
 
 

Příloha 1  

Osobní profil operátora 

Komunikační 

dovednosti 

- vyjadřovací schopnosti, kultivované jazykové 

vyjadřování 

- aktivní naslouchání 

- technika kladení otázek 

- výslovnost, rychlost mluvy, modulace hlasu 

- znalost anglického jazyka 

Odborné znalosti - znalost společnosti, orientace v ní 

- znalost výrobků a sluţeb 

- znalost potřeb a problémů zákazníků 

- přehled o konkurenci, znalost trhu 

- znalost procesů, servisních činností 

- znalost práce na PC 

- informovanost o novinkách ve společnosti 

- znalost firemních webových stránek 

Osobní profil - organizační schopnosti a samostatnost 

- operativnost a rozhodnost 

- emoční inteligence 

- flexibilita 

- diskrétnost 

- loajalita vůči společnosti 

- sebeovládání 

- důvěryhodnost 

- osobní autorita 

Sociální kompetence - empatie, orientace na zákazníka, iniciativa a 

tvořivost 

- předpoklady pro týmovou práci 

- schopnost přijímat změny a snášet stres a vysoké 

zatíţení 

Pramen:  Santlerová, K., Telemarketing v praxi. 2007. str. 35 

 

 



 
 

Příloha č. 2 

Hodnotící formulář 

 

FORMULÁŘ HODNOCENÍ HOVORŮ PRACOVNÍKA KONTAKTNÍHO CENTRA 

Jméno operátora:                                                     Čas záznamu hovoru: 

Hodnotitel: 

Datum hodnocení: 

Obsah hovoru:  

PRŮBĚH HOVORU HODNOCENÍ VÁHA % (25) ŠKÁLA 

1. STANDARDNÍ POZDRAV  2 A/N 

2. PREZENTACE ŘEŠENÍ A NÁVRH MOŢNOSTÍ  6 A/N 

3. ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE  6 A/N 

4. NABÍDKA DALŠÍ POMOCI  3 A/N 

5. STANDARDNÍ ROZLOUČENÍ  8 A/N 

POZNÁMKA: 

 

KOMUNIKACE HODNOCENÍ VÁHA % (48) ŠKÁLA 

1. OSLOVOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA JMÉNEM  8 A/N 

2. NASLOUCHÁNÍ (AKTIVNÍ)  8 A,B,C 

3. STYL JEDNÁNÍ  8 A,B,C 

4. AKTIVNÍ VEDENÍ HOVORU  8 A,B,C 

5. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY  8 A,B,C 

6. PRÁCE S HLASEM A PRODLEVAMI  8 A,B,C 

POZNÁMKA: 

 

ŘEŠENÍ POŢADAVKU HODNOCENÍ VÁHA % (27) ŠKÁLA 

1. ODBORNOST  6 A,B,C 

2. VYUŢITÍ IS  6 A/N 

3. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA  6 A/N 

4. DODRŢENÍ PROCESŮ  9 A/N 

POZNÁMKA: 

 

Závěr z hovoru: 

Procentuální hodnocení 

Odpovídá  

Zaměření na zlepšení: 

 

 



 
 

Popis jednotlivých kritérií v hodnocení hovorů 

SOFT dovednosti 

PRŮBĚH HOVORU 

1. STANDARTNÍ POZDRAV 

A) Operátor volajícího standardně pozdraví – „Jméno, příjmení, dobrý den“ 

B) Operátor volajícího pozdraví jen částečně – např.: jen jméno, příjmení 

C) Operátor volajícího nestandardně pozdraví – „Prosím“…… 

 

2. SPRÁVNÁ IDENTIFIKACE POŢADAVKU 

A) Operátor SPRÁVNĚ IDENTIFIKUJE POZADAVEK zákazníka, pomocí otázek 

si dokáţe rychle upřesnit, o co v hovoru půjde. 

B) Operátor SPRÁVNĚ IDENTIFIKUJE POZADAVEK zákazníka, ale po velmi 

dlouhé době. 

C) Operátor NESPRÁVNĚ IDENTIFIKUJE POŢADAVEK zákazníka, neklade 

dostatečné dotazy a nasměrování hovoru je zdlouhavé. 

           

3. FÁZE HOVORU - PREZENTACE ŘEŠENÍ A NÁVRH MOŢNOSTÍ 

A) Operátor zákazníkovi navrhl správné řešení, vybral pro zákazníka 

NEJRYCHLEJŠÍ A NEJJEDNODUSSI VARIANTU. 

B) Operátor zákazníkovi navrhl správné řešení, vybral pro zákazníka SLOŢITOU 

VARIANTU. 

C) Operátor zákazníkovi nenavrhl správné řešení nebo navrhl SLOŢITOU 

VARIANTU. 

        

4. STANDARTNÍ ROZLOUČENÍ 

A) Operátor volajícímu poděkoval za zavolání, popřál příjemný den, bylo 

myšleno upřímně. 

B) Operátor se s volajícím rozloučil standardně, pouţil výraz nahledanou nebo 

na slyšenou, nebylo přání příjemného dne ani poděkování za zavolání. 

C) Operátor se s volajícím nerozloučil, nebo nepopřál příjemný den ani 

nepoděkoval za zavolání (nemusí být u nepříjemného hovoru). 

            

 

 

 



 
 

 KOMUNIKACE 

1. OSLOVOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA JMÉNEM 

A) Operátor oslovuje zákazníka jménem V PRŮBĚHU HOVORU a V PÁTÉM 

PÁDU. 

B) Operátor oslovuje zákazníka jménem NIKOLI VŠAK VE SPRÁVNÉM 

TVARU. 

C) Operátor během celého hovoru ANI JEDNOU nepouţil jméno zákazníka. 

 

2. AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ 

A) Operátor zákazníka nepřerušuje (pokud musí zákazníka přerušit, omluví se), 

aktivně naslouchá, ověřuje porozumění (doplňující otázky), dává po celou dobu 

jednání najevo svůj zájem. 

B) Operátor zákazníka NEPŘERUŠUJE, NASLOUCHÁ, ale MÁLO OVĚŘUJE 

porozumění (doplňující otázky). 

C) Operátor zákazníka ČASTO přerušuje, VEDE monolog, NEOVĚŘUJE 

porozumění (doplňující otázky). 

 

3. STYL JEDNÁNÍ 

A) Operátor se PŘIZPŮSOBUJE zákazníkovi, pomáhá mu a PO CELOU DOBU 

JEDNÁNÍ o něj PROJEVUJE ZŘETELNÝ zájem, nechová se nadřazeně ani 

rezervovaně, vystupuje jako PROFESIONÁL, případně vyuţívá vhodné techniky 

k tlumení napětí (učinil vše proto, aby tomu tak bylo). 

 B) Operátor se PŘIZPŮSOBUJE zákazníkovi, snaţí se mu pomoci, PROJEVUJE o 

něj zájem, nechová se nadřazeně ani rezervovaně, ale OBČAS projevuje 

NETRPĚLIVOST, NEDOSTATEK EMPATIE. 

 C) Operátor zákazníka kárá, poučuje, NESNAŢÍ se mu přizpůsobit a pomoci, 

NEPROJEVUJE zájem, chová se NADŘAZENĚ, případně svým jednáním vyvolává 

konflikt. 

  

4. AKTIVNÍ VEDENÍ HOVORU 

 A) Jednání VEDE operátor a rozhovor SMĚŘUJE k rychlému a efektivnímu 

vyřešení poţadavku. 

B) Jednání VEDE operátor, ale rozhovor NESMĚŘUJE k rychlému a efektivnímu 

vyřešení poţadavku. 

C) Jednání VEDE zákazník, je v jeho reţii. Operátor je PASIVNÍ. (u dominantních 

zákazníků je výjimka) 

 



 
 

5. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

A) Operátor NEPOUŢÍVÁ odborné výrazy nebo nevhodné či zakázané formulace, 

POUŢÍVÁ VHODNÉ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A ZDVOŘILOSTNÍ 

FORMULACE.  

 B) Operátor NEPOUŢÍVÁ odborné výrazy nebo nevhodné či zakázané formulace, 

pouţívá vhodné jazykové prostředky, ale OBČAS ZAPOMENE NA 

ZDVOŘILOSTNÍ SLOVA (prosím, děkuji, omlouvám se) nebo pouţívá slovní vatu. 

 C) Operátor POUŢÍVÁ odborné výrazy nebo pouţívá nevhodné či zakázané 

formulace (zdrobněliny, zkratky, slova jako asi, problém, zdraţování, atd.).  

  

6. PRÁCE S HLASEM A PRODLEVAMI 

A) Operátor PRACUJE VHODNĚ SE SVÝM HLASEM vhodně a adekvátně 

k řešenému poţadavku a průběhu hovoru (vhodná dynamika, hlasitost, tón), v hovoru 

NEJSOU ČASOVÉ PRODLEVY bez komunikace se zákazníkem, PRACOVNÍK 

VHODNĚ A PŘIROZENĚ TATO MÍSTA VYPLŇUJE POPISOVÁNÍM TOHO, 

CO PRÁVĚ DĚLÁ, REAGUJE KONKRÉTNĚ A SE ZÁJMEM NA TO, CO 

ZÁKAZNÍK ŘÍKÁ ATD. 

B) Operátor PRACUJE VHODNĚ SE SVÝM HLASEM vhodně a adekvátně 

k řešenému poţadavku a průběhu hovoru (vhodná dynamika, hlasitost, tón), v hovoru 

JSOU ZŘÍDKA ČASOVÉ PRODLEVY bez komunikace se zákazníkem, NĚKDY 

vyplňovány NEVHODNĚ NEBO NEPŘIROZENĚ.  

C) Operátor NEPRACUJE SE SVÝM HLASEM vhodně a adekvátně k zákazníkovi, 

jeho poţadavku a průběhu hovoru (dynamika, hlasitost, tón), v hovoru jsou často 

ČASOVÉ PRODLEVY bez komunikace se zákazníkem. 

 

HARD dovednosti 

ŘEŠENÍ POŢADAVKU 

1. ODBORNOST 

A) Operátor ZNÁ problematiku DETAILNĚ, poskytuje odborně správné informace 

včetně navazujících oblastí odborných oblastí, díky svým znalostem POSKYTUJE 

KOMPLEXNÍ SLUŢBU ve všech aspektech poţadavku zákazníka. 

B) Operátor problematiku ZNÁ, poskytuje odborně správné informace vedoucí ke 

správnému řešení konkrétního poţadavku, při poţadavku přes více oblastí vykazuje 

DROBNÉ NEDOSTATKY ve znalostech nemající vliv na správné řešení. 

 
C) Operátor odbornou problematiku řešení poţadavku NEZNÁ, zákazníkovi 

NENABÍZÍ odborně správné řešení. 

 
 

 



 
 

2. VYUŢITÍ IS 

 

A) Operátor VYUŢÍVÁ IS PRO ZAVEDENÍ DOHODNUTÝCH ZMĚN, pro 

IDENTIFIKACI zákazníka a pro ZJIŠTĚNÍ maximálního mnoţství INFORMACÍ o 

zákazníkovi včetně ODHALOVÁNÍ SPOJITOSTÍ PROBLÉMU. 

 
B) Operátor IS VYUŢÍVÁ K ZAVEDENÍ DOHODNUTÝCH ZMĚN v rozsahu 

řešení poţadavku zákazníka. 

 
C) Operátor NEVYUŢÍVÁ IS, ačkoliv poţadavek svým charakterem toto vyţaduje. 

  

3. ZÍSKÁNÍ A EVIDENCE KONT. ÚDAJŮ (TELEFON, E-MAIL) 

 

 

A) Operátor v hovoru ZÍSKAL ČI OVĚŘIL ÚPLNÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE, pokud 

je to potřebné. 

B) Operátor v hovoru KONTAKTNÍ ÚDAJE OVĚŘIL JEN ČÁSTEČNĚ. 

C) Operátor v hovoru NEVYKAZUJE ŢÁDNOU AKTIVITU pro získání a evidenci 

kontaktních údajů. 

. 

 

 

4. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA, DODRŢOVÁNÍ PROCESŮ  

 

 

A) Operátor dle charakteru poţadavku a pravidel identifikace PROVEDL ÚPLNOU 

IDENTIFIKACI SPRÁVNÉHO ZÁKAZNÍKA, DODRŢUJE PROCESY. 

B) Operátor dle charakteru poţadavku a pravidel identifikace PROVEDL POUZE 

ČÁSTEČNOU IDENTIFIKACI SPRÁVNÉHO ZÁKAZNÍKA, DODRŢUJE 

PROCESY.  

 
C) OPERÁTOR dle charakteru poţadavku a pravidel identifikace PROVEDL 

CHYBNOU IDENTIFIKACI SPRÁVNÉHO ZÁKAZNÍKA NEBO 

IDENTIFIKOVAL ŠPATNÉHO, PŘÍPADNĚ NEIDENTIFIKOVAL ZÁKAZNÍKA 

VŮBEC A BYLO TO TŘEBA, NEDODRŢUJE PROCESY.   

 

 

Procentuální ohodnocení bodů: 

A- odpovídá hodnotě plného počtu procent 

B- odpovídá polovině počtu procent 

C- odpovídá nule 

 

Celkové hodnocení hovoru: 

Hovor s velkými podněty pro zlepšení – 0-79% 

Hovor s menšími podněty pro zlepšení – 80-90% 

Hovor velmi dobrý, s minimálními podněty ke zlepšení – 91-100% 

Pramen: Interní dokumenty – Manuál operátora (2010) 



 
 

Příloha č. 3   

Struktura telefonického rozhovoru  

 

Fáze Jednotlivé kroky Ţádoucí Neţádoucí 

1. 

Pozdrav  

Představení  

Standardní závazná 

formulace 

Dobrý den 

Jméno a příjmení 

S čím Vám mohu pomoci? 

Jak Vám mohu pomoci? 

Prosím? Kdo volá? 

Haló? Ano? 

Jen příjmení, XY, 

Co byste rád? Co 

potřebujete? 

2. 

Identifikace 

poţadavku a ověření  

(v okamţiku zcela 

jednoznačného 

poţadavku pouţijeme 

techniku 

parafrázování) 

Rozumím tomu správně, 

ţe...  

Váš poţadavek se týká... 

Mohu Vás poprosit o 

sdělení Vašeho čísla 

smlouvy?  

Vaše číslo smlouvy tedy 

je... souhlasí prosím 

tyto.... 

 

Váš problém je … 

Nechápete proč ... 

Jaké je Vaše číslo 

smlouvy?  

Napřed mi musíte říct 

Vaše osobní číslo 

Jste pan bytem. .. 

(nejsme na policii) 

3. 

Řešení poţadavku 

zákazníka, 

porozumění 

zákazníkovi 

Budování vztahu 

(osobní nabídka) 

Samozřejmě...Souhlasím...  

Rozumím Vám... 

Ubezpečuji Vás... 

Můţete se spolehnout... 

Zajistím, aby to bylo v 

pořádku... 

Zařídíme to obratem... 

 

Nerozumím tomu, 

nechápu co chcete...  

Nevím...To neumím... 

To má na starosti 

někdo jiný... 

To Vám nikdo 

neudělá... 

4. Shrnutí 

 

Pane/paní.....je pro Vás 

tato informace dostatečná?  

Pane/paní....odpověděla 

jsem tímto na Váš dotaz? 

 

Je Vám to uţ jasné? 

Stačí Vám to takto?  

Tak uţ víte, co máte 

dělat? 

Chtěl byste ještě něco? 

Nějaká další otázka? 

5. Nabídka další pomoci 

Co pro Vás mohu ještě 

udělat?  

Mohu Vám ještě s něčím 

pomoci? 

 

 

6. Standardní 

rozloučení 

Děkuji za zavolání a přeji 

příjemný den 

 

Nashle... Mějte se 

 

Pramen: Interní dokumenty – Manuál operátora (2010) 



 
 

Příloha č. 4  

Organizační struktura společnosti 

 

 

Pramen: Výroční zpráva společnosti XY 

 

 

 

 

 

 

Úsek GŘ 

Úsek Rozvoj 

Odbor Řízení 
změn a 
projektů 

Odbor Analýza 
a vývoj IS 

Odbor 
Architektura 
infrastruktury 

Odbor 
Architektura IS 

a sluţeb 

Úsek Provoz 
ICT a Telco 

Odbor Provoz 
aplikací  

Odbor Provoz 
IT 

infrastruktury 

Odbor Provoz 
dat. sítí a hlas. 

systémů 

Odbor Provoz 
přenos. sítí a 
sděl. vedení 

Odbor Provoz 
ICT sítí JE 

Odbor 
Centrální 
dohledy 

Úsek Obchod 

Odbor Obchod 
XY 

Odbor Péče o 
zákazníky 

Odbor Service 
desk 

Odbor Řízení 
externích ICT 

sluţeb 

Odbor Řízení 
externích sluţeb 
JE a konfigurace 

Úsek Finance a 
správa 

Odbor 
Controlling, plán 
a kalkulace cen 

Odbor Správa 
společnosti 

Úsek 
Kompetenční 

centrum 

Odbor  

Bezpečnost ICT a 
systém řízení 



 
 

 

Příloha č. 5  

Formulář dotazníku 

Váţená kolegyně, váţený kolego 

obracím se na Vás s ţádostí o vyplnění dotazníku, který jste právě obdrţel/a. Cílem 

tohoto dotazníku je zmapování spokojenosti zaměstnanců s vybraným nástrojem 

formální komunikace v této organizaci. Jako formální komunikační prostředek byla 

zvolena Kontaktní linka Service Desk a její operátoři. Tento dotazník je anonymní a 

zaručuji, ţe vedení Service Desku bude seznámeno aţ s konečnými výsledky 

průzkumu. 

U kaţdé otázky zakrouţkujte, prosím, jednu odpověď, pokud není u otázky uveden 

jiný pokyn. U otázek, u nichţ jsou odpovědi vyjádřené na číselné stupnici, tato čísla 

mají následující význam:  

4 3 2 1 

Téměř vţdy  Často 
Občas 

(málokdy) 
Téměř nikdy  

 

Číslo 

otázky 
Otázka 

Varianty 

odpovědí 

1. Jaký komunikační prostředek vyuţíváte při 

zadávání svých poţadavků týkajících se řešení 

Vašeho poţadavku? 

 

1.1 Telefon (volání operátoru Service Desku) 4    3    2    1    

1.2 E-mail 4    3    2    1    

1.3 Aplikace Service Desk 4    3    2    1    

2. V jakém okamţiku se rozhodnete 

kontaktovat operátory Service 

Desku?  

a) Kdyţ mi něco nefunguje, 

mám potíţe a potřebuji se 

zeptat na termín odstranění 

poruchy. 

b) Chci si sám/sama zadat 

poţadavek a nevím, jakou 

kategorii v Service Desku 

vybrat. 

c) Jiţ mám zadaný poţadavek 

a chci se zeptat na jeho 

termín vyřešení. 



 
 

3. Jak často vyuţíváte pomoci operátora Service 

Desku?  

(4 – jednou měsíčně, 3 – jednou týdně, 2 – kaţdý den, 

1 - nikdy) 

4    3    2    1 

4. Pokud voláte na linku Service Desk, jak často víte, 

jakou zvolit volbu v hlasovém stromu (IVR)? 
4    3    2    1 

5. Uvítal/a byste rovnou v hlasovém stromu (IVR) 

informační hlásku o vzniklé poruše, nebo o 

potíţích? 

4    3    2    1 

6. Do hlasového stromu byla umístěna informační 

hláska o vzniklé poruše, potíţích. Budete i přesto 

čekat na spojení s operátorem a chcete si informaci 

potvrdit? 

4    3    2    1 

7. Zdá se Vám doba, kdy čekáte na spojení 

s operátorem krátká? 
4    3    2    1 

8. Umíte si vybrat kategorii při zakládání poţadavku? 4    3    2    1 

9. Kdyţ v aplikaci Service Desk máte 

zadán poţadavek a potřebujete 

informace o stavu jeho řešení, koho 

kontaktujete? 

a) Kontaktní linku Service 

Desk, je mi jedno se kým 

operátorem hovořím. 

b) Operátora, který řeší můj 

poţadavek. 

c) Operátora, se kterým mám 

z minulosti dobré 

zkušenosti, volám na jeho 

přímou linku. 

10 Pokud jste v minulosti nebyl/a 

spokojen s operátorem Service 

Desku, co si myslíte, kdyţ znovu 

voláte s jiným poţadavkem a 

představí se stejný operátor? 

a) Jiţ dopředu očekáváte 

problém.  

b) Dáte operátorovi šanci, 

kaţdý občas chybuje. 

c) Nikdy jsem nebyl/a 

nespokojen/a. 

11. Obsahoval hovor s operátorem následující 

zdvořilostní náleţitosti? 
 

11.1 Na začátku hovoru pozdrav a představení se operátora  4    3    2    1 

11.2 Na konci hovoru rozloučení a poděkování za zavolání 4    3    2    1 

12. Jste v hovoru s operátorem oslovován/a svým 

jménem? 
4    3    2    1 

13. Máte pocit po ukončení hovoru a zapsání 

poţadavku, ţe operátor správně identifikoval, co 

poţadujete? 

4    3    2    1 



 
 

 

14. Navrţený způsob řešení poţadavku je podle Vás 

správný, vede k rychlému vyřešení? 
4    3    2    1 

15. Vnímáte ze stylu jednání operátora, ţe má osobní 

zájem na řešení poţadavku (tzn., ţe Vám chce 

opravu pomoci)? 

4    3    2    1 

16. Máte při hovoru s operátorem pocit, ţe Vám 

naslouchá a chápe, co po něm poţadujete? 
4    3    2    1 

17. Jak často byly následující jazykové prostředky 

pouţívané operátorem v hovoru obsaţeny:   
 

17.1 odborné výrazy. 4    3    2    1 

17.2 zdvořilostní výrazy (např. děkuji, prosím apod.)  4    3    2    1 

17.3 zkratky nebo slangové výrazy 4    3    2    1 

18. Byly odborné výrazy, zkratky a slangové výrazy 

srozumitelné? 
4    3    2    1 

19. Do jaké míry je pro Vás důleţitý následující způsob 

komunikace s operátorem? 

 

19.1 Formální způsob komunikace (rád se cítím jako 

zákazník, o kterého je pečováno). 

4    3    2   1 

19.2 Neformální způsob komunikace (formální pravidla 

komunikace jsou pro mne velmi neosobní, nemám rád 

styl jednání na call centrech). 

4    3    2   1 

20. Pokud operátor musel při hovoru 

s Vámi zjišťovat nebo dohledávat 

doplňující informace k poţadavku 

resp. dotazu., můţete posoudit 

případnou prodlevu nebo hluchá 

místa? 

a) Operátor nevyhledával tak 

dlouho, aby vznikla delší 

časová prodleva ke zjištění 

informace. 

b) Operátor dlouho 

vyhledával, ale po celou 

dobu mne informoval, co 

dělá, sděloval dílčí 

informace, dobu čekání 

vyplňoval komunikací se 

mnou. 

c) Operátor dlouho 

vyhledával, občas jsem 

měl/a pocit, ţe byl hovor 

přerušen, neţ se ke mně 

vrátil zpět. 

 



 
 

21. Kdyţ operátor potřebuje doplnění informací 

k řešení Vašeho zadaného poţadavku, jak Vám 

vyhovují následující nástroje pro zpětnou 

komunikaci?  

 

21.1 E-mail 4    3    2   1 

21.2 Telefon 4    3    2   1 

22. Komunikujete s operátorem, řešíte svůj poţadavek. 

Máte pocit, ţe je odborníkem a co slíbil, bylo také 

splněno? 

4    3    2   1 

23. Operátor Vám zakládal poţadavek do Service 

Desku a zpětně jej kontrolujete. Je vše zadáno tak, 

jak jste se dohodli? 

4    3    2   1 

24. Jak často jste spokojen/a  s následujícími částmi 

řešení Vašeho poţadavku?  
 

24.1 Komplexní hodnocení poţadavku (obsah hovoru a 

následného řešení) 
4    3    2   1 

24.2 Práce operátora (způsob komunikace) 4    3    2   1 

24.3 Řešení v Service Desku (srozumitelnost informací 

uváděných operátorem) 
4    3    2   1 

25.  Máte nějaká doporučení, návrhy na zlepšení, která byste uvítal/a? 

(Uveďte, prosím, jaká.)  

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………..….…... 

…………………………………………………………………..………… 

 

Děkuji za čas věnovaný vyplnění dotazníku 

Kamila Vasileva 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 6 

Souhrnné výsledky dotazníkového průzkumu – procentní vyjádření 

Číslo 

otázky 
Otázka 

Varianty odpovědí (%) 

4 3 2 1 

1 

Jaký komunikační prostředek vyuţíváte při zadávání 

svých poţadavků týkajících se řešení Vašeho 

poţadavku? 

  

1.1 Telefon (volání operátoru Service Desku) 43 12 33 12 

1.2 E-mail 17 17 21 45 

1.3 Aplikace Service Desk 45 19 17 19 

2 
V jakém okamţiku se rozhodnete kontaktovat 

operátory Service Desku?  

a b c 
  

36 26 38 

3 Jak často vyuţíváte pomoci operátora Service Desku?  33 50 10 7  

4 
Pokud voláte na linku Service Desk, jak často víte, 

jakou zvolit volbu v hlasovém stromu (IVR)? 
31 21 17 31 

5 
Uvítal/a byste rovnou v hlasovém stromu (IVR) 

informační hlásku o vzniklé poruše, nebo o potíţích? 
69 24 4,756 2 

6 

Do hlasového stromu byla umístěna informační hláska 

o vzniklé poruše, potíţích. Budete i přesto čekat na 

spojení s operátorem a chcete si informaci potvrdit? 

19 24 31 26 

7 
Zdá se Vám doba, kdy čekáte na spojení s operátorem 

krátká? 
26 21 26 17 

8 Umíte si vybrat kategorii při zakládání poţadavku? 14 38 17 31 

9 

Kdyţ v aplikaci Service Desk máte zadán poţadavek a 

potřebujete informace o stavu jeho řešení, koho 

kontaktujete? 

a b c 
  

40 36 24 

10 

Pokud jste v minulosti nebyl/a spokojen s operátorem 

Service Desku, co si myslíte, kdyţ znovu voláte s jiným 

poţadavkem a představí se stejný operátor? 

a b c 
  

29 26 45 

11 
Obsahoval hovor s operátorem následující zdvořilostní 

náleţitosti? 
  

11.1 Na začátku hovoru pozdrav a představení se operátora  93 7 0 0 

11.2 Na konci hovoru rozloučení a poděkování za zavolání 62 21 17 0 

12 Jste v hovoru s operátorem oslovován/a svým jménem? 41 33 21 5 

13 
Máte pocit po ukončení hovoru a zapsání poţadavku, 

ţe operátor správně identifikoval, co poţadujete? 
33 48 12 7 

14 
Navrţený způsob řešení poţadavku je podle Vás 

správný, vede k rychlému vyřešení? 
36 38 21 5 

15 

Vnímáte ze stylu jednání operátora, ţe má osobní 

zájem na řešení poţadavku (tzn., ţe Vám chce opravu 

pomoci)? 

33 41 21 5 



 
 

Číslo 

otázky 
Otázka 

Varianty odpovědí (%) 

4 3 2 1 

16 
Máte při hovoru s operátorem pocit, ţe Vám naslouchá 

a chápe, co po něm poţadujete? 
48 40 7 5 

17 
Jak často byly následující jazykové prostředky 

pouţívané operátorem v hovoru obsaţeny:   
  

17.1 odborné výrazy. 19 40 36 5 

17.2 zdvořilostní výrazy (např. děkuji, prosím apod.)  60 28 12 0 

17.3 zkratky nebo slangové výrazy 5 41 33 21 

18 
Byly odborné výrazy, zkratky a slangové výrazy 

srozumitelné? 
31 33 24 12 

19 
Do jaké míry je pro Vás důleţitý následující způsob 

komunikace s operátorem? 
  

19.1 
Formální způsob komunikace (rád se cítím jako zákazník, 

o kterého je pečováno). 
48 24 19 10 

19.2 

Neformální způsob komunikace (formální pravidla 

komunikace jsou pro mne velmi neosobní, nemám rád styl 

jednání na call centrech). 

24 26 36 14 

20 

Pokud operátor musel při hovoru s Vámi zjišťovat 

nebo dohledávat doplňující informace k poţadavku 

resp. dotazu., můţete posoudit případnou prodlevu 

nebo hluchá místa? 

a b c 

  

36 48 16 

21 
Kdyţ operátor potřebuje doplnění informací k řešení 

Vašeho zadaného poţadavku, jak Vám vyhovují 

následující nástroje pro zpětnou komunikaci?  

  

21.1 E-mail 31 24 33 12 

21.2 Telefon 52 33 9 5 

22 
Komunikujete s operátorem, řešíte svůj poţadavek. 

Máte pocit, ţe je odborníkem a co slíbil, bylo také 

splněno? 

48 38 14 0 

23 
Operátor Vám zakládal poţadavek do Service Desku a 

zpětně jej kontrolujete. Je vše zadáno tak, jak jste se 

dohodli? 

55 36 9 0 

24 
Jak často jste spokojen/a  s následujícími částmi řešení 

Vašeho poţadavku?  
  

24.1 
Komplexní hodnocení poţadavku (obsah hovoru a 

následného řešení) 
33 50 17 0 

24.2 Práce operátora (způsob komunikace) 57 34 7 2 

24.3 
Řešení v Service Desku (srozumitelnost informací 

uváděných operátorem) 
43 45 10 2 

 



 
 

Příloha č. 7 

Souhrnné výsledky dotazníkového průzkumu – absolutní vyjádření 

Číslo 

otázky 
Otázka 

Varianty odpovědí 

4 3 2 1 

1 

Jaký komunikační prostředek vyuţíváte při zadávání 

svých poţadavků týkajících se řešení Vašeho 

poţadavku? 

  

1.1 Telefon (volání operátoru Service Desku) 18 5 14 5 

1.2 E-mail 7 7 9 19 

1.3 Aplikace Service Desk 19 8 7 8 

2 
V jakém okamţiku se rozhodnete kontaktovat 

operátory Service Desku?  

a b c 
  

15 11 16 

3 Jak často vyuţíváte pomoci operátora Service Desku?  14 21 4 3 

4 
Pokud voláte na linku Service Desk, jak často víte, 

jakou zvolit volbu v hlasovém stromu (IVR)? 
13 9 7 13 

5 
Uvítal/a byste rovnou v hlasovém stromu (IVR) 

informační hlásku o vzniklé poruše, nebo o potíţích? 
29 10 2 1 

6 

Do hlasového stromu byla umístěna informační hláska o 

vzniklé poruše, potíţích. Budete i přesto čekat na 

spojení s operátorem a chcete si informaci potvrdit? 

8 10 13 11 

7 
Zdá se Vám doba, kdy čekáte na spojení s operátorem 

krátká? 
11 9 15 7 

8 Umíte si vybrat kategorii při zakládání poţadavku? 6 16 7 13 

9 

Kdyţ v aplikaci Service Desk máte zadán poţadavek a 

potřebujete informace o stavu jeho řešení, koho 

kontaktujete? 

a b c 
  

17 15 10 

10 

Pokud jste v minulosti nebyl/a spokojen s operátorem 

Service Desku, co si myslíte, kdyţ znovu voláte s jiným 

poţadavkem a představí se stejný operátor? 

a b c 
  

12 11 19 

11 
Obsahoval hovor s operátorem následující zdvořilostní 

náleţitosti? 
  

11.1 Na začátku hovoru pozdrav a představení se operátora  39 3 0 0 

11.2 Na konci hovoru rozloučení a poděkování za zavolání 26 9 7 0 

12 Jste v hovoru s operátorem oslovován/a svým jménem? 17 14 9 2 

13 
Máte pocit po ukončení hovoru a zapsání poţadavku, ţe 

operátor správně identifikoval, co poţadujete? 
14 20 5 3 

14 
Navrţený způsob řešení poţadavku je podle Vás 

správný, vede k rychlému vyřešení? 
15 16 9 2 

15 

Vnímáte ze stylu jednání operátora, ţe má osobní zájem 

na řešení poţadavku (tzn., ţe Vám chce opravu 

pomoci)? 

14 17 9 2 

 



 
 

Číslo 

otázky 
Otázka 

Varianty odpovědí 

4 3 2 1 

16 
Máte při hovoru s operátorem pocit, ţe Vám naslouchá 

a chápe, co po něm poţadujete? 
20 17 3 2 

17 
Jak často byly následující jazykové prostředky 

pouţívané operátorem v hovoru obsaţeny:   
  

17.1 odborné výrazy. 8 17 15 2 

17.2 zdvořilostní výrazy (např. děkuji, prosím apod.)  25 12 5 0 

17.3 zkratky nebo slangové výrazy 2 17 14 9 

18 
Byly odborné výrazy, zkratky a slangové výrazy 

srozumitelné? 
13 14 10 5 

19 
Do jaké míry je pro Vás důleţitý následující způsob 

komunikace s operátorem? 
  

19.1 
Formální způsob komunikace (rád se cítím jako zákazník, 

o kterého je pečováno). 
20 10 8 4 

19.2 

Neformální způsob komunikace (formální pravidla 

komunikace jsou pro mne velmi neosobní, nemám rád styl 

jednání na call centrech). 

10 11 15 6 

20 

Pokud operátor musel při hovoru s Vámi zjišťovat 

nebo dohledávat doplňující informace k poţadavku 

resp. dotazu., můţete posoudit případnou prodlevu 

nebo hluchá místa? 

a b c   

15 20 7 
 

21 
Kdyţ operátor potřebuje doplnění informací k řešení 

Vašeho zadaného poţadavku, jak Vám vyhovují 

následující nástroje pro zpětnou komunikaci?  

  

21.1 E-mail 13 10 14 5 

21.2 Telefon 22 14 4 2 

22 
Komunikujete s operátorem, řešíte svůj poţadavek. 

Máte pocit, ţe je odborníkem a co slíbil, bylo také 

splněno? 

20 16 6 0 

23 
Operátor Vám zakládal poţadavek do Service Desku a 

zpětně jej kontrolujete. Je vše zadáno tak, jak jste se 

dohodli? 

23 15 4 0 

24 
Jak často jste spokojen/a  s následujícími částmi řešení 

Vašeho poţadavku?  
  

24.1 
Komplexní hodnocení poţadavku (obsah hovoru a 

následného řešení) 
14 21 7 0 

24.2 Práce operátora (způsob komunikace) 24 14 3 1 

24.3 
Řešení v Service Desku (srozumitelnost informací 

uváděných operátorem) 
18 19 4 1 

 

 

 



 
 

25 

Rychlejší dovolání se přímo na operátora, bez zadání volby v hlasovém stromu  

Rychlejší reakce řešitelů  

Zjednodušený hlasový strom  

Přehlednější strom kategorií v Service Desku  

  

 

 

 

 

 

 


