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1. Úvod 

V nynější době lidé mají svoji práci a mají málo času na vaření, např. studenti, 

zaměstnanci a žáci mají velkou potřebu nahradit vařené domácí jídlo za jiné teplé 

jídlo. A proto Fast food je nejlepší volba, aby mohli ztratit jen pár minut na 

objednávání a čtvrt hodiny na stravování. Fast food či rychlé občerstvení je u Čechů 

velmi oblíbené, tj. moderní způsob veřejného stravování, který je založený na 

rychlém výběru, prodeji a konzumaci stravy. Provozovny rychlého občerstvení 

dosahují zvýšené rychlosti obsluhy tím, že umožňují zákazníkům získání jídlo s 

minimálním přerušením jiných činností, a zvýšené rychlosti konzumace tím, že 

úpravou jídla a jeho balením podporují konzumaci vestoje nebo za pohybu. Nikdo 

nemůže popřít, že přináší výhody rychlé občerstvení pro lidi, zejména v rušném 

dnešním životě. 

Předmětem předkládané bakalářské práce je téma: „Měření spokojenosti 

zákazníků s rychlým občerstvením“. Toto téma jsem si vybrala zejména z důvodu 

zájmu o oblast stravování. Rozhodla jsem se zaměřit na McDonald´s, který je 

nejznámější značkou na celém světě. 

Hlavním cílem této bakalářské práce samozřejmě je měřit spokojenosti 

zákazníků s rychlým občerstvením, konkrétně tedy je McDonald´s, který má na 

českém trhu silnou pozici a větší spokojenosti zákazníků. Celá práce bude rozdělena 

do několika části. V první části předložené práce zahrnující informace o firmě 

McDonald´s a teoretická část, který se zaměřím právě na spokojenost zákazníků a 

metody sběru informací a to zejména metodu dotazovací pomocí dotazníku a tyto 

poznatky využiji v aplikační části mé práce. V praktické částí práce provedu konkrétní 

výzkum v restauraci McDonald´s, která se nachází v centru Ostravy. Budu pomoci 

dotazníků zjišťovat úroveň spokojenosti zákazníků rychlého občerstvení a analyzuji 

názory zákazníků. Na základě výsledků z vyhodnocení dotazníků pak můžu 

navrhnout opatření, která povedou k udržení a zvýšení spokojenosti zákazníků. 
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2. Informace o firmě McDonald´s 

2.1. Historie společnosti 

 Společnost založili bratři Dick a Mac Macdonald 23. července 1940 v San 

Bernardinu v Kalifornii. Principy, na kterých byla založena první restaurace 

McDonald's - kvalita, obsluha, čistota a jistota, se nezměnily. Od roku 1953 založena 

franšízová společnost. V roce 1960 byla firma přejmenována na McDonald's 

Corporation. Akciovou společností kotovaných na New York Stock Exchange (NYSE) 

dne 5. ledna 1966. 

Píše se rok 1954 a Raymond Albert Kroc, syn českého emigranta a rodáka ze 

Stupna u Plzně, se v San Bernardinu ve státě Kalifornie setkává s bratry 

McDonaldovými. Krocovi se velmi zalíbila myšlenka, na které byla založena 

restaurace patřící těmto bratrům. Dokázali dobře a rychle obsluhovat velké množství 

zákazníků tak, že omezili jídelní lístek, snížili ceny a systematizovali postupy přípravy 

jídel v kuchyni. Na rozdíl od tehdy populárních provozoven typu drive-in zde byli 

zákazníci obsluhováni uvnitř provozovny. 

Raye Kroce zaujala restaurace natolik, že začal uvažovat o vybudování sítě 

poboček po celém území Spojených států. O rok později (1955) dne 2. března Raye 

Kroce vytvořil právní formu pro franšízových: McDonald's Systems, Inc. a otevřel 

svoji první restauraci McDonald's v Des Plaines (Illinois, USA). V roce 1962 

přesvědčil majitele a firmu odkoupil za 2,7 milionu dolarů. Stále však zůstával věrný 

principům, které zavedli bratři McDonaldovi. Pod vedením Raymonda Kroce 

zaznamenala společnost McDonald's nebývalý rozvoj, a to nejen ve Spojených 

státech. Už v roce 1962 se mohla pochlubit ohromující statistikou: jednou miliardou 

prodaných hamburgerů a 500 fungujícími restauracemi. 

V témž roce se také poprvé veřejnosti představil Ronald McDonald. Za prvních 

šest let, kdy se objevoval v celonárodní televizní reklamní kampani, znalo postavičku 

klauna 96 % amerických dětí. 

Systém rychlého občerstvení McDonald's se rozšířil do celého světa. Po 

Spojených státech pronikl v 60. a 70. letech do Kanady, Japonska, Austrálie, 

Německa či Velké Británie. V 90. letech se "zlaté oblouky" objevily i ve střední a 

východní Evropě. V lednu 1990 byla jako první otevřena restaurace McDonald's na 

Puškinově náměstí v Moskvě. Dnes lze výrobky McDonald's nalézt ve více jak 100 

zemích všech kontinentů. 30 000 restaurací McDonald's vycházejí ze společných 

základů, pravidel a zásad podnikání. 
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V současné době je jen málo zemí, kde nenaleznete McDonald's. Vstup 

společnosti na trh je často vnímán jako potvrzení demokratického vývoje 

a ekonomické stability dané země. Každých sedm hodin je otevřena nová 

restaurace, každý den obslouží více než 47 milionů klientů po celém světě. 

McDonald's se stal druhou nejznámější značkou na světě. Je symbolem a 

synonymem rychlého občerstvení. Společnosti příjmy v roce 2007 činily 22,8 miliardy 

amerických dolarů a čistý zisk je 3,9 miliardy. Ačkoliv nebyl zakladatelem tohoto 

konceptu, dovedl ho téměř k dokonalosti a využil jeho potenciál tím nejlepším 

možným způsobem [1]. 

 
 

2.2. Historie v ČR 

 Síť restaurací McDonald's je největší provozovatel restaurací rychlého 

občerstvení na českém trhu. První restaurace McDonald's byla otevřena 20. března 

1992 ve Vodičkově ulici v Praze. V současné době provozuje McDonald's osmdesát 

pět restaurací ve velkých městech, u dálnic a v obchodních centrech. Většina 

restaurací McDonald's je provozována smluvními partnery – frankisty. Ale důležitý 

tedy je, že všechny jsou založené na shodných zásadách, jimiž jsou kvalita, obsluha, 

čistota a přiměřené ceny. Všechny mají jediný cíl - obsloužit zákazníka k jeho úplné 

spokojenosti.  

 McDonald's patří mezi největší zaměstnavatele u nás. Společnost za 15 let 

v ČR investovala přes 5 mld. do oblasti lidských zdrojů. Zaměstnává více než 4000 

pracovníků tím, že přibližně polovinu tvoří mladí lidé pracující na částečný úvazek. 

Společnost také zaměstnává skupiny pracovníků, kteří obtížné nachází zaměstnání a 

mezi které patří mladí lidé bez zkušenosti, maminky s malými dětmi či zdravotně 

znevýhodnění pracovníci. Dlouhodobě poskytuje uplatnění i lidem s jinými typy 

zdravotního znevýhodnění a metodicky hledá či vytváří pozice vhodné pro tyto 

zaměstnance. Proto získávají McDonald's a jednotliví franchisanti každoročně 

ocenění Zaměstnavatel roku – Stejná šance. Díky propracovanému systému péče o 

zaměstnance založenému na rovnosti příležitostí a neustálém osobním rozvoji se 

může zaměstnanec vypracovat z obsluhy v restauraci až k managementu. 

V současné době například více než 50% pracovníků ředitelství McDonald's začínalo 

přímo v restauracích. 

 

 

[1] http://www.mcdonalds.cz/cs/onas/spolecnost/historie_spolecnosti.shtml 
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 Před každým rozhodnutím, které McDonald's činí, je zvažován i aspekt 

ekologie a vlivu na životní prostředí. Společnost se snaží vymýšlet a zavádět nové, 

modernější technologie, které by byly k životnímu prostředí ještě šetrnější. Příkladem 

může být realizace projektů "optimální hospodaření s odpady" nebo "zavedení 

dávkovacích a ředicích automatů na čisticí prostředky" [2]. 

 

2.3. Nabídka společnosti 

2.3.1. Nabídka produktů 

McDonald's je moderní samoobslužná restaurace s celodenním výběrem 

z různých typických jídel, doplňkový sortiment, nealkoholické studené a teplé nápoje 

atd. V nabídce společnosti se objevují několika druhů hamburgerů, hranolků, salátů, 

dezertů, chlazených a teplých nápojů atd. – viz příloha č. 1. Všechny položky v menu 

u McDonald's jsou připraveny každý den ráno, aby zajistil vždy čerstvou a chutnou 

dodávku pro zákazníky. Pracují s prvotřídními surovinami jako dobré klasické 

restaurace, aby mohli poskytovat zákazníkům skvěle chutnající, kvalita jídla. 

Na jídelníčku restaurace se orientuje zejména na nabídku hamburgerů a 

sendvičů připravených z mletého hovězího masa. McDonald's hamburgery jsou 

vyrobeny z 100% hovězí maso a ochuceny pouze solí a pepřem. Je to čisté hovězí 

maso, které se pouze zamrazí a pak rozmrazí. Součástí nabídky jsou však také 

produkty z rybího, kuřecího a vepřového masa, aby mohli vybrat zákazníci dle své 

chuti a preference. U McDonald's používají pouze kvalitní maso a čerstvých surovin. 

Suroviny jsou pečlivě vybírány a způsoby jejich zpracování zajišťují zachování 

maximálního množství vitamínů, minerálů a dalších prospěšných prvků. Jako přílohu 

k sendvičům a hamburgerům si zákazníci mohou zvolit hranolky, které jsou smaženy 

v prvotřídním kvalitním oleji, nebo salát z čerstvé zeleniny, které reprezentují zdravý 

způsob stravování. 

 

 

 

 

[2] http://www.mcdonalds.cz/cs/onas/spolecnost/historie_v_cr.shtml 
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Nabídka chlazených nápojů je dostatečně široká, ze které si vybere každý 

zákazník. V nabídce teplých nápojů je nejvíce zastoupena káva, ta může být 

podávána v sedmi různých druzích, dále horká čokoláda a čaj. Nejen pro děti jsou v 

nabídce dostatečně zastoupeny dezerty, a to jak ve formě zmrzlin, mléčných 

koktejlů, či jiných sladkých pokrmů.  

U McDonald's lze také koupit výhodné menu, které tvoří sendvič, střední 

hranolky nebo zahradní salát a střední nápoj (0,4 l). V nabídce je 10 variant, ze 

kterých je možné si vybrat. Menu je výhodnější než kupovat vše zvlášť, cena může 

být až o 20 % nižší, než u jednotlivých produktů v menu obsažených. 

V jídelním lístku jsou i nedílnou součástí pokrmy pro děti, tj. menu Happy 

Meal, který je vytvořeno speciálně za zvýhodněné ceny. Ratolest si může vybrat na 

hlavní chod mezi Hamburgerem, Cheesburgerem, kuřecími Nugetkami či Ovoce a 

Jogurt, kromě hranolků je na výběr přílohu také zahradní salát nebo ovocný sáček a 

na pití lze zvolit minerálku Vittel s jahodovou příchutí, mléko, malý nápoj, 

pomerančový nebo jablečný džus. A to ještě není vše, je také malou hračkou zdarma 

v každé krabičce. 

Kromě nabídky z stalého jídelního lístku je možné si vybrat i ze sezónních 

produktů. Ty jsou obměňovány podle různých období nebo zemí (např. americké 

týdny, sýrová sezóna), aby restaurace mohl vyhovět požadavkům zákazníků a 

přizpůsobovat jejich přáním a zájmu o cizích jídlech. [3]. 

 

2.3.2. Nabídka služby zákazníkům 

McDonald's nabízí kompletní stavovací služby, to znamená snídaně, obědy a 

večer. Snídaně jsou připraveny ve vybravých restauracích denně od 6:00 ráno do 

10:30 hodin. Doba obědů a večeří je od 10:30 dopoledne do noci ve všech 

restaurací. 

Restaurace je vybavená LCD televizí, jsou tam i noviny. Pro děti je 

v restauraci připraven nejen Happy Meal, ale i malý hrací koutek. Oblíbené jídlo 

McDonald's nyní přichází s bezplatným Wi-Fi. Čtení novinky, zkontrolovaní e-maily, 

spojení s přáteli... zcela zdarma. Ve vybraných restauracích se mohou zákazníci se 

svým notebookem, PDA či jiným zařízením kdykoliv bezdrátově připojit k internetu 

pomocí služby T-Mobile HotSpot bez žádných poplatků. Tato zařízení umožňují 

zákazníkům potěšit a trávit v restauraci dlouhou dobu. 

 

[3] http://www.mcdonalds.cz/cs/produkty/index.shtml 
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.  

Pro spokojenost a pohodlí zákazníka McDonald´s v současné době poskytuje 

velké výhody. Více než 37 restaurací McDonald's po celé České republice nabízí 

nákupu přes okénko McDrive pokud si zákazníci chtějí jen rychle nakoupit své jídlo z 

auta a pokračovat v cestě. Důležitý tedy je, že ceny produktů zakoupených 

v restauracích i na McDrive jsou úplně stejné. 

Většina restaurací McDonald's akceptuje platební karty a také přijímá 

stravenky, dárkové poukázky (šeky) či platby v cizích měnách (Eura, dolary). Kromě 

toho, McDonald´s sami nabízí slevové kupóny i ve spolupráci s jinými společnostmi. 

Také poskytuje slevy pro studenti, které mají ISIC karty. Po předložení tohoto 

průkazu je připravena speciální nabídka kombinace dvou výhodných menu za 

speciální zlevněnou cenu [4]. 

Internetová prezentace www.mcdonalds.cz využívá ve větší míře dynamické 

animované prvky a nabízí uživatelům nový a velice atraktivní design, který odpovídá 

mezinárodní corporate identity McDonald's. Základní novinkou oproti předchozí 

generaci webu je možnost registrace uživatelů, díky které mohou návštěvníci 

využívat svoje vlastní profily s řadou výhod v rámci aktivity společnosti McDonald's. 

 

2.4. Restaurace McDonald's v centru Ostravy: 

Ve městě je život uspěchanější a lidé jsou taky pohodlnější. To způsobuje, že 

ve městě častěji navštěvují restaurace a jiné stravovací zařízení, proto v Ostravě je 

stále prostor pro rozšiřování. Tyhle zařízení se poskytují víc v místech, kde se nejvíc 

pohybují lidé v čase jídla nebo se nacházejí ve větších množstvích. Např.: školy, 

firmy, kanceláři, nádraží, centrum města… 

Pro následující měření spokojenosti zákazníků jsem si vybrala restaurace, 

kterou můžeme najít přímo v centru Ostravy. Její pevné místo je na ulici 28. Října, 

Masarykovo náměstí. Držitelem licence je nezávislý střední podnikatel, 

zaměstnávající ve své restaurací 60 zaměstnanců, 20 z nich tvoří stálé zaměstnanci 

a ostatní jsou sezónní pracovníci či brigádníci. Organizační struktura restauraci 

McDonald's v centru města je uvedena v příloze číslo 2. 

 

 

 

 

[4] http://www.mcdonalds.cz/cs/restaurace/index.shtml 
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Otevírací doba restauraci je velmi různá:  

- Od pondělí do čtvrtka je od 7h30 do 23 hodin,  

- Pátek je od 7h30 do 24 hodin,  

- Sobota je od 8 do 24 hodin 

- Neděle je od 9 do 22 hodin.  

 

Záměrem společnosti je na každých 30 000 obyvatel jedna restaurace, proto 

restaurace v Ostravě je stále prostor pro rozšiřování. Díky umístění v centru však 

také vznikají problémy, které jsou typické pro každé větší město. Stálých obyvatel 

zde žije málo, proto o víkendech, kdy se nepracuje v kancelářích, a také ve 

večerních hodinách, prodej výrazně klesá 

 

3. Teoretická část k měření spokojenosti zákazníků 

3.1. Definice jakosti 

V součásné době pojmy jakost a kvalita, které jsou chápány jako synonyma, 

vyjadřuji údaj o vlastnosti nějaké věci, odpověď na otázku „jaký?“… V posledních 

letech význam jakosti značně stoupl, a to především díky vysoké konkurenci téměř 

ve všech oborech. 

Pojem jakost lze vyjádřit mnoha různými definicemi. Lze definovat jako míru, 

ve které jsou uspokojovány potřeby zákazníka a současně jakostním je takový 

produkt, se kterým je zákazník spokojený. Snad asi nejužívanější definice byly a jsou 

podle norem ISO řady 9000. Podle platné normy ČSN EN ISO 9000:2000 je jakost, 

jejímž synonymem v českém jazyce je slovo kvalita, definována jako je stupeň 

splnění požadavků souborem inherentních znaků [5]. K této definici jsou v uvedené 

normě i dvě poznámky. První vysvětluje možnost rozvoje tohoto pojmu s přívlastky, 

jako například špatná, dobrá nebo vynikající, a v druhé poznámce je vysvětleno 

slovo "inherentní" jako vlastní, vnitřní a trvalý znak objektu, o jehož jakost se jedná. 

Norma uvádí i rovnocenné synonymum pro jakost: kvalita. V současné době byla pro 

praktický život a řízení firem vypracována definice, která je nejen univerzální, ale i 

velmi závažná. 

 

 

 

[5] NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 

2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. 



8 

 

3.2. Řízení jakosti 

Řížení jakosti je základním procesem, jež znamená provedení výběru 

předmětu řízení, volba jednotek měření, měření skutečných charakteristik a jejich 

porovnání s požadovanými, přijetí opatření na základě odchylek. V posledních letech 

řízení výroby se pak často hovoří o řízení jakosti, respektive o systémech řízení 

jakosti (anglická zkratka QMS = Quality Management System), čímž se míní nejen 

průběžná kontrola výrobků, ale také odstraňování zjištěných nedostatků, vylepšování 

výrobků i výkonu (motivace) pracovníků, aby si kvality hleděli [6].  

Systém řízení jakosti QMS je definován jako skupina postojů, procesů a 

procedur vyžadovaných pro plánování a provádění (výroba/služby) v oblasti hlavní 

činnosti organizace. QMS spojuje různorodé vnitřní procesy v organizaci a směřuje k 

procesnímu přístupu při provádění projektu. Umožňuje v organizacích rozpoznávání, 

měření a zlepšování různorodých procesů tak, že vedou k zlepšení výkonu 

společnosti [7]. 

Máme osm hlavních principů managementu jakosti, které vychází z 

požadavků norem ISO 9001 a 9004 [8]: 

- Zaměření na zákazníka: organizace jsou závislé na svých zákaznících, a 

proto mají porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit 

požadavky zákazníků a snažit se překonat očekávání zákazníků;  

- Vedení: vedoucí pracovníci prosazují jednotnost účelu, směru a interního 

prostředí organizace. Vytvářejí prostředí, v němž mohou být pracovníci plně 

zapojeni na dosahování cílů organizace.  

- Zapojení pracovníků: pracovníci na všech úrovních jsou podstatou organizace 

a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností v co největší 

prospěch organizace.  

- Procesní přístup: požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsouli 

související zdroje a činnosti řízeny jako proces.  

 

 

 

 

[6] http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalita  

[7]http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_jakosti 

[8] NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 

2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. 
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- Systémový přístup k managementu: identifikování, porozumění a řízení 

systému vzájemně souvisejících procesů zaměřených na daný cíl přispívá k 

efektivnosti a účinnosti organizace.  

- Neustálé zlepšování: trvalým cílem organizace je neustálé zlepšování.  

- Přístup k rozhodování zakládající se na faktech: efektivní rozhodování jsou 

založena na logické a intuitivní analýze údajů a informací.  

- Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy: schopnost organizace a jejích 

dodavatelů tvořit hodnoty se zlepšuje vzájemně výhodnými vztahy. 

 

Ve světě se pro vytváření systémů managementu jakosti vyvinuly v posledních 

desetiletích nejrůznější koncepce, z nichž se dnes používají tři koncepce 

managementu jakosti [9] 

- Koncepce managementu jakosti na bázi podnikových standardů – 

vnitropodnikové normy a předpisy, které jsou platné jak pro podnik samotný, 

tak i pro jeho dodavatele. Tykající se jakosti bývají obvekle ještě náročnější, 

než požadavky definované normami ISO 9000. 

- Koncepce ISO, založená na aplikaci požadavků definovaných v souboru 

norem ISO 9000. Normy souboru ISO 9000 jsou převzaty rovněž do politiky 

EU v oblasti posuzování shody, jež počítá i s certifikací systémů 

managementu jakosti, které se podrobilo už více než 350 000 organizací na 

celém světě. Tato koncepce v českém prostředí naprosto dominuje se všemi 

pozitivními i negativními důsledky, 

- Koncepce TQM (Total Quality Management), jež je kompletní management 

kvality. To je spíše filozofií managementu a v praxi je realizována podle 

různých modelů, v Evropě hlavně podle tzv. EFQM Modelu Excelence. 

 

 

 

 

 

 

 

[9] VAŠŤÍKOVÁ, M. Marketing služeb – efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 

s. ISBSN 978-80-247-2721-9 
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3.3. Pojem spokojenosti a loajality zákazníka. 

Spokojenost je slovo, se kterým se ve životě setkáváme velmi často. V normě 

ISO 9000 je napsané, že „Spokojenost je vnímání zákazníka týkajicí se stupně 

splnění jeho požadavku“. Spokojenost zákazníka je jedním z nejdůležitějších 

klíčových výkonnostních ukazatelů každé společnosti. Spokojenost zákazníka je 

souhrnem pocitů vyvolaných rozdílem mezi jeho požadavky a vnímanou realitou na 

trhu. Požadavky zákazníka jsou kombinací jeho vlastních potřeb a očekávání [10].  

V závislosti na povaze těchto rozdílů lze definovat tři základní stavy 

spokojenosti: 

- tzv. potěšení zákazníka pokud je realita lepší než očekávání. Zákazník je 

jednoduše více než spokojen s tím, co obdržel, a jeho potřeby a očekávání 

byly realitou překonány, 

- plná, resp. naprostá spokojenost zákazníka pokud je očekávání rovno realitě. 

Zákazník cítí, že všechny jeho požadavky byly nákupem a používáním 

produktu uspokojeny, 

- limitovaná spokojenost, kdy už vnímaná realita není totožná s původními 

požadavky zákazníka. Zákazník může být sice do určité míry spokojen, 

nicméně jeho spokojenost je nižší než v předchozích dvou stavech. 

Řešení nacházíme v zavedení pojmu „míra spokojenosti zákazníka”, která 

určuje měřitelnou úroveň zákazníkovi vnímání. Obecně by mělo platit, že  

MSZ = (X), 

kde MSZ je označení pro míru spokojenosti zákazníka a X definuje rozdíl mezi 

požadavky a reálnou hodnotu. 

Vysoká míra spokojenosti je jednou ze záruk věrnosti, loajality zákazníka. 

Pojem „loajalita zákazníka“ je definován jako způsob chování zákazníka, projevující 

se na trhu zejména dvěma důsledky: opakovanými objednávkami a pozitivními 

referencemi do okolí. Rozdíl mezi spokojenosti a loajalita je způsoben tím, že 

postupy monitorováni spokojenosti obvykle nepřihlížejí ke dvěma závažným 

objektivním okolnostem: dynamice trhu a rozsahu nabídky konkurence [10]. 

 

 

[10] NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 

2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. 
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Měřit loajalitu či spokojenost svých zákazníků se stalo pro firmy v poslední 

době nejen trendem, ale téměř nutností. V současnosti je firmám a jejich 

managementu k dispozici několik technik, jak loajalitu změřit. Jako jakákoliv jiná 

technika má i tato své silné a slabé stránky. 

 

Měření spokojenosti zákazníků  

Měření spokojenosti zákazníků je metoda, která pomáhá vymezit požadavky 

zákazníků a hledá cesty jak je naplnit. Společnosti sbírají vstupy od zákazníků, 

zjišťují jejich prioritní potřeby a měří úroveň jejich uspokojení. Tyto informace užívají 

pro vymezení a eliminování překážek, které brání dosažení spokojenosti a věrnosti 

zákazníka. Měřením spokojenosti zákazníků odhalíme, v čem tkví rozdíl mezi 

očekáváním zákazníků a skutečnou situací. 

Měření spokojenosti úzce souvísí s jakostí. Ale neznamená, že výsledkem 

vysoké kvality je vysoká spokojenost. Záleží na zákazníkově potřebě a vkusu. Ne 

vždy požaduje zákazník co nejkvalitnější výrobek. Někdy je ochoten ne úkor kvality 

zakoupit product levnější, jindy chce ten nejdražší (z důvodu prestiže) bez ohledu na 

kvalitu a užitečnost. 

 

3.4. Metodika měření spokojenosti zákazníků 

Proces měření spokojenosti zahrnuje určité kroky, které by měly být 

aplikovány postupně v logickém sledu. Někdy může být postup procesu obměňován 

podle momentálních požadavků. Jeden ze obvyklých postupů je následující [11]: 

1. Definovat, kdo je pro firmu zákazníkem, 

2. Definovat požadavky zákazníků a znaky jejich spokojenosti, 

3. Návrh a tvorba dotazníků k měření spokojenosti zákazníků, 

4. Stanovení velikosti výběru (tzv. vzorkování zákaznníků), 

5. Výběr vhodné metody sběru dat, 

6. Vyhodnocování dat o spokojenosti zákazníků, 

7. Využití výsledků měření spokojenosti jako vstupů pro procesy 

zlepšování. 

 

 

[11] NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 

2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. 
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3.4.1. Definovat, kdo je zákazníkem 

 

Zákazníci jsou jediným zdrojem příjmů pro firmy. Pojmem „zákazník“ je myšlen 

kdokoliv, komu odevzdáváme výsledky vlastních aktivit. Definování zákazníků stává 

jednou z klíčových činností uvnitř jakékoliv organizace, bez ohledu na to, jaké druhy 

produktů dodává. Každá firma musí znát svého zákazníka, aby se mohla zaměřit na 

uspokojování jeho potřeb. Zákazníky dělíme na čtyři základní skupiny [12]: 

- Interními zákazníky, např. dělníci na následujícím pracovišti, navazující 

výrobní linky, kolegové, pro které zpracováváme určitou zprávu, resp. 

Návrh, vlastník procesu, který naše výsledky používá jako vstupy do svých 

procesů, apod., 

- Zprostředkovatelé, kam řadíme obvykle sklady, velkoobchodní organizace, 

dealery atd., 

- Externími zákazníky jsou jiné organizace nebo fyzické osoby, využívající 

dodané výstupy. Ne vždy ale konečnými uživateli výstupů, 

- Koneční uživatelé jsou finálními spotřebiteli našich produktů (např. 

restaurace jsou sice externím zákazníkem pro výrobce talířů, ale nejsou 

jejich konečným uživatelem). 

  

3.4.2. Definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti  

 

Pod pojem „požadavek zákazníka“ budeme chápat transformaci hlasu 

zákazníka do formulací srozumitelných dodavateli, obsahující potřeby a očekávání. 

Potřeby jsou užitky, jež mají být určitým produktem naplněny, očekávání pak 

požadavky týkající se takový charakteristiky, jako jsou čas, úplnost, frekvence, 

rozptyl apod.  

Pro definování znaků spokojenosti zákazníků (stejně jako pro určení 

požadavků zákazníků) lze využít v praxi dvě základní metody [12]: 

- Metodu rozvoje znaků jakosti, 

- Metodu naslouchání hlasu zákazníka. 

 

 

 

[12] NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 

2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. 
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Podstatou metody rozvoje znaků jakosti je to, že aktivními účastníky nejsou 

reální ani potenciální zákazníci, ale zaměstnanci organizace, která daný produkt 

vyrábí a dodává. Jde o metodu nenáročnou na zdroje i nákladym rychle 

aplikovatelnou, nicméně výsledky jsou mnohem méně objektivní než v případě 

metod naslouchání hlasu zákazníků. 

Charakteristickým prvkem metod naslouchání hlasu zákazníků je fakt, že zde 

pracujeme se vzorkem současných, resp. potenciálních zákazníků, přičemž není 

podstatné, zda jde o zákazníky vlastní či zákazníky konkurence. Na první pohled 

jednoduchý a srozumitelný proces definování požadavků a znaků jejich spokojenosti 

se může někdy v praxi komplikovat tím, že organizace nemá vyjasněno, kdo je pro ni 

zákazníkem, nedokáže dobře transformovat mnohdy i laická vyjádření zákazníků do 

jazyka techniků. K těm vhodným metodám naslouchání hlasu zákazníků bezesporu 

patří: 

- Diskuse v ohniskových skupinách, 

- Přímá interview s jednotlivci, 

- Dotazníková metoda, 

- Metoda kritických událostí. 

 

Diskuse v ohniskových skupinách 

Ohniskovou skupinou je v tomto případě skupina 6 až 12 skutečných nebo 

potenciálních zákazníků. Účastníky ohniskové skupiny (je nutné věnovat 

zaslouženou pozornost jejich výběru) je vedena moderovaná diskuse, jejím smyslem 

je generování souboru požadavků, znaků spokojenosti. 

Úloha moderovaná je velmi důležitá: musí účastníky podporovat a motivovat 

k takové diskusi, ve které jsou svobodně sledovány názory účastníků, má však bránit 

dominace pouze malé časti skupiny a vhodně může využívat. Délka diskuse by měla 

přesáhnout dvě hodiny a moderátor musí všechny výsledky diskuse zaznamenávat. 

Určitým omezením metody je to, že každý účastník má pouze velmi limitovaný 

prostor k definování svých názorů. 



14 

 

Přímá interview s jednotlivci  

Interview má podobu rozhovoru tazetele s jedním respondentem. Tazatele zde 

klade jednotlivým účastník dotazy podle předem vytvořených schémat (dotazníků) 

tak, aby výsledkem byl pokud možno ucelený seznam požadavků, znaků jejich 

spokojenosti. Osobní rozhovor otázky by měl trvat maximálně jednu hodinu a tazatel 

může pomoci dotazovaným rozvíjet jejich názory kladením dodatečných, 

nepřipravených otázek. 

 

Dotazníková metoda 

Vzorku zákazníků je zaslán předem vytvořený dotazník, jenž musí být 

konstruován tak, aby umožnil po zpracování údajů poznání souboru požadavků 

zákazníků a znaků jejich spokojenost se zamýšleným produktem. 

Je vhodné, aby odpovědní pracovníci organizace v dotazníku naznačili, resp. 

Ilustrovali, některé možné požadavky a znaky, aby je mohli respondenti doplňovat a 

rozvíjet.  

 

Metoda kritických událostí 

Pod pojem „kritická událost „ je třeba vidět naprosto konkrétní vyjádření 

zákazníka, které se vztahuje k pozitivní nebo negativní zkušenosti s využitím daného 

nebo podobného produktu, je to vzpomínka, která zákazníkovi nevymizela z paměti. 

Kritická vzpomínka se musí opírat o zkušenost toho, kdo událost popisuje a musí být 

jednoznačná, aby neumožňovala rozdílnou interpretaci. Vybere se minimálně 20 

respondentů, kteří mají osobní zkušenost s využitím produktu. Každý z nich jmenuje 

několik pozitivních a negativních událostí. Kritické události jsou pak tříděny do znaků 

spokojenosti, dále se vypočítá index shody a jiné ukazatele, které nám dávají 

informace o spokojenosti zákazníků. 

3.4.3. Návrh a tvorba dotazníků pro měření spokojenosti zákazníků 

 

Mezi nejpoužívanější metody měření spokojenosti zákazníků patří dotazník 

analyzující úroveň spokojenosti respondentů. Dotazník je základním nástrojem a 
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současně i záznamovým médiem v postupech měření spokojenosti. Dotazníky plní 

tyto hlavní funkce: 

- Vytvářejí jednotnou základnu pro dotazování zákazníků, 

- Jsou souborem otázek, které jsou pokládány všem zákazníkům ve 

stejném pořadí, 

- Jsou pamětí tazatele, tzn., zabraňují tomu, aby se při dotazování 

některého zákazníka na některý ze znaků spokojenosti zapomnělo, 

- Umožňují strukturovaný sběr údajů a jejich následné objektivní 

zpracování. 

 

Struktura dotazníku by měla mít minimálně tyto samostatné části: 

- Vstupní informace pro respondenta (odpovídajícího zákazníka), 

- Část umožňující vyhodnotit celkovou spokojenost zákazníka, 

- Část hodnotící jednotlivé znaky spokojenosti, 

- Část umožňující segmentaci odpovědí. 

 

Míru spokojenosti hodnotíme použitím vhodné škály a formátu. V praxi lze 

uplatnit tyto formáty dotazníku pro měření spokojenosti zákazníků [13]: 

- Formát checklistů, 

- Formát Likertův, 

- Formát verbální, 

- Formát numerický. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13] http://www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2228 Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků 
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Formát checklistů 

 

Chování obsluhujícího 

personálu 

Spokojen Nespokojen 

 

 

Tabulka 1: Formát checklistů 

 

Formát Likertův 

 

Chování obsluhujícího 

personálu bylo 

bezvadné 

Silný 

souhlas 

 

Slabý 

souhlas 

 

Ani souhlas, 

ani nesouhlas 

 

Slabý 

nesouhlas 

 

Silný 

nesouhlas 

 

 

Tabulka 2: Formát Likertův 

 

Formát verbální 

 

Chování 

obsluhujícího 

personálu 

Velmi 

spokojen 

 

Spokojen Ani spokojen, 

ani 

nespokojen 

Nespokojen Velmi 

nespokojen 

 

 

Tabulka 3: Formát verbální 

 

Formát numerický 

 

Chování 

obsluhujícího 

personálu 

 

Velmi 

nespokojen 

 Velmi 

spokojen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tabulka 4: Formát numerický 
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3.4.4. Vzorkování zákazníků 

 

Někdy je celkový počet zákazníků mnohých organizaci příliš velký na to, aby 

se dala zkoumat jejich spokojenost, nebo jsou koncoví uživatelé anonymní. (např. 

cestující v dopravních prostředcích apod.). Proto je v takových situacích nutné 

realizovat výběr respondentů, označovaný někdy jako „vzorkování“ zákazníků. 

Vzorkováním zákazníků budeme rozumět proces výběru určitého počtu respondentů 

z celého známého objemu (souboru) zákazníků tak, aby byly garantovány na tomto 

výběru takové výsledky, jaké by přineslo zkoumání celého souboru zákazníků. 

V zásadě existují tři základní metody výběru [14]: 

 

a) Metoda census 

Je založena na faktu, že velikost výběru se rovná velikost souboru. 

Spokojenost se zjišťuje u všech zákazníků organizace. Dává nejvyšší úroveň 

spolehlivosti, je to však metoda vysoce nákladná. Používá se pokud má organizace 

omezený počet zákazníků, organizace záleží na názoru všech zákazníků a existuje 

databáze zákazníků. 

 

b) Metoda statistická 

Statistické nebo také pravděpodobnostní metody vzorkování vycházejí 

z poznatků teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Používá se náhodný 

výběr respondentů ze souboru zákazníků. Velikost vzorku se určuje statisticky. 

Možné určení pravděpodobnosti toho, že vybraný soubor reprezentuje celý soubor 

zákazníků. Výsledků proto můžeme zevšeobecnit na celý soubor zákazníků. U této 

metody můžeme použit tři typy vzorkování: 

- Jednoduché vzorkování = každý zákazník má stejnou šanci že bude ve 

výběru. Variabilita zjištěných hodnot v různých vzorcích. 

- Statistické vzorkování = v rámci každé skupiny má každý zákazník stejnou 

šanci že bude ve výběru. Je vyšší přesné než u jednoduchého vzorkování. 

- Víceúrovňové vzorkování = každá ze skupin má stejnou šanci být ve 

výběru. Náhodný výběr ve skupinách je účelný při velkém počtu zákazníků 

v těchto skupinách 

 

 

[14] NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 

2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. 
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c) Metoda úsudková 

Výběr závisí na úsudku těch, kteří vzorkování provádějí. Je to metoda méně 

náročná na zdroje. Podstatnou nevýhodou je, že spolehlivost údajů je nízká, protože 

rozsah i složení je na rozhodnutí posuzovatele. Vzorek není plně reprezentativní a 

spolehlivý, data získaná na daném vzorku neodráží typické charakteristiky 

základního souboru. Používá se tam, kde nelze použít metodu census, ani metodu 

statistickou. 

 

3.4.5. Výběr vhodné metody sběrů dat 

 

Výběr vhodné metody sběrů dat je důležitý krok. Určení vhodné metody sběru 

dat z trhu závisí přitom zejména na: 

- Rozsahu výběru respondentů, 

- Uvolněných zdrojích pro měření spokojenosti zákazníků vrcholovým 

vedením (nákladnost metody), 

- Technických možnostech organizace, resp. Firmy, která sběr dat zajištuje, 

- Požadavcích na návratnost dotazníků, resp. odezvu zákazníků, 

- Stupnici vyhodnocování. 

 

Používáme následující metody sběru dat o spokojenosti zákazníků [15]: 

a) Pomocí telefonu – je to metoda přímého styku s vysokou odezvou, 

nabízí možnost okamžitého vyhodnovení, ale náklady jsou vysoké a je 

obtížné získat telefonní čísla zákazníků, 

b) Pomocí klasické pošty – na tuto metodu jsou nízké náklady, jde použít i 

pro případy velkých vzdálenosti zákazníků, hrozi zde však nízká 

návratnost dotazníků, pokud nejsou zákazníci nějak motivování, 

c) Pomocí elektronické pošty – odezva je vysoká, je možné vyhodnocovat 

okamžitě, problémem tedy je malé procento zákazníků napojených na 

internet, 

d) Osobními rozhovory se zákazníky – je to metoda přímého styku 

s vysokou odezvou, ale náklady jsou vysoké při větších vzdálenostech 

zákazníků 

 

[15] NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 

2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. 
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e) Dotazníky „pro forma“ – zákazníci mají možnost na dotazníky reagovat 

při východu z obchodních center, po poskytnutí služby apod. Náklady i 

odezva jsou nízké. 

3.4.6. Vyhodnocování dat o spokojenosti zákazníků 

 

Správné zpracování dat je jednou z nejdůležitějších fází při měření 

spokojenosti. Existuje mnoho možností, jak o spokojenosti zákazníků nakládat. Při 

vyhodnocování dat bychom měli mít na zřeteli následující skutečnosti [16]: 

- různé znaky spokojenosti mohou mít pro zákazníky rozdílnou 

závažnost, 

- rozhodující je poznání trendů ve vývoji míry spokojenosti zákazníků, 

- s výsledky vyhodnocení míry spokojenosti by měli být seznámení 

všichni zaměstnanci. 

Existuje spousta možností jak získaná data zpracovat. 

 

Zpracování údajů do tabulky 

Pro dobrou přehlednost při práci s daty je vhodné je uspořádat do tabulky. 

Tabulka může mít např. následující formu: 

Stupně 

hodnocení 

Otázka 1 Otázka 2 Otázka 3 Průměr Rozptyl 

1      

2      

3      

4      

5      

Průměr      

Rozptyl      

 

Tabulka 5: Zpracování údajů 

 

[16] NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 

2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. 
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Tato tabulka vychází ze skutečnosti, že se respondentů ptáme jak na jejich 

spokojenost s daným produktem, tak i na důležitost znaku spokojenosti. U každého 

ze znaků vypočítáme jeho průměr a směrodatnou odchylku. Dále můžeme počítat 

např. dílčí znaky spokojenosti (zvlášť spokojenost s výrobkem a spokojenost se 

službou související s koupí výrobku). 

 

Pavučinový graf 

Jde o pavučinový graf pro manažerskou analýzu. Data z předešlé tabulky 

(stupeň plnění) můžeme zpracovat do toho. Je to vlastně n úhelník, který nám 

přehledně v grafické formě ukazuje jaký požadovaný stav, a jak se k němu 

přibližujeme. V každém vrcholu je ideální stav jednoho ze znaků spokojenosti. Čím 

více se k němu křivka skutečného stavu přibližuje, tím je průměrná spokojenost 

zákazníků vyšší. 

 

 

Obr. 1: Pavučinový graf 
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Okno zákazníka 

 

Dále můžeme data graficky znázornit v tzv. oknu zákazníka. Na dodorovnou 

osu nanášíme hodnotu stopně plnění, tedy průměrnou spokojenosti s daným 

znakem. Na svislé ose důležitost, tedy to, jestli je daný znak pro zákazníka skutečně 

důležitý. Matice se nám pak dělí na čtyři kvadranty. 

 

Významnost požadavku pro zákazníka 

   

hodnocení 

Obr. 2: Okno zákazníka 

           

Znaky s nízkou spokojenosti i důležitosti můžeme pokládat ta znaky s nízkou 

prioritou – zákazníci jim nepřikládají velkou váhu, a firma do nich nevkládá zbytečné 

úsilí. 

Znaky s vysokou spokojeností, avšak nízkou důležitostí jsou ty, na které firma 

zbytečně zaměřuje svoji pozornost – zákazníci tento znak pokládají za nedůležitý. 

Znaky s nízkou spokojenotí a důležitostí jsou ty, na které byhom měli 

koncentrovat svoji pozornost – pro zákazníka to jsou důležité znaky, firma je však 

neplní. 

Znaky s vysokou spokojeností i důležitostí ukazují znaky, u kterých by firma 

měla udržet dobrou práci. 

Osy, které rozdělují okno na jednotlivé kvadranty, nemusí být vždy umístšny 

uprostřed (tedy v hodnotě 3), ale mohou být mírně posunuty. 

Zákazník to chce a 

nedostává to 

---> 

Koncentrovat 

pozornost 

Zákazník to chce 

dostává to 
---> 

Udržet dobrou práci 

  

Zákazník to nechce 

a ani to nedostává 

---> 

Nízká priorita 

 

Zákazník to nechce 

a přece to dostává 

---> 

Zbytečně velké úsilí 

 



22 

 

Metoda výpočtu indexů spokojenosti 

Předpokládá se, že znaky spokojenosti mohou být téměř vždy rozlišeny jak 

pro hmotné výrobky, tak i pro poskytované služby, i ve výrobních organizacích může 

být např.:znakem spokojenosti se službami srozumitelnost faktur, čas dodávky apod. 

Index spokojenosti zákazníků Isz je pak formován následujícím vztahem: 

1




k

IkI
I svss
sz  

Kde, Iss  - Dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky služeb, 

Isv - Dílčí index spokojenosti se znaky výrobku, 

k - Konstanta vyjadřují podíl znaků spokojenosti výrobku ba celkové 

spokojenosti zákazníků (je určena dodávající organizací na základě 

průzkumů u zákazníků. 

Dílčí index spokojenosti se znaky služeb se počítá vztahem: 

 


N

i iisss SwI
1

 

Kde,   N  –  Počet znaků spokojenosti zákazníků se službami, 

Wis – Váha i–tého znaku spokojenost zákazníků se službami. Musí 

platit že: 

 


N

i isw1 1 

Si – Hodnocení míry spokojenosti s i-tým znakem služeb vybranými 

zákazníky: 

 


n

x ixi SS
1

 

Six  – Hodnocení i-téhož znaku spokojenost se službami x-tým 

zákazníkem  

n - Rozsah výběru (resp. velikost vzorku). 
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Podobně i pro dílčí index spokojenosti zákazníků se znaky výrobku platí: 

j

M

j jvsv VwI  1
 

Když   M – Celkový počet znaků spokojenosti zákazníků s výrobami, 

             wjv – Váha j-tého znaku spokojenosti s výrobkem. I zde platí: 

 


M

j jvw1 1  

Vj  – Hodnocení míry spokojenosti s j-tým znakem výrobku na výběru 

zákazníků  

n

V
V

n

x jx

j

  1  

Vj – Hodnocení j-této znaku spokojenosti s výrobkem x-tým zákazníkem 

ve výběru o velikost n zákazníků. 

 

Výhodou uvedeného modelu je, že vypočítané indexy můžeme dále statisticky 

vyhodnocovat např. v závislosti na čase, tedy tak, abychom spolehlivě poznali trendy 

ve vývoji spokojenosti zákazníků. 

Výsledky měření, resp. monitorování spokojenosti zákazníků mají být centrem 

soustavné pozornosti všech řídících pracovníků. Jakékoliv negativní trendy ve vývoji 

indexů spokojenosti mají být chápány jako jednoznačné varování před blízkými 

ekonomickými problémy, zvýšenou fluktuací zaměstnanců a zejména jako vstupy pro 

přijímání účinných projektů zlepšování. 
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3.4.7. Využití výsledků pro procesy neustálého zlepšování 

 

Neustálé zlepšování musí být chápáno jako základní cíl jakékoliv organizace. 

Pod pojmem „neustálé zlepšování“ budeme zahrnovat takové aktivity, které vedou 

k dosažení nové, doposud nedosažené úrovně v jakýchkoliv oblastech života 

organizací [17]. 

Výsledky měření spokojenosti zákazníků musí být středem soustavné 

pozornosti všech manažerů. Jakékoliv negativné trendy ve vývoji indexů spokojenosti 

mají být chápány jako jednoznačné varování před blízkými ekonomickými problémy a 

zejména jako vstupy pro přijímání účinných projektů zlepšování. Je totiž prokázáno, 

že zvyšování míry spokojenosti externí i interních zákazníků je nejdůležitějším 

předpokladem zachovávání jejich loajality, tj. i dosahování dlouhodobé ekonomické 

úspěšnosti. 

V dnešní době zákazníci vyžadují neustálé zvyšování kvality, rozšiřování 

funkcí výrobků i služeb, snižování technických neshod zlepšování dodávek, 

pozáručního servisu apod. Tomuto trendu se firma, která usiluje o udržení nebo 

získání nové pozice na trhu, musí přizpůsobit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[17] NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 

2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. 
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4. Aplikační část, návrhy a doporučení 

4.1. Měření spokojenosti zákazníků 

4.1.1. Postup měření 

Pro potřeby své bakalářské práce jsem zvolila metodu dotazování jako 

nejvhodnější způsob sběru dat z důvodu možnosti hromadného a poměrně rychlého 

zjišťování informací o názorech a osobních postojích k dané otázce písemnou 

formou. Bylo nutné realizovat výběr respondentů, označovaný jako vzorkování 

zákazníků metodou statistickou, jednoduchým vzorkováním protože celkový počet 

zákazníků restaurací McDonald‟s je velmi vysoký a zákazníci jsou anonymní. Při této 

metodě má každý zákazník stejnou šanci (pravděpodobnost) být ve výběru. 

 

Dotazníkové šetření bylo soustředěno na zjištění skutečnosti, jak jsou 

zákazníci spokojeni a nespokojeni s kvalitou, chutí a množstvím nabízených 

produktů a služeb u McDonald‟s. Jedná se o tyto znaky spokojenosti: 

 

- Chuť nabízených výrobků 

- Výběr z nabídky jídla, nápojů a dezertů 

- Kvalita nabízených výrobků 

- Cena výrobků 

- Rychlost a spolehlivost obsluhy 

- Přístup personálu 

- Úprava personálu a vzhled uniformy 

- Ochota personálu 

- Čistota prodejny a personálu 

- Celkový dojem ze vzhledu restaurací 

- Otevírací doba restaurací 

Dotazník byl tvořen 11 stručnými otázkami a výběrem odpovědi – viz příloha 

3. Otázky jsem se snažila formulovat stručně a výstižně, aby postihovaly zkoumaný 

předmět a byly srozumitelné pro respondenta. Konečná verze dotazníku je obsažena 

v příloze č. 3. 11 otázek jsem rozdělila na tři části, které reprezentují tři hlediskové 

hodnocení. První část se týkala hodnocení produktů – konkrétně šlo o hodnocení 

chutí, kvality a ceny. Druhá část se týkala hodnocení spokojenosti respondentů 

se službami a poslední část se týkala hodnocení dojmu zákazníků.  
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Respondenti ke každé otázce vyjádřili svou míru spokojenosti. Hodnocení bylo 

vyjádřeno v pětistupňové škále ve třech variantách slovního vyjádření, které byly 

alternativně použity pro různé typy otázek:  

 

Stupňová 

Škála 

Slovní Vyjádření 

1. Varianta 2. Varianta 3. Varianta 

1 Nespokojen Ne Nedostatečné 

2 Spíše nespokojen Spíše ne Dostatečné 

3 Ani spokojen, ani ne spokojen Průměr Dobré 

4 Spíše spokojen Spíše ano Velmi dobré 

5 Spokojen Ano Výborné 

 

Tabulka 6: Škály ve třech variantách slovního vyjádření 

 

Vzhledem k malému počtu respondentů zpracovávám výsledky průzkumu 

pouze v absolutních číslech. Pro statistické zpracování výsledků jsem zvolila vážený 

aritmetický průměr (dále jen VAP), který si značně zjednodušíme práci především 

souborech s velkým rozsahem. 

VAP zobecňuje aritmetický průměr a poskytuje charakteristiku statistického 

souboru v případě, že hodnoty v tomto souboru mají různou důležitost, různou váhu. 

Pro výpočet váženého aritmetického průměru potřebujeme jednak hodnoty, jejichž 

průměr chceme spočítat, a zároveň jejich váhy. Váhami jsou pravděpodobnosti 

realizace jednotlivých stavů okolností. 

Používala jsem VAP z důvodu počítání celkového aritmetického průměru 

souboru složeného z více podsouborů. VAP je typický průměr (rozdělení četnosti 

s jedním a více vrcholy). U každé otázky byl zjišťován celkový index spokojenosti 

jako vážený aritmetický průměr a výběrovou směrodatnou odchylkou přidělených 

hodnocení. 
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Vzorec pro výpočet váženého aritmetického průměru: 

i ijf x
x

n





 

Vzorec pro odhad velikosti výběrové směrodatné odchylky: 

1

)( 2







n

fxx
s

iij
 

 

n  -  je celkový počet dotazovaných zákazníků, 

if  - počet odpovědí na jednotlivé znaky spokojenosti, přiřazené ke 

konkrétnímu stupni hodnotící škály 1-5, 

xij - stupeň hodnotící škály 1-5  

x – vážený aritmetický průměr (VAP) 

 

4.1.2. Zpracování dat  

 

Dotazník sloužil ke zjištění spokojenosti zákazníků restauraci McDonald‟s a k 

zlepšení produktů nebo služeb, se kterými zákazníci nejsou zcela spokojeni. Na můj 

dotazník odpovědělo sto respondentů, kteří byli ochotni dotazník vyplnit a sdělit svůj 

názor. Ale nejsou všechny stejné, zvolila jsem různé druhy respondentů např. 

studenti, žáci, podnikateli, rodiny,… Bylo pouze splnění podmínky, že je respondent 

zákazník restauraci McDonald‟s v centru Ostravy. Dotazování proběhla v měsíci 

dubnu a celkově bylo rozdáno sto dotazníků. Z odevzdaných a vyplněných dotazníků 

jsem postupně analyzovala každou otázku samostatně. Výsledek otázky jsem 

interpretovala pomocí grafů v MS Excel. Hodnocení spokojenosti respondentů bylo 

hodnoceno u každé otázky. 
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Otázka č.1   Jak jste spokojeni s chutí nabízených výrobků u McDonalds?  

 

 

Obr. 3: Spokojenost s chutí 

 

Jako nejdůležitější se tedy mezi respondenty jeví chuťový aspekt. Na první 

otázku se mi dostalo šedesát šest odpovědí „spokojen“, to znamená, že jejich 

nákupy v tomto rychlém očerstvení jsou pravidelné. Dalších 31 respondentů 

odpovídalo „ani spokojen, ani nespokojen“, ostatní tři byli nespokojeni a spíše 

nespokojeni. Lze též jednoznačně říci, že velice důležitá je chuť daného jídla, která 

do restaurace přitáhne zcela nejvíce potenciálních konzumentů. Chuti by měla být 

rovněž věnována velká pozornost. Kromě kvalitních potravin by měly také chuť 

zákazníka motivovat k další návštěvě a měl by ji mít spojenou s konkrétním 

produktem. McDonald‟s měl opravdu chutnou věc, která šla na odbyt několik let. 

Převážně kladné odpovědi se promítly do relativně vysoké hodnoty  VAP = 3,84. 
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Varianty odpovědí (absolutní čísla) 

VAP 

Směr. 

odchylka 
5 4 3 2 1 

22 44 31 2 1 3,84 0,825 

 

Tabulka 7 Spokojenost s chutí nabízených výrobků u McDonald‟s 

 

Otázka č.2    Považujete výběr z nabídky jídla, nápojů a dezertů za dostačující? 

 

 

Obr. 4: Spokojenost s výběrem z nabídky 

Celková denní nabídka v provozu se pohybuje kolem 50 jídel, dezertů a 

nápojů. Na tuto otázku 78 ze 100 respondentů povazovalo výběr z nabídky za 

dostačující. sedmnácti dotazovaných vyjadřovalo průměrnou spokojenost s výběrem. 

U ostatních pěti bylo nespokojen a spíše nespokojen. Pro tyto hodnoty je VAP = 3,98. 

Navrhuji tedy, aby změna v nabídce jídel mohla reagovat na požadavky zákazníků na 

zdravé jídlo, které se stává trendem moderní doby. McDonald by měl také vymyslet 

nové tvary výrobků, např. hamburger vykrájíme ve tvaru srdce pro milovníky, nebo 

čtverce, trojúhelníku i v jiných tvarů… Tím vzbudíme zvědavost a zájem, zejména 

děti a dnešní mládež. 
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Varianty odpovědí (absolutní Čísla) 

VAP 

Směr. 

odchylka 
5 4 3 2 1 

26 52 17 4 1 3,98 0,829 

 

Tabulka 8: Spokojenost s výběrem s nábidky 

 

Otázka č. 3    Jak jste spokojeni s kvalitou nabízených výrobků u McDonald’s? 

 

 

Obr. 5: Spokojenost s kvalitou 

 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jak jsou zákaznici spokojeni se kvalitou 

nabízených výrobků. Polovina respondentů byla s kvalitou spokojena. Čtyřiceti osmi 

dotazovaných odpovídalo „ani spokojen, ani nespokojen“ a další dva respondenti byli 

spíše nespokojeni s kvalitou. Zajímavé je, že žádný z dotazovaných nebyl 

nespokojen. Vzhledem k tomu, že kvalita jídla se ukázala jako jeden z 

nejdůležitějších faktorů při výběru místa stravování, je důležité věnovat mu velkou 

pozornost. Kvalita je jedním ze základních pilířů podnikatelské filozofie McDonald‟s, 

vždy si myslí na zdraví zákazníků. Loni se tak rozloučila s trans-mastnými kyselinami 

ve fritovacím oleji. Saláty vždy jsou umytí nejméně dvakrát. A proto lidem nabízí 

zdravější stravu. Kvalita dostala hodnotu VAP 3,60. 
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Varianty odpovědí (absolutní Čísla) 

VAP 

Směr. 

odchylka 
5 4 3 2 1 

12 38 48 2 0 3,60 0,725 

 

Tabulka 9: Spokojenost s kvalitou 

 

Otázka č. 4   Myslíte si, že ceny odpovídají kvalitě výrobků? 

 

 

Obr. 6: Spokojenost s cenou 

 

Cena je velmi důležitý faktor při výběru místa stravování. S cenou bylo 45 

respondentů spokojen a u třiceti šesti mělo průměrné hodnocení. Jedenácti 

dotazovaných bylo nespokojen a spíše nespokojen. Zákazníci v těžkých dobách 

dávají přednost nízkým cenám, ale na trhu rychlé občerstvení patří cenově produkty 

McDonald„s spíše mezi dražší. O tom ví a proto stále snáží o zlepšení své ceny, aby 

měla být úsnosná pro každou kapsu. V lednu 2011 se objeví nové produktové řady 

„Fajnovky za pár kaček“ – nejoblíbenější produkty za úžasnou cenu 20,-Kč a  30,-Kč. 
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Varianty odpovědí (absolutní Čísla) 

VAP 

Směr. 

odchylka 
5 4 3 2 1 

15 29 36 12 8 3,31 1,116 

 

Tabulka 10: Spokojenost s cenou 

 

Otázka č. 5    Jak hodnotíte rychlost a spolehlivost obsluhy? 

 

 

Obr. 7: Spokojenost s obsluhou 

 

Úkolem rychlého občerstvení není ani tak poskytnout zákazníkovi dokonalý 

produkt, ale snažit ho vždy dodat co nejrychlejší nebo v domluvený čas. Z průzkumu 

vyplývá, že rychlost obsluhy byla hodnocena velmi pozitivně. U padesáti devíti bylo 

spokojen a spíše spokojen s rychlostí a spolehlivost obsluhy. Třicet čtyři lidí tvrdilo, 

že byla dobrá a ostatní sedm odpovídalo „dostatečné“. Tyto převážně kladné 

odpovědi se promítly do relativně vysoké hodnoty VAP (3,75), která vyjadřuje, že 

s rychlostí obsluhy jsou spokojeni skoro všichni respondenti, kteří nakoupili 

v restauraci poprvé i pravidelně.  
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Varianty odpovědí (absolutní Čísla) 

VAP 

Směr. 

odchylka 
5 4 3 2 1 

23 36 34 7 0 3,75 0,892 

 

Tabulka 11: Spokojenost s obsluhou 

 

Otázka č. 6   Jak jste spokojeni s přístupem personálu? 

 

 

Obr. 8: Spokojenost s přístupem personálu 

 

Tato otázka je velmi důležitá u zjišťování spokojenosti zákazníků. Personál 

v restauraci se snaží vyjít vstříc, poradí, komunikují. S přístupem personálu byli 

z dotazovaných většina respondentů (74 ze 100) spokojeni. 17 lidí odpovídalo „ani 

spokojen, ani nespokojen“ a ostatní devět respondentů bylo nespokojen s spíše 

nespokojen s přístupem personálu. Hodnota VAP tedy je relativně vysoká (3,91). 
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Varianty odpovědí (absolutní Čísla) 

VAP 

Směr. 

odchylka 
5 4 3 2 1 

29 45 17 6 3 3,91 0,986 

 

Tabulka 12: Spokojenost s přístupem personálu 

 

 

Otázka č.7   Úprava personálu a vzhled uniformy považujete za: 

 

 

Obr. 9: Spokojenost s úpravou personálu a vzhledem uniformy 

 

 Zákazníci taky požadují, aby personál měl čistý a elegantní vzhled uniformy. 

Úprava personálu a vzhled uniformy byli výborné u sedmi z dotazovaných. U dalších 

třiceti osmi byli velmi dobré. Nejvíce respondentů objevovalo odpověď „dobré“ a to 

čtyřicet čtyři dotazovaných. Osm z dotazovaných hodnotilo úpravu personálu a 

vzhled uniformy jako dostatečné a ostatní tři respondenti jako nedostatečné. U 

zaměstnanců by se měla zvýšit kontrola ze strany manažery a vedoucí. Více 

kontrolování znamená vyšší stupeň spokojenosti zákazníků. Zde VAP  je 3,38. 
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Varianty odpovědí (absolutní Čísla) 

VAP 

Směr. 

odchylka 
5 4 3 2 1 

7 38 44 8 3 3,38 0,850 

 

Tabulka 13: Spokojenost s s úpravou personálu a vzhledem uniformy 

 

Otázka č. 8   Jak jste spokojeni s ochotou personálu? 

 

 

Obr. 10: Spokojenost s ochotou personálu 

 

Zákaznici mají rádi místo, kde je prostředí pro zákazníka vstřícné a kde se 

prodavači chovají ochotně a starají se o zákazníka. Proto byla osmá otázka 

zaměřena na ochotu personálu. Z daného grafu můžeme vidět, že větší polovina 

respondentů byla spokojena a spíše spokojena s ochotou personálu. Třicet devět 

respondentů mělo průměrné hodnocení. S ochotou personálu se spíše nespokojili 

čtyři respondenti a nespokojeni byly zbylým dvěma. Hodnota VAP tedy není vysoká 

(3,58). 
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Varianty odpovědí (absolutní Čísla) 

VAP 

Směr. 

odchylka 
5 4 3 2 1 

11 44 39 4 2 3,58 0,819 

 

Tabulka 14: Spokojenost s ochotou personálu 

 

Otázka č.9   Jak jste spokojeni s čistotou prodejny a personálu? 

 

 

Obr. 11: Spokojenost s čistotou prodejny a personálu 

 

Zákaznici nakupují jen v místě, kde je vše v čistotě. Požadují hygienické 

podmínky prodejny i čistoty personálu. Z výsledků jasně vyplývá, že s čistotou 

prodejny a personálu byla spokojena větší polovina respondentů (80 ze 100). Jen 

dvaceti dotazovaných považovalo za průměrné. Důležité tedy je, že další dvě 

možnosti se neobjevily. To znamená, že zaměstnanci a prodejna s čistotou 

k zákazníkům nemají problémy. Restaurace by měla ale udělat maximum proto, aby 

byly všichni respondenti alespoň celkem spokojeni. Tyto převážně kladné odpovědi 

se promítly do relativně vysoké hodnoty VAP je 3,94.  
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Varianty odpovědí (absolutní Čísla) 

VAP 

Směr. 

odchylka 
5 4 3 2 1 

14 66 20 0 0 3,94 0,583 

 

Tabulka 15: Spokojenost s čístotou prodejny a personálu 

 

Otázka č. 10    Jaký je Váš celkový dojem ze vzhledu restaurací McDonald´s? 

 

 

Obr. 12: Spokojenost s celkovým dojmem 

U padesáti šesti respondentů celkový dojem ze vzhledu restauraci 

McDonald´s je výborný a velmi dobrý, u dalších třiceti osmi dobrý a u zbylých šesti 

dostatečný či nedostatečný. Při hodnocení celkového dojmu můžeme nalézt u 

většiny respondentů výraznou spokojenost. Hodnota VAP tedy není taková vysoká 

(3,60). 
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Varianty odpovědí (absolutní Čísla) 

VAP 

Směr. 

odchylka 
5 4 3 2 1 

11 45 38 5 1 3,60 0,791 

 

Tabulka 16: Spokojenost s celkovým dojmem 

 

Otázka č.11    Vyhovuje Vám otevírací doba restaurací McDonald´s? 

 

 

Obr. 13: Spokojenost s otevírací dobou 

 

Na otázku otvírací doby u šedesáti devíti dotazovaných bylo spokojeno a u 

sedmnácti sedmi spíše spokojeno. Zbývajících čtrnácti hodnotilo jako „průměr“. 

Důležité tedy je, že nikdo neodpovědělo negativně, což je velký plus pro restauraci. 

Otevírací doba je velmi různá, protože dle časových možností a přání zákazníka. 

Restaurace s celodenním provozem je otevřena sedm dní v týdnu a to již od 7:30 

hodin od pondělí do čtvrtka, od 8 hodin v sobotu a od 9 hodin v neděle. Tyto 

převážně kladné odpovědi se promítly do relativně vysoké hodnoty VAP 4,55. 
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Varianty odpovědí (absolutní Čísla) 

VAP 

Směr. 

odchylka 
5 4 3 2 1 

69 17 14 0 0 4,55 0,73 

 

Tabulka 17: Spokojenost s otevírací dobou 

 

Hodnocení spokojenost zákazníků 

 Hodnocení spokojenost zákazníků 

Otázka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VAP 3,84 3,98 3,6 3,31 3,75 3,91 3,38 3,58 3,94 3,6 4,55 

Směr. 

Odchylka 
0,825 0,829 0,725 1,116 0,892 0,986 0,85 0,819 0,583 0,791 0,73 

 

Část 

Část 1 

Hodnocení produkty 

Část 2 

Hodnocení spokojenosti se 

službami 

Část 3 

Hodnocení 

dojmu 

zákazníka 

VAP 3,683 3,712 4,075 

Směr. 

odchylka 
0,874 0,826 0,7605 

Tabulka 18: Hodnocení spokojenosti zákazníků 

Jedná se o tabulku, která obsahuje všechny vypočítávané ukazatele pro 

restauraci McDonald‟s. Po výpočtu váženého aritmetického průměru a směrodatných 

odchylek spokojenosti zákazníků bylo možno ze zpracovaných dat vyčíst, že nejlépe 

hodnocená otázka se stala „Vyhovuje vám otevírací doba restaurací McDonald‟s?“. 

Na opačném konci stupnice hodnocení se umístila otázka „Myslíte si, že ceny 

odpovídají kvalitě výrobků?“. Názory zákazníků na tyto otázky byly rozdílnější než u 

ostatních otázek. Důkazem toho je nejvyšší hodnota směrodatné odchylky 

spokojenosti, což je následek většího rozptylu názorů zákazníků na spokojenost. 
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Hodnocení produkty byly celkově nižší než hodnocení spokojenosti se 

službami hodnocení dojmu zákazníka. Na nižším hodnocení se podílely všechny 

znaky spokojenosti týkající se části 1 - hodnocení produkty. 

Na základě výsledků z dané tabulky 7 jsem provedla srovnání reality a 

maximum pavučinovým diagramem. Do tohoto diagramu jsem vyznačila hodnoty 

váženého aritmetického průměru spojených se stupněm splnění jednotlivých znaků 

spokojenosti zákazníků. Jedná se o tyto znaky spokojenosti: 

1. Chuť nabízených výrobků 

2. Výběr z nabídky jídla, nápojů a dezertů 

3. Kvalita nabízených výrobků 

4. Cena výrobků 

5. Rychlost a spolehlivost obsluhy 

6. Přístup personálu 

7. Úprava personálu a vzhled uniformy 

8. Ochota personálu 

9. Čistota prodejny a personálu 

10. Celkový dojem ze vzhledu restaurací 

11. Otevírací doba 

 

VAP

1

2

3

4

5
1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

VAP

 

Obr. 14: Grafické vyhodnocení v pavučinovém diagramu 
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V každém vrcholu je ideální stav jednoho znaků spokojenosti z pohledu 

zákazníka. Z grafu je zřejmé, že znak 11 se nejvíce ke křivce maximálního stavu 

přibližil, a proto je průměrná spokojenost zákazníků s otevirací dobou nejvyšší. Je 

otvírací doba mnohem širší než u několika restaurací a rychlých občerstvení a 

pravidelně má otevřeno i v sobotu a v neděli. 

 

Naopak znak 4 se nejméně přibližuje, to znamená, že je průměrná 

spokojenost zákazníků s cenou nejnižší. Důvodů je několik. Především jde o to, že 

na trhu patří McDonald‟s spíše do vyšší cenové kategorie. Také z důvodu, že někteří 

zákazníci zvolí levné restaurace, někteří kupují, jen když restaurace zavede nějaké 

akce a někteří pravidelně porovnávají ceny před nákupem pro nalezení nejlevnější či 

nejvhodnější restaurace. Proto by mohla restaurace McDonald‟s poskytnout nějaké 

slevy, bonusy, věrnostní programy nebo jiné výhody.   

 

 Kromě toho, že mnohem menší spokojenost je s úpravou personálu, vzhledem 

uniformy (znak 7) a s ochotou personálu (znak 8), a proto musí zlepšit. Vzhled 

uniformy zaměstnanců dnes reprezentují restaurace při každodenním styku se 

zákazníkem a jsou důležitou součástí image restauraci. Zákazníci požadují, aby 

personál měl čistý a elegantní vzhled uniformy. Zákaznici také mají rádi místo, kde je 

prostředí pro zákazníka vstřícné a kde se prodavači chovají ochotně a starají se o 

zákazníka.  

4.2. Návrhy a doporučení 

Síť restaurací McDonald‟s je symbolem a synonymem rychlého občerstvení 

nejen v České republice ale i ve světě. Dneska se mnoho lidí stravuje v této systému, 

od kterého očekává zejména rychlost. Není to však jediné, vyžadují také přiměřený 

poměr mezi rychlostí, cenou, kvalitou a jiné charakteristiky. Po zhodnocení dotazníku 

lze říci, že zákazníci jsou s produkty a službami spokojení a hodnotí pozitivně. 

Situace restauraci je velice úspěšný a získal mnoho spokojených zákazníků. 

McDonald's je v širokém okolí jedna z nejlepších restaurací a proto tedy není 

nezbytně nutné stávající situaci měnit. Jak bylo zjištěno především z diagramu 

Pavučinového (obr. 1), pokud by se něco mělo zlepšit, tak to jistě bude kvalita 

nabízených výrobků, cena výrobků, úprava personálu a vzhled uniformy, ochota 

personálu a celkový dojem ze vzhledu restaurací. 
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Respondenti byli nadměrně spokojeni s kvalitou jídla a nízké procento 2% 

respondentů bylo spíše nespokojené. Od výroby surovin až po prodej hotových 

výrobků v restauraci musí být zajištěna stoprocentní kontrolu kvality s cílem zajistit 

maximální spokojenost a bezpečí zákazníků. Proto bych doporučovala udržet si toto 

postavení a pořád dbát o ještě větší kvalitu a čerstvost svých surovin, tím zaručit i 

výbornou chuť výrobků a pokrmů, se kterými budou zákazníci spokojeni.  

Jedna z nejdůležitějších faktorů spokojenosti je cena. 44 % respondentů se 

vyjádřilo, že ceny odpovídají kvalitě produktů. Kromě toho, 36% odpovídalo 

průměrně za zvolenou úroveň spokojenosti a ostatní si mysleli, že cena neodpovídá 

kvalitě. Jídlo je především o kvalitě, ne o cenách ale zákazníci nyní dávají přednost 

nízkým cenám. Kvalitní oběd opravdu není možný za cenu 70,- Kč nebo nižší. Navíc 

ceny potravin v poslední době rostly a tato inflace bude dále pokračovat. A proto je 

tedy neuskutečnitelný, že by došlo ke snížení cen produktů. Navrhuji tedy, aby 

zavedl nějaký věrnostní program, zákazníci mohou získat bodů za vlastní registraci a 

nákup, za své nasbírané body si budou moci vybrat dárek nebo získat slevu. Např. 

Za každých 100,-Kč bude přičten 1 bod, za 5 bodů mohou zíslat 1 BigMac Menu 

zcela zdarma. To by mohlo zákazníky motivovat k častější návštěvnosti a 

McDonald‟s by mohl získat více pravidelných zákazníků.  

S úpravou personálu a vzhledem uniformy byla méně než polovina 

respondentů spokojená či spíše spokojená. Vzhled je jedním z nejdůležitějších 

komunikačních faktorů, a proto podle mého návrhu by vedoucí či manažery 

v restauraci měli více kontrolovat jejich zaměstnanci, zda jsou zaměstnanci upraveni 

a učesaní, zda jsou jejich uniformy čisté a slušné.   

Ostatní nejvýznamnější faktor, který respondenty ovlivní při volbě restaurace, 

je ochota personálu. 55% z 100 dotazovaných bylo spokojeno s ochotou personálu 

v restauraci, 39% odpovídalo průměrně za zvolenou úroveň spokojenosti a zbytek 

bylo nespokojené. Vedle spolehlivé kvality produktů, zákazník ještě chce i ochotnou 

a pohotovou obsluhu, pro kterou jsou úsměv a slova jako „dobrý den“, 

„nashledanou“, „prosím“ a „děkujeme“ samozřejmostí. Navrhuji tedy, věnovat tomuto 

problému velkou pozornost, protože zákazník, kterému se dostalo kvalitní jídlo od 

spolehlivého a ochotného personálu se bude stále rád vracet.  

V hodnocení celkového dojmu ze vzhledu restaurací více než polovina 

respondentů měla spokojenost, 38% považovalo za dobrý a ostatní za dostatečný či 

nedostatečný. Při hodnocení celkového dojmu můžeme nalézt u většiny respondentů 

výraznou spokojenost 
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5. Závěr 

 
Cílem mé bakalářské práce, který bylo zjistit úroveň spokojenosti zákazníků 

v restauraci McDonald‟s, zřejmě byl splněn. 

Ve své bakalářské práci se zabývám spokojenosti zákazníků v rychlém 

občerstvení. Hlavním cílem bylo vyjádřit názory zákazníků v restauraci McDonald‟s, s 

čím jsou spokojeni, s čím méně a jaká je jejich spokojenost nebo nespokojenost 

s produkty, službami či jinými charakteristikami v restauraci McDonald‟s.  

 Celá té práce byla rozdělena do několika části. V první část jsem nejdříve 

pokusila prezentovat informace o McDonald‟s a shrnout historický vývoj ve světě i 

v České Republice. Dále jsem poukázala na restauraci v centru Ostravy, kterou jsem 

zvolila jako konkrétní příklad pro své předložené práce.  

 V teoretické části jsem charakterizovala některé pojmy z oblasti jakosti a 

systémů řízení jakosti. Zaměřím právě na spokojenost zákazníků a metodiku tvorby 

měření spokojenosti zákazníků. Nejdůležitějším obsahem teoretické části byly 

metody sběru informací a zejména metoda dotazovací pomocí dotazníku. Tyto 

teoretické základy jsem později využila v aplikační části své vlastní práce. 

Aplikační část byla zaměřena na měření spokojenosti zákazníků na 

konkrétním příkladu restaurace McDonald‟s v centru města. Byla tedy použita 

metoda dotazování pomocí dotazníku, které jsem osobně zpracovala. Dotazník se 

skládal z 11 stručných otázek, jednoduchých na zodpovězení. Z odevzdaných a 

vyplněných dotazníků jsem postupně analyzovala výsledek každé otázky 

samostatně. Na základě těchto výsledků jsem sestavila několik návrhů na zvýšení 

spokojenosti. Nejvyšší spokojenost vyjádřili respondenti se otevírací dobou (VAP je 

4,55 na školní škále 1-5), výběrem z nabídky (3,98) a čístotou prodejny a personálu 

(3,94). Navrhuji si tedy udržet ty věci, aby restaurace McDonald‟s mohla získat co 

nejvíce spokojených zákazníků, kteří se budou rádi vracet. Nejnižší spokojenost 

naopak dopadla cena. Na trhu patří McDonald‟s spíše do vyšší cenové kategorie a 

spokojenost s cenou je také jeden z faktorů, které respondenti hodnotili nejhůře 

(3,31). To je pravda, že zákazníci zaplatí nejen za jídlo, ale také za značku a určitý 

standard. Mají jistotu, že jídlo bude chutnat pokaždé stejně ve všech restauracích 

McDonald‟s, nejen v České republice ale také ve světě. A proto si myslím, že není 

tedy možné snížit cen jednotlivých produktů. Mým navrhem řešení, byl zavést 

věrnostní program, zákazníci mohou získat bodů za vlastní registraci a nákup, za své 

nasbírané body si budou moci vybrat dárek nebo získat slevu. To by mohlo 
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zákazníky motivovat k častější návštěvnosti a McDonald‟s by mohl získat více 

pravidelných zákazníků.  

 Právě jsem si vědomá toho, že moje bakalářská práce není propracována do 

takové hloubky, aby mohla aplikovat v praxi i když bylo dotazníkové šetření podrobné 

a snahou bylo zjistit co největší počet důležitých informací, ale s ohledem na 

omezený rozsah bakalářské práce jsem přesvědčena, že stanovený cíl práce byl 

dosaženo. 
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