Cíle: 

 Objevování 

 Pochopení 

 vysvětlení 

Cíle: 

 měření 

 odhady 

 charakteristika 

Stanovení hypotéz Ověřování hypotéz 

Sběr dat: 

 osobní rozhovory 

 skupinové rozhovory 

Sběr dat: 

 různé metody sběru dat 

 základem je dotazník 

Typický vzorek Reprezentativní vzorek 

Analýza dat: 

 hloubková analýza 

(psychologie, hledání 

vztahů) 

Analýza dat: 

 statistická analýza 

 

 

Kvantitativní výzkum je založen na četnosti výskytu získaných dat. 

Smyslem tohoto výzkumu je pracovat s číselnými daty a se soubory o větším 

počtu respondentů. Aby byly výsledky statisticky spolehlivé, musí se dodržovat 

podmínky shromažďování údajů. Nejčastěji se provádí pří segmentaci trhu, 

uvádění nových výrobků na trh, monitorování výsledků komunikace či sledování 

zákaznické spokojenosti. [14,15] 
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Kvalitativní výzkum pomáhá pochopit danou problematiku a zabývá se 

důvody, proč něco proběhlo nebo se děje. Tento výzkum je vhodný 

na průmyslových trzích v situacích, jako je vytváření nových nápadů, bližší 

seznámení s nakupujícími, hodnocení marketingové či komunikační strategie 

a taktiky, naprosté pochopení výsledků kvantitativného výzkumu, či vývoj 

kvantitativních nástrojů. [14,15] 

1.7.2 Základní metody sběru dat 

Mezi nejčastěji využívané metody B2B trhu, které pracují s primárními daty, 

jsou uvedeny, viz (tab. 6).  

Tab. 6 Přehled metod sběru dat [14] 

Dotazování Pozorování Experiment 

 Osobní 

 Telefonické 

 Písemné 

 Elektronické 

 Zjevné 

 Skryté 

 Zúčastněné 

 Testy 

 Laboratorní 

 Přirozený 

Dotazování.  

Při této metodě dochází buď k osobnímu kontaktu s respondentem, kdy 

tazatel klade předem vypracované otázky, nebo na základě vypracovaného 

dotazníku, který je respondentovi předložen. Podle rozsahu šetření a jeho 

charakteru, počtu respondentů, časových a finančních zdrojů se volí správná 

forma dotazování. Společnosti se zabývají výzkumy, protože je zajímá, co si lidé 

myslí, čemu důvěřují a jak jsou spokojeni. [1, 14, 15] 

 Osobní dotazování 

Nejúčinnější formou dotazování je osobní kontakt s respondentem, 

při němž dochází k přímé zpětné vazbě. Tento postup lépe působí na pochopení 

otázek, což vede k největší návratnosti a úplnosti odpovědi. Nevýhodou této 

metody je časová a finanční náročnost, to je spojeno se školením tazatelů 

a s ochotou respondentů spolupracovat. Moderní přístup nahrazuje papírovou 

podobu dotazníku do elektronické podoby, který se řadí mezi nejkvalitnější 

metody. [14,15] 
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 Telefonické dotazování 

Tato forma staví na rychlosti zpětné vazby, při níž vzdálenost respondentu 

není důležitá. Tímto se výrazně ušetří náklady způsobené cestováním při osobní 

kontaktu s respondentem. Nevýhodou je krátký čas na respondenta, který by 

neměl přesáhnout deset minut. Otázky by proto měly být krátké, srozumitelné 

a výstižné Hlavní negativem této formy je častý nezájem respondentů, což snižuje 

jeho reprezentativnost. [14,15] 

 Písemné dotazování 

Řadí se mezi nejméně používanou formu dotazování a již se skoro 

nepoužívá. Výhody spočívají v nízkých nákladech na oslovení respondentů 

na širokém území. Respondent má větší časový prostor pro vyplnění dotazníku. 

Nevýhodou je nízká návratnost dotazníků, což vede k celkovému prodloužení 

celého výzkumu. [14,15] 

 Elektronické dotazování 

Tento způsob je založen na dotazování pomocí internetu prostřednictvím 

emailu nebo webových stránkách. Staví na nízkých nákladech a časové 

náročnosti. Zpracování dat je oproti jiným formám dotazování rychlejší, protože 

získané informace jsou v elektronické podobě. Nevýhodou je, že oslovení 

respondenti musí být počítačové gramotní. Dále může tato forma dotazování 

na některé respondenty působit jako obtěžování. [14,15] 

Pozorování 

Nevhodné používání této metody vedlo ke ztrátě na důvěryhodnosti. 

V uplynulých letech nabyla na významu z důvodu zaměření pozornosti na prodej. 

Tím pozorování přináší významné informace např. při sledování frekvence 

zákazníků, konkurenční nabídky, ceny). Tato metoda nevyžaduje přímý kontakt 

a ochotu respondenta spolupracovat. Jako pozorovatel je většinou člověk, který 

mnohdy využívá technické pomůcky, viz (tab. 7). [14,15] 

Tab. 7 Technické zařízení využívaná při pozorování [14] 

Technické zařízení Využití 

Videokamera 
Zjišťování chování zákazníků v obchodních domech.  

Při skupinových rozhovorech. 
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Magnetofon, MP3 Při skupinových rozhovorech. 

Psychogalvanometr 
Měří vlhkost rukou v závislosti na různých stimulech. 

Zjišťování emocionálních reakcí na působící stimuly. 

Tachystoskop 

Oční kamera 

Pupilometr 

Hodnotí zapamatovatelnost a míru upoutání. 

Zaznamenává pohyb očí při projekci značek, obalů, reklam. 

Měří změny velikosti očních zornic při působení stimulů. 

Audimetr 

Peoplemter 

Zaznamenává, kdy jsou rádia nebo televizory zapnuty. 

Zachycuje detailní strukturu sledovatelnosti pořadů. 

Aby byla zajištěná spolehlivost výsledku, musí se postupovat podle předem 

stanoveného plánu a tak zabránit různým zkreslením výsledků. Rozlišuje se 

pozorování zjevné a skryté, které se odvíjí od toho, zda pozorovaní vědí nebo 

nevědí, že jsou sledováni. B2B firmy mohou např. pozorovat pohyb kolem areálu 

konkurenční společnosti nebo způsob používání technických zařízení. [14,15] 

Experiment 

Tato metoda se na B2B trhu používá málokdy. Používá se především při 

testech výrobku nebo poskytnutí produktu zákazníkovi na zkoušku. Aby byl 

experiment úspěšný, musí být zajištěn stejný průběh experimentálního prostředí. 

Do něhož se záměrně zasahuje, aby všechny experimentální subjekty dosáhly 

stejných předpokladů. [14,15] 

 Laboratorní experiment 

Testy se konají v umělém prostředí, které je upraveno pro záměry 

experimentu. Respondenti jsou pozvání do studia, kde na základě instrukcí 

od vedoucího provádí konkrétní úkony. Dochází zde k nepřirozenému chování 

respondentů, kteří zpravidla vědí o účasti na experimentu. Průběh experimentu je 

podroben neustále kontrole a tím se zvyšuje interní validita. Výsledek neovlivňují 

jiné vstupy mimo testovaný prvek. [14,15] 

Typy laboratorních experimentů: 

 Výrobkové testy - chuť, obal, značka 

 Testování reklamy – reklamní spoty, tištěná média 

 Skupinové rozhovory – názory na určitý výrobek  
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1.8 Analýza zákazníků 

Paretová analýza je velmi jednoduchým nástrojem, který společnostem 

umožňuje soustředit se jen na to, co je pro ně skutečně důležité. Tuto analýza je 

možno použít na zákazníky, vlastní výrobky a služby či na skladové zásoby. Podle 

tohoto pravidla lze i propouštět zaměstnance nebo rozprodávat společnost.  

Pravidlo je založeno na poměru 80/20, což představuje, že ze všech úkolů je jen 

20% těch, které ovlivní úspěšnost z 80%. Na (obr. 5) je zobrazen princip Paretova 

pravidla. [10] 

 

 

Obr. 5. Princip Paretova pravidla [10] 

Paretův diagram vyžaduje při sestrojení diagramu tyto následující činnosti: 

1. Sestupně setřídit faktory podle hodnot zvoleného ukazatele 

2. Výpočet absolutní kumulativní četností a kumulativní četnosti v procentech 

3. Zhotovení Paretova diagramu: 

 Vyznačení jednotlivých faktorů na ose x 

 Zhotovení levé osy y a pravé osy y 

 Sestrojení sloupců pro jednotlivé faktory 

 Zhotovení Lorenzovy křivky (spojnice bodů, které jsou pravými horními 

rohy jednotlivých sloupců)  

Kritériem 80/20 (Paretův princip) se stanoví životně důležitá menšina 

faktorů. Kritérium se stanoví tak, že po odečtení 80% na pravé ose y a promítnutí 

přes Lorenzovou křivku na ose x. Z Lorenzovy křivky je spuštěna kolmice na osu 

x. Faktory, které leží vlevo od této kolmice, tvoří hledanou životně důležitou 
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menšinu. Samotný průběh Lorenzovy křivky napovídá, kudy může vést hranice 

mezi životně důležitou menšinou faktorů a užitečnou většinou. Jestli-že je tvar 

Paretova rozdělení plošší podoby, nelze provést uplatnění kritéria 80/20 protože 

nedojde k vymezení menšiny. Za těchto okolností je vhodnější použít kritérium 

70/30, 60/40 nebo 50/50. 

Zbývajícím krokem Paretovy analýzy je vlastní analýza faktorů definovaných jako 

životně důležitá menšina, která má za cíl přijmout nápravná opatření, která sníží 

vliv těchto faktorů a povede ke zlepšení procesu. Paretův diagram lze opakovaně 

aplikovat k vyhodnocování efektivity přijímaných opatření. [10] 
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2 Charakteristika společnosti 

Společnost United Polymers s.r.o. (dále jen United Polymers) je společnost 

s ručením omezeným, která je na českém trhu od roku 1999 viz, (tab. 8). [17] 

Tab. 8 Základní údaje o společnosti United Polymers 

Obchodní firma United Polymers s.r.o. 

Sídlo Tovární 605, 753 01 Hranice 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 18055290 

DIČ CZ18055290 

Zapsáno 
U Krajského soudu v Ostravě, dne 09. 03. 1999, oddíl C, 
složka 911 

Předmět podnikání Výroba, obchod plastových a pryžových výrobků 

Generální ředitel Ing. Radislav Zemandl 

Společnost se zabývá výrobou plastových a pryžových dílu různými 

výrobními technologiemi a patří do Moravskoslezské automobilové skupiny. 

Organizační schéma společnosti je zobrazeno na (obr. 6). [17] 

 

Obr. 6 Organizační struktura společnosti [17] 
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United Polymers je anglicko-česká společnost, která patří do skupiny AGM 

z Velké Británie. V současné době je produkce orientována z 98% 

na automobilový průmysl. Hlavním cílem podniku je spokojený zákazník, proto 

klade největší důraz na vysokou kvalitu a pečlivost. Vlastní řadu kvalitních strojů, 

na kterých se vyrábějí výrobky, které jsou exportovány do celého světa. Export 

činí cca 35% a převážně se zaměřuje na země jako Slovensko, Maďarsko, Velká 

Británie, Francie, Indie, Německo, Polsko, Mexiko. Je držitelem certifikátu dle 

norem ISO-TS 16949 a ISO 14001. Logo společnosti je zobrazeno 

na (obr. 7). Sídlo společnosti se nachází v Hranicích na Moravě, kde zaměstnává 

v jedno-, dvou- třísměnném provozu 109 zaměstnanců. [17] 

 

Obr. 7 Logo společnosti United Polymers [17] 

2.1 Historie společnosti 

Společnost se vyskytuje na českém trhu od roku 1999. V tomto roce byla 

zahájena výroba v České republice pod názvem Precision Cut Rubber, s.r.o. 

Devadesátiprocentní podíl společnosti patřil Velké Británii a desetiprocentní České 

republice. V roce 2000 byl většinový vlastník společnosti koupen United Polymers 

a došlo ke změně názvu na United Polymers, s.r.o. O dva roky později se nový 

vlastník podílel na zakoupení nemovitostí (pozemky, budovy) a na rekonstrukci 

nově zakoupené haly. V tomto roce byla také započata výstavba nové výrobní 

haly spolu s novou výrobou pryžových dílů. V roce 2004 dochází opět ke změnám 

a 90% anglický podíl je získán novým investorem z Velké Británie, název United 

Polymers zůstává. V roce 2005 je zahájena výroba pryžových těsnících kroužků 

upevněných na soustruhu. V dalších letech společnost zprovoznila nové 

skladovací plochy a pronajala si nové kancelářské prostory. V roce 2014 dochází 

k výrazné změně vlastnické struktury, United Polymers se stává 100% českou 

společností. V tomto roce začala výstavba vlastních kancelářských budov. [17] 
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2.2 Předmět podnikání a výrobní program 

Předmětem podnikání je výroba pryžových a plastových dílů vyráběných 

různými technologiemi: 

 Vysekávání 

 Vstřikování a lisování pryžových dílů 

 Vstřikování plastových dílů 

 Lepení vytlačovaných profilů a plátů 

 Laminování vytlačovaných profilů a plátů 

 Upichování pryžových plochých kroužků na soustruhu 

 Štípání a prodej plátů s lepidlem nebo bez lepidla 

Výrobní program společnosti (obr. 8) se dělí do čtyř hlavních skupin 

a to na vysekávané díly a lepená profilová těsnění (32%), plastové díly (14%), 

pryžové díly (47%), soustružené díly (7%). [17] 

 
 

 
 

Obr. 8 Výrobní program a technologie [17]  
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Mezi zákazníky společnosti United Polymers patří: 

 Varroc Lighting Systems 

 AFSI 

 Hela Autotechnik 

 Grupo Antolin  

 Siemens  

 SAS Automotive 

 Brano 

 Dura 

 Fehrer 

 Witte 

 Koito a mnoho dalších 

United Polymers je významným dodavatelem, jehož výrobky lze najít 

na automobilech značek (obr. 9) – Ford, Mercedes, Audi, BMW, VW, Porsche, 

Jaguar, Bentley, Opel, Suzuki, Hyundai, Kia, Seat, Škoda, Renault, Iveco, 

Peugeot, Renault.  

Výrobky lze najít na různých montážních skupinách např. pedály, palubní 

desky, chladiče, klimatizace, koncové svítilny, světlomety, osvětlení interiéru, 

loketní opěrky, startéry, palivové systémy, ostřik čelních skel atd. [17] 

 

Obr. 9 Značky automobilu, kde se vyskytují díly United Polymers [17]  
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3 Analýza současného stavu sledování 

spokojenosti zákazníků 

V současné době, kdy je trh doslova přehlcen množstvím nejrůznějších 

podnikatelských subjektů, je nesmírně důležité sledovat a podrobně analyzovat 

chování, potřeby zákazníka, nebo obecně cílové skupiny, které chceme oslovit. 

Cílem každého podnikání je vytvářet a nabízet nějaký produkt, nebo službu 

za účelem uspokojení potřeby, tedy poptávky subjektu, ideálně celé skupiny 

subjektů, jenž služby nebo produkt poptávají. Následně pak touto činností vytvářet 

náš vlastní zisk. S tímto záměrem však na trh vstupuje každý. Především pak 

vstupuje do prostředí, kde již určitou dobu působí celá řada jiných subjektů 

a to často ve stejném oboru. Uspět tedy v současné době může ten nejlepší. 

Jinými slovy ten, kdo nabídne nejlepší produkt či službu. Co je to ale nejlepší?  

Dnes, pokud tedy nenabízíme něco, co je na trhu opravdu nové, je již 

nedostačující vyrábět „pouze“ kvalitně. Trh nabízí řadu obdobných produktů 

v podobné kvalitě a navíc může být tento producent u zákazníků již zavedený 

a dobře známý. Proto je nezbytné, neustále sledovat spokojenost svých 

zákazníků, jejich názory a potřeby. Spoléhat se na kvalitu a zavedenou značku 

svého výrobku, či služby a ignorovat skutečnost, že zákazník, byť je třeba na první 

pohled spokojen, je nebezpečné.  

Úkolem diplomové práce je navrhnout nový model sledování zákaznické 

spokojenosti. Společnost United Polymers v současné době sledování zákaznické 

spokojenosti provádí na základě měsíčního hodnocení výkonnosti (BOS). Úkolem 

tohoto systému je zajistit, aby systém řízení ve společnosti účinně naplňoval cíle 

uvedené v Obchodním plánu a v prohlášení politiky jakosti a EMS. Dále aby 

splňoval požadavky norem TS 16949, ISO 14001 a všechny požadavky zákazníků 

na systém jakosti a EMS. Nezbytné je rovněž sledovat klíčové ukazatele činností 

společnosti a jejich porovnávání s cíli, které jsou stanoveny v Obchodním plánu. 

Na základě analýzy klíčových ukazatelů vytvořit takové opatření, aby byly cíle 

trvale dosahovány a veškeré činnosti společnosti soustavně zlepšovány. 

Jednání BOS probíhá na základě souhrnu předložených výsledků 

hodnocených KPI (klíčové ukazatele výkonnosti), které jsou analyzovány a jsou 

z nich navržená nápravná opatření, příp. opatření pro zlepšování a ty jsou 
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zavedena do databáze opatření pro účely dalšího sledování. Ukazateli KPI 

spokojenosti zákazníků, jehož základními komponentami jsou: 

A PPM zamítnutých 

B Dodávka dle plánu. 

Tyto údaje o spokojenosti zákazníka jsou získávány z pravidelného 

hodnocení dodavatelů. Pro společnost jsou tyto informace nedostačující z hlediska 

malé návratnosti informací od zákazníka.  

Jednání BOS je prováděno na měsíční bázi a je z něj proveden zápis. 

Jednotliví členové vedení jsou odpovědní za shromažďování dat a jejich 

vyhodnocení pro odpovídající ukazatele a za realizaci přijatých opatření. 

Ekonomický ředitel je zodpovědný za souhrn předložených výsledků KPI. 

Při jednání se provádí přezkoumání plnění nápravných opatření z minulých 

jednání BOS. Součástí BOS je přezkoumání plnění nápravných opatření 

a opatření ke zlepšení vyplývajících z přezkoumání vedením, auditů, stížností, 

zlepšovacích návrhů atd. 
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4 Navržení a zavedení nového modelu sledování 

spokojenosti zákazníků 

Praktická část práce je věnována analýze dat od zákazníků společnosti 

United Polymers se zaměřením na jejich formu hodnocení, jak často hodnotí 

a co hodnotí. Na základě získaných dat bude vytvořena souhrnná tabulka, která 

poslouží při návrhu jednotné formy hodnocení. 

Společnost United Polymers se potýká s problémem se svými zákazníky, 

kteří ji zasílají hodnocení spokojenosti v různých formách a to buď v abecední 

podobě, v bodovém hodnocení nebo v procentech. Úkolem této diplomové práce 

je najít vhodné řešení, jak sjednotit tyto různorodé formy hodnocení. V tabulce 

(tab. 9) jsou znázorněny formy hodnocení, které se vyskytují u zákazníků 

společnosti United Polymers. 

Tab. 9 Stávající formy hodnocení 

Hodnocení Příklad hodnocení 

Bodové hodnocení 5, 4, 3, 2, 1 

Ze znalostí a podpory od našeho 
zákazníka máme bodové hodnocení 
3, což ukazuje, že bychom se měli 
tomuto problému více věnovat. 

Hodnocení A, B, C, D, E 
 

Splňujeme hodnocení A na dodání 
dodávky podle termínu. 

Hodnocení 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1, 0 

Splňujeme hodnocení 8 na schopnost 
dodávat kvalitní výrobky. 

Hodnocení v procentech 100%, 
90%, 80%,…, 20%, 10%, 0% 

Náš zákazník je na 100% spokojený 
se spolehlivostí dodávek. 

Pro převod bude využit program MS Excel. V tomto programu bude pro 

každého zákazníka navolena buňka tak, aby se zadaná data převedla 

na procenta. Např.: 

 5 = 100%, 4 = 75%, 3 = 50%, 2 = 25%, 1 = 0% 

 A = 100%, B = 75%, C = 50 %, D = 25%, E = 0% 

 10 = 100%, 9 = 90%, 8 = 80%, …., 2 = 20%, 1 = 10%, 0 = 0% 

 Hodnocení v procentech zůstane zachováno 
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Zadávání dat do programu a následné vyhodnocení je nutné zvolit tak, aby 

společnosti zabrala co nejméně času. Společnost si také přeje, aby se hodnocení 

zákazníka neposuzovalo pouze podle hodnot PPM zamítnutých a dodávek dle 

plánu.  

4.1 Charakteristika zákazníků společnosti 

U zákazníků, kteří společnosti United Polymers zasílají pravidelné 

hodnocení spokojenosti, bude provedena analýza, která je především zaměřena 

na formu hodnocení, časový interval a hodnotící kritéria.  

Zákazník 1 

Společnost byla založena v březnu roku 2001 jako druhá výrobní základna 

v Evropě (tab. 10). Staví na celosvětové propojené síti v automobilovém průmyslu 

s dvanácti výrobními základnami v osmi zemích.  

Jde o jednoho z významných výrobců automobilové osvětlovací techniky, který 

vyrábí např. světlomety verze halogen, xenon. Jedná se o světlomety, které 

přesně odpovídají tvaru vozidel a obsahují kvalitní čočky. Dodává své výrobky 

automobilkám světových značek jako Audi, Porsche, Peugeot, Nissan. [18] 

Tab. 10 Základní informace o Zákazníkovi 1 

Předmět podnikání Velkoobchod, výroba motorových vozidel 

Způsob hodnocení Procentuální hodnocení 

Jak často hodnocení zasílá Kvartálně 

Zákazník 1 zasílá své hodnocení kvartálně. Využívá procentuálního 

hodnocení, které má 11 stupňovou stupnici. Mezi jeho hodnotící kritéria patří: 

 Dodržování požadovaných termínů 

 Kvalita dodávek 

 Cena 

 Komunikace se společností 

 Servis 

Zákazník 2 

Společnost se řadí k významným zaměstnavatelům v Moravskoslezském 

kraji i v celé České republice. Josef Rotter v roce 1879 z malé dílny v Novém 
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Jičíně vybudoval továrnu Joro, která se zabývala výrobou světelných systému 

pro automobilový průmysl. Byla všeobecně známá pod značkou Autopal a v té 

době patřila k významným podnikům automobilového průmyslu. 

V současné době se společnost (tab. 11) zabývá výrobou vnějšího 

osvětlení pro automobilový průmysl. V České republice společnost provádí 

výzkumy, aplikační vývoj, výrobu předních světlometů, zadních svítilen 

a elektronických řídících jednotek pro automobilový průmysl. Působení této 

společnosti na území České republiky je rozděleno na dva výrobní závody (Nový 

Jičín, Rychvald), nástrojárnu a globální vývojové centrum ve třech lokalitách. Řadí 

se ke světové špičce v oblasti světelné techniky. Sídlo společnosti je v Plymouth, 

Michigan, USA a po celém světě má celkem sedm závodů. Objem produkce 

a počet zaměstnanců je v České republice největší v rámci celé divize. Výrobky 

této společnosti můžeme najít na značkách automobilů jako např. Citroen, Land 

Rover, Jaguar, Ford Focus, Škoda Octavia Combi, Opel, Volkswagen a mnoho 

dalších. 

Výroba je zaměřena na sériovou výrobu (vstřikování plastů, povrchové 

úpravy, finální montáže výrobků) a servisní a náhradní díly. Mezi hlavní činnosti 

nástrojárny patří [18]: 

 Konstrukce a výroba forem pro vstřikování plastů 

 Konstrukce a výroba postupových nástrojů 

 Konstrukce a výroba nástrojů a měřidel při klimatizace  

Tab. 11 Základní informace o Zákazníkovi 2 

Předmět podnikání Výroba, obchod, zámečnictví 

Způsob hodnocení Bodové hodnocení  

Jak často hodnocení zasílá Pololetně 

Zákazník 2 společnosti United Polymers zasílá hodnocení pololetně. 

Hodnocení je založeno na pěti stupňové stupnici od pěti (nejlepší-100%) po jedna 

(nejhorší-0%). Společnost hodnotí tato kritéria: 

 Kvalita dodávek 

 Servis 

 Termín dodání 

 Cena  
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Zákazník 3 

Společnost byla založena roku 1986 (tab. 12). Jde o uznávaný podnik, který 

vytváří moderní pracovní prostředí a dbá na vysokou kvalitu a zapojení 

zaměstnanců. V roce 2007 padlo rozhodnutí, že společnost bude působit na 

českém trhu. O dva roky později byl zřízen závod v městě Mostu, který přispíval 

k zásobování Evropy, Asie, Afriky a Austrálie. Měsíčně tento závod vyrobí až půl 

milionů filtrů. 

Jedná se o jednu z předních společností v navrhování a výrobě vysoce 

výkonných kapalinových filtrů pro zařízení, která obsahují olejovou filtraci, 

oddělování vody a motorové a hydraulické systémy. Při výrobě používá 

automatizované a počítačově řízené postupy. Díky vysoce automatizovaným 

výrobním postupům může společnost vyrábět filtry nejvyšší kvality za konkurenční 

ceny. Filtry lze použit v olejových, palivových a hydraulických zařízeních. [18] 

Tab. 12 Základní informace o zákazníkovi 3 

Předmět podnikání Velkoobchod, výroba motorových vozidel 

Způsob hodnocení  A, B, C, D, E  

Jak často hodnocení zasílá kvartálně 

Zákazník 3 svá hodnocení posílá kvartálně a k hodnocení využívá 

pětistupňovou škálu ve formě písmen A, B, C, D, E, kdy A (100%) je hodnoceno 

jako nejlepší varianta a E (0%) nejhorší. Hodnotící kritéria jsou: 

 Kvalita dodávek 

 Cena 

 Servis 

 Platební podmínky 

 Plnění termínů 

 Reklamace 

Zákazník 4 

V roce 1862 byla založena továrna, kde se vyrábělo drobně železářské 

zboží. Společnost se roku 1869 stala akciovou společnosti se sídlem v Opavě. 
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Společnost (tab. 13) se pohybuje v oblasti průmyslu (auto, stavebnictví, 

strojírenství). 

Společnost se zabývá výrobou těchto produktů: 

 Kokpitové systémy (pedálové ústrojí, páky ruční brzdy, autozvedáky) 

 Dveřní systémy (boční dveře, zadní a přední kapota, zámky sedaček) 

 Užitkové vozy (tlumiče, houkačky, topení) 

 Plasty 

 Slévárna (automobilový průmysl, stavební průmysl) 

 Zvedáky a zavírače (zvedací zařízení, zavírače dveří) 

Produkce společnosti je z 75% zaměřena na export. Zákazníky má nejen 

v Evropě, ale i v USA, Čině, Mexiku, Japonsku atd. Za rok 2012 získala tato 

společnost čtvrté místo v kategorii Automobilová výroba a výroba dopravních 

prostředků a pravidelně se zúčastňuje soutěže Exportér roku.  

Na území České republiky najdeme závody a pracoviště v městech: Hradec 

nad Moravicí, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Rakovník, Olomouc, Zubří, Litovel, 

Ostrava, Jičín, Nový Bor, Uničov a Praha. Pobočky této společnosti najdeme 

i v zahraničí. [18] 

Tab. 13 Základní informace o zákazníkovi 4 

Předmět podnikání Výroba elektrických části vozidel 

Způsob hodnocení Procentuální hodnocení 

Jak často hodnocení zasílá Ročně 

Společnost svá hodnocení posílá jako roční shrnutí a využívá 

procentuálního hodnocení. Tento způsob hodnocení bude sloužit jako přepočet 

ostatních typů hodnocení proto tento způsob zůstane zachován. Společnost 

hodnotí tyto kritéria: 

 Kvalita dodávky 

 Cena dodávky 

 Termín dodání 

 Splatnost 

 Reklamace 
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Zákazník 5 

První závody společnosti (tab. 14) byly otevřeny roku 1890 v Praze a Brně. 

Po vzniku Československa se společnost podílela na otevření nových závodů 

na našem území. Zde se vyráběly silnoproudá zařízení pro elektrárny, průmyslové 

závody, doly, hutě a elektrické dráhy, tak elektromotory, generátory, telefony 

a ústředny. V roce 2002 bylo otevřeno logistické centrum v Mohelnici, které patří 

mezi dlouhodobého výrobce nízkonapěťových a asynchronních elektromotorů. 

Společnost najdeme ve více jak 200 zemích. Oblasti, na které se 

společnost zaměřuje, jsou elektrifikace, automatizace a digitalizace. Řadí se mezi 

nejvýznamnější dodavatele pro paroplynové zdroje, technologie pro přenos 

energie a v instalaci větrných elektráren. Jako první se podílel v oblasti řešení pro 

veřejnou strukturu a průmyslovou automatizaci. Je také hlavním dodavatelem 

zdravotnických zařízení a technologií pro laboratorní diagnostiku. [18] 

Tab. 14 Základní informace o zákazníkovi 5 

Předmět podnikání 
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů 
a zařízení, elektronických zařízení 

Způsob hodnocení Procentuální hodnocení 

Jak často hodnocení zasílá Měsíčně 

Společnost je jeden z mála zákazníků, kteří hodnocení zasílají pravidelně 

a to každý měsíc. Jejich způsob hodnocení je ve formě procentuální. Tato forma 

hodnocení je pro společnost United Polymers z hlediska časové pravidelnosti 

velmi vítaná. Hodnotící kritéria společnosti: 

 Spolehlivost dodávek 

 Dodržování pravidelných termínů 

 Schopnost dodávat 

Zákazník 6 

Společnost byla založena v roce 1899 ve Velbertu a specializovala se 

na výrobu zámků pro kufry. Jako první automobil, který jezdil s výrobky 

společnosti, byl vůz značky Volkswagen Brouk. V roce 1992 byla založena 

společnost v České republice (tab. 15). Tento závod je největším závodem 

skupiny. Je zde až 2000 zaměstnanců a disponuje kompetencemi v sériové 
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montáži. Najdeme zde i úsek plastů, nástrojárnu a vlastní vývoj. Další závody 

společnosti najdeme v Německu, Bulharsku a Francii. V rámci světa společnost 

působí v Asii, Jižní a Severní Americe.  

V současné době společnost vyrábí zamykací systémy pro přední a zadní 

kapoty, zamykací systémy dveří a bezpečnostní systémy sedadel. Společnost 

neustále rozšiřuje sortiment a objem svých produktů, včetně komplexních modulů. 

[18] 

Tab. 15 Základní informace o zákazníkovi 6 

Předmět podnikání 
Technická příprava, výroba a prodej zámků a 
souvisejících komponentů z různých 
materiálů 

Způsob hodnocení A, B, C, D, E 

Jak často hodnocení zasílá Kvartálně 

Zákazník 6 využívá hodnocení v bodech, které je stavěno na pětistupňové 

škále. Písmeno A je chápáno jako nejlepší (100%) varianta a oproti tomu písmeno 

E jako nejhorší (0%) varianta hodnocení. Společnost mezi své hodnotící kritéria 

řadí: 

 Kvalita dodávek 

 Termín dodání dodávky 

Zákazník 7 

Společnost (tab. 16) byla založena v roce 1899 v Německu jako 

specializovaná továrna na světla a příslušenství pro jízdní kola a automobily. 

V letech 1908 a 1911 byla postavena nová továrna v Lippstadtu, která funguje 

dodnes. V současné době se společnost řadí mezi mezinárodně nezávislé rodinné 

podniky s přibližně 30 000 zaměstnanci a se 100 zastoupeními ve více jak 

35 zemích. První výrobní závod v České republice byl založen v roce 1992. V roce 

1993 vznikla obchodní organizace ve Zruči nad Sázavou, která dodává výroby 

na český a slovenský trh. 

Výroba je zaměřena na systémy osvětlení a elektroniky, pouliční nebo 

průmyslové osvětlení. Ve společných podnicích s partnery se podílejí na výrobě 

klimatizačních jednotek a palubní sítě do automobilů. Výrobky společnosti se 

vyskytují u těchto automobilových značek Škoda, Volkswagen, Ford, Opel, BMW, 
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Scania, Audi, Seat, Rolls Royce, Jaguár, Land Rover, Renault a mnoho dalších. 

[18] 

Tab. 16 Základní informace o zákazníkovi 7 

Předmět podnikání 
Maloobchod s motorovými vozidly a jejich 
příslušenství 

Způsob hodnocení Procentuální hodnocení 

Jak často hodnocení zasílá Měsíčně 

Společnost své pravidelné hodnocení zasílá za každý měsíc v procentuální 

formě. Tento způsob hodnocení vyhovuje společnosti United Polymers jak 

z hlediska formy tak i z časového. Hodnotící kritéria společnosti jsou: 

 Hodnocení dodávkové způsobilosti podle množství 

 Hodnocení dodávkové způsobilosti podle termínu dodání 

 Hodnocení celkové dodávkové způsobilosti dodavatele 

Zákazník 8 

Společnost (tab. 17) vstoupila na český trh v roce 2002 a je dceřinou 

společností japonské firmy. Záměrem, přijít na český trh, bylo uspokojit narůstající 

poptávku po japonských subdodavatelích do automobilového průmyslu a vytvořit 

nová strategická partnerství, která lze využít jak na japonském trhu, tak na trzích 

po celém světě. 

Společnost se zabývá výrobou plastových součástek lisováním pro 

automobilový průmysl. Především jde o směrové páčky stěračů, různé přepínače, 

krytky, díly na volanty a palivová čerpadla. Výrobky společnosti najdeme 

v automobilech značek Toyota, Ford, Volvo, Mitshubishi, Honda. [18] 

Tab. 17 Základní informace o zákazníkovi 8 

Předmět podnikání 
Velkoobchod, výroba plastových a pryžových 
výrobků 

Způsob hodnocení Bodové hodnocení 5, 4, 3, 2,1 

Jak často hodnocení zasílá Kvartálně 
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Společnost má své hodnocení založeno na pětistupňové stupnici, které je 

zasíláno kvartálně. Kdy hodnota 5 značí nejlepší možnou variantu (100%) 

a 1 nejhorší variantu (0%). 

Hodnotící kritéria společnosti: 

 Počet plánovaných dodávek 

 Počet dodávek nedodaných v termínu 

 Počet nesprávných dodávek 

 Počet poškozených dodávek 

 Počet dodávek bez úplné dokumentace 

 Úroveň dodávek 

 Úroveň systému kvality 

 Znalosti a podpora 

 Cenová politika 

Zákazník 9 

Společnost (tab. 18) navazuje na činnosti podniku, který byl založen v roce 

1958. V roce 1970 byl založen nový závod, kde se začaly vyrábět první výrobky 

pro automobilový závod Škoda Mladá Boleslav. V roce 1994 byla společnost 

zprivatizována. Sídlo společnosti se nachází na severní Moravě v městečku Štíty, 

kde zaměstnává 700 zaměstnanců. 

Mezi její hlavní oblasti ve zpracování kovových materiálů je lisování, 

svařování, obrábění a teplené zpracování dílů především pro automobilový 

průmysl. Výrobky společnosti najdeme ve vozech značky Škoda, Volkswagen, 

Audi, Seat, BMW, Mercedes, Ford, Citroen, Peugeot a Opel. [18] 

Tab. 18 Základní informace o zákazníkovi 9 

Předmět podnikání Silniční motorová doprava 

Způsob hodnocení Bodové hodnocení 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 

Jak často hodnocení zasílá Pololetně 

Společnost zasílá své hodnocení pololetně a je založeno na desetistupňové 

stupnici. Hodnota deset je brána jako nejlepší varianta (100%) a hodnota nula je 

nejhorší hodnocení (0%). Společnost hodnotí tyto kritéria: 
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 Kvalita dodávek, reklamace 

 PPM 

 Úroveň systému a procesu 

 Enviroment 

 Dodací morálka, flexibilita, zvláštní doprava 

 Cena, servis 

 Platební podmínky, splatnost 

 Ohodnocení celkem 

Zákazník 10 

Společnost zahájila svou výrobu v roce 1950 v městě Burgos ve Španělsku 

a specializovala se převážně na opravy vozidel a zemědělských strojů. Společnost 

(tab. 19) sídlí v 25 zemích s více než 100 výrobními závody s 14 000 zaměstnanci. 

V České republice společnost United Polymers spolupracuje se závodem sídlícím 

v Ostravě. 

Nyní patří k předním společnostem ve vývoji, konstrukci a výrobě 

interiérových dílů pro automobilový průmysl. Nabízí výrobky pro vybavení interiéru, 

jako jsou dveře, stropy, sedačky a osvětlení. Dodává vybavení pro více než 300 

různých značek modelů aut. [18] 

Tab. 19 Základní informace o zákazníkovi 10 

Předmět podnikání 
Výroba karosérií, Výroba motorových a 
přípojných vozidel 

Způsob hodnocení Procentuální hodnocení 

Jak často hodnocení zasílá Měsíčně 

Společnost má své hodnocení založené na měsíční bázi a je založeno 

na procentuálním hodnocení, které zůstane zachováno. Hodnotící kritéria 

společnosti jsou: 

 Kvalita dodávek 

 Dodržování termínů dodávek 

 Cena 

 Reklamace 
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Zákazník 11 

Společnost (tab. 20) byla založena v roce 1870 v Remschiedu v Německu 

Eduardem Scharwächterem. Společnost se proslavila výrobou posuvných střech 

pro nákladní automobily. V České republice vyrábí od roku 1994 a od roku 2000 je 

v provozu závod v Kamenici nad Lípou.  

Hlavní činnosti společnosti je obrábění, montáže, svařování, vývoj, 

testování a 3D měření. Jde především o tyto výrobky: závěsné systémy, dveřní 

omezovače, páky ruční brzdy a pedálové sestavy. Dodává své výrobky 

do automobilových značek těchto vozů: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Dodge, 

Ferrari, Fiat, Jeep, Mazda, Mercedes, Nissan, Škoda a mnoho dalších. [18] 

Tab. 20 Základní informace o zákazníkovi 11 

Předmět podnikání Zámečnictví, nástrojářství 

Způsob hodnocení Procentuální hodnocení 

Jak často hodnocení zasílá Ročně 

Společnost své hodnocení zasílá jednou ročně a využívá procentuální 

formu. Tato forma hodnocení zůstane zachována. Hodnotící kritéria společnosti: 

 Vykrývání objednávek dle termínu 

 Stížnosti, připomínky 

 Počet reklamací 

 Systém řízení jakosti 

 Smluvní splatnost faktur 

Zákazník 12 

Společnost (tab. 21) je mezinárodní rodinná společnost založena v roce 

1875. Jako původní materiál používal žíně, které se zpracovávaly na lana vláken 

a byly používány k výrobě matrací. Pomocí nové technologie se společnosti v roce 

1920 otevírá nový trh v automobilovém průmyslu. 

Závody společnosti najdeme v Německu, České republice, USA, Číně, Indii 

a Jižní Africe. Sortiment společnosti zahrnuje sedačky, loketní opěrky, čalounění 

a díly pro automobilový interiér a exteriér. Výrobky této společnosti najdeme 
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ve vozech značek jako Audi, BMW, Porsche, Škoda, Nissan, Opel, Suzuki 

a mnoho dalších. [18] 

Tab. 21 Základní informace o zákazníkovi 12 

Předmět podnikání Výroba autopříslušenství 

Způsob hodnocení A, B, C, D, E 

Jak často hodnocení zasílá Kvartálně 

Společnost zasílá hodnocení společnosti United Polymers kvartálně a je 

založeno na pětistupňové stupnici A, B, C, D, E. Kdy písmeno A znázorňuje 

nejlepší hodnocení (100%) a písmeno E nehorší hodnocení (0%). Společnost 

hodnotí tyto kritéria: 

 Kvalita dodávky 

 Cena dodávky 

 Termín dodání 

 Reklamace 

 Platební podmínky, splatnost 

 Servis 

Zbývajících 16 zákazníků společnosti United Polymers hodnocení 

spokojenosti nezasílá. Jedná se o poměrně vysoký počet zákazníků, na které by 

se společnost United Polymers měla zaměřit. Společnost by měla tyto zákazníky 

oslovit navrženým dotazníkem, který bude součásti diplomové práce. Ten by mohl 

přispět ke zvýšení zpětné vazby, a napomoct tak ke zlepšení komunikace a služeb 

mezi společnosti United Polymers a jejími zákazníky. V tabulce (tab. 22) je přehled 

všech zákazníků společnosti United Polymers, kteří pravidelně zasílají hodnocení 

spokojenosti. 
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Tab. 22 Souhrnná tabulka hodnocení zákazníků 

Zákazník Předmět podnikání 
Způsob 

hodnocení 
Jak často 
hodnotí 

1  
Velkoobchod, výroba motorových 
vozidel 

Procentuální  Kvartálně 

2 Výroba, obchod, zámečnictví Bodové Pololetně 

3 
Velkoobchod, výroba motorových 
vozidel 

A, B, C, D, E Kvartálně 

4. Výroba elektrických části vozidel Procentuální Ročně 

5 
Výroba, instalace, opravy elektrických 
strojů a zařízení, elektronických zařízení 

Procentuální Měsíčně 

6 
Technická příprava, výroba a prodej 
zámků a souvisejících komponentů 
z různých materiálů 

A, B, C, D, E Kvartálně 

7 
Maloobchod s motorovými vozidly a 
jejich příslušenství 

Procentuální Měsíčně 

8 
Velkoobchod, výroba plastových a 
pryžových výrobků 

Bodové Kvartálně 

9 Silniční motorová doprava Bodové Pololetně 

10 
Výroba karosérií, výroba motorových a 
přípojných vozidel 

Procentuální Měsíčně 

11 Zámečnictví, nástrojářství Procentuální Ročně 

12 Výroba autopříslušenství A, B, C, D, E Kvartálně 

4.2 Analýza získaných informací 

Sběr dat týkající se zákazníků společnosti United Polymers představoval 

tyto informace: 

 Formy hodnocení (bodové, procentuální, abecední)  

 Časového období (měsíční, kvartální, pololetní, roční) 

 Kritéria hodnocení 
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 To přineslo řadu otázek, jak jednotlivé formy hodnocení sjednotit 

do jednoho typu. Z tabulky č. 22 lze vyčíst, že většina zákazníků své hodnocení 

zasílá již v procentuálním hodnocení. Z tohoto důvodu je přepočet jednotlivých 

typů na procentuální hodnocení. 

Časový interval zasílání hodnocení je převážně zastoupen kvartálně. Tento 

časový interval společnosti United Polymers vyhovuje z důvodu častějšího 

přehledu o tom, jak si společnost vede a naskytují se jí větší možnosti, jak napravit 

své nedostatky oproti půlročnímu nebo ročnímu hodnocení. 

Nejčastějšími kritérii hodnocení spokojenosti společnosti United Polymers 

byla kvalita dodávky, dodržování termínů dodání dodávky, cena, servis, reklamace 

a platební podmínky. 

4.3 Sjednocení hodnocení v programu MS Excel 

Společnost se potýká s problémem, že ji její zákazníci zasílají hodnocení, 

které se výrazně liší formou. Pro převod na jednotnou stupnici hodnocení byl 

použit program MS Excel. Z (tab. 22) lze vyčíst, že polovina zákazníků společnosti 

United Polymers zasílá hodnocení v procentuální podobě, tudíž je tato forma 

zvolena za výchozí. Ta při převodu ušetří čas, protože většina zákazníků již v této 

podobě hodnocení zasílá a nebude u nich nutný převod. 

 Výhodou této formy oproti ostatním je jednoduchá práce při zpracování 

získaných údajů a následujícím vyhodnocování. Hodnocení zákazníků, kteří 

využívají formu A, B, C, D, E nebo 1, 2, 3, 4, 5 se jejich příslušné písmeno nebo 

hodnota zapíše do buňky v programu MS Excel a ta se převede na patřičnou 

hodnotu v procentech, které jsou uvedeny, viz (tab. 23). 

Tab. 23 Převod hodnocení  

Procentuální 
hodnocení 

Bodové 
hodnocení 

Abecední 
hodnocení 

100% 5 A 

75% 4 B 

50% 3 C 

25% 2 D 

0 1 E 
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Problém se naskytl při převodu bodové formy hodnocení 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 

3, 2, 1, 0 na procentuální, protože se zde vyskytovala už forma 5,4,3,2,1, kde se 

pracuje s jinou stupnicí a tudíž i s jiným přepočtem. Například v desetistupňové 

škále hodnota číslo pět při převodu představuje 50% a oproti tomu hodnota pět 

v bodovém hodnocení založeném na pětistupňové škále zastupuje 100%, což 

představovalo velký problém při převodu na procenta. Pracovník, který bude mít 

hodnocení na starost u stupnice jedna až deset pracovník, připíše k dané číslici 

hvězdičku (*), což se odliší od pětistupňové škály. V desetistupňové škále se bude 

tedy zapisovat 5* a v pětistupňové škále pouze samostatná číslice 5.  

Hrozbou zde je pracovník, který může pochybit a na hvězdičku u číslice 

zapomenout, a tak dojde ke zkresleným údajům. Společnost United Polymers si 

bude myslet, že je s ním zákazník zcela spokojen, přitom ten bude dávat jasně 

najevo, že u něho dochází spíše k nespokojenosti. Aby nedošlo k tomuto 

pochybení, bude u tohoto zákazníka možnost zapsat pouze číslice s hvězdičkou. 

To je ošetřeno tím, že program pracovníka upozorní, že zadal špatnou formu 

hodnocení a připomene mu pravidlo, v jakém formátu se tento zákazník hodnotí. 

U zbývajících zákazníků se žádná pravidla dodržovat nemusí, ať už pracovník 

napíše hodnotu tři nebo písmeno B, automaticky se provede převod na příslušnou 

procentuální hodnotu. Je zde ale ošetřeno, že nemůže být zapsána jiná hodnota, 

než jakou zákazníci ve svých hodnoceních používají. Například písmeno M nebo 

číslice čtrnáct zde nepůjde zapsat a pracovníka upozorní pouze na takové, které 

se v hodnoceních vyskytují.  

Tabulka (příloh 1) je vytvořena na každý měsíc. Mezi zákazníky společnosti 

United Polymers se vyskytují takoví, kteří hodnocení zasílají v různém časovém 

intervalu. To je ošetřeno, že pracovník vyplňující tuto tabulku může ponechat 

prázdnou buňku, aniž by to narušilo celkový průměr, jak je zákazník spokojen 

v rámci celého roku. 
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5 Analýza dosažených výsledků 

Kapitola pojednává o výsledcích celkové spokojenosti zákazníků 

a spokojenosti dle dvou kritérií a to spokojenosti s kvalitou a s dodáním dodávky 

dle plánu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 24 s podmíněným formátováním 

doplněné o Paretovu analýzu. 

Společnost United Polymers poskytla pro diplomovou práci pouze omezené 

množství dat z důvodu ochrany firemního know how. Za těchto okolností nelze 

provést celkovou roční analýzu, proto bude následná prezentace výsledků 

založena na fiktivních datech, které poslouží jako názorná ukázka pro společnost 

United Polymers, jak získané informace vyhodnocovat.  

5.1 Celková spokojenost 

Výsledky celkové spokojenosti jsou uvedeny, viz (tab. 24). Tyto hodnoty 

jsou získané z průměrů dvou kritérií v rámci jednoho roku. 

Tab. 24 Průměrná roční spokojenost zákazníků společnosti United Polymers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka (tab. 24) znázorňuje průměry hodnot každého zákazníka, jak je se 

společností United Polymers průměrně spokojený za rok. Tabulka má podmíněné 

formátování, které umožňuje lépe vyčíst, který zákazník je spokojen a který se 

Zákazník 
Průměrná roční 
spokojenost [%] 

1 75 

2 75 

3 90 

4 90 

5 95 

6 85 

7 95 

8 95 

9 90 

10 75 

11 95 

12 95 
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blíží k hranici nespokojenosti. Pod čísly jsou uvedení skuteční zákazníci 

společnosti United Polymers. Zákazníci společnosti jsou tedy ve větší míře 

spokojeni. Na zákazníky 1, 2 a 10 by se měla společnost více zaměřit. K tomu 

jsou využity tyto tři barvy: 

 Zelená – spokojený zákazník, škála 100% až 85% 

 Oranžová – zákazník vyžaduje pozornost, škála 84% až 70% 

 Červená – hrozí ztráta zákazníka, škála 69% až 0%  

Při větším počtu zákazníků je toto barevné rozlišení velmi praktické a ihned 

lze rozeznat, na které zákazníky je potřeba se zaměřit. Tabulka je pro lepší 

přehlednost doplněna Paretovou analýzou, která určuje, pomocí pravidla 60/40, na 

které zákazníky se více zaměřit. 

Pro zjistěni zákazníků, kteří jsou nespokojeni se společnosti United 

Polymers, je vytvořen Paretův diagram. K tomu, aby mohl byt tento diagram 

sestrojen, je nutné najít celkovou roční nespokojenost, která je dále seřazená 

sestupně od nejvyšší po nejnižší. Z těchto hodnot je vyjádřena kumulativní 

relativní a kumulativní absolutní četnost. Tato data jsou uvedena v (tab. 25). 

Tab. 25 Průměrná roční nespokojenost zákazníků 

 

Výše uvedená tabulka (tab. 25) je dále zobrazena grafem 1. V tomto grafu 

je znázorněno pravidlo 60/40. Hodnoty průměrné roční nespokojenosti udávají 

výšku sloupců v grafu 1. Z těchto hodnot se provede kumulativní relativní četnost 
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a následně relativní absolutní četnost, která je znázorněna Lorenzovou křivkou. 

V místě, kdy se pomocná přímka vedená z vedlejší svisle osy y střetne 

s Lorenzovou křivkou, je spuštěna kolmice na hlavní osu x. Hodnoty, které směřují 

na levou stranu od bodu střetnutí s Lorenzovou křivkou, představují nejvíce 

nespokojené zákazníky. Jedná se o zákazníka 10, 2, 1 a 6. Na tyto zákazníky by 

se měla společnost přednostně zaměřit a zjistit důvody jejich nespokojenosti 

a provést nápravná opatření, aby v budoucnu nedocházelo k takovéto 

nespokojenosti. 

 

Graf 1 Průměrná roční nespokojenost zákazníků 

5.2 Spokojenost dle sledovaných kritérií 

Společnost United Polymers posuzuje spokojenost svých zákazníků pouze 

podle dvou kritérií, a to z hlediska kvality a dodávky dle plánu. Výše se hodnotila 

průměrná spokojenost za obě kritéria. Pro výstižnější hodnocení jsou kritéria 

hodnoceny i zvlášť, protože zákazník spokojený s dodáním v termínu nemusí být 

spokojený s kvalitou výrobků a naopak. K tomuto je využita tabulka 

(tab. 26) s podmíněným formátováním doplněna o Paretovu analýzu. Jednotlivé 

údaje jsou opět z důvodu neúplných dat upraveny a slouží pouze jako ukázka, jak 

se se získanými daty bude nadále pracovat.  
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Tab. 26 Hodnocení spokojenosti dle dvou kritérií 

Zákazník 
Průměrná roční 

spokojenost zákazníků 
s kvalitou [%] 

Zákazník 
Průměrná roční 

spokojenost s dodání 
dodávky dle plánu [%] 

1 95 1 55 

2 55 2 95 

3 90 3 90 

4 90 4 90 

5 95 5 95 

6 85 6 85 

7 95 7 95 

8 95 8 95 

9 90 9 90 

10 75 10 75 

11 95 11 95 

12 95 12 95 

V tabulce (tab. 26) je záměrně poukázáno, jak může docházet 

ke zkresleným údajům. U zákazníka 1 je vygenerováno, že je na 95% spokojený 

s kvalitou výrobků, ale pouze na 55% s dodáním dodávky dle plánu. Oproti tomu 

zákazník 2 je na 55% spokojený s kvalitou a na 95% s dodáním dle plánu. 

Následující Paretová analýza poukáže, na které zákazníky se má společnost 

United Polymers zaměřit. 

Kritérium průměrná roční spokojenost zákazníků s kvalitou udává 

následující tabulka (tab. 27).  

Tab. 27 Průměrná roční nespokojenost zákazníků s kvalitou 

  



53 
 

Na základě průměrné roční spokojenosti byla zjištěna průměrná roční 

nespokojenost, která byla nadále seřazena sestupně od nejvyšší po nejnižší 

hodnotu. Z těchto hodnot je vyjádřena kumulativní relativní a kumulativní absolutní 

četnost. Zákazník 2 má největší průměrnou roční nespokojenost a je barevně 

odlišen. 

Paretův diagram pro kritérium průměrná roční nespokojenost s kvalitou je 

zobrazen grafem 2. Je zde opět aplikováno pravidlo 60/40. Výška sloupců je 

stanovena z hodnot průměrné roční nespokojenosti s kvalitou. Tyto hodnoty jsou 

dále použity pro stanovení kumulativní relativní a kumulativní absolutní četnosti. 

Z hodnot kumulativní absolutní četnosti je následně sestrojena Lorenzova křivka. 

Z vedlejší osy y je vedená pomocná přímka, která se střetne s Lorenzovou křivkou 

a z tohoto bodu střetnutí je spuštěna kolmice na hlavní osu x. Hodnoty, které jsou 

znázorněny vlevo od bodu střetnutí na Lorenzové křivce, jsou vyhodnoceny jako 

nespokojeni zákazníci. Jsou to zákazníci 2, 10 a 6. Společnost by se měla na tyto 

zákazníky přednostně zaměřit a provést nápravná opatření. 

 

Graf 2 Průměrná roční nespokojenost s kvalitou 

Druhým kritériem je dodání dodávky dle plánu. Níže uvedená tabulka 

(tab. 28) zobrazuje, jak jsou tito zákazníci průměrně ročně nespokojeni s dodáním 
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dodávky dle plánu. Průměrné hodnoty roční nespokojenosti dodávky dle plánu 

jsou seřazeny sestupně od nejvyšší po nejnižší a jsou z nich vyjádřeny kumulativní 

relativní a kumulativní absolutní četnosti. Zde největší nespokojenost vyjadřuje 

zákazník 1, který je barevně odlišen. 

Tab. 28 Průměrná roční nespokojenost zákazníků s dodáním dodávky dle plánu  

 

Kritérium průměrné roční nespokojenosti zákazníků s dodáním dodávky dle 

plánu je znázorněno v grafu 3. Paretův diagram znovu uplatňuje pravidlo 60/40 

pro stanovení životně důležité menšiny. Hodnoty tohoto kritéria jsou seřazeny 

sestupně od nejvyšší po nejnižší a udávají výšku sloupců. Následně je také 

z těchto hodnot spočtena kumulativní relativní a kumulativní absolutní četnost. 

Z vedlejší svislé osy y je v bodě šedesát vedena pomocná přímka, která se střetne 

s Lorenzovou křivkou. Po tomto střetnutí je spuštěna kolmice na hlavní osu 

x. Vlevo od bodu na Lorenzové křivce, který je vyjádřen pomocnou přímkou se 

stanoví, kteří zákazníci jsou s tímto kritériem podle daného pravidla nejvíce 

nespokojeni. Jedná se o zákazníky 1, 10 a 6. Tito zákazníci vyžadují nápravná 

opatření. 
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Graf 3 Průměrná roční nespokojenost zákazníků s dodáním dodávky dle plánu 

5.3 Doporučení 

Z šetření bylo zjištěno, že z celkového počtu 28 zákazníků zasílá 

společnosti United Polymers hodnocení spokojenosti pouze 12. Společnost by 

měla zbývajících 16 zákazníků oslovit navrženým dotazníkem, který by sloužil 

k objektivnějšímu hodnocení spokojenosti. Především je důležité stanovit, jakou 

formou bude dotazník zákazníkům předložen.  

Společnost může navržený dotazník zasílat elektronicky, nebo vytvořit 

webový odkaz, kde bude dotazník uložen. Je zde ale otázka jak k tomu bude 

společnost přistupovat. Pokud zvolí možnost, že bude dotazník zasílán 

společnostem e-mailem, nevynaloží sice žádné finanční náklady, ale hrozí zde 

přehlednutí pošty. E-mail může spadnout do spamu, některé zákazníky to může 

obtěžovat nebo nečtou e-maily tohoto rázu. Naproti tomu webový odkaz vyžaduje 

jednorázový finanční náklad na implementaci, což může společnost United 

Polymers odradit, ale nehrozí zde jeho přehlédnutí. Navržený dotazník by se měl 

objevovat při objednávce zboží a to nejlépe v kvartálním intervalu.  

Pokud se společnost rozhodne pro dotazník zasílaný e-mailem, bude to pro 

společnost představovat nulové náklady, ale zároveň i nižší efektivitu 



56 
 

v návratnosti. Na rozdíl od dotazníku při objednávce, který by vyžadoval 

jednorázový náklad, ale s větší efektivitou. 

Společnost United Polymers by se měla dále zaměřit, jak své zákazníky 

správně motivovat k co největšímu zájmu dotazník pravidelně vyplňovat.  

Návrhy jak motivovat zákazníky společnosti United Polymers: 

Kombinovaný věrnostní program  

Věrnostní program je založen na sbírání bodů. Za každý vyplněný dotazník by 

zákazník obdržel body. Ty by mohl posléze vyměnit za dárek nebo využít slevy při 

dalším nákupu. Věrnostní body by byly uděleny pouze v případě, že dotazník bude 

správně vyplněn a odeslán v řádném termínu.  

Slevový věrnostní program 

Tento program by také vyžadoval dodržování pravidel vyplňování a odevzdání 

v termínu. Za určité období by zákazníkovi náležela sleva za odběr zboží v určitém 

množství. 

Společnost nyní sleduje spokojenost svých zákazníků podle hodnot PPM 

a dodání dle plánu. Dílčím úkolem práce je navrhnout další kritéria podle, kterých 

se může spokojenost zákazníků společnosti United Polymers hodnotit. Při analýze 

zákazníků se ve větší míře opakovaly dvě kritéria, a to servis a cena. Tato kritéria 

budou zařazeny v navrženém dotazníku. Níže jsou uvedena doporučená kritéria: 

Šířka sortimentu - jedná se o počet druhů zboží.  

Rychlost vyřízení objednávky - za jakou dobu společnost dala svým zákazníkům 

zpětnou vazbu o tom, že přijala objednávku na zboží. 

Termín dodání - za jak dlouho je společnost United Polymers schopná vyrobit 

a dodat požadované zboží. 

Komplexnost dodávek - zde se jedná o to, zda společnost dodává svým 

zákazníkům veškeré druhy zboží, které si objednala nebo jestli ji přijedou jen 

některé a na zbývající čeká. 

Rychlost řešení problému - schopnost společnosti jak rychle dokáže vyřešit 

naskytnutý problém. 
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Úroveň komunikace se společností - jak společnost přistupuje k problémům 

a snaží se je aktivně řešit. Jde o velmi důležité kritérium, které spoustě 

společnostem chybí a berou ho na lehkou váhu. 

5.3.1 Navržený dotazník 

Pro názornou ukázku byl pro společnost vybrán dotazník zasílaný e-mailem 

v kvartálním období. Dotazník je zároveň hlavním výstupem této práce, je novým 

modelem sledování zákaznické spokojenosti a výsledným doporučením 

společnosti. Navrhuji první dotazník za rok 2015 odeslat k 01. 04. 2015, který by 

hodnotil první kvartál, tedy období za leden, únor a březen 2015. Zákazníci by byli 

před prvním zasláním formuláře informování o pravidlech a podmínkách uplatnění 

slevy. Bylo by jim vysvětleno, jak často a kdy bude formulář docházet. Pokud by 

zákazník trval na tom, že nechce být touto poštou obtěžován, nebyl by mu tento 

e-mail zasílán. Níže je uvedeny průvodní dopis s dotazníkem, viz (tab. 29), kterým 

by měla společnost United Polymers své zákazníky oslovit. 

Vážený zákazníku (název společnosti), 

dovolujeme si Vás oslovit o vyplnění krátkého dotazníku v rámci  zlepšení 

kvality našich služeb a Vaší spokojenosti. Za každý vyplněný dotazník Vám náleží 

sleva, předem dohodnutých podmínek. Tyto dotazníky jsou zasílány kvartálně 

a jedná se vždy o hodnocení spokojenosti za poslední uplynulé tři měsíce. 

Dotazník bude docházet každé tři měsíce a to vždy k prvnímu dni po uběhnutí 

kvartálu. Pro možnost čerpání slevy je potřeba odeslat formulář do posledního dne 

daného měsíce, kdy byl e-mail obdržen. 

Pokyny k vyplnění dotazníku 

V následujícím hodnocení je deset otázek, které se týkají spokojenosti se 

společností United Polymers. U každé otázky je možná jen jedna odpověď. Škála 

pro hodnocení je uvedena v procentech, kdy 100% znamená nejvyšší spokojenost 

s daným kritériem a 0% znamená nejvyšší nespokojenost. U každé otázky je 

zaškrtávací políčko s příslušnou hodnotou, informace se po vyplnění automaticky 

uloží a okno můžete zavřít. Zde se nachází elektronická verze dotazníku 

www.ODKAZ.cz 

Po vyplnění zavřete odkaz a vyplněné informace se nám zapíší 

do systému. Předem děkujeme za Vaši spolupráci. United Polymers, s. r.o.  
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Tab. 29 Navržený dotazník 

1. Na kolik procent jste spokojeni s kvalitou 

výrobků? 

 100%  75%   

 50%   25%   0% 

2. Na kolik procent jste spokojeni s dodáním 

dodávky dle plánu? 

 100%  75%   

 50%   25%   0% 

3. Na kolik procent jste spokojeni 

s poskytovaným servisem? 

 100%  75%   

 50%   25%   0% 

4. Na kolik procent jste spokojeni s cenou za 

naše výrobky? 

 100%  75%   

 50%   25%   0% 

5. Na kolik procent jste spokojeni s šířkou 

nabízeného sortimentu? 

 100%  75%   

 50%   25%   0% 

6. Na kolik procent jste s pokojeni s rychlosti 

vyřízení Vaší objednávky? 

 100%  75%   

 50%   25%   0% 

7. Na kolik procent jste spokojeni s termínem 

dodání? 

 100%  75%   

 50%   25%   0% 

8. Na kolik procent jste spokojeni s kompletností 

dodávek? 

 100%  75%   

 50%   25%   0% 

9. Na kolik procent jste spokojeni s rychlostí 

řešeného problému? 

 100%  75%   

 50%   25%   0% 

10. Na kolik procent jste spokojeni s úrovní 

komunikace? 

 100%  75%   

 50%   25%   0% 

5.4 Myšlenková mapa 

Celkovou situaci ve společnosti přehledně znázorňuje myšlenková mapa, 

(obr. 10), doplněna o doporučení. Myšlenková mapa hodnocení spokojenosti 

graficky uspořádala klíčová slova zadaného cíle a vyjádřila mezi nimi vzájemné 

vztahy a souvislosti. Jedná se tedy o grafické zhodnocení řešeného problému. 

Centrální uzel zachycuje zadaný cíl, myšlenku, tedy sledování zákaznické 

spokojenosti. Základní větve pak tvoří dílčí myšlenky- problémy a mezi ty patří: 
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 Formy hodnocení 

 Kritéria hodnocení 

 Přístupy zákazníku k hodnocení 

 Četnost v časových intervalech hodnocení 

 Motivaci hodnotit 

Asociací myšlenkových toků vznikají pak vedlejší větve, které tvoří 

hierarchii dalších myšlenek. 

 

Obr. 10 Myšlenková mapa hodnocení spokojenosti 

Graficky znázorněný proces pak ukazuje na to kam směřovat, vede 

ke specifikaci dalších úkolů, nastiňuje nová kritéria posuzování spokojenosti: 

 Sjednotit formu hodnocení 

 Sjednotit kritéria hodnocení 

 Analyzovat hodnotící přístup zákazníků, podnítit jejich zájem o hodnocení 

 Sjednotit časový interval zasílání hodnocení 

 Motivovat zákazníky k hodnocení 
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Závěrem lze tedy říci, že i z této grafické formy definování problému 

sledování zákaznické spokojenosti vyplývají stejná opatření pro další období, 

a tedy i pro tvorbu nového modelu sledování zákaznické spokojenosti 

jednoznačně vyplynuly identické závěry. Opět se jako hlavní doporučení 

jeví motivace zákazníka hodnotit, hodnotit stejnou formou a ve stejném 

rozsahu a ve stejném časovém intervalu, výstupem je opět již navrhovaný 

dotazník. Myšlenková mapa graficky ukázala hlavní problém a vyplynuly z ní 

dílčí výstupy - úkoly pro další období. 
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Závěr 

Pro úspěšný chod společnosti je důležitá spokojenost zákazníků, bez 

zákazníků by společnost nemohla fungovat a neměla by pro koho vyrábět. 

V současné době je konkurence vysoká, tudíž najít nového dodavatele se stává 

stále jednodušší. Proto je potřeba zaměřit pozornost na spokojenost zákazníků 

a snažit se ji zvyšovat. Na B2B trhu je běžný menší počet zákazníků, kteří 

společnosti zajišťují potřebný zisk. 

Cílem diplomové práce bylo zavedení nového modelu zákaznické 

spokojenosti ve společnosti United Polymers s.r.o. Jedná se o společnost 

zabývající se převážně výrobou plastových a pryžových dílů v automobilovém 

průmyslu. Diplomová práce obsahuje i dílčí cíl, kterým bylo navržení dalších kritérií 

pro hodnocení spokojenosti zákazníků. 

Diplomová práce byla rozdělena na dvě části, praktickou a teoretickou. 

V teoretické části byla věnována pozornost měření spokojenosti zákazníků na B2B 

trzích a porovnávání rozdílů mezi tímto a B2C trhem. Pro objasnění technik 

a metod měření spokojenosti zákazníků byl popsán postup marketingového 

výzkumu. Na trzích Business to business se lze setkat s mnoha druhy nákupních 

situací a také chování zákazníků, proto byly tyto situace a chování objasněny také 

v teoretické části.  

Praktická část práce byla nejprve zaměřena na popis zákazníků, kde byla 

prioritně sledována kritéria hodnocení, forma a četnost hodnocení spokojenosti 

a také oblast podnikání. Pro větší přehlednost dosavadní situace byla vytvořena 

souhrnná tabulka se zákazníky společnosti United Polymers. K převodu 

jednotlivých forem hodnocení byl využit program Microsoft Excel, který umožnil 

sjednotit hodnocení na jednotnou formu, konkrétně procentuální hodnocení. Tento 

typ hodnocení je zde výhodný z mnoha důvodů. Nejen, že jej využívá největší část 

zákazníků, ale lze jej dále aplikovat pro zpracování grafů a lze nejjednodušeji 

identifikovat získané výsledky. Pro lepší vizuální přehlednost byla vytvořena 

tabulka s podmíněným formátováním, která barevně odlišuje zákazníky, kdy 

spokojený zákazník je podbarven zeleně, zákazník, který vyžaduje pozornost, 

žlutě a v červeném poli jsou zobrazeni zákazníci, u kterých hrozí jejich ztráta. 

Pomocí Paretovy analýzy je poukázáno na stejné informace.  
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 Dílčím cílem práce bylo navrhnout nová kritéria pro hodnocení 

spokojenosti, která jsou uvedena v doporučení. Pro aplikaci nových doporučení 

bylo navrženo oslovit zákazníky pomocí emailu, který bude obsahovat odkaz na 

vyplnění hodnocení a průvodní dopis, ve kterém jsou uvedeny instrukce pro 

vyplnění. Celá situace je pro přehlednost doplněna myšlenkovou mapou. 
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