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1. Úvod 

 

V současné době globalizace již témě  nejsou žádné trhy, na kterých by neexistovala 

konkurence. Firmy, které takto bojují s konkurencí, si pak váží každého zákazníka, kterého 

mohou ulovit, p ípadně který se rád vrací do jejich firmy za jejich produkty. Pro podniky již 

mírně klesá význam co největších zisků na úkor nízkých nákladů a nekvalitních výrobků. 

Snaží se o výrobu kvalitních výrobků, poskytování kvalitních služeb a udržení si spokojených 

a loajálních zákazníků.  

Spokojenost zákazníků je jakási zpětná vazba pro podnikatele a všechny pracovníky 

firem. Pokud firma p i procesu nákupu uspokojila zákazníkovy pot eby, může si s klidem 

sama íci, že práci odvedla dob e a může očekávat návrat zákazníka v budoucnu či doporučení 

dalším známým. Pro společnosti tak má jejich chování v p ítomnosti velký význam a p ínos i 

do budoucna.  

 Společnosti neustále hledají možnosti či způsoby, jak zdokonalit své produkty a co 

nejefektivněji dosáhnout uspokojení zákazníků. Můžou zkoušet různé experimenty, všelijaké 

vymoženosti a novinky, avšak nejjednodušší je zamě ení se na jádro zákazníka, tedy na to, co 

zákazník postrádá a co doopravdy pot ebuje. Z těchto důvodů již v současnosti existuje 

mnoho metod a postupů, jak nákupní chování zákazníků zjišťovat a zejména pak jak jejich 

uspokojení mě it.  

Diplomová práce je zamě ena na analýzu spokojenosti zákazníků v kuchy ských 

studiích. Mě ení proběhne v kuchy ském studiu RENA, sídlícím v Ostravě - Porubě.  Cílem 

práce je navrhnout doporučení pro zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků právě na základě 

výsledku analýzy.  

V první částí diplomové práce jsou popsány a definovány teoretická východiska, která 

jsou pot ebná pro analýzu spokojenosti zákazníků. Podrobněji jsou vysvětleny pojmy jako 

kvalita, zákazník, pot eby zákazníka, služba, kvalita služeb, spokojenost zákazníků a 

podobně. Na konci kapitoly jsou teoreticky vymezeny metody mě ení spokojenosti zákazníků 

a tvorba dotazníku pro pot eby mě ení. Druhá kapitola začíná charakteristikou námi 

zvoleného kuchy ského studia. Popsány jsou základní informace o společnosti, její historií a 

současností. Dále práce pokračuje analýzou zákazníků pomocí dat, získaných z 

dotazníkového šet ení a vyhodnocení jejich spokojenosti na základě různých metod. Mezi 
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hlavní metody použité v této práci pat í metoda spokojenosti, diferenční analýza a index 

spokojenosti zákazníka. Výsledná data jsou graficky a početně interpretována. P edposlední 

část se zabývá návrhy a doporučeními pro zlepšení kvality služeb a tím i zvýšení spokojenosti 

zákazníků a jejich loajality. Poslední kapitolou je závěr, ve kterém je shrnuto dosažení cíle 

diplomové práce, a jsou zde zhodnoceny výsledky práce. 
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2. Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků 

 

V této kapitole budou rozebrány a vymezeny jednotlivé pojmy, které souvisí s tématem 

diplomové práce. Jsou to pojmy jako nap íklad kvalita, kvalita služeb, zákazník, motiv 

zákazníka, spokojenost zákazníků, mě ení spokojenosti a podobně. 

 

2.1 Kvalita 

 

Pro většinu pojmů v ekonomii neexistuje jedna p esná definice. Stejně tak je to i 

s kvalitou. Definic pro tento pojem existuje několik. Každý člověk si pod pojmem kvalita 

p edstavuje něco jiného. Pro někoho to může být pouhé splnění jeho požadavků, pro jiného 

zase produkt, který je bez chyb a bez vady a pro dalšího nap íklad inovace, která zrychlí a 

ulehčí proces jeho nakupování. 

Kvalita není žádný novodobý pojem. S tímto slovem se setkáváme již od dávných dob 

pravěku, kdy si lidé začali zhotovovat nástroje k obživě či lovu nebo stavět svá první obydlí. 

P íkladem může být i Chammurapiho zákoník z Mezopotámie, kdy stavitel, který postaví dům 

se špatnou konstrukcí, který pak následně spadne a zabije majitele, má být potrestán smrtí. I 

takto může být popsána kvalita. (Veber, Ň007) 

V současné literatu e se nachází mnoho autorů a mnoho různých p ístupů ke kvalitě či 

jakosti. Nenadál (Ň00Ř) ve své knize uvádí hned několik z nich:  

• kvalita je shoda s požadavky, 

• kvalita je to, co za ni považuje zákazník, 

• kvalita je způsobilost pro užití, 

• kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku svého vzniku způsobí, 

• kvalita je stupe  spokojenosti zákazníka, 

• kvalita je, že se vrací zákazník, a ne výrobek.  

Ve všech zmíněných definicích můžeme vidět různé odlišnosti, a z tohoto důvodu je  

t eba si vyvodit nebo se odrážet od obecné formy. Tou pak může být definice jakosti dle 

normy ISO ř000, která působí nejen v České republice, ale po celém světe. Dle normy ČSN 
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EN ISO 9000:2006 je jakost (kvalita) „stupeň splnění požadavků souborem inherentních 

charakteristik“.  

 Požadavek je zde pot eba nebo očekávání, které se obvykle p edpokládá, nebo je 

stanoveno spot ebitelem či závazným p edpisem. Za inherentní znaky jsou považovány 

vnit ní vlastnosti výrobku nebo služby, které k němu náleží. P i koupi nového auta to 

nap íklad bude pot eba dostat se z místa na místo a inherentní znak bude, jak rychle se tam 

dostaneme. 

 V současnosti není kvalita spojena jen s hmotnou p edstavou výrobku, ale také 

jakýkoliv celý proces výroby či poskytování služeb. Zákazník p i koupi nehledí jen na aspekt 

technických požadavků, ale také na to, jaký celkový p ínos bude mít z koupě a jak moc 

celkově uspokojí jeho pot eby. Na tuto skutečnost musí reagovat i výrobci. Ti se tak nesmí 

snažit soust edit se jen na primární uspokojení pot eby zákazníka, ale také na náklady, které 

jsou spojeny s nákupem a na veškeré služby, které poskytují navíc ke koupi. P íkladem může 

být prodloužená záruka, servis zdarma, doručení výrobku domů zdarma p i nákupu p es 

internet nebo vyzkoušení výrobku zdarma na určitou dobu.  

Kvalitu tedy můžeme pojmout ze čty  pohledů: 

• kvalita jako technická veličina, 

o Produkt bude plnit 100% požadované funkce po celou dobu užívání 

pouze tehdy, pokud technické parametry dosahují optimálních hodnot. 

• kvalita jako ekonomická veličina, 

o Konečným posuzovatelem produktu je zákazník, ten p i koupi produktu 

posuzuje úrove  jakosti na jedné straně a na druhé straně také 

vynaložené náklady na po ízení a užívání produktu. 

• kvalita jako sociální veličina, 

o Změna společenských podmínek a pokračující společenský a 

ekonomický pokrok udává i změnu společenských pot eb, což se odráží 

i v požadavcích zákazníka na jakost. Z toho nám vyplývá, že jakost není 

stabilní, ale je dynamickou veličinou, která se mění v závislosti na 

společensko-ekonomických podmínkách a na čase. 

• kvalita jako veličina s morálními aspekty. 

o Výrobce by se měl snažit vyrábět produkty, jejichž parametry dosahují 

skutečných cílových hodnot a ne produkty, jejichž parametry jsou pouze 
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uvnit  tolerancí. Pouze žádný počet vad a nulový rozptyl kolem cílové 

hodnoty je morálně a ekonomický správný. (Blecharz, Ň011) 

 

2.2 Služby 

 

V minulosti byl hlavním sektorem ekonomiky obchod. Tehdy bylo pro většinu firem 

zdrojem zisku zemědělství, průmysl a služby až na posledním místě. S rozvojem ekonomiky 

ve Ň0. století však služby získávají svůj podíl a stávají se dominantním sektorem celé 

ekonomiky v některých vyspělých zemích. Služby získávají stále větší a větší význam i díky 

rostoucí konkurenci. Společnosti, nabízející produkty bez nějaké diferenciace od ostatních na 

trhu, musí tuto skutečnost dohánět pomocí služeb, které nabízejí k výrobku. P íkladem může 

být poprodejní servis nebo prodloužení záruky a další. Dalším faktorem může být rostoucí 

vliv malých a st edních podnikatelů, kte í nemají dostatek kapitálu na drahou výrobu nových 

výrobků či inovace. I když v současnosti existuje mnoho státních i nestátních podpor a 

dotačních programů, tak je pro nové podnikatele jednodušší nabízet to, co umí, tj. službu jako 

nehmotný statek.  

 P esně definovat službu je velmi obtížné, protože existuje velké množství aktivit, které 

se adí do služeb a také mnoho různých definic od různých autorů.  

Blecharz (Ň015) tvrdí, že „Služba je proces s nehmotným výstupem, kdy tento proces je 

realizován poskytovatelem služby, a který má za cíl uspokojit nehmotné pot eby zákazníka. 

Služba samostatná může být spojena s hmotnými prvky“. 

Poczatková (Ň014) ve své knize uvádí, že „Služba je poskytována formou určitých 

činností nebo užitků, které jedna strana (poskytovatel) poskytuje druhé straně (zákazníkovi) a 

po provedení služby nedochází k p evodu vlastnictví“. 

 Společným a z ejmě nejpodstatnějším znakem z těchto definic je nehmotnost, což je 

základní vlastností všech služeb. V mnoha teoriích je však kromě této vlastnosti dalších 

několik základních charakteristik služeb, a to jsou neoddělitelnost, proměnlivost, pomíjivost, 

nemožnost vlastnictví.  
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Obrázek 2.1: Vlastnosti služeb 

 

Zdroj: Kozel (2006, str. 239) 

 

 

• Nehmotnost  

Pokud jsme službu již d íve nevyzkoušeli, nevíme co očekávat. Nemůžeme si ji  

prohlédnout ani si na ni sáhnout. Službu můžeme hodnotit až po obdržení. P ed 

nákupem služby můžeme hodnotit pouze na základě zpětné vazby od jiných zákazníků 

či intuice – vzhled internetových stránek či jiných propagačních materiálů, vzhled 

kamenné pobočky, vybavení pobočky, chování a vst ícnost personálu, cena a podobně. 

Na základě těchto intuicí si uděláme p edstavu, kterou pak porovnáváme s výsledkem 

služby a hodnotíme jejich kvalitu. P íkladem může být masér či fyzioterapeut.  

 

• Neoddělitelnost 
Velká část služeb je poskytována p ímo poskytovatelem služby k zákazníkovi. 

Existuje mezi nimi spojení a nelze je od sebe oddělit. Také nelze oddělit službu od 

zákazníka, který ji spot ebovává v čase. P íkladem může být kade nictví. 
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• Proměnlivost 
Proměnlivost neboli variabilita služby znamená, že každá, i když stejná služba může 

být diametrálně odlišná. Službu provádí člověk, respektive pracovník. Každý člověk je 

originál a záleží na jeho zručnosti, umění, vzdělání a momentálním rozpoložení. 

Variabilita může být snižována tréninkem, správným vybavením, výukou či motivací. 

Typickým p íkladem může být veče e v restauraci. Restaurací je mnoho a stejně tak 

číšníků a kucha ů, kte í i když dělají stejný druh pokrmů, mohou ho dělat různými 

způsoby a z různých ingrediencí. Výsledná služba tak může být diametrálně odlišná. 

 

• Pomíjivost 

Službu si nemůžeme koupit, uskladnit a spot ebovat až budeme chtít. Nabídka a 

poptávka po službách není témě  nikdy v rovnováze. Poskytovatel služby je někdy 

vytížen a někdy zase nemá žádného zákazníka. Klasickým p íkladem pomíjivosti je 

cestování. Poptávka po dovolených u mo e roste v období léta a prázdnin. Cestovní 

kancelá  pak musí s touto skutečností pracovat. Možnosti jsou různé - změny cen, 

nabídka exotických dovolených v zimních měsících či rozší ením portfolia 

dovolených. 

 

• Nemožnost vlastnictví 

Službu zákazník nemůže vlastnit, ale pouze ji zažít. Službu užívá pouze určitý časový 

úsek a poté nep echází v jeho vlastnictví. (Blecharz, 2015) 

   

2.2.1 Členění služeb 

 

Vzhledem k rozsáhlosti působnosti služeb je možno si pod tímto pojmem p edstavit 

mnoho oblastí a aktivit. Proto je pro služby hned několik různých členění. Základním 

členěním služeb je klasifikace dle ekonomů Foota a Harta:  

• Terciální  

Tyto služby jsou pro člověka zásadní, jedná se o činnosti, které mohou být také 

prováděny z domova. Slouží pro zjednodušení a usnadnění práce. Jsou to nap íklad 

restaurace, hotelnictví, ubytování, kade nictví, kosmetika, čistírny, uklízení, opravy 

malých strojů či další domácí práce. 
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• Kvartální 

Služby v kvartální oblasti jsou služby, které slouží k zefektivnění práce a 

p erozdělování činností. P íkladem může být obchod, finance, doprava, komunikace 

apod. 

• Kvintetní 

Hlavním rysem těchto služeb je změna a zdokonalení zákazníka, jako nap íklad 

zdravotní péče, vzdělávání, rekreace a masáže. (Vaštíková, Ň014) 

 

Dále lze dle Vaštíkové (Ň014) dělit služby: 

• Dle charakteru činností: 

o velkoobchod a maloobchod, opravy motorových vozidel a spot ebního zboží,  

o hotely a restaurace, 

o doprava, skladování a spoje, 

o peněžnictví a pojišťovnictví,  

o činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání nemovitostí, služby pro podniky, 

výzkum a vývoj, 

o ve ejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení, 

o školství, 

o zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, 

o ostatní ve ejné, sociální a osobní služby. 

• Dle funkce, kterou plní: 

o výrobní, 

o distribuční, 

o osobní, 

o společenské. 

• Dle vztahu služby k výrobku: 

o čistý výrobek, 

o výrobek doprovázený službou, 

o služba doprovázená hmotnými prvky, 

o čistá služba. 

• Dle typu poptávky: 

o intermediální, 

o pro vlastní pot ebu. 
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• Dle způsobu realizace: 

o tržní, 

o netržní. 

• Dle cílového trhu: 

o pro spot ebitele, 

o pro organizace. 

• Dle dostupnosti: 

o placené, 

o neplacené. 

 

2.2.2 Kvalita služeb 

 

Kvalita poskytovaných služeb je jednou ze zásadních aspektů, které ovliv ují chod 

společností nabízejících služby. Význam kvality služeb stále roste. S kvalitní službou roste i 

konkurenceschopnost podniku a loajalita zákazníků. S tím samoz ejmě i prodeje a zisky 

firmy.  

S tímto konkurenčním bojem na většině trzích rostou i celkové požadavky spot ebitelů 

na kvalitu služeb. Moderní doba se postupem času transformuje a vše smě uje 

k individualizaci a p izpůsobování se zákazníkům. 

 V této době dokáže konkurence okopírovat témě  vše. Cenu, výrobek, ale i službu. 

Hlavním rozdílem mezi nabídkou služeb a ostatních výrobků je lidský faktor, ten napodobit 

nikdo nedokáže. Proto rostou nároky na pracovníky první linie, u kterých dochází k p ímému 

kontaktu se zákazníkem. Pro ty pak nevzniká velký prostor pro chyby a nedostatky. Pokud 

poskytovatel služby či pracovník udělá chybu nebo neudělá dobrý dojem, jen těžko dokáže 

získat pro firmu tohoto zákazníka.  

 I v tomto směru je těžké hodnotit kvalitu služeb. Na rozdíl od hmotných výrobků, 

které mají mnoho mě itelných vlastností, u nehmotných služeb kvalitu musí posuzovat 

zákazník na základě svého vnímání a to může být velmi subjektivní.  

 Dle Vaštíkové (Ň014) existují dvě základní složky kvality služeb, a to technická 

kvalita a funkční kvalita. 
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• Technická kvalita služeb 

Technická kvalita se vztahuje k prvkům, které jsou alespo  z části mě itelné 

zákazníkem. Většinou se jedná o hodnocení výsledků dané služby. Vypadá, že je to 

jednoduché, ale jak už bylo napsáno výše – jedná se o subjektivní pocit zákazníka, na 

kterého působí mnoho dalších vlivů. Úrove  kvality služeb by měli hodnotit pouze 

odborníci v dané oblasti, nebo lidé, kte í mají zkušenosti s touto službou a mohou pak 

porovnávat poskytnutou službu s jinou službou a ne hodnotit poskytnutou službu se 

svým očekáváním. 

 

• Funkční kvalita služeb 

Za funkční kvalitu je považován způsob, jakým je služba zákazníkovi poskytnuta. 

Jedná se o pocit, který je v zákazníkovi vyvolán pomocí služby. Je to součást kvality, 

která je čistě subjektivní, v každém člověku může vyvolat pozitivní či negativní pocit 

něco zcela jiného.  

 

Oba tyto atributy působí na organizaci. Aby společnost dostala zpětnou vazbu a mohla 

hodnotit kvalitu služeb, musí zjistit jaké očekávání má zákazník od dané služby a jak si 

p edstavuje její ideální stav.  Očekávání zákazníka je ovliv ováno faktory, které na něj působí 

p ed působením služby. Jsou to nap íklad materiální vybavení a místo prodejny, zkušenosti 

známých, reklama apod. Zákazník poté může pomocí vhodných dotazníků hodnotit kvalitu, 

tedy porovnávat pocity z poskytnuté služby a očekávání. 

 

2.3 Zákazník 

 

Abychom mohli zkoumat spokojenost zákazníků, je nejprve t eba si definovat, kdo je 

zákazníkem, co nakupuje a proč. Zákazníkem je každý, komu odevzdáváme nějaký produkt či 

výsledek práce za finanční či jinou úplatu. Zákazníkovi tak plníme jeho p ání a pot eby, které 

ho uspokojují.   

Norma ČSN EN ISO ř000 definuje zákazníka jako fyzickou či právnickou osobu, 

která p ijímá produkt. „Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají rozumět 
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současným a budoucím pot ebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit se p edvídat 

jejich očekávání“. 

Dle Zamazalové (Ň00ř) je zákazníkem ten, kdo projevuje zájem o nabídku produktů a 

služeb, vstupuje do jednání s firmou a prohlíží si vystavené zboží. Tato definice však nijak 

nekoresponduje s nákupem zboží či služeb. Prodej zboží či služeb zákazníkovi je jediný 

skutečný zdroj vytvá ení zisku společnosti. 

Ti, kte í nakupují zboží a vytvá ejí tak zisky, jsou pro firmu externí zákazníci. Jsou to 

zákazníci, kte í jsou vně firmy a mají ke koupi určitý motiv. Jedná se o zprost edkovatele, 

odběratele nebo koncové zákazníky. Druhou formou jsou zákazníci interní, což jsou 

zaměstnanci firmy či jednotlivé kooperující útvary organizace. Pro podniky jsou důležití 

nejen externí zákazníci z hlediska vytvá ení zisku, ale také interní, jelikož se v nich odráží 

celková kvalita finálních produktů a efektivnost celého procesu. (Blecharz, Ň011) 

 

2.3.1 Typologie zákazníků 

 

Každá osoba má své specifické chování a charakter. Stejně tak každý nakupující 

zákazník má své vlastnosti, dle kterých se ídí. Na tomto základě je také postaveno dělení 

typů zákazníků, které uvádí ve své knize Nový (Ň006):  

• Nerozhodný zákazník 

Vystupuje velmi zdrženlivě a neví, co si má zakoupit. Zákazník málo mluví a jeho 

vyjad ování je nejasné. Často dává najevo svoji bezradnost a nevědomost, který 

produkt vybrat. Základním motivem tohoto zákazníka je jistota. Podstatné je, aby 

prodávající vystupoval sebevědomě a v roli odborníka, který produktům rozumí. 

S klidem a jednoduchým vyjad ováním dodá zákazníkovi pocit správného rozhodnutí, 

které vede k jeho spokojenosti. 

 

• Zákazník rozumbrada 

Tento zákazník ví všechno nejlépe. Často je arogantní a chová se povýšeně. 

Nenechává odborníka mluvit a jeho rady či poznámky nerespektuje. Prodejce by měl 

být zejména trpělivý a klidný. Zákazníkovy pravdy by měl odkývat, protože jen tak 
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bude spokojený. Aby byl obchod úspěšný, nesmí mu odporovat a íkat svůj názor na 

věc či produkt. 

• Agresivní zákazník 

Jednání prodejce s agresivním zákazníkem bývá často nep íjemné. Zákazník se chová 

nevlídně, neumí se ovládat a často zvyšuje hlas. Z jeho gestikulace může jít dokonce 

strach. Prodejce by mu neměl skákat do eči a nesnažit se ho uklidnit. Cílem prodejce 

by mělo být zůstat zdvo ilý a nechat zákazníka uklidnit se samotného. Teprve poté by 

odborník měl začít mluvit, radit zákazníkovi a nabízet mu produkty.  

 

• Emocionální zákazník 

Zákazník je velmi citlivý a jasně dává najevo, co se mu líbí a co ne. Své pocity 

dopl uje výraznou mimikou. Prodejce by měl takovýmto zákazníkům dát najevo, že 

s nimi soucítí a nabízet produkty s opatrností. 

 

• Uzavřený zákazník 

Uzav ený zákazník nevýrazně gestikuluje, vyhýbá se očním kontaktům a málo mluví. 

Pokud už mluví tak p erušovaně a potichu. Většinou bývá zdrženlivý a nechová se 

spontánně. Pro odborníka je těžké poznat, co si doopravdy zákazník p eje. Základem 

obchodu je pokládat zákazníkovi mnoho jednoduchých otázek a nechat ho p emýšlet. 

 

• Kritický zákazník 

Tento typ zákazníka je velmi nedůvě ivý. Jeho mimika vyjad uje kritiku a nesouhlas. 

Často používá kritická slova. Rád diskutuje a chová se negativně. Prodejce by měl být 

vst ícný a neměl zákazníkovi odporovat, protože p esně na to čeká, aby mohl jeho 

názor vyvrátit. Pokud by chtěl prodejce argumentovat, tak věcně a průkazně. 
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2.4 Spokojenost zákazníků 

 

Existuje množství zdrojů, které uvádí, co spokojenost zákazníků znamená. Obecně 

spokojenost je pocit, který nastává po užití výrobku či služby. Zákazník srovnává skutečný 

výsledek se svým očekáváním. Pokud se pocit z užití produktu alespo  vyrovná jeho 

očekávání, je spot ebitel spokojen. V opačném p ípadě je zákazník nespokojen. Spokojenost 

je subjektivní pocit každého člověka. Liší se osobností, náročností nebo nap íklad d ívějšími 

zkušenostmi. Z tohoto důvodu je velmi obtížné objektivně porovnávat spokojenost. 

Spokojenost zákazníka je dle normy ČSN EN ISO ř000:Ň006 definován následovně. 

 

„Jedná se o názor zákazníka na míru, v níž obchodní p ípad splnil pot eby a 

očekávání zákazníka“ 

 

Spokojenost je tedy rozdíl mezi zákazníkovými požadavky a jeho skutečným 

uspokojením. Jedině spokojený zákazník se vrací a doporučuje firmu či produkt svým 

známým či okolí. Tento fakt je pro společnosti velmi podstatný, neboť spokojený zákazník 

vykonává jakousi pozitivní reklamu, která p ináší další a další zákazníky. Dle Kotlera (Ň01ň) 

průměrný spokojený zákazník sdílí své pocity s pěti dalšími lidmi, nespokojený s jedenácti.. 

Kozel (Ň006) ve své knize uvádí, že z dlouhodobého hlediska má mnohem větší p ínos 

udržení si jednoho spokojeného zákazníka, než p ínos ze získání zákazníka nového. 

 

Nový (Ň006) uvádí p íklady dlouhodobé spokojenosti: 

• zákazník doporučuje společnost svému okolí, 

• opakovaně se k firmě vrací, 

• p ichází si pro radu ohledně technických parametrů, 

• cítí se být trvale spokojen s celkovým nákupem, 

• je ochoten spolupracovat s prodejcem p i vypl ování různých šet ení, dotazníků apod., 

• je méně vnímavý k nabídkám konkurence a méně citlivý na změny ceny. 
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Nenadál (Ň00Ř) i Blecharz (Ň011) dělí spokojenost zákazníků podobně, a to na t i 

skupiny podle závislostí na mí e shody očekávaných vlastností s reálným: 

• Potěšený zákazník 

Vnímaná hodnota p evyšuje původní očekávání a pot eby. Zákazník je dokonale 

uspokojen s produktem, který si zakoupil. Realita p ekonala jeho p edstavy.   

 

• Naprosto spokojený zákazník 

Zákazník obdržel shodný produkt, který si p edstavoval a který pot ebuje. Vlastnosti 

výrobků či služby p esně odpovídají jeho očekávání. Takto vysoce spokojený 

zákazník je loajální ke společnosti a nejspíš bude v budoucnu nakupovat právě zde. 

 

• Limitovaně spokojený zákazník – Nespokojený zákazník 

Zákazník nedostal to, co si p edstavoval. Vnímaná realita se neshoduje s jeho 

očekáváním a jeho spokojenost klesá. V budoucnu nejspíš opustí firmu a p i nákupu 

zvolí konkurenci. 

 

Obrázek 2.2: Spokojenost zákazníka 

 

Zdroj: Blecharz (2011, str. 98) 

 

Zákazník hodnotí svou spokojenost na základě kvality výrobku či služby. Ovšem 

v p ípadech, kdy je zákazník součástí služeb, nehodnotí pouze výsledek, ale také proces 

služby. Jeho spokojenost a celkové vnímání ovliv uje zejména prost edí a chování personálu. 

Kvalita procesu bývá často neoddělitelná od kvality produktu. Proto i kvalita procesu může 

silně ovliv ovat celkovou spokojenost vnímanou zákazníkem. U těchto služeb musí 

společnost dbát na lidské vlastnosti personálu, jeho chování, vystupování, vst ícnost a 

odbornost. (Blecharz, 2015) 
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Obrázek 1.3: Hodnocení spokojenosti zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Blecharz (2015, str. 125) 

 

 K tomu, aby mohli prodejci zvýšit spokojenost zákazníků, musí nejd íve určit faktory, 

které na ní mají vliv. Mezi tyto faktory pat í podle Kotlera (Ň007) nap íklad:  

• dostupnost služeb, 

• důvěryhodnost, 

• spolehlivost, 

• bezpečnost, 

• zdvo ilost, 

• komunikace, 

• pohotovost, 

• znalosti, 

• prost edí prodejny. 
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2.5 Měření spokojenosti zákazníků 

 

Důvodů, proč mě it spokojenost zákazníků ve společnostech může být mnoho. 

Hlavním důvodem však musí být snaha o získání věrného zákazníka. Pro udržení si loajality 

v budoucnosti je rozhodující míra spokojenosti zákazníků.  

Mě ení spokojenosti zákazníků je nejefektivnější způsob, jak dostat od zákazníků 

zpětnou vazbu a zjistit tak jejich očekávání a pot eby. Bez monitorování zákazníků jsou 

společnosti v dnešní době konkurence odsouzeny k zániku. Pomocí vhodných metod dokáží 

prodejci nejen získat aktuální očekávání a zpětnou vazbu, ale také možné budoucí požadavky 

zákazníků. Zpracování a vyhodnocování dat získaných od zákazníků také dává vrcholovému 

managementu možnost poznat faktory ovliv ující chod společnosti a ekonomické výsledky. 

Tyto informace by také měly být podnětem pro neustále zlepšování kvality v procesech 

podniku a tím i nabízených produktů. 

Dalším důvodem proč mě it spokojenost zákazníků je snaha o rozvíjení a budování 

systému jakosti, založený na normě ČSN ISO ř001. Ta uvádí, že „organizace musí, jako 

jedno z mě ení výkonnosti systému managementu jakosti, monitorovat informace týkající se 

vnímání zákazníka, zda splnila jeho požadavky“. 

Existují dva druhy realizování mě ení zákazníků a jejich zpětně vazby. Jedním z nich 

je monitorování a získávání informací vlastními pracovníky. Druhým p ístupem je využití 

externí společnosti, která je na sběr dat od zákazníků specializovaná.  

 Chtějí-li společnosti vykonávat mě ení samostatně a na profesionální úrovni, měli by 

postupovat dle následujících kroků: 

• definovat, kdo je pro firmu zákazníkem, 

• definovat znaky spokojenosti zákazníků, 

• navrhnout a vytvo it dotazník, 

• stanovit velikost výběru, 

• vybrat vhodné metodiky ke sběru dat, 

• vyhodnotit data o spokojenosti zákazníků, 

• využít výsledky mě ení spokojenosti ke zlepšování procesů v organizaci 

(Nenadál, 2008) 
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2.5.1 Definování, kdo je zákazníkem 

 

Podle základní definice je zákazník každý, komu za úplatu poskytujeme produkt 

vlastní práce. Jak už bylo ečeno v kapitole zákazník, zákazníky dělíme na vnit ní a vnější. 

Pro firmu jsou důležitější externí, jejich požadavky a očekávání totiž musí spl ovat finální 

produkt. Pro společnosti je nesmírně důležité, aby si stanovili cílovou skupinu, tedy 

zákazníky, kterým se bude produkt prodávat. Cílová skupina se může lišit podle věku, podle 

pohlaví, podle zájmu atd. Pokud firma správně definuje zákazníka, tak nejen ušet í na 

nákladech za mě ení spokojenosti, ale také se postará o větší p esnost mě ení. 

 

2.5.2 Definování požadavků a znaků spokojenosti zákazníků 

 

Poté, co si společnost vymezí, kdo pat í mezi jejich zákazníky, p ichází další nelehký 

úkol. Podnik musí zjistit, jaké jsou znaky spokojenosti zákazníků a požadavky na kvalitu 

produktu. 

Požadavek zákazníka lze definovat jako „transformaci hlasu zákazníka do formulací 

srozumitelných dodavateli, obsahující pot eby a očekávání“. (Nenadál, 2008, str. 68) 

Požadavky jsou tedy nároky na výsledný produkt, který je charakterizován určitými 

vlastnostmi. Těmi může být vzhled, výkon, spolehlivost, čas, frekvence atd. 

Se zajímavým členěním p išel Kano, který tvrdil, že existují t i druhy požadavků pro 

jakýkoliv produkt, které mají vliv na spokojenost zákazníků.  
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Obrázek 2.4: Kanův model 

 

Zdroj: Nenadál (2004) 

 

• Atraktivní požadavky – Bonbonky  

Požadavky, které zákazník nečeká. Tyto vlastnosti dělají zákazníka potěšeným a ten se 

pak stává velmi spokojený. Pokud tyto požadavky nedostane, jeho spokojenost se 

nesníží. P íklad občerstvení zdarma v taxi. 

 

• Jednorozměrné požadavky – Samozřejmosti 
Požadavky související s funkčností. Jsou proporcionální funkcí spokojenosti, tzn., čím 

více jsou splněny, tím vyšší je spokojenost zákazníka.  

 

• Povinné požadavky – Nutnosti 

Naplnění těchto požadavků je pro zákazníka samoz ejmostí, jsou to základní funkce 

produktu, jako nap íklad že auto bude jezdit nebo tiskárna tisknout. Pokud tyto 

požadavky nejsou splněny, vede to k nespokojenosti zákazníka a jeho ztrátě.  

 

Obdobným způsobem jako požadavky lze rozdělit i znaky spokojenosti zákazníků. Dle 

Nenadála (Ň004) to jsou „mě itelné a nemě itelné znaky zajišťující, že požadavky zákazníků 

budou splněny a p ímo podmiňující míru jeho vnímání daného výrobku nebo služby“ 

(NENADÁL, 2004, str. 70).  
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Pro správné určení a definování znaků spokojenosti jsou v praxi využívány dva 

základní p ístupy, které jsou zobrazeny na obrázku níže.  

 

Obrázek 2.5: Definování znaků spokojenosti 

 

Zdroj: Nenadál (2004) 

 

Prvním z nich je tedy p ístup aplikace rozvoje znaků jakosti. Ten využívá k definování 

znaků své vlastní zaměstnance, kte í se musí vžít do role zákazníků. Tento p ístup nevyužívá 

externí zákazníky a je tedy méně nákladný a rychle aplikovatelný. Metodu rozvoje znaků 

jakosti by měly firmy využívat pouze v p ípadech, když nemají p ístup ke skutečným 

zákazníkům, protože zaměstnanci mohou mít zkreslený pohled na věc a ovlivnit tak celý 

proces mě ení.  

Druhým p ístupem je naslouchání hlasu zákazníka. Ten by měl být vždy preferován, 

protože jen skuteční zákazníci dokážou definovat podstatné znaky pro daný produkt.  

Oba výše uvedené p ístupy mohou být aplikovány pomocí různých metod, ke kterým 

pat í:  

• dotazníková metoda, 

• p ímá interview,  

• metoda kritických událostí, 

• diskuze v ohniskových skupinách. (Kašparovská, Ň006) 
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Dotazníkovou metodou se rozumí rozesílání p edem nachystaných otázek vybranému 

vzorku skutečným zákazníkům nebo vlastním zaměstnancům. Tato metoda je jednoduchá a 

nedochází k p ímému styku mezi zadavatelem a vypl ujícím. Dotazník by měl být logicky 

sestaven tak, abychom dostali správně cílené odpovědi.  

 Opakem této metody je p ímý pohovor s jednotlivci. Zde dochází k p ímému kontaktu 

mezi moderátorem či zadávajícím a zákazníkem. Jedná se o spolehlivou metodu, avšak 

mnohem nákladnější na zdroje. Tazatel zjišťuje podle p edem vytvo ených otázek názory na 

jednotlivé znaky, které působí na zákazníka a zapisuje si je.  

 Metoda kritických událostí je dle mnoha autorů nejspolehlivější metodou získání 

znaků spokojenosti. Za kritickou událost je považován pozitivní nebo negativní pohled na 

daný produkt, poskytovatele či zaměstnance. Ten musí být založen na vlastních zkušenostech 

zákazníka. Každá taková událost je zaznamenána, rozpracována a dle ní jsou získány znaky 

spokojenosti zákazníka. 

 Poslední metodou je diskuze v ohniskových skupinách. Výhodou této metody je 

zaznamenání více znaků spokojenosti od více zákazníků. Ohnisková skupina by měla čítat 6 

až 1Ň osob, které mají zkušenosti s produktem. Důležitým faktorem je zde moderátor, na 

kterého je kladen velký důraz. 

 

2.5.3 Navržení dotazníku pro měření spokojenosti zákazníků 

 

Dotazník p edstavuje nejpoužívanější nástroj pro monitoring a zpětnou vazbu od 

zákazníka. Dotazník je soubor otázek, které by měly p inést p esné informace o spokojenosti 

zákazníků a znacích spokojenosti. Jsou to informace získávané p i výstupu, dle Kozla (2011) 

jsou to tzv. primární data, jelikož jsou sbírána pro konkrétní účel a nikdo je p edtím ještě 

neshromažďoval. 

 Dotazník musí být p ipravován logicky a pečlivě. Nevhodně vytvo ený dotazník může 

p inést spoustu chyb. Otázky v dotazníku by měly být jednoduše formulovány, měly by být 

v logickém po adí a mělo by jich být co nejméně. První otázka by měla vždy vzbudit zájem, 

aby zákazník ve vypl ování vůbec pokračoval.  

Správně sestavený dotazník by měl dle Nenadála (2004) obsahovat následující kroky:  

• definování otázek pro dotazníky, 
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• volbu vhodného formátu dotazníku, 

• popis vstupních informací pro zákazníka, 

• definitivní uspo ádání dotazníku. 

 

Definování otázek pro dotazníky 

Jak už bylo zmíněno, základem pro dotazníky by měla být jednoduchost. Otázkám 

musí zákazník rozumět. Pokud je dotaz složitější, měl by být také popsán, aby zákazník věděl, 

na co je p esně tázán. U dotazníku platí čím méně, tím lépe. Tedy čím méně otázek, tím lépe. 

Podle odborníků by dotazník neměl mít více než Ň0 otázek. Otázky by se neměly duplikovat a 

měly by umožnovat tazateli vyhodnocovat nejen celkovou spokojenost zákazníka, ale také 

jednotlivé znaky spokojenosti.  

 

Volba vhodného formátu dotazníku 

 Zvolení formy dotazníku je dalším důležitým krokem. Formát dotazníku je vnější 

uspo ádání, díky kterému se hodnotí míra spokojenosti. V praxi se nejčastěji používají dva 

druhy formátů, a to: 

• formát checklistů. 

Jedná se o jednodušší typ formátu, kdy respondent má k odpovědi pouze dvě 

možnosti. Pozitivní hodnocení vyjad uje kladnou odpovědí a negativní postoj 

hodnotí zápornou odpovědí. Nejčastěji to bývají odpovědi typu „ano – ne“, 

nebo „souhlasím – nesouhlasím“. Pro p esnější kvantifikaci míry spokojenosti 

zákazníků však není zcela vhodný, protože je to ve výsledku spíše hrubý 

odhad. 

 

• Likertův formát 
Likertův formát je mnohem objektivnější a zákazník či respondent má na 

výběr z více možností než jen dvou. Jedná se o škálové hodnocení, kdy 

zákazník uvádí míru hodnocení na základě svých pocitů. Nejpoužívanějším 

typem bývá pětistup ová hodnotící stupnice, kdy 1 a 5 jsou krajní stavy 

souhlasu či nesouhlasu. Nejčastější varianty Likertova formátu jsou zobrazeny 

na obrázku níže.  
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Obrázek 2.6: Likertova škála 

 

Zdroj: Nenadál (2004) 

 

Popis vstupních informací pro zákazníka 

 Vstupní informace jsou podstatné nejvíce u dotazníkové metody, slouží k tomu, aby 

respondenti rozuměli všem otázkám a aby věděli, jak postupovat během vypl ování. Dle 

Nenadála (2004) mají vstupní informace tyto funkce: 

• ujasnit účel a cíle dotazníku, 

• podat srozumitelný návod k vyplnění, 

• objasnit, kdo bude dotazník zpracovávat a jakým způsobem, 

• objasnit smysl složitějších otázek, 

• motivovat respondenta k vyplnění. 

 

Definitivní uspořádání dotazníku 

 Dle Nenadála (Ň004) by měl dotazník, který je určen pro mě ení spokojenosti 

zákazníků obsahovat t i základní části:  

• otázky souhrnného charakteru, 

• otázky týkající se hodnocení míry spokojenosti s jednotlivými znaky, 

• všeobecné otázky zamě ující se na segmentaci zákazníků. 
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2.5.4 Stanovení velikosti výběru 

 

Celkový počet externích zákazníků bývá ve společnostech p íliš vysoký, aby bylo 

možné zjišťovat míru spokojenosti u všech. Prvním důvodem můžou být vysoké náklady na 

zrealizování takového dotazování. Druhým může být složitost vyhodnocování výsledků u 

p ílišného množství zákazníků. Na druhou stranu nemůže být vzorek respondentů ani p íliš 

malý, aby výsledky nebyly zkreslené. Z těchto důvodů je t eba si systematicky stanovit 

velikost výběru a na které zákazníky bude mě ení zamě eno. V praxi existuje několik 

odlišných p ístupů:  

• Nákladový přístup 

Nejd íve se musí vypočítat finanční a časové náklady na jednoho zákazníka. Poté jsou 

jednotkové náklady porovnávány s rozpočtem a vypočítává se, kolik je firma schopna 

s danými náklady oslovit respondentů. 

 

• Slepý odhad 

Základem tohoto p ístupu jsou dosavadní zkušenosti, intuice nebo praxe. Pokud firma 

dělá nap íklad několikátý výzkum nebo mě ení, už ví, kolik respondentů může 

zkontaktovat.  

 

• Statistický přístup 

Statistický p ístup je nejspolehlivější a nejp esnější. Velikost vzorku zákazníků se 

stanoví na základě statistických metod, tedy variability a koeficientu spolehlivosti. 

(Kozel, 2006) 

 

2.5.5 Zvolení vhodné metodiky ke sběru dat 

 

Zvolení správné metody sběru dat je nedílnou součástí výzkumu. Pro zefektivnění 

mě ení spokojenosti zákazníků je vhodné zvolit více metodik. P í výběru metody je důležité, 

jaký je rozsah respondentů, jaké jsou firemní náklady na mě ení a požadavky na odezvu 

zákazníků. V současné praxi se setkáváme s pěti hlavními metodami: 
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• Osobní rozhovory 

Metoda osobního sběru dat je nejpoužívanější způsob získávání zpětné vazby od 

zákazníků. Je založen na osobním kontaktu mezi tazatelem a zákazníkem. Výhodami 

tohoto způsobu jsou rychlá návratnost odpovědí a bezchybnost, kdy tazatel dokáže 

vysvětlit všechny otázky respondentovi. Nevýhodou pak může být časová a finanční 

náročnost na tazatele. 

 

• Telefonické dotazování 

Metoda, kterou zná snad každý, když mu zvoní telefon od neznámého čísla. Tato 

metoda se často používá ve vyspělých zemích a spočívá v kontaktu tazatele 

s respondentem na dálku pomocí telefonu. Hlavní výhodou je operativnost. 

Nevýhodou pak nezájem respondentů odpovídat p es telefon cizím lidem. 

 

• Internetové dotazování 

Elektronické dotazování je nejrychleji rostoucí metodou sběru informací. V dnešní 

době má p ístup k internetu témě  každý. Firmy získávají informace z dotazníků na 

svých internetových stránkách či žádají o zpětnou vazbu pomocí rozesílání emailů.  

 

• Písemné dotazování 

Získávání informací pomocí papírových dotazníků jsou nejméně nákladnou metodou. 

Respondent nep ichází do kontaktu s tazatelem, a proto musí být dotazník 

srozumitelný a jednoduchý. Nevýhodou pak je menší návratnost dotazníků než u 

jiných metodik. 

 

• Metoda sběru tzv. „pro – forma“ 

Tato metoda spočívá v ochotě zákazníků vypl ovat ankety či dotazníky. Nedochází 

zde k cílení dotazníků na respondenty. Většinou probíhá formou písemného dotazníku, 

který je umístěn na viditelném místě. Je sice témě  nenákladný, ale vzhledem 

k náhodnosti zákazníků a nízké míry odezvy bývá málo spolehlivou variantou. Pro 

objektivní mě ení spokojenosti zákazníků by tato metoda neměla být využívána. 

(Nenadál, 2004) 
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2.5.6 Přehled postupů pro vyhodnocování dat spokojenosti 

zákazníků 

 

Tento krok je zásadní pro celou analýzu spokojenosti zákazníků. Pokud posbírané 

informace od zákazníků nebudou systematicky vyhodnoceny, výsledky mohou být zcela 

mylné. Spousta firem to bere na lehkou váhu, avšak pokud pracně získané informace nejsou 

vyhodnoceny správným způsobem, může to mít za následek špatná rozhodnutí v budoucnosti.  

Setkáváme se s mnoha způsoby, jak nakládat s informacemi. Ať už je zvolen 

jakýkoliv, je pot eba dbát na tyto skutečnosti:  

• pro různé zákazníky mohou být různé znaky rozdílně důležité, 

• důležité je poznat trendy ve vývoji míry spokojenosti zákazníků, 

• výsledky mě ení musí být sděleny nejen vrcholovému vedení, ale všem zaměstnancům 

firmy. (Kozel, 2006) 

 

Mezi základní metody mě ení spokojenosti zákazníků pat í: 

• Metoda pouze spokojenost 

Jedná se o nejjednodušší metodu mě ení, kdy respondenti odpovídají na otázky 

ohledně spokojenosti na Likertově škále. Nejčastěji je používána sedmi či pěti bodová 

škála, p ičemž 1 znamená nejmenší spokojenost. Poté jsou výsledky zprůměrovány u 

jednotlivých otázek či faktorů a ty, které dosáhnou nejnižšího ohodnocení, jsou 

pokládány za problémové a je t eba je ešit. Vycházet se v této práci bude 

z pětibodové Likertovy škály. Klíčové faktory se budou vybírat podle Paretova 

pravidla 80/20 a v každé oblasti budou označeny Ň klíčové charakteristiky pro 

zlěpšení.  (Fontenotová, Henková, Carson, 2005) 

 

 

• Metoda důležitost – spokojenost 

Tento model navazuje na p edchozí, avšak nepracuje pouze se spokojeností, ale také 

s důležitostí pro zákazníka. Ten na Likertově škále hodnotí důležitost i spokojenost. U 

důležitosti znamená číslo 1 nejmenší důležitost. Model důležitost – spokojenost 

zkoumá vztah mezi těmito dvěma proměnnými. Jako nejpodstatnější položky jsou pak 
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ty s největší důležitosti a zárove  s nejnižší spokojeností. Těm se firmy musí věnovat a 

snažit se je zlepšit. V práci se i v této metodě se bude vycházet z pětibodové škály 

hodnocení a vybírat se budou v každé oblasti Ň charakteristiky. (Fontenotová, 

Henková, Carson, 2005) 

 

• Diferenční analýza 

Metoda je velmi podobná p edchozí. Také zkoumá vliv důležitosti a spokojenosti na 

Likertově bodovací škále. U všech tázaných se pak vypočítává rozdíl mezi průměry 

důležitosti a spokojenosti. Nejdůležitější položky pro společnost a její další zkoumání 

jsou ty, které mají největší bodový rozdíl. Pokud je v mě ení více podobných 

výsledků, je nutné je se adit podle důležitosti, neboť různé položky mohou být různě 

důležité. Ty s vyšší mírou důležitosti by tedy měly být projednávány p ednostně. 

(Fontenotová, Henková, Carson, 2005) 

 

• Multiplikativní přístup 

Důležitost je v této metodě jako vážená proměnná. Neplatí zde pravidlo, že je 

důležitost náhradou za zákazníkovo očekávání. Rozdíl mezi nejvyšším možným 

hodnocením spokojenosti a zákazníkovým reálným hodnocením je tzv. míra 

nespokojenosti. Následný výsledek se pak váží podle důležitosti. Všechny otázky či 

vlastnosti by měly být se azeny podle důležitosti, podle toho se pak mohou určit 

prioritní položky. (Fontenotová, Henková, Carson, 2005) 

 

• Index spokojenosti zákazníka – (Costumer Satisfaction Index – CSI) 

K analýzám spokojenosti zákazníků se používají indexy vytvo ené na univerzitách. 

Nejčastější z nich je index spokojenosti zákazníka, který má hned několik verzí. 

Nejznámější je Americký index spokojenosti (ACSI – The American Index of 

Costumer Satisfaction) a Evropský index spokojenosti (ECSI), který vznikl ve 

spolupráci několika evropských zemí.  

Metoda CSI je tvo ena sedmi hypotetickými proměnami: 

o Image – ukazuje vztah zákazníka je značce, produktu nebo společnosti 

o Očekávání zákazníka – vychází z p edstavy, kterou si uživatel již d íve 

vytvo il na základě p edešlých zkušeností či jiných vlivů 

o Kvalita vnímaná zákazníkem – zákazník zde hodnotí reálný pocit z produktu či 

služby 
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o Vnímaná hodnota – porovnává vnímanou kvalitu s cenou produktu 

o Stížnosti zákazníka – projev nespokojenosti zákazníka, jedná se o nesoulad 

mezi očekáváním a realitou 

o Loajalita zákazníka – projev spokojenosti zákazníka, ten se pak vrací a 

pozitivně referuje produkt či firmu (Foret, Stávková, Ň00ň) 

 

Obrázek 2.7: ECSI 

 

Zdroj: Kozel (2006, str 191) 

 

Vzorec pro Index spokojenosti zákazníka: 

 

 ISZ =  ∑ = [ Sk ∗  Wk]K=1 (2.1) 

 

kde:           �� - hodnocení spokojenosti j-tého zákazník ��   - důležitost váhy k - té oblasti u j-tého zákazníka vypočítané dle vztahu: 

 Wk =  Ik∗ ∑ IkNK=1 (2.2) 
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kde:           �� - míra důležitosti k - té oblasti u j-tého zákazníka 

                  M - hodnota škálovací stupnice 
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3. Charakteristika zkoumané firmy a analýza spokojenosti 

zákazníků 

 

První část této kapitoly se bude zabývat zkoumanou firmou, tedy kuchy ským studiem 

RENA sídlícím v Ostravě - Porubě. Popsány budou nejprve základní informace, 

charakteristika podniku a dále pak poskytované služby. V druhé části budou vyhodnoceny 

výsledky analýzy spokojenosti zákazníků pomocí vybraných metod. 

 

3.1 Popis kuchyňského a interiérového studia RENA 

3.1.1 Základní informace 

 

Jméno: Renáta Pokorná 

Sídlo: Ostrava - Výškovice, K Jezeru 1ř0/10, PSČ 700ň0 

Identifikační číslo: 7061571ň 

DIČ: CZ7155ŇŇ5Ň0ř 

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 

rejst íku 

P edmět podnikání:Výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až ň živnostenského 

zákona 

Druh živnosti:Ohlašovací volná 

Obory činnosti: 

• velkoobchod a maloobchod, 

• návrhá ská, designérská, aranžérská činnost a modeling, 

• montáž nábytku a bytových dopl ků, 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo p íloh zák. č. 455/1991 Sb. 

Vznik oprávnění: Ř. 6. Ň000 

Provozovna: Porubská 552/28, 708 00, Ostrava - Poruba 

Identifikační číslo provozovny: 10105Ň546Ř 

Kontakt: 604 202 664, info@kuchyne-rena.cz, www.kuchyne-rena.cz 
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3.1.2 Charakteristika společnosti 

 

Kuchy ské a interiérové studio RENA bylo zaleženo v roce 2000 paní Renátou 

Pokornou. Ta se v oboru designu a prodeje kuchyní pohybovala již delší čas, ale teprve v roce 

Ň000 se rozhodla pro podnikání na základě živnosti. Důvodem jejího rozhodnutí byla velmi 

nízká konkurence v odvětví na Ostravsku, která by nabízela kuchyně na míru od českého 

výrobce.  

Firma se zabývá výrobou kuchyní a interiérů na zakázku. Nabízí kompletní servis od 

služeb designérů, zamě ení, zpracování návrhu na PC, optimální prostorové ešení, veškeré 

p ípravné práce pro instalaci kuchyně, montáž včetně spot ebičů jakékoliv značky. 

Po celou dobu svého působení se studio snaží o individuální p ístup ke každému 

zákazníkovi. P i zpracovávání návrhů využívá nejnovější trendy, materiály a inovace v oblasti 

kuchy ského nábytku s ohledem na p ání zákazníka a ergonomii kuchyně. Studio RENA 

nenabízí pouze kuchyně, ale také návrhy a výrobou vestavěných sk íní, návrhy a realizací 

dětských pokojů a ostatních obytných místností na míru. Kromě těchto služeb se dokáže firma 

postarat i ostatní aspekty těchto rekonstrukcí, jako zednické práce, elektro a vodo-

instalatérské práce, položení plovoucí podlahy, vinylu, marmolea apod. 

Firma se zamě uje jen na ty nejkvalitnější dodavatele. V oblastí kuchy ských dví ek je 

to Trachea, s.ro., což je největší a nejkvalitnější ryze český výrobce dví ek. Nabídka tvarů 

frézování dví ek Trachea zahrnuje p es sto druhů a postihuje všechny podstatné. Trachea má 

na výběr z více než stopadesát dekorů dví ek, rozdělených do několika tematických ad. Pro 

kování sk íněk a šuplíků firma využívá dodavatele BLUM. Tento Německý výrobce se 

považuje za nejlepšího výrobce kování v Evropě. Aby tohle tvrzení firma potvrdila, poskytuje 

na všechny své kování doživotní záruku. Dodavatelů na plošné materiály, jako jsou pracovní 

desky, je více. Hlavním z nich je ovšem česká firma Kronospan Jihlava. Mezi další pat í také 

velmi kvalitní výrobci, a to rakouský Egger či Pfleiderer. Jako další dodavatelé by mohli být 

zmínění nap íklad dodavatelé d ezů Franke či Blanko.  

Kuchy ské a interiérové studio RENA je malá firma, která má jednu pobočku a jednu 

dílnu. Celkový počet zaměstnanců činí 6 osob - Ň designé i a 1 technik, kte í jsou na pobočce 

a ň pracovníci dílny. Dále studio využívá p ibližně ň externí montážníky, zedníky či 

instalatéry, kte í už ale nejsou zaměstnanci podniku. 
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3.1.3 Historie a současnost 
 

Jak už bylo zmíněno, firma byla zaležena jednou osobou, a to paní Renátou Pokornou, 

která dodnes podniká jako OSVČ. Podnikat začala v roce 2000 s jasnou myšlenou nabízet 

zákazníkům nadstandartní servis tak, aby celý proces koupě kuchyní byl pro zákazníka co 

nejjednodušší. Aby mohla nabízet své služby co nejlépe, dodělala si vzdělání jako designér 

interiérů. Poté se pomocí její dob e odváděné práce firma rozši ovala a paní Pokorná si mohla 

dovolit zaměstnat na plný úvazek dalšího designéra. V současnosti je možno íci, že firma je 

finančně stabilní a vykazuje každoroční zisk. Kromě roku Ň01Ň, kdy p išla na celý obor 

s prodejem kuchyní krize, má firma stoupající ziskovou tendenci.  

 

3.1.4 Poskytované služby 

 

Kuchy ské a interiérové studio RENA nabízí velké množství služeb, které jsou 

zakázkově specializovány. Návrhá i a pracovníci firmy se zamě ují na každého zákazníka 

individuálně a kvalita celého procesu je pro ně na prvním místě. Služby spojené s prodejem 

nezahrnují pouhé vytvo ení návrhu, vystavení faktury a dodání zboží, ale také celý komplex 

služby od vstupu zákazníka do prodejny až po dodání, montáže a p edání nové kuchyně p ímo 

designérem, zodpovědným za projekt.  

 Vzhledem k tomu, že firma má pouze Ň designéry, není proces podávání služeb 

zákazníkovi nijak stanoven. Neexistuje zde žádný p esně stanovený postup, jak obsluhovat 

zákazníka, které by personál nějak zavazovaly. Designé i, technik i ostatní pracovníci pracují, 

jak sami chtějí a jak uznají za vhodné.  

 Aby pracovníci porozuměli technickým vlastnostem prodávaných výrobků či 

komponentů a nabízeli moderní a trendové zboží, několikrát ročně se dobrovolně účastní 

různých kurzů, workshopů, prezentací či školení, které nabízejí výrobci či jiné firmy v oboru 

designu a kuchyní.  

 V dnešní době je na trhu p evelké množství typů kuchyní, různých komponentů či 

materiálů. Proto je ke každému zákazníkovi věnován individuální p ístup, kdy své požadavky 

konzultuje s designérem, který mu navrhuje projekt na míru. Tento grafický návrh 

zpracovávají prodejci p ímo na pobočce, zadarmo a často ve větším množství provedení. 

Pokud si ve firmě zákazník kupuje kuchy , má možnosti si také koupit spot ebiče za 

výhodnější cenu.  
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3.2 Analýza spokojenosti zákazníků 

 

Celé mě ení spokojenosti zákazníků probíhalo klasickým způsobem, tedy bez využití 

externích firem. P i monitorování bylo postupováno podle kroků popsaných v první části této 

práce, tedy: 

1. Definování, kdo je zákazníkem 

Analýza je zamě ena pouze na externí zákazníky, tedy na ty, kte í mají zkušenosti 

návštěvou prodejny a s nákupem v této firmě.  

 

2. Definování znaků spokojenosti zákazníků 

Znaky spokojenosti byly vymezeny dle následujících oblastí: 

▪ hodnocení pobočky: umístění pobočky, vzhled pobočky, parkování, 

otevírací doba, vnit ní vybavení pobočky, orientace na prodejně a čistota 

pobočky, 

▪ hodnocení prodejce: zdvo ilé chování, profesionální p ístup, odborné 

znalosti, vzhled prodejce, komunikace prodejce a vcítění se do klienta, 

▪ hodnocení služeb: možnosti platby, rozsah sortimentu, dopravní služby, 

dodací lhůta, rozsah služeb a cenová úrove , 

▪ hodnocení reklamace: p ístup personálu k ešení reklamace, doba vy ízení 

reklamace, výsledky reklamace. 

 

3. Navržení dotazníku 

Mě ení probíhalo pomocí p edem vytvo eného strukturovaného dotazníku, který je 

uvedený v P íloze č. 1 této práce. Dotazník se skládá celkově z 11 otázek, kdy 10 se 

týká kvality služeb a 1je stratifikační, kde klienti uvádí svůj věk, pohlaví a vzdělání. 

Dotazník také obsahuje úvodní část, kde je vysvětlen důvod sběru dat, a závěrečné 

poděkování. První otázky v dotazníku jsou s jednou možností odpovědi. U dalších 

otázek zamě ených na kvalitu služeb je použita Likertova škála 1 - 5, kde respondenti 

mohou odpovídat dle svých zkušeností jak moc je pro ně daný znak důležitý a jak 

s ním byli spokojeni během nákupu. Na konci dotazníku je také jedna otázka 

s otev enou odpovědí, kde zákazníci mohou vyjád it svůj názor či jakýkoliv návrh na 

zlepšení kvality služeb. 
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4. Stanovení velikosti výběru a zvolení vhodné metodiky sběru dat 
Cílem bylo získat co nejvíce respondentů, avšak nejméně 60, aby mělo mě ení vůbec 

nějaký význam a byl bez chyb. První část průzkumu proběhla metodou rozesílání 

emailů, kdy bylo rozesláno celkem 100 emailů. Z těchto 100 externích zákazníků 

zaslalo zpětnou vazbu celkem 5Ň. Zbylých Ř dotazníků bylo získáno pomocí metody 

telefonického dotazování. Celý výběr respondentů probíhal pomocí náhodného 

výběru. Všechny dotazníky byly vypracovány správně a bez chybějících odpovědí či 

jiných chyb.  

 

5. Vytvoření postupů pro vyhodnocování dat spokojenosti zákazníků 

Data, která byla získána pomocí dotazníků, byla následně p evedena do elektronické 

podoby pomocí programu Microsoft Excel. Poté byly data pomocí jednotlivých metod 

analyzovány. Následující podkapitola se touto analýzou zabývá. 

 

3.2.1 Struktura respondentů 

 

Celkem se dotazníkového šet ení zúčastnilo 60 respondentů. V následující podkapitole 

budou tito respondenti strukturování dle informací, které uvedli na začátku, resp. na konci 

dotazníku. Budou rozt íděni dle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání, dle nejdůležitějšího 

faktoru pro koupi kuchyně a také dle faktoru, který je p ivedl právě do zkoumané firmy. Pro 

p ehlednost jsou tyto data p evedeny do tabulek a grafů.  
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Graf 3.1: Struktura respondentů dle pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V celkovém počtu zákazníků, kte í navštívili prodejnu a zodpověděli dotazník, je více 

mužů než žen. Žen je v daném ve vzorku celkem Ň6, tj. 4ň%. Mužská část p evažuje, těch je 

ň4 (57%). I když z ejmě ženy stráví více času v kuchyni než muži a logicky by také měly 

kuchyně vybírat ony, může tato nerovnost být způsobena tím, kdo platí nákup kuchyně, či kdo 

dotazník vypl oval.  

 

Tabulka 3.1: Struktura respondentů dle věku 

Struktura respondentů dle věku 

  Do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 a více let 

Muž 1 2 10 8 13 

Žena 0 1 6 9 10 

Celkem 1 3 16 17 23 

Podíl 2% 5% 27% 28% 38% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. ň.1 vyplývá, že nejčastější zákazníci jsou ve věku 51 a více let (ňŘ%). 

Druhá a t etí skupina v po adí nakupuje kuchyně velmi podobně. Jedná se o skupiny ve věku 

41 - 50 let (28%) a 31 - 40 let (Ň7%). Celkově lze íci, že studio prodávající kuchyně 

navštěvují zákazníci starší ň0 let (řň%). Mladší lidé nakupují kuchyně pouze z ídka (7%).  

57%

43%

STRUKTURA RESPONDENTŮ DLE 
POHLAVÍ

Muž Žena
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Tato p evaha může být způsobena nejspíše faktem, že nákup nové kuchyně 

p edstavuje velký náklad pro domácnost. Mladí lidé, kte í nejsou finančně zajištění či nesdílí 

domácnost s partnerem, si nemohou dovolit koupě nové kuchyně a jejich nákupní preference 

jsou smě ovány do jiných oblastí.  

 

Graf 3.2:Struktura respondentů dle věku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu č. ň.Ň: Struktura respondentů dle věku lze tuto p evahu a trend jasně vidět. I 

když bylo zmíněno, že muži nakupují kuchyně více než ženy, z grafu výše lze vyčíst, že 

existuje výjimka, kdy ve věku 41 - 50 let kupují kuchyně více ženy než muži. Rozdíl není 

velký, ale p esto je. Z celkového počtu 17 zákazníků v tomto věku zakoupilo novou kuchy  ř 

žen a Ř mužů. Podílově je to poměr p ibližně 5ň% k 47%.  

 

Tabulka 3.2: Struktura respondentů dle vzdělání 

Struktura respondentů dle vzdělání 

  Základní vzdělání St ední vzdělání Vysokoškolské vzdělání 

Celkem 4 33 23 

Podíl 7% 55% 38% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nejpočetnější skupinou, která se účastnila výzkumu, jsou st edoškolsky vzdělaní 

zákazníci. Z tabulky výše můžeme vyčíst, že jich z celkového počtu bylo více než polovina, a 

to celkově ňň, tj. p ibližně 55%. Druhou skupinou pak jsou lidé s vysokou školou, a to 

celkově Ňň (ňŘ%). Nejméně navštěvují kuchy ská studia obyvatelé se základním vzděláním 

(7%).  

Dále mohou být respondenti rozděleni podle otázek č. 1 a Ň v dotazníku. První z nich 

je způsob, jakým se zákazníci dozvěděli o prodejně. Můžeme zde mluvit o jakémsi prvním 

kontaktu s firmou. Mezi možnosti pat í kontakt s firmou pomocí reklamy, internetu, od 

známých či náhodně. Druhou možností stratifikace zákazníků je dle rozhodujícího faktoru o 

koupi kuchyně právě v daném studiu. Může se jednat o cenu, kvalitu, design, původ kuchyně, 

záruční opravy či zkušenosti s p edchozím nákupem. Oba tyto druhy dělení zákazníků jsou 

pro firmu velmi důležité, neboť mnoho uvedených faktorů může firma p ímo ovliv ovat.  

 

Graf 3.3: První kontakt zákazníka s firmou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu č. ň.ň vyplývá, že nejvíce zákazníků se o této prodejně kuchyní dozvědělo 

z internetu. Z celkového vzorku respondentů to bylo celých Ň7, tedy (45%). Druhou 

nejpočetnější skupinou jsou zákazníci, kte í se o firmě dozvěděli od svých známých. Těch 

bylo celkem Ň0 (ň4%). Tak vysoké hodnoty poukazují na to, že se jedná o malou firmu, která 

se snaží dbát na kvalitu a ne kvantitu. Na internetu hledají kuchy ská studia právě ti 

zákazníci, kte í nechtějí být součástí stáda a chtějí něco originálního. O politice tohoto studia 

8%

45%34%

13%

PRVNÍ KONTAKT ZÁKAZNÍKA S FIRMOU

z reklamy z internetu od známých náhodně
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vypovídá i fakt, že náhodně se o studiu dozvědělo více lidí než z reklamy (náhodně Ř 

zákazníků, z reklamy 5). 

 

Tabulka 3.3: Struktura respondentů dle nejdůležitějšího faktoru p i koupi 

Struktura respondentů dle nejdůležitějšího faktoru p i koupi 

  cena kvalita design původ nábytku záruka zkušenosti jiné 

Celkem 14 12 10 7 10 5 2 

Podíl 23% 20% 17% 12% 17% 8% 3% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejdůležitější faktor p i koupi kuchyně je základem pro udržení si zákazníka či získání 

nového. Z výše uvedené tabulky č. ň.ň a níže uvedeného grafu č. ň.4 vyplývá, že určujícím 

faktorem je cena. I když by se mohlo zdát, že tento faktor bude mít vyšší podílové zastoupení 

oproti ostatním, není tomu tak. Cenu jako hlavní faktor p i rozhodování o koupi zvolilo pouze 

14 respondentů (Ňň%). Podobně na tom je i kvalita, která je druhým nejdůležitějším faktorem, 

zvolilo ji 1Ň zákazníků (Ň0%).  Jako další v po adí jsou design a jistota záručních oprav - oba 

faktory jsou nejdůležitější pro 10 respondentů, podílově 17%. 

 

Graf 3.4:Rozhodující faktor p i koupi kuchyně 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.2 Metoda pouze spokojenost 

 

Metodou Pouze spokojenost jsou analyzovány celkem t i oblasti, a to otázka 

v dotazníku č. ň - hodnocení pobočky, otázka č. 4 - hodnocení prodejce a otázka č. 5 - 

hodnocení služeb. Každá z těchto oblastí je v dotazníku tvo ena daným počtem charakteristik, 

které jsou respondenty známkovány pomocí Likertovy škály od 1 do 5. V každé z oblastí 

budou vybrány akční priority, které dosahují nejnižší spokojenosti zákazníků. Tyto 

charakteristiky s nejnižším hodnocením jsou pak pro firmu nejpodstatnější a firma by se na ně 

měla zamě it.  

 

Analýza pro oblast pobočka dle metody Pouze spokojenost 

 

V této části bude analyzována oblast hodnocení pobočky. Každý z respondentů 

hodnotil celkem 7 charakteristik na Likertově škále svou spokojenost, kdy 1 znamená 

absolutní nespokojenost a 5 absolutní spokojenost. Poté byly hodnoty pro každou 

charakteristiku zprůměrovány a zaznamenány do následující tabulky. Dva faktory s nejnižším 

hodnocením jsou barevně vyznačeny a budou doporučeny jako klíčové.  

 

Tabulka 3.4: Hodnocení pobočky 

Průměrné hodnocení spokojenosti pro oblast pobočka 

Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 

ň.1 Umístění pobočky 0 3 14 21 22 4,03 

ň.Ň Vzhled pobočky 2 9 15 19 15 3,60 

3.3 Parkování 3 10 27 10 10 3,23 

3.4 Otevírací doba 0 5 10 15 30 4,17 

ň.5 Vnit ní vybavení 0 0 5 18 37 4,53 

ň.6 Orientace na prodejně 0 1 6 22 31 4,38 

ň.7 Čistota pobočky 0 0 0 18 42 4,70 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. ň.4 znázor uje průměrné hodnocení spokojenosti vybraných sedmi 

charakteristik. Z této tabulky lze vyčíst, se kterými faktory jsou zákazníci spokojeni a se 

kterými naopak nejsou. Nejvyšší spokojenosti dosáhla charakteristika Čistota pobočky 

s průměrnou hodnotou 4,70. Druhou nejvyšší hodnotu vykazuje Vnit ní vybavení prodejny, 

která dosáhla hodnoty 4,5ň. Další v po adí je Orientace na prodejně s průměrem 4,ňŘ. 

Nejnižší spokojenost vykazuje Parkování s průměrem ň,Ňň a Vzhled pobočky s průměrnou 

hodnotou 3,60.  

 

Tabulka 3.5: Celkové hodnocení pobočky 

Celkové hodnocení spokojenosti pro oblast pobočka 

Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 

Celkem 5 28 77 123 187 4,08 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. ň.5 lze vyčíst, že celková spokojenost respondentů s oblastí pobočky je 

4,0Ř. Toto hodnocení znamená, že zákazníci vykazují vysokou spokojenost s touto oblastí. 

Pokud by však firma zapůsobila na faktory Parkování a Vzhled pobočky může být 

spokojenost zákazníků ještě mnohem vyšší. 

 

Analýza pro oblast prodejce dle metody Pouze spokojenost 

 

V oblasti hodnocení personálu respondenti hodnotili celkem 6 charakteristik. Stejně 

jako v p edchozí podkapitole budou vybrány Ň faktory, které vykazují nejnižší průměrnou 

hodnotu spokojenosti a budou označeny jako klíčové. Následující tabulka zobrazuje průměrné 

hodnocení všech charakteristik.  
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Tabulka 3.6: Hodnocení prodejce 

Průměrné hodnocení spokojenosti pro oblast prodejce 

Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 

4.1 Zdvo ilé chování 0 0 6 26 28 4,37 

4.Ň Profesionální p ístup 0 1 9 35 15 4,07 

4.3 Odborné znalosti 0 3 11 13 33 4,27 

4.4 Vzhled prodejce 0 0 4 28 28 4,40 

4.5 Komunikace prodejce 1 2 10 11 36 4,32 

4.6 Vcítění se do klienta 0 7 15 30 8 3,65 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. ň.6 ukazuje, že kromě jedné charakteristiky jsou všechny ostatní nad 

průměrnou hodnotou 4. Spokojenost zákazníků je tedy na velmi dobré úrovni. Tou jedinou, 

která nedosahuje hodnoty 4 je Vcítění se do klienta, resp. do jeho situace. Tento faktor 

respondenti ohodnotili průměrem ň,65. Druhou nejnižší charakteristikou je s průměrem 4,07 

Profesionální p ístup. Oba tyto faktory úzce souvisí s osobností prodejce a oba můžeme 

označit za klíčové faktory, které ovliv ují spokojenost zákazníku v oblasti prodejce. Naopak 

všechny ostatní faktory dosahují podobného hodnocení, a to v rozmezí od 4,27 do 4,40. Zcela 

nejvyššího průměrného hodnocení pak dosahuje Vzhled prodejce a zdvo ilé chování.   

 

Tabulka 3.7: Celkové hodnocení prodejce 

Celkové hodnocení spokojenosti pro oblast prodejce 

Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 

Celkem 1 13 55 143 148 4,18 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky výše vyplývá, že celkově jsou zákazníci s oblastí prodejce spokojeni. 

Celkové průměrné hodnocení všech faktorů dosahuje hodnoty 4,1Ř. V této oblasti zvolilo 

hodnocení 4 nebo 5 celých Ňř1 zákazníků z ň60 možných, tj. témě  Ř1%.  
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Analýza pro oblast služeb dle metody Pouze spokojenost 

 

I v oblasti hodnocení služeb respondenti celkem známkovali 6 charakteristik na škále 

od 1 do 5. Hodnoty poté byly zaznamenány, sečteny a zprůměrovány. Výsledky ukazuje 

následující tabulka. 

Tabulka 3.8: Hodnocení služeb 

Průměrné hodnocení spokojenosti pro oblast služeb 

Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 

5.1 Možnosti platby 0 0 4 27 29 4,42 

5.2 Rozsah sortimentu 0 1 9 25 25 4,23 

5.ň Dopravní služby 0 1 3 23 33 4,47 

5.4 Dodací lhůta 2 4 15 27 12 3,72 

5.5 Rozsah služeb 0 1 11 21 27 4,23 

5.6 Cenová úrove  0 1 9 32 18 4,12 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. ň.Ř vyplývá, že respondenti jsou velmi spokojeni. V oblasti nabízených 

služeb je pouze 1 charakteristika, která nedosahuje hodnoty 4. Tou je Dodací lhůta, která byla 

hodnocena průměrem ň,7Ň. Z tohoto důvodu bude v této oblasti za klíčovou označena pouze 

tato charakteristika. Nejvyššího hodnocení dosahuje faktor Možnosti platby s průměrem 4,4Ň. 

Bude to nejspíše způsobeno tím, že firma nabízí velké množství platebních možností od 

platby hotově až po internetové platby.  

Tabulka č. ň.ř ukazuje celkovou průměrnou hodnotu v této oblasti, která dosahuje 

4,20.  

Tabulka 3.9: Celkové hodnocení služeb 

Celkové hodnocení spokojenosti pro oblast služeb 

Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 

Celkem 2 8 51 155 144 4,20 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.3 Metoda důležitost - spokojenost 

 

Metoda důležitost - spokojenost navazuje na p edchozí metodu. Zkoumány jsou opět ň 

oblasti, a to pobočka, prodejce a služby. Z p edchozí metody jsou p evzaty průměrné hodnoty 

spokojenosti zákazníků dle jednotlivých oblastí a jejích charakteristik. Do této metody je 

p idán další faktor, který respondenti hodnotili, a to důležitost. Každé z daných charakteristik 

respondenti p i azovali hodnotu důležitosti na stejné škále jako spokojenost, tedy od 1 do 5, 

kdy 1 je nejméně důležité a 5 nejvíce důležité.  

 

Analýza pro oblast pobočka dle metody důležitost - spokojenost 

 

Následující tabulka zachycuje 7 charakteristik pro oblast pobočka a hodnocení, jak je 

pro zákazníky daná charakteristika důležitá.  

 

Tabulka 3.10: Hodnocení důležitosti - pobočka 

Průměrné hodnocení důležitosti pro oblast pobočka 

Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 

ň.1 Umístění pobočky 1 3 8 32 16 3,98 

ň.Ň Vzhled pobočky 1 5 13 31 10 3,73 

3.3 Parkování 0 5 7 15 33 4,27 

3.4 Otevírací doba 0 0 15 6 39 4,40 

ň.5 Vnit ní vybavení 0 2 13 30 15 3,97 

ň.6 Orientace na prodejně 0 6 20 26 8 3,60 

ň.7 Čistota pobočky 0 0 11 12 37 4,43 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejvyšší důležitosti pro respondenty dosahuje charakteristika Čistota pobočky, která 

dosahuje průměru 4,4ň. Druhou nejvyšší hodnotu zaznamenává Otevírací doba, a to 4,40. 
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Jako nejméně důležitou zákazníci považují Orientaci na prodejně s hodnotou 3,60 a Vzhled 

pobočky s průměrem ň,7ň.  

Aby mohly být zjištěny charakteristiky, které jsou pro firmu klíčové dle této metody, 

musí být data se azena sestupně od nejvyšší důležitosti a musí k nim být p i azena průměrná 

spokojenost.  

 

Tabulka 3.11: Průměrná důležitost a spokojenost pro oblast pobočka 

Průměrná důležitost a spokojenost pro oblast pobočka 

Charakteristika důležitost spokojenost 

ň.7 Čistota pobočky 4,43 4,70 

3.4 Otevírací doba 4,40 4,17 

3.3 Parkování 4,27 3,23 

ň.1 Umístění pobočky 3,98 4,03 

ň.5 Vnit ní vybavení 3,97 4,53 

ň.Ň Vzhled pobočky 3,73 3,60 

ň.6 Orientace na prodejně 3,60 4,38 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzhledem k tomu, že tato metoda porovnává průměrné hodnoty důležitosti a 

spokojenosti, je podstatné nebrat v potaz jen nejdůležitější charakteristiky, ale sledovat míru 

spokojenosti těchto vlastností. Z tabulky č. ň.11 vyplývá, že i když nejvyšší hodnotu 

důležitosti dosahuje Čistota pobočky, tak spokojenost zákazníků s touto charakteristikou je 

ještě vyšší. Proto není důvod, aby tato charakteristika byla klíčovou pro zlepšení. Jako akční 

byly vybrány další dvě v po adí.  První z nich je Otevírací doba, která má pro respondenty 

průměrnou důležitost 4,40 a průměrnou spokojenost 4,17. Druhou je možnost parkování, které 

je pro zákazníky velmi podstatné, ale jsou s ním nespokojeni. 
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Analýza pro oblast prodejce dle metody důležitost - spokojenost 

 

Pro oblast prodejce respondenti hodnotili důležitost stejně jako spokojenost, a to podle 

6 charakteristik. Následující tabulka ukazuje průměrné hodnoty důležitosti se azeny sestupně 

a k nim odpovídající průměrné hodnoty spokojenosti. 

 

Tabulka 3.12: Průměrná důležitost a spokojenost oblast prodejce 

Průměrná důležitost a spokojenost oblast prodejce 

Charakteristika důležitost spokojenost 

4.Ň Profesionální p ístup 4,40 4,07 

4.3 Odborné znalosti 4,40 4,27 

4.1 Zdvo ilé chování 4,35 4,37 

4.6 Vcítění se do klienta 4,30 3,65 

4.5 Komunikace prodejce 4,18 4,32 

4.4 Vzhled prodejce 3,70 4,40 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z vypočtených průměrných hodnot důležitosti, které byly p evedeny do tabulky č. 

ň.1Ň, vyplývá, že kromě charakteristiky Vzhled prodejce s hodnotou ň,70 jsou všechny ostatní 

poměrně hodně důležité a p esahují hranici 4. Jako nejdůležitější považují respondenti 

Profesionální p ístup prodejce a Odborné znalosti prodejce, které mají shodně průměrnou 

hodnotu 4,40. Ihned po nich je také velmi důležité Zdvo ilé chování (4,ň5) a Vcítění se do 

klienta (4,30). I z důvodu velmi podobných vah důležitosti byly jako klíčové charakteristiky 

vybrány stejné faktory jako pomocí metody pouze spokojenost, a to Profesionální p ístup a 

Vcítění se do klienta.  
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Analýza pro oblast služeb dle metody důležitost - spokojenost 

 

Následující tabulka ukazuje porovnání průměrných hodnot důležitosti a spokojenosti 

v oblasti služeb. I v této oblasti obsahuje dotazník 6 charakteristik. V tabulce jsou data 

se azeny od nejdůležitější charakteristiky. Důležitost je bodována stejným způsobem jako 

p echozí oblasti.  

 

Tabulka 3.13: Průměrná důležitost a spokojenost pro oblast služeb 

Průměrná důležitost a spokojenost pro oblast služeb 

Charakteristika důležitost spokojenost 

5.2 Rozsah sortimentu 4,43 4,23 

5.6 Cenová úrove  4,32 4,12 

5.4 Dodací lhůta 4,28 3,72 

5.5 Rozsah služeb 4,07 4,23 

5.ň Dopravní služby 4,03 4,47 

5.1 Možnosti platby 4,00 4,42 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. ň.1ň ukazuje, že za nejdůležitější charakteristiku v oblasti služeb považují 

zákazníci Rozsah sortimentu s hodnotou 4,43. Vzhledem k tomu, že průměrná spokojenost je 

u této charakteristiky nižší, je barevně označena jako klíčová. Jako druhou klíčovou 

charakteristikou byla vybrána Dodací lhůta, která i když je až t etí v po adí důležitosti, oproti 

p edchozí charakteristice Cenová úrove , dosahuje mnohem nižší míry spokojenosti. 

Zajímavostí je, že t i nejméně důležité faktory dosahují větší spokojenosti než ostatní t i, které 

jsou pro respondenty důležitější. Celkově ovšem lze íci, že hodnota průměrné důležitosti ve 

všech charakteristikách p ekonává hranici 4. Tato skutečnost poukazuje na to, že všechny 

zmíněné charakteristiky jsou pro respondenty velmi důležité. Po zprůměrování hodnot 

důležitosti u všech charakteristik vychází celkový průměr za oblast služeb 4,1ř.  
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3.2.4 Diferenční analýza 

 

Diferenční analýza je velmi podobná p edchozí metodě důležitost - spokojenost. Data 

jsou p evzaty s dotazníků o důležitosti a spokojenosti zákazníků u oblastí pobočka, prodejce a 

služby. Jediným rozdílem oproti p edchozí metodě je výpočet diference, tj. rozdíl mezi 

průměrnou hodnotou důležitosti a spokojenosti u jednotlivých charakteristik.  

 

Diferenční analýza pro oblast pobočka 

 

Získané informace od respondentů jsou zaznamenány do tabulek a jsou se azeny podle 

diference, tedy rozdílu průměrné důležitosti a průměrné spokojenosti. Následně jsou vybrány 

dvě akční priority. Výsledky diferenční analýzy pro oblast pobočka zaznamenává následující 

tabulka.  

 

Tabulka 3.14: Diferenční analýza oblast pobočka 

Diferenční analýza pro oblast pobočka 

Charakteristika důležitost spokojenost diference 

3.3 Parkování 4,27 3,23 1,03 

3.4 Otevírací doba 4,40 4,17 0,23 

ň.Ň Vzhled pobočky 3,73 3,60 0,13 

ň.1 Umístění pobočky 3,98 4,03 -0,05 

ň.7 Čistota pobočky 4,43 4,70 -0,27 

ň.5 Vnit ní vybavení 3,97 4,53 -0,57 

ň.6 Orientace na prodejně 3,60 4,38 -0,78 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. ň.14 vyplývá, že největší rozdíl mezi důležitostí a spokojeností vykazuje 

charakteristika Parkování s hodnotou diference 1,03.  Druhou v po adí největší hodnotou 
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rozdílu je charakteristika Otevírací doba s hodnotou 0,Ňň. Těmto dvěma faktorům by měla být 

věnována pozornost a firma by se je měla snažit vylepšit. Dalším faktorem, který by měl být 

zlepšen je Vzhled pobočky, který také dosahuje pozitivní diference. Ostatní faktory dosahují 

negativní hodnoty rozdílu a to znamená, že spokojenost zákazníků je větší než důležitost. 

Těmito faktory se firma nemusí dále zabývat.  

 

Diferenční analýza pro oblast prodejce 

 

Tabulka uvedená níže znázor uje diferenci všech šesti charakteristik, které byly 

hodnoceny pro oblast prodejce.  

 

Tabulka 3.15: Diferenční analýza pro oblast prodejce 

Diferenční analýza pro oblast prodejce 

Charakteristika důležitost spokojenost diference 

4.6 Vcítění se do klienta 4,30 3,65 0,65 

4.Ň Profesionální p ístup 4,40 4,07 0,33 

4.3 Odborné znalosti 4,40 4,27 0,13 

4.1 Zdvo ilé chování 4,35 4,37 -0,02 

4.5 Komunikace prodejce 4,18 4,32 -0,13 

4.4 Vzhled prodejce 3,70 4,40 -0,70 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. ň.15 nám poskytuje výsledky diferenční analýzy pro oblast prodejce. Dle 

nejvyšší diference charakteristik pro tuto oblast byly vybrány dvě charakteristiky, které jsou 

pro firmu klíčové. Tyto faktory jsou barevně označeny. Z této analýzy nám vychází stejné 

výsledky jako v p edchozích dvou metodách výpočtu spokojenosti zákazníků. Hlavní 

pozornost by firma měla věnovat charakteristice Vcítění se do klienta, která dosahuje 

diference 0,65. Další pozornost by měl mít Profesionální p ístup prodejce, jehož rozdíl mezi 

důležitostí a spokojeností je 0,ňň.  
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 Diferenční analýza pro oblast služeb 

 

Oblast služeb je charakterizována šesti faktory, jejichž hodnota diference je zobrazena 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 3.16: Diferenční analýza pro oblast služeb 

Diferenční analýza pro oblast služeb 

Charakteristika důležitost spokojenost diference 

5.4 Dodací lhůta 4,28 3,72 0,57 

5.2 Rozsah sortimentu 4,43 4,23 0,20 

5.6 Cenová úrove  4,32 4,12 0,20 

5.5 Rozsah služeb 4,07 4,23 -0,17 

5.1 Možnosti platby 4,00 4,42 -0,42 

5.ň Dopravní služby 4,03 4,47 -0,43 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dle výsledků diferenční analýzy pro oblast služeb, které jsou zobrazeny v tabulce č. 

ň.16, dosahuje největšího rozdílu důležitosti a spokojenosti charakteristika Dodací lhůta 

s hodnotou diferenciace 0,57. Druhá a t etí charakteristika v po adí zaznamenává stejnou 

hodnotu, a to 0,Ň0. Jedná se o Rozsah sortimentu a Cenovou úrove . Vzhledem k tomu, že 

byly hledány pouze 2 prioritní charakteristiky, byl jako druhý vybrán Rozsah sortimentu, 

který má větší hodnotu důležitosti. 

 

3.2.5 Index spokojenosti zákazníka 

 

Index spokojenosti je metodou, která zkoumá celkovou spokojenost zákazníků v dané 

firmě. Pro náš výzkum bude použita zjednodušená verze této metody. Index spokojenosti 

zákazníka bude vycházet z dotazníkového šet ení, kde zákazníci hodnotili celkově 1ř oblastí 
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podle spokojenosti a důležitosti. Jedná se o oblasti pobočka - 7 charakteristik, prodejce - 6 

charakteristik a služby - 6 charakteristik. 

Vypočíst Index spokojenosti pro všech 60 respondentů odděleně by bylo velmi složité, 

a pokud bychom vybrali určitý vzorek zákazníků, výsledky by mohly být zkreslené. Z tohoto 

důvodu byl zvolen odlišný způsob výpočtu, který je zjednodušený, avšak velmi p esný. 

Mě ení neproběhne pro každého zákazníka zvlášť, ale pro všechny najednou. Místo 

hodnocení jednotlivých zákaznických faktorů budou použity průměrné hodnoty všech 

respondentů. 

Průměrné hodnoty důležitosti a spokojenosti všech charakteristik jsou zaznamenány 

v tabulce níže.  

 

Tabulka 3.17:ISZ: Průměrné hodnoty jednotlivých charakteristik 

Charakteristika důležitost - Ik spokojenost - Sk Charakteristika důležitost - Ik spokojenost - Sk 

ň.1 Umístění pobočky 3,98 4,03 4.4 Vzhled prodejce 3,70 4,40 

ň.Ň Vzhled pobočky 3,73 3,60 4.5 Komunikace prodejce 4,18 4,32 

3.3 Parkování 4,27 3,23 4.6 Vcítění se do klienta 4,30 3,65 

3.4 Otevírací doba 4,40 4,17 5.1 Možnosti platby 4,00 4,42 

ň.5 Vnit ní vybavení 3,97 4,53 5.2 Rozsah sortimentu 4,43 4,23 

ň.6 Orientace na prodejně 3,60 4,38 5.ň Dopravní služby 4,03 4,47 

ň.7 Čistota pobočky 4,43 4,70 5.4 Dodací lhůta 4,28 3,72 

4.1 Zdvo ilé chování 4,35 4,37 5.5 Rozsah služeb 4,07 4,23 

4.Ň Profesionální p ístup 4,40 4,07 5.6 Cenová úrove  4,32 4,12 

4.3 Odborné znalosti 4,40 4,27 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dalším krokem je výpočet celkové míry důležitosti �� pro všechny charakteristiky. Ta 

se vypočítá jako součet všech průměrných hodnot důležitosti jednotlivých charakteristik, tedy: 

 ∑ ��1�=1 =3,98+3,73+4,27+4,40+3,97+3,60+4,43+4,35+4,40+4,40+3,70+4,18+4,30

+4,00 + 4,43 + 4,03 + 4,28 + 4,07 + 4,32 = 78,85 
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Poté musí být vypočtena důležitost váhy ��pro jednotlivé charakteristiky. K tomuto 

výpočtu je použit vzorec č. Ň.Ň z teoretické části této práce: 

 Wk =  Ik∗ ∑ IkNK=1 =  3,5∗ , 5 = 0,010 

 

 V uvedeném p íkladu výše znamená proměnná �� míru důležitosti charakteristiky ň.1 

Umístění pobočky pro všechny respondenty. Konstanta M ukazuje rozpětí stupnice, tj. 5. a ∑ IkK=1 je hodnota celkové míry důležitosti (7Ř,Ř5). Všechny ostatní hodnoty důležitosti vah 

pro jednotlivé charakteristiky znázor uje následující tabulka:  

 

Tabulka 3.18 : Váhy důležitostí jednotlivých charakteristik 

Charakteristika Wk Charakteristika Wk 

ň.1 Umístění pobočky 0,010 4.4 Vzhled prodejce 0,009 

ň.Ň Vzhled pobočky 0,009 4.5 Komunikace prodejce 0,011 

3.3 Parkování 0,011 4.6 Vcítění se do klienta 0,011 

3.4 Otevírací doba 0,011 5.1 Možnosti platby 0,010 

ň.5 Vnit ní vybavení 0,010 5.2 Rozsah sortimentu 0,011 

ň.6 Orientace na prodejně 0,009 5.ň Dopravní služby 0,010 

3.7 Čistota pobočky 0,011 5.4 Dodací lhůta 0,011 

4.1 Zdvo ilé chování 0,011 5.5 Rozsah služeb 0,010 

4.Ň Profesionální p ístup 0,011 5.6 Cenová úrove  0,011 

4.3 Odborné znalosti 0,011 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

K vypočtení Indexu spokojenosti zákazníka bude zapot ebí vzorec č. Ň.1 z teoretické 

části práce: 
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ISZ =  ∑ = [ Sk ∗  Wk]K=1  

 

 Aby mohl být vypočten celkový index spokojenosti zákazníka, musí být nejd íve 

vypočteny indexy spokojenosti pro jednotlivé charakteristiky. Ty se vypočtou dle vzorce jako 

součin spokojenosti zákazníků a váhy důležitosti vždy pro každou charakteristiku.  

 Hodnoty indexů spokojenosti pro jednotlivé charakteristiky jsou znázorněny v tabulce 

níže:  

 

Tabulka 3.19: Dílčí indexy spokojenosti zákazníků 

Charakteristika Sk * Wk Charakteristika Sk * Wk 

ň.1 Umístění pobočky 0,041 4.4 Vzhled prodejce 0,041 

ň.Ň Vzhled pobočky 0,034 4.5 Komunikace prodejce 0,046 

3.3 Parkování 0,035 4.6 Vcítění se do klienta 0,040 

3.4 Otevírací doba 0,047 5.1 Možnosti platby 0,045 

ň.5 Vnit ní vybavení 0,046 5.2 Rozsah sortimentu 0,048 

ň.6 Orientace na prodejně 0,040 5.ň Dopravní služby 0,046 

ň.7 Čistota pobočky 0,053 5.4 Dodací lhůta 0,040 

4.1 Zdvo ilé chování 0,048 5.5 Rozsah služeb 0,044 

4.Ň Profesionální p ístup 0,045 5.6 Cenová úrove  0,045 

4.3 Odborné znalosti 0,048 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkového indexu spokojenosti zákazníku je dosaženo sečtením indexů spokojeností 

všech charakteristik. K tomu bude použit vzorec uvedený výše: 
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ISZ =  ∑ = [ Sk ∗  Wk]K=1  = 0,041 + 0,034 + 0,035 + 0,047 + 0,046 + 0,040 + 

0,053 + 0,048 + 0,045 + 0,048 + 0,041 + 0,046 + 0,040 + 0,045 + 0,048 + 0,046 + 0,040 + 

0,044 + 0,045 = 0,83 = 83% 

 Celkově je 1ř zkoumaných faktorů. Kdyby bylo použito Paretovo pravidlo a vybíraly 

by se klíčové znaky ze všech oblastí podle indexu spokojenosti zákazníka, měly by být 

vybrány celkem 4 charakteristiky s nejnižším dílčím indexem spokojenosti. Z tabulky č. ň.1ř 

lze vyčíst, že by se jednalo o stejné faktory, které byly shledány jako klíčové podle p edešlých 

metod. Tato skutečnost jen potvrzuje to, že prioritní znaky jsou vybrány správně. 

 

3.3 Vyhodnocení analýzy spokojenosti zákazníků 

 

V této podkapitole budou shrnuty výsledky analýzy spokojenosti zákazníků. Budou zde 

určeny charakteristiky, které by měly mít pro podnik největší prioritu ke zlepšení. Dále zde 

budou vyhodnoceny ostatní otázky dotazníkového šet ení, které nepodléhaly analýze v minulé 

podkapitole.  

 

3.3.1 Přehled akčních priorit 

 

V p edchozí podkapitole byla analyzována data na základě čty  metod, a to metoda 

spokojenost, metoda důležitost - spokojenost, diferenční analýza a index spokojenosti 

zákazníka. Z těchto metod nám vyšly různé výsledky a také různé prioritní charakteristiky, 

kterými by se měla firma zabývat. Tyto faktory budou vyhodnoceny v následující tabulce: 
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Tabulka 3.20: P ehled akčních priorit 

  Charakteristika důležitost spokojenost diference 

Oblast 
pobočka 

3.3 Parkování 4,27 3,23 1,03 

3.4 Otevírací doba 4,40 4,17 0,23 

ň.Ň Vzhled pobočky 3,73 3,60 0,13 

Oblast 
prodejce 

4.6 Vcítění se do klienta 4,30 3,65 0,65 

4.Ň Profesionální p ístup 4,40 4,07 0,33 

Oblast služeb 
5.4 Dodací lhůta 4,28 3,72 0,57 

5.2 Rozsah sortimentu 4,43 4,23 0,20 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V oblasti hodnocení pobočky byly celkem ze všech čty  metod vybrány t i akční 

priority. Nejhů  si vedla charakteristika Parkování, které bylo ohodnoceno spokojeností ň,Ňň, 

což bylo nejhorší hodnocení ze všech charakteristik v dotazníkovém šet ení. Naproti tomu 

pat í parkování mezi jedno z nejdůležitějších (důležitost 4,Ň7). Druhou vybranou 

charakteristikou v této oblasti je Otevírací doba, která byla vyhodnocena jako prioritní 

v metodách důležitost - spokojenost a diferenční analýza. T etí prioritou je Vzhled pobočky. I 

když tento faktor není pro zákazníky p íliš důležitý s hodnotou ň,7ň, tak bychom ho měli 

považovat za prioritní, protože dosahuje ještě nižší spokojenosti (ň,60). 

V oblasti hodnocení prodejce byly jako akční priority vybrány, resp. vypočteny stejné 

charakteristiky podle všech t í metod. Nejhoršího hodnocení dosáhlo Vcítění se do zákazníka, 

s hodnocením spokojenosti ň,65 a průměrem důležitosti 4,ň0. Tento faktor byl dle diference 

druhým nejhorším ze všech 1ř charakteristik (diference 0,65). Druhou charakteristikou je 

v této oblasti Profesionální p ístup s celkovým rozdílem mezi důležitostí a spokojeností 0,ňň.  

Oblast služeb se u zkoumané firmy vyznačuje vysokou spokojeností, kromě jedné 

charakteristiky dosahovaly všechny ostatní hodnot vyšších než 4. Jedinou charakteristikou 

pod 4, a tedy prioritní, je Dodací lhůta, která má průměrnou hodnotu spokojenosti ň,7Ň. 

S hodnotou důležitosti 4,ŇŘ je tedy pro zákazníky velmi důležitá a je t eba se na ní zamě it. 

Další prioritou by měl být Rozsah služeb s diferencí 0,20. Tato charakteristika by z ejmě měla 
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být ešena až na posledním místě, protože i p es pozitivní diferenci dosahuje vysoké 

spokojenosti, a to 4,23.  

Průměrné hodnoty důležitosti a spokojenosti respondentů klíčových charakteristik 

zobrazuje následující paprskový graf: 

 

Graf 3.5: Průměrná důležitost a spokojenost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3.2 Vyhodnocení celkové spokojenosti 

 

Celková spokojenost zákazníků je vypočtena pomocí Indexu spokojenosti zákazníka 

v kapitole č. ň.Ň.5. V této metodě byla celková spokojenost mě ena na základě 1ř znaků ve ň 

oblastech. Index spokojenosti vyšel p ibližně Řň%. Tento výsledek značí, že zákazníci 

kuchy ského studia jsou celkově velmi spokojeni.  

Pokud tyto charakteristiky rozdělíme do oblastí, vyjdou nám podobné výsledky ve 

všech t ech oblastech. V oblasti hodnocení pobočky to je Ř1,ř%. V oblasti prodejce vychází 

hodnota nejvyšší, a to Řň,4%. V oblastí služeb index spokojenosti dosahuje hodnoty Řň,Ň%. 

Tabulky s výpočty jsou dostupné v P íloze č. 4.  

 Aby bylo potvrzeno, že zákazníci jsou či nejsou opravdu spokojeni, byly do dotazníku 

p idány další dvě otázky týkající se témata. U první se jedná o otázku celkové spokojenosti 
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s návštěvou prodejny. Druhá otázka souvisí s doporučením firmy svým známým, kdy 

p edpokladem pro doporučení je celková spokojenost s nákupem.  

Z výpočtů první otázky (č. Ř v dotazníku) vychází, že zákazníci hodnotí spokojenost 

velmi kladně a jsou spokojeni. Z celkového počtu 60 respondentů hodnotilo ň7 Určitě ANO a 

16 spíše ANO. Pokud se tyto hodnoty p evedou do procentuálního vyjád ení a sečtou, vyjde 

krásné číslo ŘŘ%.  Pouze 6 respondentů nevědělo, jak moc jsou spokojeni, a 1 zákazník byl 

nespokojen. Kdyby se p evedlo slovní hodnocení na bodovací a bodovalo se stejně jako 

v minulých kapitolách podle Likertovy škály od 1 do 5, celkový průměr spokojenosti by byl 

4,45 bodů z 5 možných. Výsledné procentuální hodnoty jsou zobrazeny v prstencovém grafu 

v P íloze č. 5.  

Jak již bylo zmíněno, pokud je zákazník rozhodnut doporučit prodejnu svým známým 

či p átelům, očekává se, že byl s návštěvou prodejny spokojen. Z výpočtů otázky č. ř 

vyplývá, že respondenti doporučí prodejnu dál. Určitě by doporučilo firmu celkově ŇŘ 

zákazníků, tedy 47%. Pokud bude k tvrzení Určitě ANO p idáno i Spíše ANO, počet 

zákazníků se dostane na 46 z celkového počtu 60, tj. 77%. P esně pětina zákazníků si není 

jistá, jestli by prodejnu doporučila nebo ne. Pouze Ň lidé z celého vzorku by kuchy ské studio 

nedoporučilo. Pokud by byly hodnoty p evedeny do číselného vyjád ení, výsledek by byl 4,Ň0 

bodů z 5 možných. Výsledné procentuální rozložení odpovědí je uvedeno v p íloze č. 6. 

 

3.3.3 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků s reklamací 

 

V dotazníku se 2 otázky týkaly také reklamací. Pokud zákazník musí reklamovat 

zboží, jistě tak ztrácí nějakou důvěru k firmě a klesá tím jeho spokojenost. Jedinou možností 

firem, jak získávat zákazníky zpět na svoji stranu je bezchybné vy ízení reklamace. Z tohoto 

důvodu byla v dotazníkovém šet ení položena otázka, či byli zákazníci s procesem reklamace 

spokojeni. Otázka č. 6 dělí zákazníky na ty, kte í museli zboží reklamovat a na ty, kte í ne.  

Tabulka 3.21: Reklamace zboží 

Reklamace 

ANO NE 

9 51 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. ň.Ň1 ukazuje, že z celkového počtu 60 respondentů ř muselo ešit 

reklamaci zboží, v procentuálním vyjád ení to znamená 15%. Tento výsledek je vcelku 

vysoký. Může to být způsobeno tím, že kuchy ské studio nabízí doživotní záruku na kování a 

sedmiletou záruku na dví ka.  

 

Graf 3.6: Spokojenost zákazníků s reklamací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu uvedeného výše lze vyčíst, že všichni zákazníci, kte í si prošli reklamací, byli 

spokojeni. Z celkových ř respondentů odpovědělo jako Určitě ANO 7, zbylí Ň odpověděli 

Spíše ANO. Kdyby bylo slovní hodnocení p evedeno na číselné pětibodové, výsledek by byl 

4,78. Spokojenost zákazníků s reklamací by byla 95,6 %.  

 

3.3.4 Doporučení respondentů 

 

Poslední otázka (č. 10) p ed informativní části byla otev ená a umož ovala 

respondentům uvést své poznatky či doporučení ke zlepšení kvality služeb. Této možnosti 

z celého vzorku využilo pouze 1ň respondentů. Některé odpovědi, resp. návrhy se opakovaly. 

Celkem respondenti navrhli 7 doporučení: 

o větší počet vzorových kuchyní na prodejně, 

o 3D program na internetových stránkách kompatibilní s programem u prodejce, 

o občerstvení p i návštěvě studia (káva, voda), 

78%

22%

Spokojenost s reklamací
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o zlepšení navigace k prodejně, 

o zajištění parkovacího místa pro zákazníky, 

o prodloužení otevírací doby. 
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4. Návrhy a doporučení pro zlepšení kvality služeb 

 

V p edposlední kapitole této diplomové práce budou navrhnuty doporučení pro 

zlepšení kvality služeb. P edchozí část práce se zabývala vyhodnocením výsledků získaných 

hodnot z dotazníkového šet ení. V této kapitole budou tyto výsledné hodnoty či 

charakteristiky dále rozpracovány a firmě budou navrhnuty doporučení k jejím dalším 

ešením. 

I když se íká, že většinou tráví více času v kuchyni více ženy než muži, výzkum 

ukázal, že více zákazníků jsou mužského pohlaví. V tomto p ípadě by se asi firma z ejmě 

neměla tímto tvrzením zaobírat, protože je možné vycházet z p edpokladu, že muži jsou 

pouze ti, kte í kuchy  platí - ve skutečnosti ji vybírají ženy. Společnost by se dále měla 

zamě it na zákazníky st edního věku a starší. Nejpočetnější skupinou byli respondenti ve věku 

51 a více let. Celkově bylo respondentů starších ň0 let celých řň%. Velká p evaha této 

skupiny může být způsobena tím, že za izování nové kuchyně p ichází ruku v ruce se 

za izováním nové domácnosti či rekonstrukce té staré. Lidé si staví domy či rekonstruují byty 

až v době, kdy jsou finančně zajištěni, a to se většinou stává, až mají jistotu práce či jim 

dospívají děti.  

P i výběru kuchyně se zákazníci zamě ují zejména na ň faktory, a to cenu, kvalitu a 

design. Vzhledem k tomu, že kuchy ské studio RENA nabízí zejména moderní kvalitní 

kuchyně na míru, dá se očekávat, že ceny kuchyní jsou dražší než u konkurence. Pokud by 

však do svého portfolia p idala také několik stavebnicových kuchyní vyráběných hromadně, 

snížila by náklady na výrobu a mohla by prodávat i kuchyně nižších cen. Tím by se vyrovnala 

konkurenčním firmám a mohla p ilákat další zákazníky.  

Z dotazníkového šet ení vyplynulo, že se nejvíce zákazníků dozvědělo o firmě 

z internetu a od známých. Na internetu sice má kuchy ské studio hezké a poutavé stránky, 

avšak asi by to neměl být faktor, který p iláká nové zákazníky. Pokud se velké množství 

zákazníků dozvídá o firmě právě díky svým známým, je to značka kvality a spokojenosti 

zákazníku. Doporučením pro firmu je určitě zvětšit reklamu, která je nyní na bodě mrazu. 

Pouhá menší investice do reklamy nap íklad na facebooku či do billboardů či větších plakátu 

v oblasti Ostravy - Poruby by mohla zvýšit množství zákazníků.  
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Mě ení celkové spokojenosti zákazníků ukázalo, že zákazníci jsou s analyzovaným 

kuchy ským studiem spokojeni. Dle Indexu spokojenosti zákazníka je to Řň%. Dle 

samostatné otázky v dotazníku je to až ŘŘ%. I když jsou tato čísla vcelku vysoká, společnost 

se musí snažit zlepšovat kvalitu neustále. 

Pomocí metod pouze spokojenost, důležitost - spokojenost a diferenční analýza byly 

odhaleny charakteristiky či znaky, které nejsou až tak uspokojivé a je t eba se na ně zamě it.  

 

4.1 Doporučení pro oblast pobočka 

 

Spokojenost zákazníků je v této oblasti hodnocení na velmi dobré úrovni a vykazuje 

hodnotu Ř1,ř%. Nicméně dle analýzy byly zjištěny faktory, které jsou klíčové a vykazují 

pozitivní hodnotu diference, tedy větší hodnoty průměrné důležitosti než spokojenosti.  

Z mě ení bylo zjištěno, že největším problémovým znakem je parkování v blízkosti 

pobočky. I když p ímo p ed prodejnou mohou zákazníci parkovat podélně okolo hlavní 

komunikace, prodejna se nachází v obytné zóně a parkoviště je témě  vždy plné. Zákazníci 

jsou pak nuceni parkovat p i okrajích okolních ulic nebo na parkovištích podél Hlavní t ídy 

v Ostravě - Porubě. Tyto parkoviště jsou vzdáleny několik minut chůze pěšky a to nemluvíme 

o době strávené hledáním prázdného parkovacího místa. Již hledání místa snižuje pohodlí 

zákazníků a tím i jejich spokojenost. Vedení prodejny o tomto problému ví, a proto je ešení 

na místě. Vhodným ešením by bylo vybudování vlastního parkoviště u prodejny. Problémem 

však je, že poblíž nejsou žádné volné pozemky k odkoupení. Jediným možným ešením je 

tedy pronajmutí si prostoru od města Ostrava a mít tak vyhrazené parkovací stání pro klienty. 

Takové místo by pak společnost vyšlo p ibližně na Ň000 Kč za měsíc.  

Za další akční prioritu byla označena otevírací doba pobočky. V současné době je 

otevírací doba pobočky od Ř do 16 hodin. Pro zákazníky, kte í mají ve své práci pevně danou 

pracovní dobu je stihnout tyto hodiny nereálné. Proto bych doporučil prodloužit či posunout 

otevírací dobu. Možností je také mít otevírací dobu jinou v různých dnech pracovního týdne. 

Nap íklad v pondělí a úterý by mohla být otevírací doba od 10 - 1Ř hod a od st edy do pátku 

by mohla být pracovní doba stejná jako je. Jen tohle malé posunutí pracovní doby by mohlo 

velmi zvýšit spokojenost zákazníků s tímto problémem.  
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Poslední charakteristikou pro oblast pobočka, kterou by se mohla firma zabývat, je 

vzhled pobočky. I když tento znak p ímo nesouvisí s procesem prodeje kuchyní, na zákazníky 

působí zhoršenou image firmy. Vzhledem k tomu, že se prodejna nachází v p ízemí 

činžovního obytného domu, s tímto problémem moc nezmůže. Jedinou možností je polepení 

oken tak, aby se to zákazníkům líbilo. Touto skutečností se již kuchy ské studio v minulosti 

zabývalo a je těžké s ním něco udělat.  

 

4.2 Doporučení pro oblast prodejce 

 

Hodnocení personálu je podle průzkumu také na vysoké úrovni, zákazníci jsou 

spokojeni dle Indexu spokojenosti zákazníka na 83,4%. Jedinou z charakteristik, která 

nep esahuje hranici Ř0% je vcítění se prodejce do situace zákazníka. Druhým klíčovým 

znakem, kterým by se měla firma zabývat je profesionální p ístup prodejce, který i p es 

vysokou spokojenost dosahoval pozitivní hodnoty diference. 

Oba tyto faktory spolu úzce souvisí a jsou pro zákazníky velmi důležité. Kontakt mezi 

zaměstnancem a zákazníkem ve výsledku rozhoduje, či bude nákup kuchyně zprost edkován 

či nikoliv. Obě charakteristiky jsou dány zejména osobností prodejce a celkově chováním 

zaměstnance, který je v kontaktu s daným zákazníkem. S tím souvisí i motivace zaměstnance 

k práci. Aby mohla být zvýšená spokojenost zákazníků, musí být prodejce motivován 

k prodeji a musí se dob e cítit. Dá se tedy íci, že spokojenost zákazníků v této oblasti úzce 

souvisí se spokojeností prodejce. Nejdůležitější je zajistit zaměstnanci p átelské a pohodové 

prost edí, ve kterém pracuje, potom je i zaměstnanec spokojen a motivován k práci. 

Dalším návrhem je, aby zaměstnanci absolvovali větší počet odborných školení. Díky 

tomu by docházelo k větší profesionalitě zaměstnanců, zvyšování jejich osobního vzdělání a 

hlavně k stimulaci pocitů, že jsou pro firmu důležití. Kromě odborných kurzů by bylo vhodné 

prodejcům také poskytnout školení v oblasti komunikačních dovedností. Poté by zaměstnanec 

mohl lépe rozpoznávat požadavky jednotlivých respondentů a lépe by se pak dokázal vcítit do 

zákazníka. Tento fakt by nejspíše vedl k zvýšení celkové spokojenosti zákazníků. 

V současnosti existuje velké množství různých firem, nabízející školení a kurzy, které 

se zabývají komunikací či osobním rozvojem prodejců. P íkladem může být Vzdělávací 

st edisko, s.r.o., sídlící v Ostravě - Mariánských horách. Tato společnost nabízí školení, jako 
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nap .: Kurz etiky, Jak lépe zvládat stres, Úspěšná komunikace apod. Ceny za jednotlivá 

školení se pohybují v rozmezí od 1000 Kč do Ň000 Kč.  

 

4.3 Doporučení pro oblast služeb 

 

V oblasti hodnocení služeb je hodnota spokojenosti zákazníků Řň,Ň%. Z celkových 6 

charakteristik zde 5 dosahuje této hodnoty. Jedinou oblastí, se kterou jsou zákazníci méně 

spokojení, je dodací lhůta. Druhou akční prioritou byl zvolen rozsah nabízeného sortimentu. I 

když má hodnocení spokojenosti velmi vysoké (4,23), jedná se o charakteristiku, která je pro 

zákazníky tou zcela nejdůležitější.  

I pro tuto oblast bylo vymyšleno jedno doporučení, které dokáže spojit oba prioritní 

znaky dohromady a vy výsledku by mělo zvýšit celkovou spokojenost zákazníků. 

Výroba kuchyně na míru a s tím spojená dodací lhůta kuchyně se dle vedení firmy 

pohybuje v rozmezí od 5 do Ř týdnů od zadání projektu do výroby. Doba dodací lhůty je 

závislá na materiálu, který si zákazník vybere. Tento problém by šlo vy ešit již zmíněným 

p idáním stavebnicových prvků či kuchyní do sortimentu. Pokud by se všechny prvky 

kuchyně nemusely vyrábět na míru, tak by se snížila doba výroby. Takto by se snížila doba 

dodání kuchyně k zákazníkovi a stimulována první akční charakteristika. Tím, že by se do 

nabídky p idaly stavebnicové prvky či celé stavebnicové kuchyně by se také zvýšil rozsah 

sortimentu. I když zde není jistota, že stavebnicové kuchyně budou lepší či kvalitnější, určitě 

by byla spokojenost zákazníka zvýšena, protože by měl pocit většího výběru sortimentu.  
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5. Závěr 

 

Diplomová práce byla zamě ena na analýzu spokojenosti zákazníků s kvalitou služeb 

v kuchy ských studiích. Hodnocení proběhlo v kuchy ském studiu RENA, sídlící v Ostravě - 

Porubě. Cílem diplomové práce bylo navrhnout vhodná doporučení, které povedou ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků a zvýšení kvality služeb. Tyto návrhy vzešly z výsledných hodnot 

mě ení zákazníků, které proběhlo pomocí dotazníkové šet ení s účastí 60 respondentů. 

Práce je celkově rozčleněna do t í kapitol. První kapitola je teoretická část, která je 

věnována základním pojmům a východiskům, které úzce souvisí se spokojeností zákazníků. 

První část této kapitoly probírá témata a definice jako kvalita, zákazník, služby, spokojenost a 

podobně. Druhá část teoretické části vymezuje mě ení spokojenosti, jeho postupy, realizaci a 

vyhodnocování. 

Druhá kapitola začíná p edstavením kuchy ského studia, ve kterém byl průzkum 

prováděn. Následuje analýza spokojenosti zákazníků pomocí několika metod. Nejd íve jsou 

použity metody pouze spokojenost, důležitost - spokojenost a diferenční analýza pro t i 

mě ené oblasti, a to hodnocení pobočky, hodnocení prodejce a hodnocení služeb. Poté je 

mě ena celková spokojenost pomocí indexu spokojenosti zákazníka. Na konci kapitoly jsou 

výsledky analýzy vyhodnoceny. Tato část diplomové práce obsahuje vyhodnocení struktury 

zákazníků, vyhodnocení spokojenosti zákazníků v jednotlivých oblastech a určení kritických 

oblastí pro zlepšení spokojenosti zákazníků. Vyhodnocena je samoz ejmě také celková 

spokojenost zákazníků. 

V poslední kapitole jsou jednotlivé klíčové charakteristiky rozděleny dle hodnocených 

oblastí a jsou pro ně vymyšleny návrhy a doporučení, jak je zlepšit a docílit tak větší celkové 

spokojenosti zákazníků. 

Analýza spokojenosti zákazníků ukázala, že zákazníci jsou se službami kuchy ského 

studia RENA velmi spokojeni. Celková spokojenost je dle Indexu spokojenosti zákazníka 

Řň%. Pokud dojde k hodnocení jednotlivý faktorů, tak si zákazníci nejvíce pochvalují čistotu 

pobočky, zdvo ilé chování personálů, vzhled prodejce, možností plateb a dopravních 

možností. Tyto hodnoty se pohybují až okolo ř0%. Naopak nejméně spokojeni jsou zákazníci 

s parkovacími místy poblíž pobočky, otevírací dobou, vzhledem pobočky, vcítěním se 

prodejce do situace klienta, profesionálním p ístupem personálu, dodací lhůtou a rozsahem 
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sortimentu. Pro tyto znaky byly vytvo eny návrhy na zlepšení a byly p edány vedení 

společnosti.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 -Dotazník - spokojenost zákazníků se službami kuchyňských studií 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
v rámci vypracování diplomové práce a zvyšování kvality poskytovaných služeb 
v kuchy ských studiích Vás prosím o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník je zcela 
anonymní a můžete v něm vyjád it své hodnocení a podněty, které povedou ke změně a 
zkvalitnění služeb.  

P edem děkuji za Váš čas.  
Bc. Lukáš Hájek 

 
1. Jak jste se dozvěděl/a o tomto kuchyňském studiu? (Zaškrtněte jednu možnost) 

 z reklamy 
 z internetu 
 od známých 
 náhodně 

 
2. Který faktor je pro Vás nejdůležitější při koupi kuchyně? (Zaškrtněte jednu možnost) 

 cena 
 kvalita 
 design 
 původ kuchyně 
 jistota záručních oprav 
 zkušenosti s p edchozím nákupem 
 jiné 

 
3. Hodnocení pobočky. V rozmezí škály 1 - 5 zakroužkujte spokojenost a důležitost 

jednotlivých znaků. 1 znamená nejmenší spokojenost či důležitost a 5 znamená největší 
spokojenost a důležitost.  

Spokojenost    Důležitost 
Umístění pobočky  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Vzhled pobočky   1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Parkování    1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Otevírací doba  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Vnit ní vybavení   1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Orientace na prodejně  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Čistota pobočky  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
 
4. Hodnocení prodejce. V rozmezí škály 1 - 5 zakroužkujte spokojenost a důležitost 

jednotlivých znaků. 1 znamená nejmenší spokojenost či důležitost a 5 znamená největší 
spokojenost a důležitost. 

Spokojenost    Důležitost 
Zdvo ilé chování  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Profesionální p ístup  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
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Odborné znalosti  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Vzhled prodejce  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Komunikace prodejce  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Vcítění se do klienta  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
5. Hodnocení služeb. V rozmezí škály 1 - 5 zakroužkujte spokojenost a důležitost 

jednotlivých znaků. 1 znamená nejmenší spokojenost či důležitost a 5 znamená největší 
spokojenost a důležitost. 

Spokojenost    Důležitost 
Možnosti platby  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Rozsah sortimentu  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Dopravní služby  1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Dodací lhůta   1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Rozsah služeb   1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
Cenová úrove    1    2    3    4    5                     1    2    3    4    5 
 
6. Reklamoval/a jste zboží nebo část zboží zakoupené v této prodejně? (Zaškrtněte jednu 

možnost) 
 ANO 
 NE  

Pokud jste zaškrtl/a odpověď ne, prosím neodpovídejte na následující otázku a pokračujte 
bodem č. Ř 

 

7. Pokud jste reklamoval/a zboží nebo jeho část, byl/a jste s procesem reklamace 
spokojen? (Zaškrtněte jednu možnost) 

  Určitě ANO   Spíše ANO    Nevím   Spíše NE              Určitě NE   
 

8. Jste celkově spokojen/a s návštěvou a nákupem v této prodejně? (Zaškrtněte jednu 
možnost) 

  Určitě ANO   Spíše ANO    Nevím   Spíše NE              Určitě NE   
 

9. Doporučil/a byste tuto prodejnu svým známým? (Zaškrtněte jednu možnost) 

  Určitě ANO   Spíše ANO    Nevím   Spíše NE              Určitě NE   
 
10. Existuje něco, co by se dalo zlepšit či co by zvýšilo Vaši spokojenost? (Zde můžete 

uvést své poznatky či doporučení) 

……………………………………………………………………………………………… 
11. Informace o klientovi. (Zaškrtněte vždy jednu možnost) 

Věk   Pohlaví  Dosažené vzdělání  
 Do 20 let   Muž    Základní 
 21 - 30 let   Žena    St edoškolské 
 31 - 40 let      Vysokoškolské 
 41 - 50 let 
 51 a více 

 
Mockrát děkuji za Vaši pomoc a strávený čas vyplňováním dotazníku.  
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Příloha č. 2 - Vyplněný dotazník 
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Příloha č. 3 - Výsledky dotazníku 

 

1. Jak jste se dozvěděl o tomto kuchy ském studiu? 

z reklamy z internetu od známých náhodně  
5 27 20 8 

2. Který faktor je pro Vás nejdůležitější p i koupi kuchyně? 

cena kvalita design původ nábytku záruka zkušenosti jiné 

14 12 10 7 10 5 2 

ň. Hodnocení pobočky - spokojenost 

Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 
ň.1 Umístění pobočky 0 3 14 21 22 4,03 

3.2 Vzhled pobočky 2 9 15 19 15 3,60 

3.3 Parkování 3 10 27 10 10 3,23 

3.4 Otevírací doba 0 5 10 15 30 4,17 

ň.5 Vnit ní vybavení 0 0 5 18 37 4,53 
3.6 Orientace na 
prodejně 

0 1 6 22 31 4,38 

ň.7 Čistota pobočky 0 0 0 18 42 4,70 

Celkem 5 28 77 123 187 4,08 

3. Hodnocení pobočky - důležitost 
Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 
ň.1 Umístění pobočky 1 3 8 32 16 3,98 

ň.Ň Vzhled pobočky 1 5 13 31 10 3,73 

3.3 Parkování 0 5 7 15 33 4,27 

3.4 Otevírací doba 0 0 15 6 39 4,40 

ň.5 Vnit ní vybavení 0 2 13 30 15 3,97 
3.6 Orientace na 
prodejně 0 6 20 26 8 3,60 

ň.7 Čistota pobočky 0 0 11 12 37 4,43 

Celkem 2 21 87 152 158 4,05 

4. Hodnocení prodejce - spokojenost  

Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 
4.1 Zdvo ilé chování 0 0 6 26 28 4,37 
4.2 Profesionální 
p ístup 0 1 9 35 15 4,07 

4.3 Odborné znalosti 0 3 11 13 33 4,27 

4.4 Vzhled prodejce 0 0 4 28 28 4,40 
4.5 Komunikace 
prodejce 1 2 10 11 36 4,32 
4.6 Vcítění se do 
klienta 0 7 15 30 8 3,65 

Celkem 1 13 55 143 148 4,18 

4. Hodnocení prodejce - důležitost 
Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 
4.1 Zdvo ilé chování 0 0 7 25 28 4,35 
4.2 Profesionální 
p ístup 0 0 2 32 26 4,40 

4.3 Odborné znalosti 0 0 6 24 30 4,40 

4.4 Vzhled prodejce 1 4 22 18 15 3,70 
4.5 Komunikace 
prodejce 0 0 11 27 22 4,18 
4.6 Vcítění se do 
klienta 0 0 15 12 33 4,30 

Celkem 1 4 63 138 154 4,22 

5. Hodnocení služeb - spokojenost 

Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 
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5.1 Možnosti platby 0 0 4 27 29 4,42 

5.2 Rozsah sortimentu 0 1 9 25 25 4,23 

5.ň Dopravní služby 0 1 3 23 33 4,47 

5.4 Dodací lhůta 2 4 15 27 12 3,72 

5.5 Rozsah služeb 0 1 11 21 27 4,23 

5.6 Cenová úrove  0 1 9 32 18 4,12 

Celkem 2 8 51 155 144 4,20 

5. Hodnocení služeb - důležitost 
Hodnocení 1 2 3 4 5 průměr 
5.1 Možnosti platby 0 4 13 22 21 4,00 

5.2 Rozsah sortimentu 0 0 6 22 32 4,43 

5.ň Dopravní služby 0 3 12 25 20 4,03 

5.4 Dodací lhůta 0 2 8 21 29 4,28 

5.5 Rozsah služeb 0 0 15 26 19 4,07 

5.6 Cenová úrove  0 0 11 19 30 4,32 

Celkem 0 9 65 135 151 4,19 

6. Reklamoval/a jste někdy zboží zakoupené v této prodejně? 

ano ne 

9 51 

7. Pokud jste reklamoval/a zboží nebo jeho část, byl/a jste spokojen? 

Slovní hodnocení Určitě ANO Spíše ANO Nevím Spíše NE Určitě NE průměr 
Bodové hodnocení 5 4 3 2 1   

Celkem 7 2 0 0 0 4,78 

Ř. Jste celkové spokojen/a s návštěvou a nákupem v této prodejně? 

Slovní hodnocení Určitě ANO Spíše ANO Nevím Spíše NE Určitě NE průměr 
Hodnocení 5 4 3 2 1   

Celkem 37 16 6 1 0 4,45 

ř. Doporučil/a byste tuto prodejnu svým známým? 

Slovní hodnocení Určitě ANO Spíše ANO Nevím Spíše NE Určitě NE průměr 
Hodnocení 5 4 3 2 1   

Celkem 28 18 12 2 0 4,20 

10. Otev ená otázka - doporučení a návrhy 

11. Informace o klientovi 

Muž Žena 

  

Do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 a více let 

34 26 1 3 16 17 23 

Základní vzdělání St ední vzdělání Vysokoškolské vzdělání 
  4 33 23 
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Příloha č. 4 - Index spokojenosti zákazníka - Tabulky, výpočty a výsledky  

 

Hodnocení důležitost - Ik spokojenost - Sk Wk Sk * Wk 

ň.1 Umístění pobočky 3,98 4,03 0,010 0,041 
ň.Ň Vzhled pobočky 3,73 3,60 0,009 0,034 
3.3 Parkování 4,27 3,23 0,011 0,035 
3.4 Otevírací doba 4,40 4,17 0,011 0,047 
ň.5 Vnit ní vybavení 3,97 4,53 0,010 0,046 
3.6 Orientace na 
prodejně 

3,60 4,38 
0,009 0,040 

ň.7 Čistota pobočky 4,43 4,70 0,011 0,053 
4.1 Zdvo ilé chování 4,35 4,37 0,011 0,048 
4.2 Profesionální 
p ístup 

4,40 4,07 
0,011 0,045 

4.3 Odborné znalosti 4,40 4,27 0,011 0,048 
4.4 Vzhled prodejce 3,70 4,40 0,009 0,041 
4.5 Komunikace 
prodejce 

4,18 4,32 
0,011 0,046 

4.6 Vcítění se do 
klienta 

4,30 3,65 
0,011 0,040 

5.1 Možnosti platby 4,00 4,42 0,010 0,045 
5.2 Rozsah sortimentu 4,43 4,23 0,011 0,048 
5.ň Dopravní služby 4,03 4,47 0,010 0,046 
5.4 Dodací lhůta 4,28 3,72 0,011 0,040 
5.5 Rozsah služeb 4,07 4,23 0,010 0,044 
5.6 Cenová úrove  4,32 4,12 0,011 0,045 

Ik 78,85 
 

ISZ      0,8301437     

 

Oblast pobočka 

Hodnocení 
důležitost - 

Ik 
spokojenost - Sk Wk Sk * Wk 

ň.1 Umístění pobočky 3,98 4,03 0,028 0,113 
ň.Ň Vzhled pobočky 3,73 3,60 0,026 0,095 
3.3 Parkování 4,27 3,23 0,030 0,097 
3.4 Otevírací doba 4,40 4,17 0,031 0,129 
ň.5 Vnit ní vybavení 3,97 4,53 0,028 0,127 
ň.6 Orientace na prodejně 3,60 4,38 0,025 0,111 
ň.7 Čistota pobočky 4,43 4,70 0,031 0,147 

 
28,383 

  
0,819 

 

Oblast prodejce 
 
 

    Hodnocení 
důležitost - 

Ik 
spokojenost - Sk Wk Sk * Wk 

4.1 Zdvo ilé chování 4,35 4,37 0,034 0,150 
4.2 Profesionální p ístup 4,40 4,07 0,035 0,141 
4.3 Odborné znalosti 4,40 4,27 0,035 0,148 
4.4 Vzhled prodejce 3,70 4,40 0,029 0,129 
4.5 Komunikace prodejce 4,18 4,32 0,033 0,143 
4.6 Vcítění se do klienta 4,30 3,65 0,034 0,124 

 
25,333 

  
0,834 
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Oblast služeb 
 

Hodnocení 
důležitost - 

Ik 
spokojenost - Sk Wk Sk * Wk 

5.1 Možnosti platby 4,00 4,42 0,032 0,139 
5.2 Rozsah sortimentu 4,43 4,23 0,035 0,148 
5.ň Dopravní služby 4,03 4,47 0,032 0,142 
5.4 Dodací lhůta 4,28 3,72 0,034 0,126 
5.5 Rozsah služeb 4,07 4,23 0,032 0,136 
5.6 Cenová úrove  4,32 4,12 0,034 0,140 

 
25,133 

  
0,832 
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Příloha č. 5 - Celková spokojenost respondentů, otázka č. 8 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Příloha č. 6 - Doporučení prodejny, otázka č. 9 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování
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