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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na vývoj a historii kauzálních modelů pro 

hodnocení spokojenosti zákazníka s výrobky a sluţbami. Představit vyuţití těchto modelů 

především jako nástrojů pro národní a mezinárodní benchmark a nefinanční hodnocení 

podniků. Věnovat pozornost národním indexům spokojenosti ACSI a EPSI Rating 

s důrazem na výsledky evropských studií v oblasti bankovních sluţeb a mobilních 

operátorů s porovnáním výsledků z České republiky.  

 

 

Abstract 

The main aim of the bachelor thesis is to focus on the development and the history of 

causal models used for evaluation of customers’ satisfaction with products and services. To 

present the utilization of such models particularly as tools for national and international 

benchmarks and non-financial reporting of companies. To pay attention to national indices 

of contentment ACSI and EPSI Rating with emphasis on the results of European studies in 

the area of bank services and mobile telecommunications in comparison with the results 

from the Czech Republic. 
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Úvod 

O úspěšnosti organizace na trhu rozhodují především zákazníci, proto je nezbytné správně 

identifikovat poţadavky, potřeby a očekáváních spotřebitele, pravidelně monitorovat 

zákaznickou spokojenost a následně zvyšovat úroveň výrobků a sluţeb organizace. 

Výzkumy spokojenosti slouţí firmám, které na základě informací z nich získaných 

zaujímají stanoviska a přijímají potřebná opatření, např. změnu cenové politiky, úpravu 

designu produktu nebo personální změny. Tyto kroky ovlivňují činnosti organizace a 

odráţejí se zpět k dříve dotazovanému zákazníkovi ve formě kvalitnějšího produktu.   

Proto smyslem výzkumů spokojenosti zákazníků by mělo být zlepšování. Nejen 

dodavatelé, ale i spotřebitelé by měli přistupovat k průzkumům spokojenosti se 

zodpovědností, protoţe vyjádřit se oficielně a efektivně ke spotřebitelským otázkám má 

zákazník moţnost pouze v případě reklamace (vlastní zákaznická iniciativa) a v případě 

průzkumů spokojenosti. V porovnání s reklamací působí výzkumy spotřebitelské 

spokojenosti mnohem preventivněji, jelikoţ poskytují organizacím důleţité informace o 

zákaznickém vnímání kvality, image apod. a mohou odhalit nastupující problémy 

s odbytem.  

Existuje mnoho metod jak zákaznickou spokojenost měřit. Není úkolem této práce 

zabývat se známými metodami, budou zde zmíněny jen okrajově v úvodní části. Cílem této 

bakalářské práce je zaměřit se na historii a metodiky vybraných kauzálních modelů 

v měření spokojenosti zákazníků na národní respektive mezinárodní úrovni a také 

shromáţdit a ucelit informace o této problematice.  

Uvedu vývoj a výsledky dvou partnerských kauzálních modelů, amerického indexu 

spokojenosti ACSI a evropského indexu EPSI Rating. Objasním důvody proč měřit 

spokojenost právě kauzálními modely a vysvětlím hlavní přínosy těchto metodik. Dále 

představím srovnání národních a odvětvových výzkumů metodikou EPSI Rating a 

zaměřím se na oblasti pouţití modelu EPSI v podmínkách ČR. V závěru práce budou 

prezentovány hlavní výsledky průzkumů spokojenosti v sektoru bankovnictví a telefonních 

sluţeb v ČR se srovnáním s evropskými statistikami.  
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1. Vymezení základních pojmů k tematice spokojenosti zákazníka 

Jedním z respektovaných principů moderního managementu jakosti je i princip zaměření 

na zákazníka. Ten je obsaţen i v nových normách ISO ř. 9000. Norma ČSN EN ISO 9000 

uvádí: „Organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají rozumět současným a 

budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich poţadavky a snaţit se předvídat jejich 

očekávání“. Je zřejmé, ţe organizace, které se snaţí tento princip efektivně naplňovat, musí 

systematicky: 

 zkoumat poţadavky svých zákazníků (i zákazníků konkurence), 

 rychle a efektivně plnit tyto poţadavky a 

 zkoumat to do jaké míry dodané produkty vyhovují potřebám a očekáváním 

zákazníků. 

Poslední z procesů se označuje jako měření a monitorování spokojenosti zákazníků. [1] 

Nepřítomnost stíţností ze strany zákazníka nelze chápat jako projev spokojenosti, 

stejně jako mnoţství reklamací nedostatečně vypovídá o zákaznické nespokojenosti. 

Spotřebitel si nepřichází stěţovat z  osobního důvodu, např. není zvyklý prezentovat svoje 

stíţnosti, reklamaci vyjádřit nemůţe, z důvodu velké vzdálenosti, apod.  

Rychlé vyřízení reklamace můţe naopak zákazníka přesvědčit, o znovu zakoupení zboţí, 

se kterým byl zprvu nespokojen, protoţe vstřícným vyřízením stíţnosti se image firmy 

zlepší. Stíţnosti, o kterých organizace neví, jsou pravou hrozbou a organizace se o nich 

dozvídají často aţ ve chvíli, kdyţ je zákaznické prostředí jiţ dostatečně nasyceno těmito 

negativními referencemi. V takovém případě je velice obtíţné zákazníka přesvědčit ke 

komunikaci a náklady vynaloţené na znovuzískání zákazníka jsou mnohonásobně vyšší 

neţ náklady na jeho udrţení, nemluvě o ztrátě jména na trhu. Proto je nutné zabývat se 

mírou vnímání produktu zákazníkem do hloubky a zajistit pravidelnou zpětnou vazbu ze 

strany kupujícího pomocí vhodných komunikačních metod. [1] [2] 

Cílem kaţdé dobře prosperující firmy je mít spokojené, loajální a s organizací 

spolupracující zákazníky. Takový stav je podmíněn prací, kvalitou produktů ale také 

vhodnou komunikací směrem ke spotřebiteli. Abychom dobře porozuměli celé této 

problematice, bude nutné si nejdříve nadefinovat základní pojmy.  
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1.1 Definice 

Vybrané definice z ČSN EN ISO 9000: 

Spokojenosti zákazníka: Vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho poţadavků. 

Zákazník: „Organizace nebo osoba, která přijímá produkt“. Vůči organizaci se rozlišuje 

zákazník externí a interní (zaměstnanec).  

Organizace: Skupina zaměstnanců a vybavení s uspořádáním povinností, pravomocí a 

vztahů. 

Zainteresovaná strana: osoba nebo skupina, která má zájem na výkonnosti nebo úspěchu 

organizace. 

Produkt je normou ČSN EN ISO 9000 stručně popsán jako „výsledek procesu“ a je 

rozčleněn  na: 

Sluţby (např. přeprava) 

Software (např. počítačový software) 

Hardware (např. mechanická část motoru) 

Zpracované materiály (např. mazivo).         [10] 

 

Definice zákazníka podle T. Baťi „Náš zákazník – náš pán“:  

Zákazník je jediným smyslem a účelem výroby. Zákazník je zdrojem konstrukce, designu, 

výroby, prodeje a strategie podniku. Zákazník má vţdy pravdu, i kdyţ ji nemá. Je 

podnikatel pouze pasivním slouţícím zákazníka, prostým odrazem jeho přání, nálad a 

očekávání? Zdaleka ne. Zákazníka lze uspokojit nad jeho očekávání, splnit přání, které 

ještě neznal a vyhovět náladám, které se teprve projevují – originalitě, tvořivosti a 

předvídavosti podnikatele zákazník meze neklade.[1] 

 

Externího zákazníka bych definoval jako zainteresovanou stranu, která nutí organizaci 

vytvářet produkty a koupí těchto produktů jí přináší zisk. Měřením spokojenosti zákazníka 

získáváme obraz nejen o stupni plnění nebo splnění poţadavků zákazníka, ale vypovídá 

také o jeho potřebách a prioritách.  
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1.2 Spokojenost zákazníka 

K nákupu výrobku nebo sluţby nás vedou vlastní pocity, potřeby plynoucí z nedostatku, 

zkušenosti z předchozích nákupů apod. Kaţdý jednotlivec si před nákupem utváří určitou 

budoucí představu o nakupovaném produktu. Po nákupu zákazník vnímá reálnou hodnotu 

toho, co získal a právě porovnání svých původních poţadavků a vnímané reálné hodnoty 

v něm vzbuzuje pocity spokojenosti nebo nespokojenosti.[2] 

   

Spokojenost zákazníka, respektive spotřebitele výrobku či sluţby, lze definovat jako 

emocionální odezvu vztahující se k hodnocení rozdílu mezi předchozí zkušeností či 

očekáváním a skutečnou zkušeností s produktem. Jako taková zahrnuje několik aspektů, se 

kterými můţe být zákazník spokojen či nespokojen – spokojenost lze z obecného hlediska 

hodnotit:  

 S produkty organizace 

 S určitými aspekty produktů organizace 

 S organizací, zastoupením 

 S průběhem obchodní komunikace 

 Se vztahem organizace se zákazníkem před uskutečněním nákupu 

 Se vztahem organizace se zákazníkem po uskutečnění nákupu  

(obchodního případu) [3] 
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Obr. 1 Model spokojenosti zákazníka [2] 

 

Pro tento model platí vztah: MSZ = f (X).  

MSZ… označuje míru spokojenosti zákazníka. MSZ je funkcí rozdílů mezi zákaznickými 

poţadavky a zákazníkem vnímanou hodnotou. 

 X …vyjadřuje rozdíl mezi poţadavky a reálnou hodnotou.[2] 

 

 

Poţadavky zákazníka 

Zákazníkem vnímaná hodnota 

Současné vlastní 

potřeby a očekávání 
Minulé zkušenosti Informace z okolí 
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Systém managementu jakosti dodavatele 

Stíţnosti 

Reklamace 

Loajalita zákazníka 

Ztráta zákazníka 
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1.3 Loajalita zákazníka 

Je definovaná jako „způsob chování zákazníka projevující se na trhu zejména dvěma 

důsledky: opakovanými objednávkami a pozitivními referencemi do okolí.“  

Loajalita můţe rovněţ být znázorněna délkou udrţení zákazníka, tzn., čím déle zákazník 

zůstane spokojený a věrný u organizace, tím se stává hodnotnějším. [2] 

Byly definovány tyto hlavní faktory loajality zákazníků v konkurenčním prostředí: 

 potěšení  

 naprostá spokojenost zákazníka 

 pozice dodavatele na trhu 

 míra vzájemné závislosti dodavatele a zákazníka 

 setrvačnost a pohodlnost zákazníka     [2] 

 

1.4 Vztah mezi loajalitou a spokojeností 

Z výše popsaných pojmů a definic lze vyvodit, ţe loajalita je pro organizaci 

nejdůleţitějším aspektem ve vztahu k zákazníkovi a je do jisté míry projevem 

spotřebitelské spokojenost. Loajalitu a spokojenost však nezle dávat do ekvivalentního 

vztahu. Spokojenost zákazníků je pouze předpokladem, který zvyšuje pravděpodobnost 

loajality. Cílem organizace je dlouhodobá, permanentní loajalita zákazníka. Lze ji vnímat 

jako důsledek nejvyšší úroveň spokojenosti. Ideál dlouhodobé loajality má ve skutečnosti 

k realitě poměrně daleko.  

Spojitost mezi těmito dvěma pojmy výstiţně znázorňuje tzv. matice spokojenosti a 

loajality, která pouţívá připodobnění. Loajalitu lze do určité míry předvídat právě na 

základě spokojenosti, kterou je nutné pravidelně monitorovat. [2] [3] 
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Obr. 2 Vztah mezi spokojeností a loajalitou (modely měření a zlepšování spokojenosti) [3] 

 

 

Skokani: při velké konkurenční nabídce, malé rozdílnosti v hodnotě pro zákazníka a 

nezatíţenosti stereotypy se budou snaţit velmi často měnit značku nakupovaných 

produktů. 

 

Králové: jejich vysoká míra spokojenosti se ztotoţňuje s jejich věrností k dodavateli. 

 

Běženci: jsou nespokojení zákazníci. Jedná se o typické ztracené zákazníky, dostávají-li 

lepší nabídku, odcházejí ke konkurenci. 

 

Vězňové: z důvodu neexistence konkurenční nabídky, stereotypů v chování jsou tito 

zákazníci nuceni zůstat klienty i přes nízkou úroveň spokojenosti. [2] 
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2. Přístupy zjišťování spokojenosti zákazníka 

Existuje řada přístupů měření spokojenosti zákazníků. Pro názornost stručně uvádím 

několik známých způsobů monitoringu spokojenosti. Cílem této práce je zaměřit se na 

modely měření zákaznické spokojenosti.  

 

Průzkumy spokojenosti zákazníků 

Jsou realizovány prostřednictvím telefonického, písemného nebo online dotazování. Méně 

pomocí interaktivních hlasových systémů. Tyto postupy jsou označovány jako 

„Trackingové studie“ a mohou být uskutečňovány jednorázově, nebo pravidelně, většinou 

zjišťují příčiny spokojenosti nebo nespokojenosti. [3] 

 

Výzkum motivace 

Prověřuje především stávající systémy měření spokojenosti zákazníků. Základním 

principem výzkumu motivace jsou hloubkové rozhovory či skupinové diskuze se 

zákazníky a zaměstnanci organizace. [3] 

 

Mystery shoping (fiktivní nakupování) 

Jedná se o předstíraný nákup prováděný vyškolenými pracovníky „mystery shopery“. 

Metoda mystery shoping je formou špionáţe, kterou si objednává organizace za účelem 

zjištění kvality prodeje výrobků a poskytování sluţeb. [3] 

 

Systémy stížností a návrhů 

Zákazníci jsou pobízeni, aby svou případnou nespokojenost okamţitě vyjádřili písemně, 

telefonicky nebo jiným způsobem. Tyto systémy spoléhají na vlastní aktivitu zákazníků.  

[3] 

 

Analýza ztracených zákazníků 

Společnosti by měly zjistit a analyzovat důvody zákazníků, které vedly k ukončení 

nakupování produktů. Takové informace vypovídají o kvalitě řízení spokojenosti a 

loajality.  Analýza ztracených zákazníků bývá časově i finančně náročná také proto, ţe 

není jednoduché se ztraceným spotřebitelem komunikovat. [3] 
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2.1 Modely měření spokojenosti 

Do oblasti průzkumu spokojenosti zákazníka patří i tzv. modelování spokojenosti. 

Model měření spokojenosti zákazníka poskytuje plán, podle kterého je nutno při výzkumu 

postupovat. Rozlišujeme dva základní typy modelů měření spokojenosti zákazníka: 

Makro modely povaţujeme za kauzální modely
1
, ty jsou sestaveny z prvků (proměnných) 

do formy síťových vztahů. Za takové proměnné povaţujeme např. image firmy, vnímanou 

kvalita apod. Příklad takového modelu je znázorněn obr. 3.  

Mikro modely podrobně zkoumají jednotlivé prvky konceptu měření spokojenosti a 

loajality zákazníka. [3] 

 

 

Obr. 3 Vzor modelu spokojenosti a loajality zákazníka z ekonomické perspektivy. [3] 

 

1
Kauzální modely vyuţívají vztah dvou jevů, vztah příčiny a následku (za příčinu 

označujeme jev předcházející, za následek jev následující). Jestliţe předpokládáme, ţe po 

příčině nastane následek vţdy, nebo má velkou šanci nastat, můţeme takový vztah označit 

jako kauzální. Potom souvislost mezi příčinou a následkem lze vyjádřit statisticky, např. 

korelací. Typickým příkladem kauzálních vztahů jsou přírodní zákony. Koncepty kauzality 

se nacházejí ve všech oborech vědní teorie jako: psychologie, sociologie, inţenýring, 

právo, medicína atd. [20] 
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3. Vývoj modelů měření spokojenosti zákazníka 

Následující kapitoly budou věnovány vzniku a vyuţívání kauzálních modelů 

v monitorování spokojenosti. Tato práce se zaměří jen na vybrané modely, jelikoţ existuje 

řada metodik kauzálního modelování.  

 

Dřívější marketingové výzkumy posuzovaly spokojenost zákazníka pouze na základě 

zkušenosti spotřebitele s produktem případně jeho servisem.  Pozdější zkoumání se 

zaměřovala na vztah mezi vnímanou kvalitou a spokojeností a dále na úlohu emocí 

v hodnocení spokojenosti. 

V devadesátých letech dvacátého století se způsoby monitorování spokojenosti, začaly více 

zaměřovat na ekonomickou psychologii
2
. Začal být vyuţíván přístup kumulativní 

spokojenosti, ta nehodnotí spokojenost zákazníků odděleně, podle jednotlivých obchodních 

případů, ale zaměřuje se na celkovou spokojenost spotřebitele, která se odráţí v mnoha 

vzájemně provázaných činitelích. 

 Tento přístup zkoumá spokojenost na základě celkové zkušenost s produktem, 

kterou zákazník doposud zaţil. Hlavní výhodou metodiky kumulativní spokojenosti je její 

kauzalita, tj. schopnost předvídat následné chování zákazníka a tím i ekonomickou 

výkonnost podniku. Spotřebitelé se rozhodují o znovu zakoupení výrobku na základě 

celkové spotřebitelské zkušenosti do doby zamýšleného nového nákupu produktu, a ne jen 

podle dílčího nákupu či obchodního případu. Do celkové spotřebitelské zkušenosti lze 

zahrnout i reference k výrobku od jiných spotřebitelů. [4] 

Výsledky výzkumu spokojenosti jsou jedním z ukazatelů zdraví ekonomiky státu a 

tvoří jednu část průzkumu celkové kvality ţivota jednotlivce ve společnosti. Ostatní oblasti 

zkoumání se zabývají hodnocením zdraví, politické svobody a stability.  

Hodnocení spokojenosti zle rozdělit do tří hlavních částí:  

 spokojenost se zaměstnáním,  

 hodnocení příjmů,  

 a spotřebitelskou spokojenost – spokojenost zákazníka. [4] 

 

2
Ekonomická psychologie: Jedná se o začínající vědní disciplínu, která spojuje, jak název 

napovídá, poznatky psychologie a ekonomie, „objevuje psychologické v ekonomickém. 

Ekonomická psychologie se zabývá finančními toky od domácností k firmám a následnými 

problémy, které takto vznikají. [13] 
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Metody výzkumů spokojenosti se vyvíjely a jednotlivé studie poskytovaly cenné informace 

pro strategické plánování podniků. Tyto metodiky vyhovovaly potřebám srovnávání 

výsledků hospodaření podniků, respektive států a vedly ke vzniku národních indexů 

spokojenosti zákazníka (NISZ). [4] 

Národní indexy spokojenosti dávají celostátní odhad o tom jak dobře organizace (a 

průmyslová odvětví jako celek) uspokojují své zákazníky. Podobně jako index 

produktivity měří index spokojenosti ekonomickou výkonnost, však s tím rozdílem, ţe 

produktivita je ukazatelem mnoţství, zatím co spokojenost se vztahuje ke kvalitě (z 

pohledu zákazníka). [14] 

3.1 Historický vývoj národních indexů spokojenosti zákazníka 

První index spokojenosti na národní úrovni zavedlo v roce 1989 Švédsko.  

V návaznosti na švédské průzkumy a zkušenosti vznikl v USA index ACSI (The American 

Customer Satisfaction Index), který byl představen v roce 1994 jako výsledek zkoumání 

dvou set firem z 34 průmyslových odvětví. Na úspěchy amerického modelu navázala 

koncem devadesátých let minulého století i Evropská Unie.  V dalších letech zavedly 

indexy spokojenosti další státy světa např. Norsko, Nový Zéland, Rakousko, Korea, 

Taiwan, Dánsko, přičemţ vycházely z poznatků amerického a evropského přístupu. [4] 

3.2 SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer) model 

Švédský index spokojenosti zákazníka SCSB se týkal spotřeby a nákupu produktů na 

domácím trhu. K odvození indexu spokojenosti byl vytvořen kauzální model, viz obr. 4. 

Výzkum zahrnoval hodnocení přibliţně 130 firem z 32 průmyslových odvětví. Cílem 

specialistů bylo výzkumem pokrýt dostatečné mnoţství firem, s celkovým pokrytím trhu 

alespoň z 70%. [4][14] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 4. Původní SCSB model 
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3.2.1 Popis modelu SCSB 

Švédský model na obr. 4 charakterizuje 5 úrovní (proměnných), ty se nazývají drivery 

(faktory) spokojenosti a jsou povaţovány za latentní (skryté) proměnné definované 

soustavou specificky strukturovaných otázek, na které zákazník vhodnou formou 

odpovídá. Princip kauzálního modelu SCSB později převzaly modely popsané 

následujícími kapitolami.  

Jednotlivé drivery spojují vazby (znázorněné šipkami) s logickým sledem, viz obr. č. 4. 

Vztah mezi proměnnými modelu je povaţován za kauzální.  Původní model SCSB 

znázorňuje dva hlavní faktory, které předcházejí „Spokojenosti zákazníka“ představenou 

indexem spokojenosti CSI (Customer Satisfaction Index). Předcházejícími drivery 

spokojenosti jsou: 

 „Vnímaná hodnota“ tj. představa zákazníka o produktu a  

 „Očekávání zákazníka“ s ohledem na vnímanou hodnotu. Očekávání zákazníka je 

pro tento model definováno jako předpokládaná budoucí zkušenost zákazníka s 

produktem a souvisí s reklamou a referencemi.   

Loajalita je v modelu povaţována za hlavní proměnnou, odráţí spokojenost zákazníka v 

trvalé ziskovosti podniku. Nízké mnoţství stíţností zvyšuje spokojenost a zároveň zvyšuje 

loajalitu. [4] [14] 

3.2.2 Cíle SCSB 

Výsledky švédského modelu měly poskytnout informace pro: 

 Srovnávání průmyslových odvětví. Vládní organizace sbírají informace o 

problémech s kvalitou v různých průmyslových sektorech, tyto jsou pak pouţity 

posouzení produktivity, moţností a schopností těchto sektorů.  

 Srovnávání jednotlivých firem s průměrem daného průmyslového odvětví. 

Společnosti s vyšším mnoţstvím spokojených zákazníků mají před sebou zřejmě 

světlejší budoucnost. 

 Časová srovnávání. Sledování trendů spokojenosti spotřebitelů v porovnání s 

indexy výkonnosti, nebo v závislosti na vývoji politické situace. 

 Dlouhodobé předpovědi výkonnosti jako informace pro investory. 



22 

 

        Tabulka 1 [14] 

 Odpovědi na specifické otázky. Citlivost firem na zákaznickou spokojenost. Efekty 

celkové kvality a ceny. Dopady zákaznického očekávání. Nezbytný nárůst kvality k 

navrácení nespokojených klientů. [14]    

Přehled výsledků indexu spokojenosti pro švédské ekonomické sektory v letech 1989 aţ 

1991 ukazuje tabulka č.1.  [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

              Mezioborové srovnání indexem SCSB 1989-1991 

  1989 1990 1991 

Netrvanlivé zboží 
   Základní potraviny 77 79 78 

Cukrovinky, káva 75 79 80 
Mléko, chléb 68 69 69 
Pivo 66 67 68 
Masové produkty 63 65 65 
Konzervy, mražené zboží 64 70 70 

Průměr skupiny 69 72 72 

    Trvanlivé výrobky 
   Automobily 77 76 78 

Osobní počítače 70 66 67 
Sálové počítače 68 64 64 

Průměr skupiny 72 69 70 

    Maloobchod 
   Supermarkety 66 68 65 

Pohonné hmoty (čerpací stanice) 67 68 70 

Nábytek 64 63 65 
Obchodní domy 62 63 61 
Odívání 63 62 63 

Průměr skupiny 64 65 65 

    Monopoly 
   Farmacie neměřeno 76 73 

Pošta, obchodní 59 62 65 
Pošta, veřejná 65 61 67 
Alkoholické nápoje 59 59 65 
Telekomunikace, veřejné 5 59 61 
Telekomunikace, obchodní 54 57 57 
Policie 56 55 58 

Průměr skupiny 58 61 64 

    Služby 
   Banky, veřejnost 69 69 67 

Banky, byznys 70 66 64 
Chartrové cestování 68 67 68 

Životní pojištění 65 65 63 

Pojištění nemovitostí 65 63 66 
Pojištění, byznys 64 62 64 

Objednávka poštou neměřeno 64 63 
Přeprava 59 63 63 
TV vysílání 44 43 48 
Lodní doprava neměřeno 65 69 
Noviny neměřeno 60 64 
Průměr skupiny 63 62 64 
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Respondenti odpovídali na otázky týkající se jednotlivých proměnných modelu a odpovědi 

hodnotili bodovým rozsahem od 1 do 10 (1představuje nejhorší hodnocení spokojenosti). 

Indexy spokojenosti (tab. 1) mohou nabývat hodnot od 0 do 100, tato škála byla odvozena 

metodou PLS (Partial Least Square).   [14] 

3.3 Model ACSI 

 Moderní ekonomika je zaloţena na zvyšující se rozmanitosti nabízených výrobků a 

sluţeb. Stejně jako měnící se trendy ekonomiky musí se měnit i způsoby měření ukazatelů 

její výkonnosti. Na základě uvědomění nutnosti měřit výstupy z ekonomiky byl 

univerzitou v Michiganu (University of Michigan business School) a americkým národním 

centrem pro výzkum kvality NQRC (The National Quality Research Center) vyvinut 

model měření spokojenosti zákazníků ACSI, jehoţ výstupem je index spokojenosti ACSI. 

Konstrukce tohoto typu vychází z dřívějšího švédského  modelu SCSB. [5][12] 

 

Americký index ACSI (The American Customer Satisfaction Index) vyjadřuje spokojenost 

zákazníků s kvalitou produktů v oblasti průmyslu, poskytování sluţeb, státní správy apod. 

Vznikl, aby reprezentoval ekonomiku jako celek, především z důvodu národního a 

mezinárodního srovnávání.  

 

ACSI index byl v USA zveřejněn v říjnu 1994 jako výsledek výzkumu spokojenosti 

zákazníků 200 firem z 34 průmyslových odvětví ze 7 hlavních spotřebitelských sektorů 

ekonomiky:  

1. Výroba netrvalého zboţí    5. Bankovnictví/pojišťovnictví

        2. Výroba trvalého zboţí      6. Sluţby  

3. Doprava/komunikace/vybavení   7. Veřejná správa a vláda 

4. Maloobchod         [5] 

     

Vybraných 250 zákazníků  kaţdé oblasti odpovídalo na 15 dotazů týkajících se celkem 

šesti níţe popsaných úrovní (proměnných) modelu. Většina otázek byla hodnocena 

stupnicí od 1 do 10 (1 představuje nejhorší hodnocení spokojenosti). Jednotlivé 

respondenty vybíral náhodně počítačový systém podle registrovaných telefonních čísel. 

Zákazníci byli na otázky strukturovaného dotazníku dotazováni telefonicky.  
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Zákaznické 

úpravy 

Spolehlivost 

Zákaznické 

úpravy 

Kvalita za 

cenu 

Cena za 

kvalitu 

Spokojenost 

Potvrzení/nepotvrzení 

očekávání 
Pravděpodobnost 

opětovného 

 nákupu 
Cenová 

tolerance 

Pracovníci, kteří rozhovory vedli, prošli náročným školením. Hlavním poţadavkem na 

dotazovatele byla zkušenost s prodejem dotazované komodity.  

ACSI byl navrţen pro hodnocení a následné zlepšení výkonnosti podniků, průmyslových 

odvětví, ekonomických sektorů a národních ekonomik. Americký index sleduje kvalitu 

zboţí a sluţeb jako celkovou spotřebitelskou zkušenost zákazníka aktuální i očekávanou.  

        [12] 

3.3.1 Struktura a metodika ACSI 

ACSI model se od původního SCSB modelu liší zařazením „Vnímané kvality“ do sítě 

vztahů, která vystupuje z proměnné „Očekávání zákazníka“.  

Na levé straně amerického kauzálního modelu se nachází tři faktory (drivery) předcházející 

indexu spokojenosti ACSI:  

 „Očekávání zákazníka“,  

 „Vnímaná kvalita“ a  

 „Vnímaná hodnota“,  

ve střední části modelu leţí „Spokojenost zákazníka“ představená indexem ACSI, ze 

kterého vychází „Stíţnosti zákazníka“ a „Loajalita“ obsahující zpětnou vazbu (retenci) a 

cenovou toleranci. Je potřeba si uvědomit, ţe index ACSI nemůţe být změřen přímo, ale je 

výsledkem zákaznického hodnocení mnoha proměnných, které jsou utvářeny 

mnohonásobnými identifikátory (otázkami).    Model ACSI popisuje obr. 5.  [5]   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5  ASCI model [14] 

Vnímaná 

hodnota 

Očekávání 

zákazníka 

Vnímaná 

kvalita 

Spokojenost 

zákazníka 

ACSI 

Stíţnosti  

Zákaznická 

loajalita 

Celkové Spolehlivost 

Stíţnosti 

Reakce 

Porovnání s 

ideálem 

Celková 



25 

 

3.3.2 Popis proměnných modelu ACSI 

Očekávání zákazníka 

Je mírou naplnění očekávání (tušení) kvality výrobku či sluţby.  Očekávání reprezentují 

dřívější spotřebitelské zkušenosti zahrnující informace, které nejsou výsledkem přímé 

zkušenosti zákazníka s produktem. Zahrnují reklamu, doporučení a očekávání zákazníka, 

ţe firma, u které produkt kupuje, bude schopna uspokojovat jeho poţadavky i v budoucnu. 

Vnímaná kvalita 

Je hodnocení nedávné zkušenosti spotřebitele s kvalitou produktů. Kvalita je měřena 

stupněm splnění poţadavků na produkt, tzn., do jaké míry se očekávání zákazníka setkaly 

se zkušeností po koupi výrobku či sluţby. 

Vnímaná hodnota 

Je mírou kvality ve vztahu k ceně, která byla za produkt zaplacena. Cena (měřená 

hodnotou peněz) je obvykle velmi důleţitá při první koupi zboţí.  

Stížnosti zákazníka 

Tento ukazatel je vyjádřen jako procento zákazníků (respondentů), kteří měli výhrady ke 

konkrétnímu produktu v určitém vymezeném časovém období.  

Loajalita zákazníka 

Je primárním cílem modelu ACSI. Jedná se o kombinaci pravděpodobnosti znovu 

zakoupení produktu od stejného dodavatele a pravděpodobnosti nákupu za předpokladu 

různých cenových variant produktu, v takovém případě hovoříme o cenové toleranci 

zákazníka. [18] [12] 

 

Spokojenost zákazníka redukuje stíţnosti a zvyšuje loajalitu, tudíţ nárůst spokojenosti 

sniţuje dopady stíţností. Zvyšující se spokojenost by měla také zvyšovat loajalitu. Je-li 

vztah mezi stíţnostmi a loajalitou pozitivní, je firma schopna zformovat stěţujícího 

zákazníka na loajálního, je li vztah negativní, stíţnosti vedou k odchodu zákazníka. 

V tabulce č. 2 je uveden přehled měřených proměnných, které byly dotazovány v prvním 

průzkumu ACSI. Tab. č. 3 ukazuje  výsledky měření spokojenosti z roku 1994. Výsledky 

průzkumů nabývají hodnot od 0 do 100. [5] [12] 

 

 

 

 



26 

 

Tabulka č. 2 [5] 

Zařazení proměnných v ACSI modelu 

Číslo 

otázky  
Měřená proměnná Latentní 

proměnná 

1. Celkové očekávání kvality 

Zákaznické 

očekávání 

 

2. 

 

Očekávání: Vzhledem k přizpůsobení se zákaznickým 

poţadavkům. Míra splnění osobních poţadavků na produkt. 

3. Očekávaná spolehlivost 

4. Celkové hodnocení zkušenosti s kvalitou (po nákupu) Vnímaná 

kvalita 

 

5. Hodnocení míry přizpůsobení a splnění osobních poţadavků 

6. Hodnocení spolehlivosti (četnost poruch po nákupu) 

7. Posuzování kvality při dané ceně 
Vnímaná 

hodnota 

 
8. Posuzování ceny při dané kvalitě 

9.  Celková spokojenost 
Zákaznická 

spokojenost 

(ACSI) 

 

10. 

 

Nepotvrzené představy 

(překročení očekávání, v kladném i záporném smyslu) 

11. 

 

Porovnání zakoupeného produktu se zákazníkovým ideálem 

 v dané kategorii 

12. 

 

Stíţnosti zákazníka 

(hodnotí se formální – podané, i neformální stíţnosti) 

Zákaznické 

stíţnosti 

13. Pravděpodobnost znovu zakoupení výrobku nebo sluţby 

Loajalita 

 

14. 

 

Cenová tolerance – vyšší tolerance při vyšší ceně při znovu 

zakoupení 

15. 

 

Cenová tolerance – niţší tolerance zvýšení cen při opětovném 

nákupu 
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Tabulka č. 3 [5] 

Přehledová tabulba výsledků měření prvního průzkumu (Baseline) spokojenosti 

modelem ACSI v USA z roku 1994 

Národní  výsledek ACSI = 74,5 

Netrvanlivé 

zboţí 

Trvanlivé 

zboţí 

Doprava 

Malobchod 

Bankovnictví 

Sluţby 

Veřejná 

správa, 

Komunikace Pojišťovnictví 
Vláda 

Vybavení     

81,6 79,2 75,4 75,7 75,4 74,4 64,3 

Oblečení Automolily Aerolinky 
Obchodní 

domy 

Banky/ 

Nemocnice 

Odpadové 

sluţby/ 

komerční 
Centra 

měst 

Sportovní 

obuv 

Spotřební 

elektronika 

Rozhlas a 

televize 

Diskontní 

prodejny 

Pojištění/ 
Hotely 

Odpadové 

sluţby/ 

ţivotní Periferie 

Pivo 
Domácí 

přístroje 
Elektrifikace 

Restaurace a 

fastfoody 

Pojištění/ 

nemovitostí 
Filmy 

Policie/ 

Cigarety 

Osobní 

počítača a 

tiskárny 

Expresní 

zásilky 
Supermarkety 

  

Centra 

měst 

  

  

Konzervy 

 

Lokální 

telefonní 

hovory    

Policie/ 

    

Periferie 

Čokoláda 

 

Dálkové 

hovory 

   

Finanční 

úřady 

 

Pošta 

   Mléko, 

zmrzlina 

     

  

Pečivo 

     

  

Chlazené 

maso 

     

  

Obilniny 

     
Pohonné 

hmoty 

      Noviny 

     Osobní  

péče 

     

  
Lehké 

nápoje 
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Energetické sluţby 74 

Aerolinky  64 

U.S.Poštovní sluţby    74 

Expresní zásilky    82 

Lehké nápoje  85 

Pivovary 84 

Cigarety 72 

Oděvy  82 

Nemocnice 77 

Ambulantní péče 80 

Hotely  75 

Restaurace/plná obsluha 84 

Restaurace/omezená obsluha78 

Osobní počítače 75 

Elektronika 83 

Domácí spotřebiče  81 

Automobily a lehké dopravní prostředky 84 

Mobilní telefony 72 

63  Noviny  

74 Filmy 

71  Kabelová TV / TV 

zprávy  

75  Počítačový sofrware 

Osobní hygiena   

74  Internetové zpravodajství  a informace 83 

83  Internetové portály a vyhledavače 

68,3 Lokální vláda 

68,7 Federální vláda 

76  Supermarkety 

76  Čerpací stanice 

75  Obchodní domy a diskonty 

77  Speciální maloobchod 

78  Obchody/zdravotní péče a hygiena 

75  Komerční bankovnictví 

84  Úvěrové společnosti 

75  Zdravotní pojištění 

79  Ţivotní pojištění 

80  Pojištění nemovitostí 

83  Internetový maloobchod 

78  Internetové odměny 

77  Internetové cestování 

Od zavedení amerického indexu spokojenosti v roce 1994 jsou dodnes v předních médiích 

spojených států zveřejňovány čtvrtletní skóre ACSI. Na internetových stránkách 

organizace ACSI je moţno dohledat srovnávací výsledky průzkumů spokojenosti 

z minulých let aţ do součastnosti a navzájem porovnávat změny indexů. Tato metoda si 

v USA získala respekt a stala se silným nástrojem především pro benchmarking mezi 

organizacemi a průmyslovými odvětvími. Díky pravidelnému zveřejňování výsledků jsou 

ziskové i vládní organizace nuceny mezi sebou soupeřit o přízeň zákazníků, coţ zvyšuje 

úroveň poskytovaných výrobků a sluţeb.  

Dnes je hodnoceno deset sektorů ekonomiky a více neţ 200 společností a federálních, nebo 

lokálních vlád a agentur v USA. Pro jednotlivé firmy a sektory ekonomiky jsou výsledky 

prezentovány zvlášť, nebo jsou transformovány do národního indexu spokojenosti. [18]  

Pro porovnání s výsledky z roku 1994 uvádím přehledový strom Indexu ACSI z roku 2009. 

K hlavním ekonomickým sektorům přibyly E-Commerce (elektronický obchod) a E-

Business (E-byznys) 

Národní ACSI skóre, Oblasti podnikání & Průmysl,  Q4 2009 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. č. 6 [18] 
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Graf na obr.č. 7 znázorňuje průběh národní spokojenosti zákazníků po čtvrtletích od 

počátku zavedení indexu ACSI v roce 1994 (Baseline ´94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 [18] 

 

 

Data pro ACSI začínají sběrem informací od individuálních zákazníků na úrovni firemních 

výsledků hodnocení spokojenosti. Skóre pro kaţdé průmyslové odvětví se skládá 

z průměrů hodnocení jednotlivých firem daného odvětví, váţeno trţbami kaţdé firmy. 

Skóre ekonomického sektoru se skládá z výsledků průmyslových odvětví, váţeno výnosy 

odvětví. Konečně národní ACSI zahrnuje výsledky sektorů ekonomiky, váţeno kaţdým 

sektorem podle přínosu na HDP (ve Spojených státech GDP). [18] 
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Tabulka. č. 4 Vývoj spokojenosti amerických bank 

 

NM=Not Measured (neměřeno)   [18] 

 

Tabulka č. 4 ukazuje přehled vývoje spokojenosti zákazníků jednotlivých amerických 

bank. Toto shrnutí uvádím pro moţnost porovnání s výsledky spokojenosti ve finančním 

sektoru v ČR, kterému bude věnována jedna s následujících kapitol. Data získaná 

americkými průzkumy jsou porovnatelná s daty evropských výzkumů, americký a 

evropský model jsou partnerskými projekty, coţ dává moţnost benchmarku na 

mezinárodní úrovni. 
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3.4 ECSI- první evropský model 

Hnací silou kaţdé ekonomiky jsou poţadavky lidí jako zákazníků a existují různé přístupy 

a metodiky jak tyto poţadavky zjistit a ohodnotit úroveň výrobků a sluţeb. I přesto, ţe 

způsobů k monitorování přání a spokojenosti je mnoho, většina z nich se zabývá 

problematikou jen úzce, omezují se na měření kvality jednoho produktu, či konkrétní 

sluţby a přitom neodhalují skutečnou podstatu problémů.   

V devadesátých letech minulého století si Evropská komise uvědomila nedostatek 

informaci o evropském trhu. Proto se její představitelé začali zajímat o způsob jak získávat 

pravidelné, konzistentní a nezkreslené údaje ze strany spotřebitelů, aby bylo moţno 

mapovat situaci v domácnostech a pochopit procesy probíhající v ekonomice a 

provádět konkurenční srovnávání napříč obory v průmyslu, sluţbách, státní správě atd., na 

národní i mezinárodní úrovni.  [9] [11] 

Na základě iniciativy Evropské komise, Evropské organizace pro kvalitu (EOQ), 

Evropské nadace pro management kvality (EFQM) a organizace  European Academic 

Network for Customer Oriented Quality Analysis byla na jednání v Zurichu sestavena 

ECSI Správní komise a ECSI Technická komise, která byla pověřena sestavením 

Evropského kauzálního modelu pro měření spokojenosti zákazníka, modelem ECSI (The 

European Customer Satisfaction Index). Koncept ECSI byl zkonstruován na základě 

dohodnutých poţadavků na model:  

 Porovnatelnost,  

 spolehlivost,  

 přístup strukturálního modelování,  

 stabilita, 

 robustnost.  

Nejdůleţitějšími poţadovanými atributy modelu byly stabilita a robustnost, tyto vlastnosti 

modelu zajišťují, ţe výsledky mou být porovnatelné s indexy jiných ekonomik, především 

USA a Asie. Konstrukce ECSI modelu vycházela ze strukturálního modelu ACSI. Vznikl 

tak pilotní projekt EU, který v roce 1999 zkoumal spokojenost zákazníků v 11 státech 

Evropy. [11] 
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3.4.1 ECSI Pilotní projekt  

Bylo rozhodnuto, ţe zamýšlený model ECSI by měl nabízet nástroje pro: 

 Studie o konkurenceschopnosti, rentability na různých sociálních úrovních. 

 Zkoumání spotřebitelské hodnoty a vliv organizací na společnost. 

 Preferovat úsilí rozvoje na různých úrovních společnosti. 

 Pochopení specifické pozice organizace na trhu a být základem pro benchmarking. 

 Analýzu hodnoty podniku z pohledu stakeholderů.  

Dalšími poţadavky na studie ECSI: 

 Dostatečně obsáhlé a srozumitelné s ohledem na definice a pouţité metody.  

 Poskytovat srovnatelné a statisticky spolehlivé výsledky.  

 Prediktivní vlastnosti, zejména předpověď finanční výkonnosti. 

 Poskytovat porozumění kauzálních vztahů. 

Kaţdá se zúčastněných zemí, která se pro zavedení ECSI rozhodla, měla za povinnost 

pokrýt alespoň tři průmyslová odvětví z následujícího seznamu skupin: 

Skupina 1 (přinejmenším dvě odvětví musela být vybrána z této skupiny): 

 Spotřební elektronika. 

 Bankovní sektor. 

 Telekomunikace. 

Skupina 2 (přinejmenším jedno odvětví muselo být z této skupiny vybráno): 

 Automobilový průmysl. 

 Zpracování potravin. 

 Pozemní přeprava osob. 

 Supermarkety. 

 Média.  

Skupina 3: Dobrovolný výběr zvláštních oblastí průmyslu v souladu s národními 

tradicemi a specifikacemi. 

Vývoj nového standardního evropského modelu, jeţ měl poskytovat informace o 

spokojenosti a loajalitě zákazníka prošel mnoha fázemi.  

 

Na obrázku č.8 je znázorněn analytický model vysvětlující spokojenost, který nejlépe 

vyhovoval účelům výzkumu evropské úrovně. [11] 
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Základní ECSI model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

DRIVERS / FAKTORY SPOKOJENOSTI   VÝSLEDKY   

  

Obr. č. 8 [11] 

 

Popis proměnných modelu ECSI:  

Vnímaná kvalita: Je rozdělena na dvě části, na hardware, který je vyjádřením kvality 

produktu v očích zákazníka a software jako kvalita servisu, obsluhy, dokumentace, záruky 

apod. 

Očekávání zákazníka: Apriorní představa (tušení) týkající se dotyčného produktu, vniklá 

na základě reklamy, doporučení, a zkušenosti. 

Image: Tato proměnná není přímo vyjádřena ve většině národních indexů. Souvisí se 

značkou, jménem firmy. Zde je zobrazen dopad proměnné „Image“ na spokojenost a 

loajalitu jen jednosměrně, přičemţ je moţno tento vztah chápat obousměrně. 

Očekávaná hodnota: Je ovlivněna vnímanou kvalitou a očekáváním zákazníka. Je formou 

uţitné hodnoty – kvalita / cena. [11] [9] 

Spokojenost 
Index  

Spokojenosti 

(CSI) 

 

Image 

Vnímaná 

kvalita  

Produktové 

charakteristiky 

(Hardware) 

 

 
Vnímaná 

kvalita 

Charakteristiky 

sluţeb 

(Software) 

Očekávání 

Zákazníka 

 
Očekávaná 

hodnota 

Loajalita 
(zpětná vazba) 



34 

 

3.4.2 Struktura dotazníku ECSI 

Dotazník obsahuje více neţ 65 otázek zaměřených na celou řadu aspektů spokojenosti, 

jako je kvalita sluţeb a produktů, očekávání, image, vnímaná hodnota poskytovaná 

zákazníkovi a loajalita. [17] 

Konstrukce na obr. 8 znázorňuje sedm úrovní, které vyjadřují určitý počet 

měřitelných, přímo dotazovaných proměnných. Kaţdá měřitelná proměnná je 

kvantifikována pomocí dotazníku s pouţitím stupnice s hodnotami od „1“ do „10“ („1“ 

znamená nejniţší hodnocení spokojenosti).  Mělo by být vyplněno minimálně 30 otázek 

v dotazníku, aby byly splněny poţadavky na model. [9] 

 

„Spokojenost“ a „Loajalita“ jsou cílové proměnné a posuzují se dotazováním 

předcházejících členů (proměnných), a také na základě otázek přímo formulovaných ke 

spokojenosti a loajalitě. 

 

K proměnné „Spokojenost“ se vztahují tyto základní specifické otázky:  

 Celková spokojenost s produktem 

 Spokojenost v porovnání s očekáváním 

 Porovnání s ideálním produktem 

 

Otázky k proměnné „Loajalita“ zahrnují: 

 Tendenci ke znovu zakoupení  

 Tendenci k doporučení 

 Vnímání ceny 

 

Další doplňující otázky nezbytné pro vyhodnocení indexu jsou: 

 Pohlaví respondenta 

 Věk 

 Region         [9] 
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Otázky týkající se faktorů spokojenosti se volí podle charakteru zkoumaného odvětví. 

Počet otázek se pohybuje mezi 15- 25. Následně jsou vypočítány parametry kaţdé latentní 

proměnné a definovány vztahy mezi nimi s určením důleţitosti (vah) těchto vztahů. 

Důleţitý je fakt, ţe otázky pro jednotlivé proměnné byly vymyšleny tak, aby měly velmi 

obecný charakter, především kvůli dostatečné toleranci při srovnávání výsledků z jiných 

modelů. Např. výsledky získané pomocí modelu ECSI jsou ekvivalentní výsledkům 

z průzkumů ACSI. To je dáno jednak obecnou rovinou otázek, ale také historickou vazbou 

mezi modely (s tím souvisí poţadavek na robustnost modelů důvodu moţnosti vzájemného 

srovnávání výsledků).  [6] [12]  

Hodnotící stupnice jednotlivých proměnných „1-10“ byla kvůli snazší interpretaci 

transformována do stupnice 0-100. Vyšší hodnota znamená, ţe zákazníci svého 

poskytovatele ohodnotí lépe. Pro první třídění výsledků můţe byt pouţita následující 

stupnice pro vypočítané hodnoty indexů: 

 

 < 60 Nízké / velmi nízké hodnoceni (ohroţující budoucí úspěch), 

 60 – 75 Průměrná hodnota, 

 75 Vysoké / velmi Vysoké hodnoceni (dobrý zaklad pro budoucí rozvoj). [15] 

  

Existuje mnoho moţností, jak provázat jednotlivé proměnné, nebo jim přiřazovat pozici 

v konstrukci modelu podle priorit. Pro určité sektory, jako například veřejná správa, můţe 

být proměnná „vnímaná hodnota“ z modelu vyloučena, nebo naopak mohou být zařazeny 

podle potřeby jiné proměnné. [ 9] 
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4. EPSI Rating 

Evropské průzkumy spokojenosti začaly v roce 1997, kdyţ o dva roky později vyvrcholily 

v pilotní projekt ECSI, který byl implementován v 11 zemích s více neţ 100 000 

respondenty. Po pilotním projektu ECSI z roku 1999 zahájila svoji činnost organizace 

European Performance Satisfaction Index Rating (EPSI Rating) s oficielním sídlem 

v Londýně. Neformálně je organizace EPSI Rating řízena vědeckou základnou se sídlem 

ve švédském Stockholmu. Iniciativa o zaloţení stálého EPSI Ratingu přišla ze strany 

organizace EFQM a IFCF (International oragnization for customer focus) a EOQ 

(European Organization for Quality). [7] 

 Organizace EPSI zabezpečuje koordinační činnosti výzkumů spokojenosti zákazníků 

zaloţených na principu EPSI Rating se záměrem provádět pravidelné studie v hlavních 

evropských zemích.  Organizace EPSI zodpovídá za vyhotovení a poskytnutí výsledků o 

výzkumu spokojenosti realizovaných ve členských státech EU. [7] 

 

4.1  Hlavní analytický model EPSI 

Před rozhodnutím zaloţit organizaci EPSI Rating a pokračovat tak v pilotním projektu, 

předcházela diskuze o úpravě hlavního nástroje, „master modelu“. Bylo nutno zodpovědět 

důleţité otázky, zda model ECSI můţe: 

 

 Podat spolehlivý popis procesu, např. rozhodování zákazníka? 

 Je moţno se na výsledky spolehnout při strategickém plánování v organizaci? 

 Je model dostatečně flexibilní a adaptabilní pro organizace odlišných sektorů 

Evropy (průmysl/vláda apod.)? 

 Poskytuje moţnost alespoň základního porovnání mezi organizacemi, 

průmyslovými odvětvími a národy? 

 Mohou být některé proměnné, např. „Image“ z modelu vyloučeny? 

 Jsou některé vazby mezi latentními proměnnými zbytečné, nebo nadbytečné?  

 Jak model funguje v odlišných průmyslových sférách a podnicích? [11] 

 

 



37 

 

Všechny výše poloţené otázky souvisí s robustností, která je hlavním předpokladem a 

poţadavkem na model. Tyto otázky se po uskutečnění pilotního projektu zkoumaly také 

pomocí metodik jiných národních modelu. Z deseti zkoumaných variant modelu ECSI 

nejlépe vyhovovala modifikace dnešního hlavního modelu „master modelu“ EPSI.[11] 

 

 

Obr.č.9  Hlavní model EPSI  [16.1] 

 

 

 

Metodika EPSI je téměř totoţná s původní ECSI metodikou, má 5 latentních proměnných a 

dvě cílové proměnné, spokojenost a loajalitu, ty jsou vysvětlovány právě pěticí latentních 

proměnných. EPSI je volným pokračovatelem ECSI. Model na obr. 9 se liší od modelu, 

který byl představen v rámci pilotního projektu ECSI v roce 1999, především 

mnohonásobnými vazbami mezi proměnnými. [16.1] 
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4.2 Výběr vzorku zákazníků  

Vzorek zákazníků je sestavován na základě pravděpodobnostního výběru se stanovením 

vah vzorku. Vybraný okruh externích zákazníků dané země či regionu, podle toho jaké 

ekvivalenty máme v úmyslu porovnávat, musí být dostatečně reprezentativní. Při výběru 

respondenta platí, ţe dotazovaný musí mít zkušenost se zájmovým produktem. Tento 

poţadavek specifikuje časová etapa, tj. doba zkušenosti zákazníka s výrobkem nebo 

sluţbou, která se sektor od sektoru liší. Na příklad pro bankovnictví, telekomunikace a 

pojišťovnictví je časová perioda zákaznické zkušenosti produktem minimálně 1 rok. 

Výzkumy pro potřeby supermarketů poţadují referenční období 3 měsíce. 

 Minimální počet otázek na jeden zkoumaný sektor, nebo firmu je 250. Menší počet 

respondentů není moţný, protoţe by se příliš zvětšila chyba měření. Reprezentativní 

vzorek respondentů je většinou vybírán z věkového intervalu od 18 do 79 let na základě 

telefonních čísel, nebo různých civilních záznamů. Respondenti jsou převáţně dotazování 

systémem telefonních rozhovorů CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). 

[16.1]  

 

4.3 Analýza dat 

Obr. č. 10 znázorňuje příklad modelu EPSI s konkrétními hodnotami proměnných a  vazeb. 

Hodnoty individuálních proměnných (bílé rámečky pod názvem proměnné) mohou být 

stanoveny metodou PLS (Part Least Square), nebo metodou kovariancí. Hodnoty vazeb 

(rámečky ve vazbách-šipkách) se stanoví pomocí regresní analýzy a udávají význam 

individuálním latentním proměnným. Pro názornost uvedu teoretický postup stanovení 

hodnot proměnných modelu pomocí metody kovariancí, která pro řešení jednodušší neţ 

metoda PLS. [6] [12] 

 

Indexy latentních proměnných se stanovují jako váţený aritmetický průměr takto: 

 ; kde =     a  (1) 

 

… vektor l-té latentní proměnné (EPSI model má 7 latentních proměnných) 
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… vektory j-té měřitelné proměnné, váţící se k l-té latentní proměnné 

… váhy odpovídající vektorům , stanoví se kovariancemi mezi vektory 

 a ,     = cov( , );   kde   
l 

k
l 

… počet měřitelných proměnných l-té latentní proměnné, číslo 10 ve vztahu (1) se 

vztahuje k pouţité hodnotící škále (od 1 do 10) 

 … normované váhy (  odpovídající vektorům  

 … přeškálované vektory  ( 0< ≤1 )       [6] 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 Příklad modelu EPSI s hodnotami proměnných [17.1] 
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4.4 Cíle EPSI 

Dlouhodobý úspěch organizací je závislý na adaptaci zákaznických poţadavků a jejich 

měnících se preferencí. Spokojenost externího zákazníka je tudíţ cílem kaţdé organizace, 

která má v úmyslech se na trhu udrţet dlouhodobě. 

Proto jsou hlavními cíli evropského modelu: 

 Poskytnout směrnici pro analýzy spokojenosti a loajality zákazníků. 

 Dát podstatné, platné a spolehlivé údaje mající schopnost finanční předpovědi 

především pomocí odhadované loajality – retence zákazníka. 

 Zvýšit úroveň konkurenceschopnosti evropských firem dosaţením excelence. 

EPSI Rating se zaměřuje na zlepšení pochopení toho, co vytváří hodnoty, sílu konkurence 

a ekonomický růst na úrovni organizací, průmyslu, makroekonomiky z pohledu 

jednotlivých národů a společenství národů.  

Dále zvyšuje efektivnost procesu tvorby efektivní hodnoty a poskytuje informace, které 

mohou být pouţity pro nefinanční hodnocení podniku. 

EPSI Rating průmyslové sféře ukazuje, co utváří dobře fungující konkurenční 

průmyslovou oblast. EPSI v evropské rovině podporuje proces identifikace efektivnosti 

politiky zvolené vedením EU pro její ekonomický růst. 

EPSI dává odpovědi na otázky: „Co utváří hodnotu společnosti? Jakým 

mechanizmem je dosahováno finančního růstu? Jakým způsobem je tvořena excelence?“ 

Odpovědi na tyto otázky budou vţdy obsahovat aspekty kvality, jako kvalitu produktů, 

poskytovanou kvalitu sluţeb, procesů, vedení, zdrojů atd. 

Je zřejmé, ţe kvalita se od trhu očekává a je to právě ona, která zákazníky stimuluje 

v nakupování a vede ke zvyšování jejích nároků na produkty. Je následně zákazníkem 

vnímána a odráţí se v reakcích a doporučeních vedoucích ke zvyšování prosperity.  

EPSI je navrţen, aby poskytoval takové informace o kvalitě, kterou zainteresované strany 

očekávají a vnímají. 

EPSI neposkytuje detailní návod na operativní řízení, má spíše obecný charakter a zahrnuje 

informaci o tvorbě přidané hodnoty ve společnosti a výrazně pomáhá podnikům ve 

strategickém plánování. Je to nástroj, který usnadňuje provádět benchmarking na všech 

úrovních.  [7] [9] [15] 
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4.4.1 EPSI jako nefinanční hodnocení podniků  

Tradiční finanční způsoby hodnocení nedostatečně předvídají finanční výkonnost podniků. 

Trţní hodnota podniků vyjadřuje očekávání investorů stávající a budoucí hodnoty firmy na 

základě hodnoty cenných papírů. Naproti tomu účetní hodnota firmy vychází z oficiálních 

ekonomických rozvah. Například koncem sedmdesátých let byla účetní a trţní hodnota 

podniků téměř totoţná. Obrázek č. 11 představuje odlišnost mezi podílem trţní a účetní 

hodnoty firmy s rozpětím 23 let. Trţní hodnota firmy v roce 1978 byla tvořena z 95% 

účetní hodnotou, zatím co v roce 2001 byla trţní hodnota firmy tvořena účetní hodnotou 

z 28%.  [8] 

 

 

Obr. č. 11 Účetní hodnota jako část trţní hodnoty firmy [8] 

 

 

Trţní cena podniků vychází z nehmatatelných faktorů jako: partnerství, zákaznická 

loajalita, lidské zdroje a hodnota značky. Z hlediska dnešní doby, to jsou hlavní aspekty, 

které tvoří právě finanční hodnotu organizací. Nejvyšším cílem nefinančního hodnocení je 

předvídat skutečnou hodnotu firmy a tuto informaci předávat dále všem zainteresovaným 

stranám. Neustále se měnící rozdíl mezi účetní a trţní hodnotou nutí společnosti zabývat se 

těmito změnami, hodnotit je a vysvětlovat rozdíl stakeholderům. 

EPSI vysvětluje diference mezi těmito hodnotami nefinančním hodnocením, které zahrnuje 

nehmatatelné – vnímanou a očekávanou kvalitu. EPSI poskytuje informace o tom, které 

oblasti ekonomiky pracují dobře a které oblasti potřebují restrukturalizaci. [8] 
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5. Oblasti uplatnění EPSI Ratingu. 

EPSI  působí v cca 20 evropských zemích prostřednictvím svých národních (regionálních) 

poboček v ČR, Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lotyšsku, Norsku, Rusku, Řecku, 

Švédsku a na Ukrajině. Výzkumy pro nadnárodní klienty jsou prováděny ve všech 

evropských zemích a také v Asii, na Středním východě a v Africe. [17]  

V současnosti EPSI měří více neţ 30 následujících sektorů: 

Bankovnictví, obecné pojištění, ţivotní/penzijní pojištění, obchodní a distribuční řetězce, 

telekomunikační sluţby (pevné linky, mobilní operátory, datové sluţby), distributory 

elektřiny, plynu, vody apod., zdravotnictví, školství, policii a bezpečnost, veřejný 

transport, samosprávu, poštovní sluţby, sluţby v oblasti IT, auditování, vyhledávání 

pracovníků atd.  Počet zkoumaných sektorů a oblastí je postupně rozšiřován v souladu 

se zákaznickou a společenskou objednávkou. [17]  

Nejčastěji jsou evropské benchmarkové studie modelem EPSI zveřejňovány pro 

bankovnictví, pojišťovnictví a mobilní operátory, okrajově pak pro odvětví jako 

Broadband (přenos dat), supermarkety. Výsledky těchto studií jsou pravidelně 

aktualizovány na webových stránkách jednotlivých evropských základen (poboček) 

organizace EPSI Research. Adresy poboček a všechna tisková prohlášení jsou k dispozici 

na webových stránkách  www.epsi-rating.com.  

 

 

5.1 Výsledky spokojenosti – EPSI index 

Následující kapitoly představují výsledky výzkumů spokojenosti pro sektory a průmyslová 

odvětví evropských zemí. Převáţná část aktuálního měření se uskutečnila na podzim roku 

2009. Současné výsledky jsou porovnány s předcházejícími roky. Všechny studie byly 

vedeny v součinnosti s přístupem  EPSI – Research s pouţitím kauzálního modelu. [16] 

 

 

 

http://www.epsi-rating.com/
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Obr. č. 12 Spokojenost, dílčí evropské sektory [16] 

 

 

 

Z grafu na obr. č. 12 je vidět, ţe spokojenost s bankami pojištěním a přenosem dat ostře 

ztrácí, zatím co trend pro mobilní operátory a supermarkety je mírně stoupající.  Finanční 

napětí zasáhlo mnohem výrazněji statutární (byznys) klienty bank neţ konečný 

spotřebitelský segment. 

 

Výzkumy pro bankovní sektor byly uskutečněny převáţně v severských zemích jako 

Norsko, Švédsko apod., a ve státech severní Evropy vč. České republiky. [16] 
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 Obr. č 13 ukazuje, ţe celková spokojenost ve většině pozorovaných zemí vykazuje 

stabilitu, nebo mírné oţivení. Výjimkou jsou Litva, Rusko a Řecko, tyto země se značně 

v indexech EPSI propadají (o více neţ 3 body). Naopak největší vzestup spokojenosti lze 

zaznamenat u zákazníků ze Švédska. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 trend národních EPSI indexů     [16] 

 

Obyvatelé Dánska a Švédska mají nejoptimističtější pohled na vývoj ekonomiky pro rok 

2010. Ostatní státy jsou mnohem skeptičtější a jejich odhady se velmi liší. Lidé jsou však 

mnohem optimističtější v náhledu na vlastní ekonomickou budoucnost, neţ neperspektivu 

národní ekonomiky. V průměru jsou spokojenější ţeny a lidé ţijící na venkově a v menších 

komunitách, neţ lide z velkých měst. [16] 
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6. EPSI Rating v podmínkách České republiky 

Mezi státy, které se aktivně zapojily do výzkumů spokojenosti metodikou EPSI je i Česká 

republika, která zkoumá a pravidelně zveřejňuje převáţně výsledky z průzkumů 

v bankovním sektoru a v oblasti mobilních operátorů. Výzkumy v ČR vede společnost 

EPSI Research Czech Republic, s.r.o. V České republice se EPSI Rating nejpodrobněji 

provádí pro bankovnictví, kde je pravidelně porovnávaná spokojenost klientů pěti 

významných bank, jsou jimi GE Money Bank, Komerční banka, ČSOB, Poštovní 

spořitelna a Česká spořitelna. Pro kaţdou banku je zpracováno 250 otázek, coţ je 

dostatečný počet pro spolehlivé ohodnocení celého sektoru. [17] [15] 

 

6.1. Mobilní operátoři v ČR 

Index spokojenosti zákazníků CSI (Customer Satisfaction Index) je povaţován za 

nejvýznamnější nefinanční ukazatel podnikatelské úspěšnosti organizací. 

Sledování spokojenosti zákazníků v ČR pro oblast telekomunikace probíhá od r. 2006 u tří 

největších mobilních operátorů. Pro měření je pouţíván model EPSI, který povaţuje 

spokojenost za výslednici pěti proměnných (Image, Očekávání, Kvalita sluţeb a produktů, 

Hodnota za peníze). Měření sektoru mobilních operátorů bylo v letech 2008 a 2009 

provedeno na celkovém vzorku 250 respondentů, coţ má nutné důsledky na velikost chyby 

pro jednotlivé operátory. [17] 

 

 

Obr. č 14 Průběh indexů EPSI 2006 – 2009      [17] 



46 

 

 

Z obr. č. 14 zjevně vyplývá nejhůře hodnocený operátor. Nízké skóre indexu spokojenosti 

pro O2 je především výsledkem nespokojenosti muţů, skóre pro rok 2009 je z jejich 

pohledu pod hranicí 65%. Dále budou ilustrována skóre pro klíčové proměnné tohoto 

sektoru. [17] 

 

V porovnání evropskými zeměmi (Obr. 15) vidíme, ţe spokojenosti zákazníků českých 

operátorů zůstává i přes celkové zhoršení v posledním roce jen lehce pod průměrem 

měřených zemí. Výsledky většiny zemí se, podobně jako v ČR, zhoršily. Naproti tomu ve 

Švédsku, Dánsku a Estonsku dokázali mobilní operátoři spokojenost svých zákazníků 

zvýšit. [17] 

 

 

Obr. č. 15 Vývoj spokojenosti, mobilní operátoři - mezinárodní srovnání [17] 
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Telefonika O2 také u loajality významně ztrácí. Nejlepší Vodafon je těsně následovaný   

 T-mobilem (viz Obr. č.  16).  

 

 

Obr. č. 16 Loajalita zákazníků mobil. operátorů  [17] 

 

Nejvýznamnějším faktorem, ovlivňujícím spokojenost zákazníků v sektoru mobilních 

operátorů je image. Odstup Telefoniky O2 za konkurencí v oblasti image má jednoznačný 

vliv na její zaostávání ve spokojenosti (a loajalitě). [17] 

 

 

Obr. č. 17 Image mobil. Operátorů  [17] 
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Dalším významným faktorem spokojenosti je vnímání tzv. „hodnoty za peníze“ (Value for 

money). I zde je nejhorší Telefonica O2. Zajímavým momentem je úspěch T-mobile, 

kterému se v posledním roce podařilo změnit pohled svých zákazníků na hodnotu 

poskytovaných produktů (sluţeb). [17] 

 

 

 

       Obr. č. 18 vývoj proměnné „Vnímaná hodnota“ (Value for money) [17] 

 

 

 

 

6.2 EPSI mobilních operátorů -Shrnutí 

Mobilním operátorem s nejspokojenějšími zákazníky je v r. 2009 Vodafone. Telefonica O2 

prohloubila svou ztrátu za druhým T-Mobile. Podobná situace nastává i u loajality 

zákazníků a tzv. „hodnoty za peníze“. V kvalitě sluţeb a kvalitě produktů naopak vede  

T-mobile před Vodafonem. Ztráta Telefoniky v případě loajality činí téměř 10 bodů, coţ je 

podstatný rozdíl. Zákazníci T-mobile vnímají o více neţ dva body lépe proměnnou 

„hodnota za peníze“. [17] 
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6.3 EPSI v bankovním sektoru ČR 

Dá se říci, ţe se České republice vyhnuly nejhorší projevy finanční krize, nedošlo k tak 

prudkému sníţení spokojenosti zákazníků, jaké vidíme v některých evropských zemích. 

Měření spokojenosti zákazníků bankovního retailu v ČR probíhá od r. 2005. Měřena je 

pětice bank s nejvyšším zastoupením na trhu (Česká Spořitelna, ČSOB, Komerční banka, 

Poštovní banka, GE Money) a skupina „ostatní banky“. Základní sledovanou veličinou je 

index spokojenosti zákazníků (EPSI). Rozdíly mezi jednotlivými bankami ve spokojenosti 

zákazníků se v posledních letech prohloubily. Nejlepší GE Money Bank má proti nejhorší 

Komerční bance náskok uţ více neţ 7 bodů.   [15] 

 

           Vývoj spokojenosti zákazníků pro banky v ČR 

 

Obr. č. 19 Spokojenost zákazníků bank     [15] 
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Jednotlivé banky se významně liší svou velikostí a proto je pro ně různě obtíţné zvyšovat 

spokojenost zákazníků. Obr. č. 20 srovnává banky podle počtu klientů. 

 

 

Obr. č. 20 [19] 

 

Chceme – li popsat úspěšnost jednotlivých bank ve zlepšování spokojenosti zákazníků, je 

lepší srovnat jejich aktuální výsledky s počátkem měření v r. 2005.  [15] 

 

 

Obr. č. 21 Bankovní sektor, vývoj spokojenosti 2005-2009         [15] 
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Další významnou veličinou, rozhodující o budoucnosti bank je loajalita zákazníků 

(retence). Banka s nízkou mírou loajality je ohroţena odchodem zákazníků. Vidíme, ţe 

poslední dva roky nebyly dobré pro ţádnou z měřených bank. Ovšem nejvíce se zhoršila, 

podobně jako v celkové spokojenosti, Komerční banka. [15] 

 

Obr. č. 22    [15] 

 

Pro další vývoj spokojenosti a loajality zákazníků můţe být negativní zvýšení očekávání. 

Neschopnost naplnit takové očekávání můţe v příštích letech dále oslabovat spokojenost a 

loajalitu zákazníků. [15] 

 

Obr. č. 23     [15] 
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Při pohledu na celkové profily proměnných pro jednotlivé banky nevidíme ţádné 

mimořádně výsledky. Profily českých bank v zásadě odpovídají výsledkům obvyklým 

v evropském srovnáni. Zajímavá je snad skutečnost, ţe profily jednotlivých měřených 

bank jsou velmi podobné (např. „Hodnota“ jako nejhorší ze všech skrytých proměnných, 

Vyšší hodnota Loajality vůči spokojenosti). Na nejhorších pozicích se střídají Poštovní 

spořitelna a Komerční banka. [15] 

 

 

Vývoj indexu EPSI pro dílčí proměnné 
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Výsledky pro evropský bankovní sektor se opírají o více neţ 50,000 telefonních rozhovoru 

se stávajícími klienty různých bank v dané zemi.  Celkové hodnocení spokojenosti je 

veřejnosti přístupno, zatím co detailní výsledky pro individuální banky jsou důvěrné. 

Nedávno započatá finanční krize prozatím neměla tak rozsáhlý efekt na celkovou 

zákaznickou spokojenost, jak je vidět z grafu č. 15. Krize ovlivnila koncové zákazníky 

různě pro odlišné země. Z obr. č. 25 je vidět, ţe se ve spokojenosti spotřebitelů nejvíce 

propadají Dánsko, Rusko a pobaltské státy. [16] 

 

 

 

 

 

Přehled indexů spokojenosti zákazníků pro bankovní sektory              

                            evropských zemí

 

Obr. č. 25. Srovnání spokojenosti, evropský bankovní sektor 2003 – 2009      [15] 
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Obr. č. 26   [15] 

 

 

 

6.3.1 EPSI bankovního sektoru - Shrnutí 

Spokojenost zákazníků se sluţbami českých bank se dostala na nejniţší úroveň od počátku 

pravidelných měření v r. 2005. Zaostávání českých bank za evropským průměrem se 

prohloubilo na čtyři body. Významně se zhoršuje  také loajalita (retence) zákazníků.  

Zákazníci v ČR naopak zvýšili své očekávání ohledně poskytovaných sluţeb. Změny 

ostatních veličin nejsou významné. Úroveň spokojenosti se sluţbami bank v Evropě 

poklesla. Vývoj v jednotlivých zemích je přitom velmi pestrý. Největší pád indexu EPSI 

zaznamenalo Dánsko, Rusko a Litva, zatímco ve Švédsku a Finsku se spokojenost mírně 

zvýšila. Předpokládaný pokles hospodářského optimismu zákazníků bank není nijak 

výrazný. Příčinou je patrně relativně mírný průběh hospodářské krize. Jiţ tradičně lidé 

hodnotí optimističtěji vlastní vyhlídky neţ perspektivu národní ekonomiky. [15] 

Průměrný evropský index EPSI bankovního sektoru (Obr. č. 26) v porovnání  se 

spokojeností zákazníků bankovního sektoru v USA (viz Tab. č. 4) pro rok 2009, vychází 

americký index spokojenosti ACSI o více neţ 3 body lépe. Tato skutečnosti můţe být dána 

lepší péčí o klienty bank v USA. Americkým ţivotním stylem a způsobem pořizování věcí, 

nebo zodpovědnějším přístupem zákazníků k průzkumům spokojenosti.    
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7. Závěr 

Informace obsaţené v této práci jsou zaměřeny na ucelení představy o problematice 

modelování spokojenosti zákazníka kauzálními vztahy. Údaje zde uvedené mohou být 

vyuţity jako základ pro hlubší poznání této oblasti. Výsledky dílčích výzkumů, které tato 

práce shromaţďuje, dávají obraz o situaci spokojenosti spotřebitelů bankovního odvětví a 

sektoru mobilních operátorů v ČR a v Evropě. Srovnává národní a mezinárodní indexy 

spokojenosti EPSI Ratingem s ukázkou trendů vývoje těchto indexů. Bakalářská práce 

představuje hlavní směry vyuţití ACSI a EPSI Ratingu jako partnerských metodik, a to v 

prvé řadě pro podklady různých úrovní benchmarkingu, jako inspiraci pro vlastní snahu o 

zvýšení kvality a posílení spokojenosti a obzvláště loajality zákazníků. Metodika EPSI 

můţe být rovněţ vyuţita jako „kalibrační nástroj“ dosavadních vlastních měření 

spokojenosti a zákaznické loajality. Měření spokojenosti spotřebitelů kauzálními modely 

zatím není v podmínkách České republiky běţně vyuţíváno, pomalu si však získává své 

uznání a místo mezi ostatními metodami zjišťování spokojenosti, a to v nejdůleţitějších 

sférách ekonomiky. Metodiky průzkumu spokojenosti zákazníků se neustále vyvíjejí a 

zdokonalují. Kvalitní vědecká základna, zejména v USA a v Evropě, se věnuje zlepšování 

metodik modelování spokojenosti a zajišťuje prezentaci nejnovějších poznatků v tomto 

oboru publikacemi v předních vědeckých časopisech a médiích, na konferencích a 

prostřednictvím spolupracujících organizací. Stejně jako rozšiřující se platforma zástupců 

EPSI Ratingu sílí význam a vliv kauzálního modelování spokojenosti, coţ dokazují mnohá 

mediální tisková prohlášení. EPSI Rating je cenný prostředek výzkumu nejen spokojenosti 

a loajality zákazníků, ale stal se také vhodným nástrojem zjišťování nepeněţní hodnoty 

organizací.  
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