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1 Úvod 

Sluţby jsou významnou a výrazně se rozvíjející oblastí světové ekonomiky, ve 

vyspělých zemích představují nejdynamičtější odvětví. V České republice má sektor sluţeb 

nejvyšší podíl na tvorbě HDP a zaměstnanosti. 

S růstem sluţeb se značně zvýšila nabídka a kvalita sluţeb ve všech oborech. Kvalita 

sluţeb hraje v současné době klíčovou roli a její význam neustále roste. Nároky zákazníků i 

certifikačních společností se zvyšují, udrţet si zákazníky není snadné, a aby firma na trhu ve 

stále tvrdších konkurenčních podmínkách přeţila, musí klást na kvalitu velký důraz. Patrně 

nejlepším způsobem, kterým se dá kvalita sluţeb měřit, je počet spokojených zákazníků. Ti se 

pak vracejí, sluţbu vyuţívají opakovaně a doporučují firmu poskytující danou sluţbu dalším 

potenciálním zákazníkům. Při hodnocení spokojenosti zákazníka se měří jeho celková 

spokojenost, která je ovlivněna mnoha dílčími faktory spokojenosti.  

Úroveň spokojenosti zákazníků je odrazem kvality poskytovaných sluţeb a je 

základem podnikatelského úspěchu. Výborná znalost potřeb a přání zákazníků je jedním z 

důleţitých předpokladů k naplnění tohoto cíle. Nejúspěšnější firmy bývají orientovány na 

zákazníka a mívají velmi vysokou úroveň kvality sluţeb. 

 Pod sektor sluţeb také spadá oblast telekomunikací. Vyuţívání mobilních telefonů 

stále roste, pevné linky jsou uţ spíše minulostí. Mobilní telefony jsou součástí kaţdodenního 

ţivota, v současné době nepředstavují pouze přístroj určený ke komunikaci, nýbrţ 

multifunkční zařízení, kdy s vývojem mobilních technologií narůstá i mnoţství nových funkcí 

a sluţeb, které by se ještě před deseti lety zdály být nepředstavitelné. 

 Cílem bakalářské práce je zhodnocení kvality sluţeb mobilních operátorů působících 

na území České republiky, kde funguje přirozený oligopol třech mobilních operátorů, 

konkrétně se jedná o společnost Vodafone, T-Mobile a Telefónica O2.  

 Kvalita sluţeb těchto operátorů je hodnocena pomocí modelu ECSI – Evropský index 

spokojenosti zákazníka, jenţ podporuje a reguluje řízení kvality na základě měření 

spokojenosti zákazníků. Výzkum spokojenosti zákazníků je zaloţen na dotazníkovém šetření, 

přičemţ v rámci modelu ECSI je spokojenost sledována v sedmi oblastech.  

Prostřednictvím zmíněné metody je tedy zhodnocena situace na českém trhu 

mobilních operátorů z pohledu jejich uţivatelů a také je uskutečněno vzájemné srovnání 

výsledků jednotlivých operátorů mezi sebou. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Kvalita 

 Existuje mnoho definic kvality, přičemţ všechny se vztahují k zákazníkovi. Obecně 

uznávána definice kvality je vymezena v mezinárodní normě ISO 9000: „Jakost (kvalita) je 

stupeň splnění poţadavků souborem inherentních charakteristik“.
1
 

Za poţadavek se povaţuje potřeba nebo očekávání, které je buď stanoveno 

spotřebitelem, závazným předpisem nebo se obvykle předpokládá. Poţadavky zákazníků 

zjišťují marketingové útvary. Kaţdý zákazník má individuální poţadavky, které jsou 

ovlivněny působením nejrůznějších faktorů, jakými jsou například věk, pohlaví, vzdělání, 

reklama či společenská třída. Poţadavky se také v čase mohou měnit.
2
 

Inherentními charakteristikami rozumíme takové znaky, které vytváří podstatu 

výrobku, tj. podmiňují funkci, pro kterou byl výrobek navrţen.
3
 

Zakoupený produkt přináší spotřebiteli určitý uţitek, prostřednictvím kterého si 

vytváří názor na kvalitu. Stanovené poţadavky musí být zahrnuty ve vlastnostech či znacích 

produktu, čímţ se zabývají všechny články v organizaci. Kvalita musí být zajišťována 

systémově, v celém podniku. Proto, aby byla zajištěna kvalita výrobku nebo sluţby, musí být 

v prvé řadě zabezpečena kvalita procesů a kvalita zdrojů (strojů, zařízení, informací, 

pracovního prostředí), velký význam má také kvalita systému managementu (postupů 

plánování, motivování, kontroly, organizování, komunikování, vedení lidí). Všechny tyto 

oblasti jsou navzájem provázány a doplňují se.
4
  

 Kaţdý produkt, jenţ je výsledkem činností a procesů, má své interní a externí 

zákazníky. Interním zákazníkem je kaţdý zaměstnanec podniku, který jako vstupy pro svou 

činnost potřebuje výsledky činností ostatních spolupracovníků. Ty od nich přebírá, a naopak 

výsledky své práce předává dalším. Interní zákazník je tak vlastně zároveň zákazníkem i 

dodavatelem. Externím zákazníkem je subjekt (odběratel) přijímající výsledný produkt.
5
  

 

                                                 
1
 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2011. 124 s. ISBN 80-86929-

75-0. 
2
 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2011. 124 s. ISBN 80-86929-

75-0. 
3
 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2011. 124 s. ISBN 80-86929-

75-0. 
4
 VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. 201 s. ISBN 978-80-247-

1782-1. 
5
 VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. 201 s. ISBN 978-80-247-

1782-1. 
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2.1.1 Význam kvality v tržním prostředí  

Význam kvality neustále roste. Podniky by se měly zabývat záleţitostmi týkající se 

managementu kvality, pokud chtějí v ostrém konkurenčním prostředí přeţít. Účinný 

management kvality hraje v současné době obrovskou roli. Pokud na trhu nabídka přesahuje 

poptávku, řada výrobců se chce odlišit od konkurence a snaţí se získat zákazníky 

prostřednictvím konkurenční výhody. Klíčem k úspěchu původně byla niţší prodejní cena, 

později se konkurenční výhodou stala kvalita produkce, na čemţ měli značný podíl Japonci. 

Následně důleţitou roli hrál faktor času, tzn. schopnost rychle reagovat na poţadavky 

zákazníků. Současný trh ukazuje, ţe je nedostačující zaměřit se pouze na jeden z těchto 

atributů, ale je nutné uplatnit konkurenční výhodu zahrnující jak cenu, kvalitu, tak čas.
6
  

Odstraňování nejrůznějších překáţek v rámci obchodních vztahů má významnou 

úlohu v rozvoji globalizace, která je jednou z příčin stále ostřejší konkurence, kdy se hovoří o 

super či megakonkurenci. Tlak konkurence v takové míře nebo dokonce vůbec nepociťuje 

neziskový sektor a veřejná a státní správa. Přestoţe do neziskového sektoru (zdravotnictví, 

školství apod.) směřuje významná část státního rozpočtu, snaha o vysokou kvalitu není tak 

výrazná jako v podnikatelské sféře. Podobná situace je i u institucí veřejné či státní správy.
7
  

S technickým rozvojem roste sloţitost jak výrobků nebo sluţeb, tak i technologií 

slouţící pro jejich výrobu či poskytování. V současnosti jen málokterý výrobce nabízí 

produkt, jenţ by vyráběl zcela ve vlastní reţii, k běţnějším praktikám patří nákup různých 

komponent či kooperační výroba. Všechny tyto skutečnosti přispívají k tomu, ţe je 

vyţadována vysoká kvalita vstupů, výroby, montáţe, dodavatelů a také je nezbytná účinná 

koordinace vlastní výroby včetně externích subjektů.
8
  

Zvyšující se sloţitost výrobků můţe vést k riziku nebezpečnosti, zdravotní závadnosti 

nebo k jiným neţádoucím dopadům. Povinností výrobců je, aby tato rizika analyzovali a poté 

usilovali o jejich eliminaci. Výrobci či distributoři jsou za svou produkci odpovědni, 

problematika bezpečnosti výrobků a odpovědnost výrobců za škody, pokud jsou následkem 

špatné kvality, je upravena v legislativě. V případě nedodrţování určitých poţadavků ohledně 

                                                 
6
 VEBER, Jaromír a kol. Management kvality, enviromentu a bezpečnosti práce. 1. vyd. Praha: Management 

Press, 2006. 358 s. ISBN 80-7261-146-1. 
7
 VEBER, Jaromír a kol. Management kvality, enviromentu a bezpečnosti práce. 1. vyd. Praha: Management 

Press, 2006. 358 s. ISBN 80-7261-146-1. 
8
 VEBER, Jaromír a kol. Management kvality, enviromentu a bezpečnosti práce. 1. vyd. Praha: Management 

Press, 2006. 358 s. ISBN 80-7261-146-1. 
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kvality hrozí producentům postihy v podobě sankcí, coţ je další důvod, proč věnovat kvalitě 

pozornost.
9
 

Na kvalitu má nemalý vliv i zákazník. Díky četné konkurenci se mu nabízí celá řada 

různých produktů, o kterých má velký přehled díky propagačním akcím, také má moţnost 

produkty srovnávat prostřednictvím internetu. Tyto skutečnosti vedou k tomu, ţe spotřebitelé 

zřetelněji vnímají kvalitu nabízené produkce i doprovodných sluţeb, které jsou s produktem 

spojeny.
10

  

Avšak v důsledku toho, ţe se na trhu objevuje nepřeberné mnoţství zboţí a firmy 

nabízejí stále nové produkty, jsou někteří zákazníci unaveni výběrem, a proto, zejména 

v určitém věku, přechází k zvyklostnímu chování.
11

  

Kvalita je prvořadým faktorem, který zajišťuje stabilní ekonomický růst podniku. 

Systém kvality pozitivně působí jak uvnitř podniku, tak i v jeho okolí. Interní účinky systému 

kvality nastanou většinou dříve neţ účinky externí. Projevují se poklesem neshodných 

produktů, zvyšováním výtěţnosti materiálu i účinností procesů v podniku. K těmto jevům 

dochází díky tomu, ţe se zvyšuje rozsah napoprvé bezchybně vykonané práce. A to vše 

přispívá k růstu produktivity a sniţování nákladů. Mezi externí účinky systému kvality patří 

zejména vyšší míra spokojenosti a loajality zákazníků, kteří jsou ochotni zaplatit i vyšší cenu 

za vysokou kvalitu. V důsledku dobré znalosti zákazníkových poţadavků a kladných referencí 

stávajících zákazníků dalším případným zákazníkům, firma zaznamenává zvětšující se trţní 

podíl. Tyto výsledky však nenastanou hned, mohou se dostavit aţ v rámci několika let po 

vytvoření účinného managementu jakosti. Zaručují však dosahování vyššího zisku, finančních 

toků i ostatních výsledků podnikání.
12

  

Management kvality chrání podnik před ztrátami trhů, pokud se nejedná o podnik 

s monopolním postavením. Dřívější studie odhalily, ţe 66 % všech příčin ztrát trhů je 

důsledkem nízké kvality výrobků a sluţeb.
13

  

Kvalita vede k úspoře materiálů a energií. Výrobky nízké kvality jsou méně 

spolehlivé, častěji dochází k poruchám a zkracuje se doba vyuţitelnosti těchto výrobků. Stroje 

                                                 
9
 VEBER, Jaromír a kol. Management kvality, enviromentu a bezpečnosti práce. 1. vyd. Praha: Management 

Press, 2006. 358 s. ISBN 80-7261-146-1. 
10

 VEBER, Jaromír a kol. Management kvality, enviromentu a bezpečnosti práce. 1. vyd. Praha: Management 

Press, 2006. 358 s. ISBN 80-7261-146-1. 
11

 KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 277 s. ISBN 80-247-

0966-X. 
12

 NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. 

ISBN 80-7261-071-6. 
13

 NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. 

ISBN 80-7261-071-6. 
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a zařízení jsou neefektivní, vyţadují náklady na opravy, váţí neproduktivně kapitál apod. 

Pokud má průmysl pro tyto situace přiměřené rezervy, jsou na tyto zálohy spotřebovány 

materiály a energie, které by v případě vysoké provozní spolehlivosti spotřebovány být 

nemusely. Jde tak o zbytečné plýtvání přírodními zdroji, přičemţ na úsporách těchto zdrojů 

jsou závislé budoucí generace.
14

 

Kvalita má vliv i na makroekonomické ukazatele. Prakticky všechny významné 

světové firmy podrobně sledují, jak se zvyšování kvality jejich výrobků projevuje na 

makroekonomických ukazatelích, na hrubém domácím produktu, devizové bilanci apod. 

Rozvoj a zdokonalování systému managementu kvality nejen v průmyslových organizacích, 

ale i v oblasti sluţeb, veřejném sektoru, školství apod. tak zvyšuje bohatství země.
15

  

 

2.1.2 Plánování kvality 

Plánování kvality je významnou a neoddělitelnou součástí managementu kvality. 

Představuje základní východisko pro všechny další činnosti a ovlivňuje tak celkový výsledný 

produkt. Čím lépe jsou výchozí záměry a návrhy propracovány, tím méně problémů se 

vyskytuje při vlastní realizaci, coţ v konečném důsledku vede jak k úspoře nákladů, tak ke 

zkrácení celkové doby od plánů k realizaci.
16

 

Plánování kvality lze definovat jako „část managementu kvality zaměřenou na 

stanovení cílů kvality a specifikaci nezbytných procesů a souvisejících zdrojů pro jejich 

splnění“.
17

 Plánování kvality zahrnuje širokou škálu aktivit, pomocí kterých se určují a 

dosahují cíle v oblasti kvality. K těmto aktivitám patří např. plánování systému managementu 

kvality, zpracování plánů kvality, plánování znaků kvality výrobku, plánování kvality 

procesů, plánování pouţití vhodných metod, plánování kontrol, plánování preventivních 

opatření a mnoho dalších.
18

 

Plánování kvality se zaměřuje především do předvýrobních fází, ale neomezuje se 

pouze na ně. Efektivního plánování kvality lze docílit pouţitím vhodných metod a nástrojů. 

                                                 
14

 NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. 

ISBN 80-7261-071-6. 
15

 NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. 

ISBN 80-7261-071-6. 
16

 NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. 

ISBN 80-7261-071-6. 
17

 NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. 

ISBN 80-7261-071-6. Str. 73. 
18

 NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. 

ISBN 80-7261-071-6. 
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K základním metodám plánování kvality lze přiřadit např. hodnocení způsobilosti procesů, 

výrobních zařízení a systému měření, metodu QFD, přezkoumání návrhu, metodu FMEA, 

metodu FTA, hodnotovou analýzu, plánování experimentů atd.
19

 

Plánování kvality je projektovou činností. Mělo by probíhat v multifunkčním týmu, 

jehoţ sloţení závisí na konkrétním řešeném úkolu a mění se v závislosti na stadiu projektu 

plánování. Základem pro plánování kvality je stanovení budoucích cílů kvality, a to v podobě 

kvantifikovatelných údajů o znacích kvality. Při definování cílů se musí vycházet z podrobné 

analýzy potřeb zákazníků. Tyto cíle, kterých se má dosáhnout k určitému termínu, jsou 

podkladem pro časový harmonogram všech činností. Stanovené cíle kvality by měly být 

srozumitelné, reálné, a měly by vést k optimálnímu celkovému výsledku. Přínosy z 

dosaţených cílů by měly být vyšší neţ náklady na jejich zavedení.
20

  

 

2.1.3 Přístupy k managementu kvality 

Firmy vyuţívají různé přístupy k systému managementu kvality: 

1. Ryze vlastní přístup – tento přístup můţeme vidět zejména u velkých nadnárodních 

společností, které mají zavedený svůj jiţ osvědčený systém fungující řadu let, přičemţ 

se v mnohém podobá systému TQM.  

2. Systém na základě standardů – v rámci tohoto systému se podnik řídí podle určitých 

norem a jejich dodrţování je kontrolováno nezávislou certifikací. Norem existuje 

mnoho, např. normy ISO řady 9000, odvětvové normy automobilového průmyslu, 

normy v potravinářství apod. S tímto systémem se nejčastěji setkáme v Evropě. 

3. Systém, jehoţ východiskem je TQM nebo jiné formy komplexního řízení kvality – 

základem je japonské nebo americké TQM, nebo novější evropský model totálního 

řízení kvality EFQM. Tyto systémy jsou komplexnější neţ běţný QMS podle 

standardů, klade se důraz na řízení kvality ve všech oblastech organizace. Systém se 

zaměřuje především na zaměstnance podniku, ekonomiku kvality a také prosazuje 

úsilí o trvalé zlepšování.
21

  

 

                                                 
19

 NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. 

ISBN 80-7261-071-6. 
20

 NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. 

ISBN 80-7261-071-6. 
21

 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2011. 124 s. ISBN 80-86929-

75-0. 
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2.1.4 Normy ISO řady 9000 

Normy ISO řady 9000 patří mezi nejběţnější přístupy zabezpečování kvality, jsou 

univerzální a dají se tak uplatnit v jakékoli organizaci. Normy se opírají o osm obecných 

zásad, rozhodné především pro vrcholový management. K těmto zásadám patří:
 
 

 Zaměření na zákazníka – je výchozí zásadou, jejímţ cílem je plnit potřeby a 

poţadavky zákazníků. 

 Vedení – je kladen velký důraz na to, aby vedoucí pracovníci určili, jakým směrem se 

bude podnik ubírat a také, aby k dosaţení těchto záměrů zapojovali i podřízené 

pracovníky.  

 Zapojení pracovníků – je nesmírně důleţité, aby se na plnění vytyčených cílů podíleli 

všichni pracovníci organizace. Ti představují důleţitý prvek, na kterém záleţí kvalita 

výrobků nebo sluţeb. 

 Procesní přístup – při přístupu k činnostem jako k procesům dochází k 

jejich efektivnějšímu uskutečnění a účinněji se dosáhne daného výsledku. 

 Systémový přístup k managementu – bez systémového přístupu by zabezpečování 

činností jako procesů nebylo dostatečně účinné. 

 Neustálé zlepšování – organizace by se měla snaţit neustále se zdokonalovat, přičemţ 

dosaţené výsledky by měly být znát na celkové výkonnosti podniku.  

 Rozhodování na základě faktů – při jakémkoli rozhodování by se mělo vycházet 

z analýzy údajů a informací. 

 Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy – organizace by měla s dodavateli 

spolupracovat a vytvořit tak partnerství, jenţ je výhodné pro obě strany.
22

  

 

Základem je norma ISO 9000: Systémy managementu kvality – Základní principy a 

slovník, a norma ISO 9001: Systémy managementu kvality – Poţadavky.
23

 

Firma není povinna plnit poţadavky norem ISO řady 9000, jelikoţ nejsou povinné, ale 

pouze doporučující. Avšak v případě, ţe výrobce vyuţívá systém kvality podle ISO 9001 a ve 

smlouvě se k tomu zaváţe odběrateli, musí dodrţet poţadavky této normy, jelikoţ se pro něj 

stala závazným předpisem. 

                                                 
22

 VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. 201 s. ISBN 978-80-247-

1782-1. 
23

 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2011. 124 s. ISBN 80-86929-
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Někteří manaţeři povaţují normy ISO řady 9000 za normy představující maximum, 

kterého mohou dosáhnout, avšak tyto normy zahrnují jen minimální poţadavky, které by měla 

firma uplatňovat. V současné době odběratelé obvykle po svých dodavatelích vyţadují 

systémy kvality odpovídající poţadavkům norem ISO 9000. Přesné dodrţování poţadavků 

těchto norem však nezaručuje plně spokojené a loajální zákazníky včetně dobrých 

ekonomických výsledků. Pojetí tohoto systému kvality musí být chápáno pouze jako 

odrazový můstek k dosaţení špičkové kvality.
24

  

 

2.2 Služby 

„Sluţba je poskytována formou určitých činností nebo uţitků, které jedna strana 

(poskytovatel) poskytuje druhé straně (zákazníkovi) a po provedení sluţby nedochází 

k převodu vlastnictví.“
25

  

Sluţbou je nazýván nehmotný produkt. Je to činnost, která se odehrává mezi 

dodavatelem a zákazníkem. U většiny sluţeb je zákazník přítomen v procesu jejich 

poskytování. Poskytovatel nemá v důsledku toho téměř ţádné moţnosti napravit vzniklé 

chyby a nedostatky. Proto při zabezpečování kvality sluţeb je pozornost soustředěna 

především na pracovníky první linie. Sluţby mají však i určité výhody. Jejich předností je 

zejména moţnost operativně zasahovat do procesu v průběhu poskytování sluţby podle 

individuálních poţadavků zákazníka.
26

  

Firmy často poskytují nějaké sluţby, nemusí to být však pouze samotná sluţba, 

většinou se jedná o kombinaci výrobku a sluţby. Ve skutečnosti se málokdy setkáme s čistou 

sluţbou nebo čistým zboţím. Podíl sluţeb na výrobku můţe být různý a podle toho je nabídka 

firem rozdělena do pěti skupin: 

1. Čistě hmotné zboží – s výrobkem nejsou spojeny ţádné sluţby, např. mýdlo, zubní 

pasta, sůl. 

2. Hmotné zboží doprovázené jednou či více službami – prodej technologicky 

pokročilých výrobků, jako jsou počítače a osobní vozy. Často závisí na kvalitě a 

                                                 
24

 NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. 

ISBN 80-7261-071-6. 
25

 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2011. 124 s. ISBN 80-86929-

75-0. Str. 96. 
26

 VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. 201 s. ISBN 978-80-247-

1782-1. 
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dostupnosti souvisejících sluţeb, mezi které patří např. dodání, opravy a údrţba, 

školení uţivatelů, instalační pokyny a záruky.  

3. Hybridní nabídka – podíl zboţí a sluţeb je rovnoměrný. Spousta firem poskytujících 

sluţby dodává s hlavními sluţbami i fyzický výrobek. Příkladem jsou restaurace, které 

nabízejí jídlo, jehoţ součástí je i obsluha. 

4. Služba doprovázená drobným zbožím – součástí takovéto nabídky je základní 

sluţba, doprovodné sluţby a podpůrné zboţí. Například hlavní sluţbou letecké 

společnosti jsou přepravní sluţby, let zahrnuje také i hmotné výrobky jako jídlo, pití, 

sluchátka či časopis. 

5. Čistá služba – samotná sluţba, se kterou není spojen ţádný výrobek. Například účes 

od kadeřníka, hlídání dětí nebo finanční sluţby.
27

 

 

2.2.1 Vlastnosti služeb 

Na trhu je poskytováno obrovské mnoţství sluţeb. I přes jejich značnou různorodost 

však existují společné vlastnosti sluţeb, mezi něţ patří:  

1. Nehmotnost – sluţby jsou nehmotné, stejně jako procesy ve sluţbách. To je pro 

zákazníka nevýhoda, poněvadţ si nemůţe sluţbu předem prohlédnout nebo si ji 

vyzkoušet, jak je tomu u hmotných výrobků. Z toho důvodu si zákazník vytváří 

představu o sluţbě a její kvalitě na základě faktorů, kterými jsou reference od 

známých, vzhled a vybavenost provozovny, předchozí zkušenosti, přístup 

zaměstnanců apod. Poskytovatel však musí procesy zhmotnit a to prostřednictvím 

procesních map, kde jsou činnosti a související informace podrobně popsány. 

2. Neoddělitelnost – sluţby jsou většinou spojeny se samotným zákazníkem, nelze je 

oddělit, jelikoţ zákazník je součástí této sluţby. Příkladem můţe být kadeřnictví, 

restaurace nebo salón krásy. Taktéţ ke sluţbě můţe být vázán konkrétní poskytovatel, 

jenţ je součástí sluţby. Zákazník poţaduje konkrétního právníka, lékaře nebo koncert 

svého oblíbeného zpěváka.  

3. Variabilita kvality služeb – kvalita poskytované sluţby je ovlivněna tím, kdo sluţbu 

poskytuje, kdy a jak.  Je velmi závislá na člověku. Například dvě kadeřnice mohou 

poskytovat sluţby rozdílné kvality. Tuto variabilitu tedy způsobuje lidský faktor a 

snahou je ji sniţovat a předcházet jí zejména pečlivým výběrem zaměstnanců, 
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školením pracovníků a rovněţ technickým vybavením, které můţe redukovat určité 

chyby zaměstnance. Důleţitý význam má i systém motivace zaměstnanců z hlediska 

odměňování. 

4. Pomíjivost – sluţby jsou pomíjivé, nemůţeme je uskladnit, vytvořit si zásobu a 

prodat je později. Téměř nikdy se poptávka a nabídka nerovnají. Poptávka se mění 

v závislosti na denní době, dnu v týdnu či ročním období. Poptávka po dovolené 

v Itálii je vyšší v červenci neţ v říjnu. Proto se poskytovatelé sluţeb snaţí tyto 

nerovnosti sniţovat například různými cenovými výhodami nebo přijímáním 

zaměstnanců na částečný úvazek.
28

  

 

2.2.2 Kvalita služeb 

Kvalita sluţeb hraje klíčovou roli v marketingovém řízení sluţeb a její význam 

neustále roste společně se zvyšujícími se nároky spotřebitelů.  

Podobně jako výrobci i spousta poskytovatelů sluţeb začalo věnovat velkou pozornost 

kvalitě. Stejně jako u výrobků, i u sluţeb se musí v první řadě zjistit, jaká mají zákazníci 

očekávání ohledně kvality. V případě sluţeb je obtíţnější tato očekávání zjišťovat, protoţe 

najít měřitelné znaky kvality sluţby je sloţitější. Pravděpodobně nejlepším způsobem, kterým 

se dá kvalita sluţeb měřit, je počet zákazníků, kteří si sluţbu opakovaně kupují a jsou tak 

stálými zákazníky. Aby si firma udrţela své zákazníky, musí dobře uspokojovat jejich 

poţadavky a plnit jejich přání.
29

  

Poskytovatelé sluţeb usilují o to, aby jejich sluţby měly trvale vysokou kvalitu, kterou 

zákazník vţdy obdrţí v případě vyuţití sluţeb. Avšak chybám a problémům se nelze zcela 

vyhnout a i ty nejlepší firmy čelí občas určitým nedostatkům. Podstatné je, ţe i kdyţ se firma 

nedokáţe chybám stoprocentně vyvarovat, můţe se naučit je řešit. Při úspěšném řešení 

problémů se můţe dosáhnout toho, ţe pověst firmy i její trţby se zlepší ještě více, neţ kdyby 

k ţádné chybě nedošlo a vše by bylo v pořádku hned napoprvé. Firmy se musí snaţit nejen 

zvyšovat kvalitu sluţeb, a tím redukovat mnoţství chyb, ale také lépe řešit problémy, které 

navzdory vysoké kvalitě nastanou. K tomu je důleţité, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do 

přímého kontaktu se zákazníky, měli dostatečné kompetence. Musí mít určité pravomoci a 

zodpovědnost, přičemţ středem jejich zájmu by měl být zákazník s cílem zjistit jeho 

                                                 
28
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problémy, a ty pak řešit. Úspěšné vykonávání této pracovní role je zaloţeno na motivaci 

zaměstnance firmou.
30

 

Nejúspěšnější firmy bývají orientovány na zákazníka a mívají velmi vysokou úroveň 

kvality sluţeb. Nespokojí se jen s dobrou kvalitou, snaţí se docílit stoprocentní, bezchybné 

kvality. Rovněţ pečlivě monitorují jak svou výkonnost, tak výkonnost konkurenčních firem. 

Kvalitu a výkonnost poskytovaných sluţeb analyzují se zaměstnanci, pro které je zpětná 

vazba důleţitá.
31

  

Při orientaci na zákazníka firma vychází z toho, ţe „zákazník je pán“ a staví zájmy 

zákazníků před zájmy vlastní, přičemţ z poskytnutých sluţeb či výrobků by měl mít uţitek 

především zákazník. Jsou preferovány přístupy, kdy podnik vyrábí pouze to, co je moţné 

prodat, nikoliv přístup, ţe musí prodat vše, co se vyrobí.
32

  

 

Existují dvě základní sloţky kvality: technická a funkční. 

Technická kvalita – souvisí s měřitelnými znaky sluţby, které zákazník získává během 

poskytování sluţby. Technická kvalita v podstatě představuje výsledek poskytované sluţby, 

můţe to být stav automobilu po opravě či vzhled účesu od kadeřníka. Při hodnocení technické 

kvality sluţby je mnohokrát potřeba i objektivního posouzení odborníky. 

Funkční kvalita – funkční kvalita je vnímána subjektivněji neţ technická kvalita. Očekávání 

zákazníka jsou individuální a stejně tak kaţdý zákazník vnímá sluţbu odlišným způsobem, 

přestoţe se jedná o totoţnou sluţbu. Vnímání můţe být také u jednoho zákazníka rozdílné 

v jiném časovém období. Na funkční kvalitu má vliv prostředí, ve kterém je sluţba 

poskytována, chování zaměstnanců organizace, délka čekací doby apod. 

Technická i funkční kvalita se podílejí na image organizace, na základě které si pak 

zákazník vytvoří očekávání ohledně poskytované sluţbě. V případě hodnocení kvality sluţby 

ve vztahu k očekávání zákazníků, je potřebné zjistit, jaké toto očekávání je. To lze provést 

jedině prostřednictvím dotazování. Hodnocení kvality pak však můţe být odlišné na základě 

toho, zda zákazník očekává spíše vyšší nebo niţší kvalitu dané sluţby.
33
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2.2.3 Hodnocení kvality služeb zákazníkem 

Hodnocení kvality sluţeb z pohledu zákazníka je zaloţeno na porovnání jeho 

očekávání s výsledkem poskytnuté sluţby. V případě jakékoli odchylky mezi očekáváním 

zákazníka a výslednou sluţbou vzniká kvalitativní nesrovnalost. Existuje široké mnoţství 

kvalitativních nesrovnalostí, které jsou důvodem neúspěchu poskytování sluţeb: 

1. Nesrovnalosti mezi očekáváním zákazníků a vnímáním podnikového vedení. 

Management podniku si můţe chybně vykládat zákazníkovy poţadavky a přání. 

Mobilní operátoři si mohou myslet, ţe zákazníci vyţadují nejmodernější technologie, 

ačkoli ti však preferují např. jednoduchost a nízké ceny.  

2. Nesrovnalosti mezi vnímáním podnikového vedení a specifikací kvality sluţby. 

Vedení podniku můţe správně porozumět tomu, co zákazníci chtějí, avšak neurčí 

náleţité výkonnostní standardy. Např. číšníci v restauraci mohou mít za úkol 

zákazníky obsluhovat rychle, ale není specifikován konkrétní čas v minutách. 

3.  Nesrovnalosti mezi specifikací kvality sluţby a poskytováním sluţby. K takovýmto 

nesrovnalostem můţe dojít, kdyţ jsou zaměstnanci špatně vyškoleni, nedostatečně 

kvalifikovaní nebo nejsou ochotni dodrţovat stanovené standardy. Nesrovnalost také 

můţe nastat v případě vzájemně se vylučujících standardů, kdy například zaměstnanci 

mají věnovat hostům hodně času, naslouchat jim a přitom je rychle obsluhovat.  

4. Nesrovnalosti mezi poskytováním sluţby a externí komunikací. Na očekávání 

zákazníka má zásadní vliv reklama poskytovatele sluţby. Tato externí komunikace 

však můţe očekávání zákazníka zkreslovat, jestliţe reklama prezentuje sluţbu 

takovou, jaká ve skutečnosti není a vzbuzuje tak u zákazníka nerealistická očekávání.  

5. Nesrovnalosti mezi vnímanou a očekávanou sluţbou. Zákazníci si mohou kvalitu 

sluţeb v některých situacích špatně vyloţit. Například v obchodě s oděvy, kdy se 

prodavačka snaţí zákazníkovi poradit a ukazuje mu nové modely, pro zákazníka to 

můţe být nepříjemné a obtěţující.
34

  

Cílem manaţera kvality sluţeb je odstranit či zmírnit kvalitativní nesrovnalosti a 

soustředit maximální pozornost na zákazníka, který kvalitu určuje. Zásadní je zejména ta 

kvalita, kterou zákazník přímo vnímá.
35
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Ke zvýšení kvality sluţeb je potřeba nejdřív určit hlavní faktory, na základě kterých 

zákazníci posuzují kvalitu, očekávání cílových zákazníků a hodnocení poskytovaných sluţeb 

zákazníkem ve srovnání s jeho očekáváním. 

 

Vnímaná kvalita sluţby je určena deseti zásadními faktory:  

 dostupnost – jak snadné je získat přístup k dané sluţbě a zda je poskytována včas,  

 důvěryhodnost – zda je společnost věrohodná,  

 znalosti – jestli poskytovatel sluţby plně rozumí potřebám zákazníků a jejich 

poţadavkům na sluţbu,  

 spolehlivost – jak je daná sluţba spolehlivá a konzistentně poskytovaná,  

 bezpečnost – jestli při vyuţití dané sluţby nevzniká zákazníkovi nějaké riziko, zda 

není nebezpečná,  

 kvalifikace – zda mají zaměstnanci odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti potřebné 

k výkonu své profese,  

 komunikace – jak dobře firma vysvětlila a popsala sluţby, které poskytuje,  

 zdvořilost – jestli je personál zdvořilý a pozorný k potřebám zákazníků, jaký je přístup 

a celkové chování personálu k zákazníkům,  

 pohotovost – jak je firma flexibilní, zda jsou její pracovníci ochotní a poskytují sluţby 

dostatečně rychle, 

 hmotné prvky – o kvalitě sluţby svědčí veškeré hmotné prvky související 

s poskytováním sluţby. K těmto prvkům patří např. stav a vzhled zařízení, budov, 

vzhled zaměstnanců apod.
36

   

Prvních pět faktorů se vztahuje ke kvalitě výsledků sluţby, následujících pět se týká 

kvality procesu poskytování. Kdyţ se společnost zaměří na oblasti, které jsou pro zákazníky 

klíčové, je pak schopna naplnit očekávání zákazníků v plné míře.
37

  

Lepší dostupnost lze zajistit zvýšením obsluţných míst a dobu čekání lze zkrátit 

uvedením nabídky a poptávky do souladu nebo řešením záleţitostí týkající se produktivity 

personálu. Pověst firmy a důvěryhodnost je těsně spjata s mírou rizika, kterou zákazník bere 

v úvahu. Pokud poskytovateli věří, předpokládá, ţe sluţba bude bezpečná, eventuálně, ţe u ní 

nehrozí vysoké riziko. Důvěryhodnost lze zvýšit efektivní komunikací prostřednictvím 

reklamy zaměřené na kvalitu sluţby, nebo skrze spokojené zákazníky, kteří své kladné 

                                                 
36
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37
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zkušenosti předávají dále. Porozumění potřebám zákazníků a schopnost poskytovat 

konzistentní a spolehlivé sluţby lze do určité míry zabezpečit pomocí interního marketingu a 

průběţných investic do rozvoje zaměstnanců.
38

  

 

2.2.4 Podstata a postupy managementu kvality ve službách 

 Management kvality v oblasti sluţeb je mnohdy náročnější neţ ve výrobních 

podnicích. Jedním z důvodů je i to, ţe poskytovatel sluţeb se nemůţe dopustit ţádných 

zmetků, neboť nemůţe vyhodit dejme tomu 20 % nespokojených hostů, tak jako vyhodí 20 % 

defektních výrobků.
39

 

 Podstata a postupy managementu kvality ve sluţbách jsou popsány v normě ČSN ISO 

9004-2 prostřednictvím tzv. smyčky jakosti.  

Obr. 2.2.4.1 Smyčka jakosti sluţeb podle ČSN ISO 9004-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NENADÁL, Jaroslav et al. Moderní systémy řízení jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. 

ISBN 80-7261-071-6. 
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Systematicky prováděný marketingový průzkum je nedílnou činností podniků 

poskytujících sluţby. Díky průzkumu, který můţe být proveden jakýmkoli způsobem, jsou 

zjištěny potřeby a poţadavky zákazníků. Výsledky průzkumů by měly být transformovány do 

tzv. stručného popisu sluţby, coţ je dokument, který rámcově charakterizuje její koncepci. 

V ní by měla být určena i optimální volba pozice, tj. nasměrování sluţby ke konkrétnímu 

segmentu trhu.
40

  

Proces návrhu sluţby musí vyústit v podrobný popis specifikací 

 vlastní sluţby, 

 poskytování této sluţby klientům, 

 regulace kvality sluţby. 

Specifikace vlastní sluţby vymezuje to, co má být poskytnuto. Sluţba je definována 

zejména prostřednictvím znaků, které zákazník vnímá a má moţnost je posoudit. U všech 

znaků musí být určena kritéria přijatelnosti, tj. hodnoty, které jsou ještě tolerovány. 

Překročení nebo nesplnění těchto hodnot se projeví nespokojeností zákazníků. Specifikace 

poskytování sluţby definují metody a postupy uplatněných v rámci procesu poskytování 

sluţby. Kromě znaků nabízené sluţby (znaky, která zákazník vnímá včetně těch, které 

nevnímá a nehodnotí) a kritérií jejich přijatelnosti musí zde být zahrnuty i potřebné zdroje, 

vybavení a kvalifikace pracovníků spolu s podrobným popisem.
41

  

Regulace (operativní řízení) kvality sluţeb jsou činnosti, které jsou vykonávány za 

účelem udrţení stability kvality. Ve specifikacích těchto činností musí být zařazen popis 

základních aktivit, musí být stanoveny metody hodnocení vybraných znaků, způsoby analýzy 

dat a také nápravná a preventivní opatření určena k předcházení vzniku neshod a problémů. 

Typickou vlastností sluţeb je to, ţe při jejím poskytování přicházejí zaměstnanci do styku se 

zákazníkem. Proto je kladen velký důraz na kvalitu zaměstnanců, kteří zprostředkovávají 

kontakt se zákazníkem. Těmto pracovníkům by měl personální management podniku 

zajišťovat pravidelný výcvik v podobě školení, odborných kurzů, lekcí společenského 

chování, komunikace, učení se pozitivním postojům apod.
42
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Výsledky poskytování sluţby se musí ustavičně posuzovat a vyhodnocovat, jedině tak 

se dosáhne efektivního řízení kvality sluţeb. Výsledek sluţby posuzuje jak sám poskytovatel, 

tak i zákazník. Poskytovatel sluţby soustřeďuje pozornost na určité ukazatele efektivnosti 

včetně sledování nákladů na kvalitu, a aby zjistil hodnocení zákazníka, musí neustále sledovat 

míru jeho spokojenosti.
43

 

Při poskytování sluţeb je třeba se soustředit nejen na zákazníky, ale i na zaměstnance. 

Spokojenost zaměstnanců je spojena se spokojeností zákazníků a se ziskovostí firmy. Tyto 

oblasti jsou vzájemně propojeny a tvoří tak řetězec vztahů mezi kvalitou sluţeb a ziskem.
44

  

Tento řetězec má pět částí: 

1. Kvalita služeb uvnitř firmy: kdyţ firma provádí kvalitní výběr svých zaměstnanců, 

dbá na jejich neustálé vzdělávání, poskytuje jim dobré pracovní podmínky a 

zabezpečuje intenzivní podporu zaměstnancům, kteří přicházejí do přímého kontaktu 

se zákazníkem, výsledkem jsou spokojení a výkonní zaměstnanci. 

2. Spokojení a výkonní zaměstnanci: vysoká spokojenost, loajalita a pracovitost 

zaměstnanců je zárukou lepší kvality sluţeb. 

3. Lepší kvalita služeb: vyšší výkonnost a spokojenost pracovníků přispívá k tomu, ţe 

potřebám a přáním zákazníků je lépe a účinněji vyhověno, a díky tomu má firma 

spokojené a loajální zákazníky. 

4.  Spokojení a loajální zákazníci: spokojení zákazníci se vracejí, sluţbu vyuţívají 

opakovaně, doporučují ji dalším zákazníkům a firmě se tak zvyšuje zisk. 

5. Vysoký zisk a zdravý růst: firma zaznamenává dobré ekonomické výsledky celé 

firmy.
45
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2.3 Výzkum spokojenosti zákazníka 

Hodnocení spokojenosti zákazníka má velký význam. Na otázku, jaký produkt či 

sluţbu zákazník koupil, za kolik, kdy, jak často a kde, nám dávají odpověď informace, které 

mají kvantitativní charakter. Také jsou to informace získané z údajů o trţbách, nákladech a 

zisku, které se váţí k určitým trţním segmentům, územím či formám prodeje. Tyto informace 

jsou hodnoceny pomocí statistické analýzy a jejich charakteristik, jako je např. souhrnný 

prodej, objem prodeje nebo průměrná spotřeba.
46

 

 Při analýze zákazníků je ovšem obtíţnější zjistit, proč si zákazník zakoupil daný 

produkt. Snaţíme se najít motivy a důvody, proč se rozhodl pro daný výrobek či sluţbu a 

rovněţ zjistit faktory, které ovlivňují jeho spotřební chování. 

 Spokojenost je subjektivní pocit člověka, při kterém jsou naplněny jeho potřeby a 

přání. Je samozřejmé, ţe kaţdý člověk má odlišné potřeby a přání, závisí to na osobnosti, 

prostředí, zkušenostech i očekáváních. Spokojenost zákazníka vychází z teorie rozporu. 

Zákazník si vytváří představu o produktu, jenţ chce zakoupit, a toto očekávání pak srovnává 

se zkušeností po nákupu. V případě, ţe je zkušenost vyšší neţ očekávání, zákazník je 

spokojen, v opačném případě je nespokojen.
47

 

 Měření spokojenosti zákazníka je zaloţeno na měření celkové spokojenosti, která je 

ovlivněna mnoha dílčími faktory spokojenosti. Tyto faktory musí být měřitelné a je nutné, 

abychom znali jejich význam (váhu) pro zákazníka v rámci celkové spokojenosti.
48

  

Pro kaţdou firmu je důleţité mít spokojeného zákazníka. Je to důleţitý prvek pro 

vytváření konkurenční pozice firmy na trhu. Spokojenost či nespokojenost spotřebitele 

s nákupem ovlivňuje jeho další chování. Spokojený zákazník se vrací, kupuje pravidelně, 

podává reference dalším potenciálním zákazníkům a i v případě vyšší ceny je ochoten ji 

tolerovat a nepřechází ke konkurenci. Zákazník je loajální, firma má díky tomu stabilní trţby 

a projevuje se tzv. snowball efekt (tzn., ţe produkt doporučuje).
49

 

Aby firma měla spokojené zákazníky, musí dobře znát jejich potřeby a přání. 

Zjišťování těchto potřeb je nedílnou činností kaţdé organizace, která je zjišťuje především 
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pomocí marketingového výzkumu, z informací týkajících se stíţností a reklamací, a 

prostřednictvím znalostí a zkušeností pracovníků v podniku. Potřeby kupujících jsou následně 

transformovány do poţadavků na produkt. Je ţádoucí, aby firma neustále sledovala 

spokojenost zákazníka. Výrobci a poskytovatelé sluţeb musí proto nepřetrţitě kontrolovat, 

měřit a vyhodnocovat spokojenost zákazníka.
50

 

„Fakta z výzkumu o chování spokojených zákazníků jsou následující. Pouze 4 % 

zákazníků si postěţuje, zbytek odchází. Devět z deseti nespokojených zákazníků to řekne ve 

svém okolí (spokojených pouze 4). Náklady na získání nového zákazníka jsou zhruba 7x 

vyšší neţ na jeho udrţení. Náklady na znovuzískání ztraceného zákazníka jsou 12x vyšší.“
51

 

 

2.3.1 Index spokojenosti zákazníka 

Spokojenost zákazníka se často měří pomocí indexu spokojenosti zákazníka. Existuje 

americký a evropský přístup k měření spokojenosti zákazníka. Evropský model spokojenosti 

zákazníka (ECSI – European Customer Satisfaction Index) vychází ze sedmi hypotetických 

proměnných.
52

 

Obr. 2.3.1.1 Model spokojenosti zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 277 s. ISBN 80-247-

0966-X. 

                                                 
50

 BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2011. 124 s. ISBN 80-86929-

75-0. 
51

 KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 277 s. ISBN 80-247-

0966-X. Str. 193. 
52

 KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 277 s. ISBN 80-247-

0966-X. Str. 193. 

vnímaná kvalita 

produktu 

image 

očekávání 

zákazníka 

vnímaná 

hodnota 

spokojenost 

zákazníka 

loajalita 

zákazníka 

stíţnosti 

zákazníka 



21 

 

Image představuje souhrnnou hypotetickou proměnnou, která vyjadřuje vztah zákazníka 

k produktu, značce nebo firmě.  

Očekávání zákazníka vychází z představ zákazníka o produktu. Očekávání je často 

ovlivněno komunikací firmy se zákazníkem a dřívějšími zkušenostmi. Tato proměnná má 

přímý vliv na spokojenost zákazníka. 

Vnímaná kvalita zákazníkem se vztahuje jak k samotnému produktu, tak ke všem 

doprovodným sluţbám spojených s daným produktem.  

Vnímaná hodnota souvisí s cenou produktu a uţitkem, který zákazník očekává. Lze ji 

vyjádřit jako poměr ceny a vnímané kvality. 

Stížnosti zákazníka vznikají v důsledku rozdílnosti mezi výkonem a očekáváním. 

Loajalita (věrnost zákazníka) vzniká při pozitivní nerovnováze výkonu a očekávání, tedy 

kdyţ výkon předčí zákazníkovo očekávání. V takovém případě si zákazník produkt opětovně 

koupí, doporučí jej svým známým, z kupujícího se stává věrný zákazník a můţe se u něj 

projevit zvyklostní chování.
53

 

Kaţdé z těchto hypotetických proměnných je přiřazeno několik měřitelných 

proměnných, které v rámci kaţdé hypotetické proměnné definují jednu veličinu, kterou lze 

měřit (například na stupnici od 1 do 10). Z odpovědí respondentů je pak pro jednotlivé 

hypotetické proměnné spočítán index spokojenosti.
54

  

Výpočet indexu spokojenosti zákazníka:  

 

    
∑        
 
   

  ∑    
 
   

 

 

j – index spokojenosti zákazníka j 

vij – váha i-té měřitelné proměnné pro j-tou hodnotu (stanoví se jako kovariance mezi 

hodnotou xij a yj u kaţdého zákazníka, kde yj je součet všech měřitelných proměnných pro j-

tého zákazníka) 

xij – hodnota měřitelné proměnné 

číslo 10 – vztahuje se k pouţité škále (stupnice od 1 do 10) 

n – počet měřitelných proměnných 
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2.3.2 Marketingový výzkum 

 „Jeho cílem je systematické plánování, shromaţďování, analýza a vyhodnocování 

informací, které jsou potřebné pro účinné řešení konkrétních marketingových problémů.“
55

  

Podniky provádějí marketingový výzkum v mnoha situacích. Marketingová analýza 

firmám umoţňuje určit trţní potenciál a moţný trţní podíl, snadněji porozumět trţnímu 

chování zákazníků, jejich potřebám a přáním. Pomocí této analýzy je také moţné zjistit, jak je 

výroba či reklama efektivní. 

Proces marketingového výzkumu má čtyři základní kroky: definování problému a cílů 

výzkumu, příprava plánu výzkumu a návrh metodiky, realizace výzkumu – shromaţďování a 

analýza dat, vypracování zprávy a prezentace výsledků.
56

 

 

Definování problému a cílů výzkumů 

 Definice problému a cílů výzkumu je vţdy obtíţnou fází, jelikoţ při zjištění nějakého 

problému manaţer nezná jeho přesné příčiny. Je důleţité, aby byl problém přesně definován, 

v případě, ţe tomu tak není, můţe to vést k mylnému rozhodnutí a to můţe vyvolat negativní 

důsledky pro firmu. Také je nutné, aby se na definování problému a stanovení cílů výzkumu 

podíleli marketingoví manaţeři a analytici společně. Manaţer nejlépe chápe, pro jaký účel 

jsou informace shromaţďovány a analytik je odborníkem na marketingovou analýzu a 

způsoby získávání potřebných dat.
57

 

 

Příprava plánu výzkumu a návrh metodiky 

Musí se stanovit, jaké informace se budou potřebovat, a je vytvořen plán pro jejich 

získávání, se kterým je seznámen management. Tato práce je v kompetenci analytiků. 

Ve výzkumném plánu jsou uvedeny dostupné zdroje dat, podrobný popis specifických 

postupů, způsoby kontaktu s respondenty, sestavení výběrových souborů a nástroje, pomocí 

kterých bude dosaţeno stanovených cílů. Plán výzkumu by měl být prezentován v písemné 

podobě a měl by také obsahovat náklady na realizaci výzkumu.
58
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Realizace výzkumu – shromažďování a analýza dat 

 Realizaci výzkumného plánu zajišťují marketingoví pracovníci, kteří shromaţďují a 

zpracovávají data a poté provádí jejich analýzu. Informace mohou shromaţďovat 

marketingoví pracovníci dané firmy, nebo také externí firma. Fáze sbírání dat pro dotazníkové 

šetření je nejnákladnější částí výzkumu.
59

 

 K získání potřebných informací můţe management poţadovat primární nebo 

sekundární data. Primárními daty jsou informace, které byly shromáţděny za konkrétním 

účelem k řešení určitého výzkumu. Sekundární data jiţ byla dříve shromáţděna k jinému 

účelu.
60

 

 

Vypracování zprávy a prezentace výsledků 

Získané informace z výzkumu zpracovávají marketingoví pracovníci, kteří na základě 

těchto údajů definují závěry. Při stanovení závěru je však nezbytné, aby marketingoví 

pracovníci a manaţeři navzájem spolupracovali, neboť získané informace mohou být 

interpretovány různými způsoby. Je třeba nalézt správné závěry, podle kterých se pak 

management rozhoduje.
61
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3 Analýza zákazníků 

Předmětem analýzy je zjištění spokojenosti zákazníků se sluţbami mobilních 

operátorů v rámci České republiky. Spokojenost zákazníků byla zkoumána na základě 

dotazníkového šetření, které je vyhodnocováno pomocí modelu ECSI – Evropský index 

spokojenosti zákazníka. 

3.1 Charakteristika mobilních operátorů působících na území ČR 

V České republice poskytují mobilní telefonní sluţby tři hlavní mobilní operátoři: 

Vodafone, T-Mobile a Telefónica O2. Na trhu působí také mobilní operátor U:fon, tento 

nejmladší operátor však do analýzy zahrnut není. Níţe uvedený graf ilustruje podíl na trhu 

jednotlivých operátorů, z čehoţ je zřejmé, ţe největší podíl připadá T-Mobilu. 

 

 

Obr. 3.1.1 Podíl na trhu – operátoři v ČR (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě 
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T-Mobile 

Společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. byla zaloţena v roce 1996, v té době ještě 

nesla název RADIOMOBIL, a.s., a mobilní telekomunikační sluţby nabízela pod názvem 

Paegas. V roce 2002 společnost přejmenovala síť na T-Mobile a následně, v roce 2003, přijala 

T-Mobile i jako obchodní název.  

Společnost T-Mobile sídlí v Praze a poskytuje sluţby jak pro jednotlivce, firmy, tak i 

veřejné instituce. Je členem mezinárodní telekomunikační skupiny T-Mobile International, 

která je dceřinou společností koncernu Deutsche Telekom. 

Společnost T-Mobile získala řadu domácích i mezinárodních ocenění, kdy například 

v roce 2004 (v tomto roce také získala certifikát ISO 9001:2000) dosáhla druhého stupně 

nazvaného Recognised for Excellence (Uznání za úspěch), poté, co jí Rada ČR pro kvalitu 

udělila nejvýznamnější ocenění za management kvality – Národní cenu České republiky za 

kvalitu.  

Společnost T-Mobile povaţuje společenskou odpovědnost firmy (CSR) za důleţitou 

součást podnikání a v roce 2010 splňovala veškeré poţadavky na systém ochrany ţivotního 

prostředí v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 14001:2005.
65

 

 

Vodafone 

Vodafone Czech Republic a.s. je právnická osoba ve formě akciové společnosti, která 

vznikla dne 13.8.1999 pod obchodní firmou Český Mobil a.s. V roce 2004 rozhodla 

mimořádná valná hromada společnosti o změně obchodní firmy na Oskar Mobil a.s., poté v 

roce 2005 byla změněna obchodní firma na Vodafone Czech Republic a.s.  

Společnost sídlí v Praze, je součástí konsolidačního celku společnosti Vodafone Group 

Plc se sídlem Vodafone House ve Velké Británii.  

Hlavním předmětem její činnosti je podnikání v oblasti elektronických komunikací, 

především s vyuţitím veřejné mobilní sítě elektronických komunikací a veřejné mobilní 

telefonní sítě.  

Zákazníky vyuţívající sluţeb Vodafonu jsou také velké firmy a státní správa. Mezi 

klienty, kteří si zvolili jejich společnost, patří například Správa Praţského hradu, Kancelář 

prezidenta republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Národní památkový ústav, 

město Karlovy Vary a Národní divadlo. 
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Vodafone je drţitelem dvou mezinárodně uznávaných certifikátů zaměřených na řízení 

kvality a ţivotního prostředí. Oba certifikáty – ISO 9001 a ISO 14001 získala společnost v 

roce 2010. Vodafone klade značný důraz na společenskou odpovědnost, která je v této 

společnosti dlouhodobou strategií a nedílnou součástí jejich podnikání. V lednu 2011 spustili 

První zelenou síť, v rámci které společnost vyuţívá ze 70 % energii z obnovitelných zdrojů.  

Vodafone získává kaţdoročně několik ocenění. Nejčastěji jsou oceňovány jejich 

kampaně, společenská odpovědnost a netradiční zákaznický časopis Čili Chili.
66

  

 

Telefónica O2 

Telefónica Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem 

na českém trhu. Skupinu Telefónica Czech Republic tvoří společnost Telefónica Czech 

Republic a.s., a několik dalších dceřiných společností. Prostřednictvím 100 % vlastněné 

dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o., poskytuje skupina od roku 2007 své mobilní 

sluţby zákazníkům na Slovensku. 

Telefónica O2 Czech Republic vznikla 1.7.2006 přejmenováním Českého Telecomu, 

provozujícího pevné telefonní linky a jeho sloučením se společností Eurotel Praha, 

provozující mobilní síť Eurotel. V květnu 2011 se valná hromada rozhodla o vypuštění O2 z 

názvu společnosti a obchodní název společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., se změnil 

na Telefónica Czech Republic, a.s. Pro zákazníky však společnost nadále vystupuje pod 

značkou O2. 

Telefónica Czech Republic, a.s. sídlí v Praze, v rámci mezinárodní skupiny Telefónica 

patří ke skupině Telefónica Europe. Ředitelství společnosti Telefónica Europe sídlí ve Velké 

Británii. 

Telefónica Czech Republic má zavedeny a certifikovány systémy řízení kvality (ISO 

9001:2008) i ochrany ţivotního prostředí (ISO 14001:2004). Společnost získala taktéţ řadu 

ocenění, např. Recognised for Excellence udělené Evropskou nadací pro management kvality 

v roce 2006 nebo Podnik podporující zdraví udělené Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 

2008.
67
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V následujícím grafu je znázorněn počet zákazníků jednotlivých operátorů v letech 

2005 aţ 2011. Z obr. 3.1.2. je tedy patrné, ţe největší počet zákazníků má T-Mobile. 

Obr. 3.1.2 Vývoj počtu zákazníků jednotlivých mobilních operátorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3.1.3 udává výši trţeb v miliónech Kč jednotlivých operátorů v období 

2005 aţ 2010. 

Obr. 3.1.3 Trţby za prodej zboţí a sluţeb jednotlivých operátorů (v miliónech Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě 
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3.2 Dotazníkové šetření 

Spokojenost zákazníků byla zjišťována prostřednictvím dotazníkového šetření, před 

jehoţ zahájením byla uskutečněna pilotáţ, kdy na vzorku deseti lidí byla ověřena správnost, 

srozumitelnost a vhodnost formulace otázek v dotazníku. Po tomto ověření proběhla samotná 

realizace dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 150 respondentů. Z celkového počtu 

dotázaných pět respondentů uvedlo, ţe sluţby mobilních operátorů nevyuţívá a sedm 

dotazníků nebylo zahrnuto do analýzy z důvodu neúplného vyplnění. Do analýzy bylo tedy 

dohromady zařazeno 138 respondentů. 

  Dotazník obsahuje celkem 26 otázek, z nichţ první dvě zjišťují, zda respondent 

vyuţívá sluţeb mobilního operátora, následující otázka rozděluje respondenty do tří skupin 

podle vyuţívaného operátora a poslední tři otázky jsou identifikační. Ostatní otázky 

(měřitelné proměnné) zjišťující spokojenost zákazníků jsou dle metody ECSI rozčleněny do 

sedmi oblastí (hypotetické proměnné) – image, očekávání zákazníka, vnímaná kvalita, 

vnímaná hodnota, stíţnosti zákazníka a loajalita (věrnost) zákazníka. Kaţdá otázka obsahuje 

hodnotící škálu od 1 do 10, kdy 1 znamená zcela souhlasím, a 1 zcela nesouhlasím (1 –

nejhorší hodnocení, 10 – nejlepší hodnocení). U kaţdé otázky měl zákazník moţnost neutrální 

odpovědi „nevím, nedokáţu zhodnotit“, kterou vyuţil v případě, ţe na danou otázku 

nedokázal odpovědět či určitou sluţbu nevyuţívá, a tudíţ není schopen uvést odpověď.  

Otázka č. 9 a 14 je tzv. baterií. Baterie je v podstatě skupina dílčích otázek uvedena 

stejnou obecnou otázkou, přičemţ všechny otázky mají shodné varianty odpovědí. Baterie 

otázek tedy vzniká spojením několika otázek do jedné otázky.
71

 

Pro vyhodnocení získaných dat byl vyuţit model ECSI – Evropský index spokojenosti 

zákazníka. K výpočtu indexu spokojenosti zákazníka je potřeba zjistit váhy jednotlivých 

měřitelných proměnných. Tyto váhy byly zjišťovány pomocí kovariance, která ukazuje, zda 

mezi sledovanými proměnnými existuje nějaká vazba, nějaký vztah. Kovariance zde zjišťuje 

vztah mezi odpověďmi na jednotlivé otázky u kaţdého respondenta a součtem hodnot 

odpovědí za všechny otázky pro kaţdého respondenta.  

Indexy spokojenosti zákazníka byly zjišťovány jak za jednotlivé hypotetické 

proměnné, tak byl vyčíslen celkový index spokojenosti pro kaţdého mobilního operátora.  

 Dotazník včetně odpovědí respondentů a indexů spokojenosti zákazníka je uveden 

v přílohách.  
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3.3 Výsledky šetření a jejich interpretace 

Otázky jsou vyhodnocovány dle jednotlivých mobilních operátorů. Pro účely 

interpretace výsledků otázek jednotlivých hypotetických proměnných (tedy měřitelných 

proměnných), je hodnotící škála rozdělena takto: 1 – 3 znamená nesouhlasím, 4 – 5 spíše 

nesouhlasím, 6 – 7 spíše souhlasím a 8 – 10 souhlasím. Při výpočtu indexu spokojenosti 

byly vyloučeny odpovědi „nevím, nedokáţu zhodnotit“, jelikoţ nevyjadřují míru 

spokojenosti. 

Na začátku šetření bylo potřebné v prvé řadě zjistit, zda dotazovaný respondent 

vyuţívá sluţeb mobilního operátora a zda tak patří do cílové skupiny. V případě, ţe 

respondent sluţeb nevyuţívá, dotazník dále nevyplňoval, v ostatních případech následovala 

další otázka, díky které byli zákazníci rozděleni do třech skupin podle mobilního operátora, 

kterého vyuţívají. Pokud respondent vyuţívá více operátorů, uvedl toho, kterého vyuţívá 

nejčastěji.  

Jak je znázorněno v tabulce č. 3.3.1., mezi účastníky dotazníkového řešení bylo 

nejvíce zákazníků T-Mobilu, druhé největší zastoupení má Vodafone a poté Telefónica O2.  

  

Tab. 3.3.1 Počty zákazníků jednotlivých operátorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počty zákazníků jednotlivých operátorů 

Vodafone 48 

T-Mobile 51 

Telefónica O2 39 
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3.3.1 Identifikační otázky 

V dotazníku byly definovány tři otázky, které identifikovaly respondenta, a to podle 

pohlaví, věku a kategorie obyvatelstva.  

Dle pohlaví je zastoupení muţů a ţen u Vodafonu a Telefónicy O2 přibliţně 

vyrovnané, u T-Mobilu převládá počet ţen coby respondentek.  

Z hlediska věku bylo vytvořeno sedm kategorií, nejsilnější skupinu představují mladí 

lidé ve věku 18 – 25 let. Na výzkumu se nepodílel ani jeden respondent věkové kategorie 

66 let a více. 

V rámci kategorie obyvatelstva nejpočetnější skupinou mezi oslovenými byli studenti 

a následně zaměstnaní. Ostatní skupiny jsou zastoupeny poměrně málo, dotazníkového šetření 

se dokonce nezúčastnila ţádná ţena či muţ v domácnosti a ani ţena na mateřské. U mobilního 

operátora Vodafone spadá do kategorie „jiné“ 2 % respondentů – jeden odpovídající byl 

rentiér.  

V následující tabulce je uveden souhrnný přehled výsledků identifikačních otázek. 

Tab. 3.3.1.1 Výsledky identifikačních otázek 

 

  Vodafone T-Mobile Telefónica O2 

Pohlaví 
Muţi 44 % 39 % 54 % 

Ţeny 56 % 61 % 46 % 

Věk 

do 18 0 % 4 % 5 % 

18 – 25 71 % 64 % 67 % 

26 – 35 13 % 8 % 13 % 

36 – 45 8 % 8 % 8 % 

46 – 55 6 % 8 % 5 % 

56 – 65 2 % 8 % 2 % 

66 a více 0 % 0 % 0 % 

Skupina 

obyvatel 

Student 65 % 57 % 54 % 

Zaměstnaný 25 % 37 % 33 % 

Nezaměstnaný (evidován na 

úřadu práce) 
4 % 0 % 3 % 

OSVČ 4 % 2 % 8 % 

Důchodce/částečný důchod 0 % 4 % 2 % 

Ţena/muţ v domácnosti 0 % 0 % 0 % 

Na mateřské dovolené 0 % 0 % 0 % 

Jiné 2 % 0 % 0 % 
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3.3.2 Image 

Image firmy respondenti hodnotili prostřednictvím tří otázek týkající se přístupu 

zaměstnanců, důvěryhodnosti operátora a přehlednosti internetových stránek. 

  

Obr. 3.3.2.1 Vyhodnocení otázky č.3 

 

Vodafone: První otázka v rámci hypotetické proměnné „image“ byla zaměřená na 

hodnocení přístupu zaměstnanců. Spokojenost s přístupem zaměstnanců (operátorů 

obsluhujících telefonní linku) je zákazníky Vodafonu hodnocena průměrnou známkou 7,457, 

přičemţ nejčastěji přístup operátorů hodnotili známkou 8. Výše uvedený graf znázorňuje, ţe 

více neţ polovina respondentů (58 %) je s přístupem zaměstnanců spokojena. Spíše spokojeno 

je 19 %, 13 % je spíše nespokojeno a 6 % není spokojeno. 4 % dotazovaných nedokázalo 

přístup zaměstnanců zhodnotit, pravděpodobně s operátory nepřichází do styku a nemají tak 

moţnost posoudit jejich přístup k zákazníkům.  

 

T-Mobile: Průměrné hodnocení přístupu operátorů obsluhujících telefonní linku je 

rovno 6,804. Nejčastěji uváděná hodnota je stejně jako u Vodafonu 8. 39 % lidí uvedlo, ţe je 

s přístupem zaměstnanců spokojeno, 35 % respondentů zvolilo známku 6 nebo 7, je tedy spíše 

spokojeno, 20 % spíše nespokojeno a poměrně malý počet respondentů (6 %) je nespokojen.  

 

Telefónica O2: Otázku č. 3 zákazníci Telefónicy O2 hodnotili průměrnou hodnotou 

6,154, stejně jako u předcházejících dvou operátorů nejčastěji zaznamenaná známka je 8, 

avšak průměrná hodnota v jejich srovnání je nejniţší. 49 % respondentů je s přístupem 
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zaměstnanců spokojeno, 5 % je spíše spokojeno, 26 % je spíše nespokojeno a 20 % hodnotilo 

přístup zaměstnanců známkou 1, 2 nebo 3, coţ představuje nespokojenost těchto zákazníků. 

 

Obr. 3.3.2.2 Vyhodnocení otázky č.4 

Vodafone: Otázce č. 4 je přisuzována největší váha, míra důvěry zákazníků ve svého 

operátora má tak největší vliv na výsledný index spokojenosti hypotetické proměnné image. 

Průměrné hodnocení této otázky je rovno 6,340, modus je roven 7. Vodafonu plně důvěřuje 

35 % lidí, 25 % respondentů spíše důvěřuje, 21 % spíše ne a 17 % svému operátoru plně 

nedůvěřuje. 2 % dotázaných tuto otázku nedokázalo zhodnotit. 

Výsledky z hlediska pohlaví ukazují, ţe Vodafonu plně důvěřuje více ţen (41 %) neţ 

muţů (29 %). Co se týče věku respondentů, tak nejméně Vodafonu důvěřují lidé v rozmezí 

26 – 35 let a naopak nejvíce respondenti ve věku 46 – 55 let. Mezi studenty či zaměstnanými 

a dalšími skupinami respondentů nebyly v odpovědích zaznamenány velké rozdíly. 

 

T-Mobile: Zákazníci svému operátoru důvěřují přibliţně na stejné úrovni jako 

zákazníci Vodafonu, průměrná hodnota, kterou respondenti uvedli jako odpověď na tuto 

otázku, je 6,157 a nejčastěji uváděná hodnota je 8. Taktéţ má tato měřitelná proměnná 

v rámci image nejvyšší váhu. 29 % uţivatelů T-Mobilu svému operátoru plně důvěřuje, 31 % 

spíše důvěřuje, 24 % spíše nedůvěřuje a 16 % nedůvěřuje.  

Z hlediska jak pohlaví, věkové kategorie, tak i skupiny obyvatel je hodnocení této 

otázky přibliţně stejné. 
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Telefónica O2: Otázka č. 4 má rovněţ u Telefónicy O2 na index spokojenosti v oblasti 

image největší vliv. Důvěra zákazníků není příliš vysoká, dosahuje průměrné hodnoty 5,179, 

nejvícekrát se v souboru objevuje známka 5. 21 % dotázaných zákazníků Telefónicy O2 

svému operátoru plně důvěřuje, 21 % spíše ano, 35 % spíše ne a 23 % respondentů 

Telefónice O2 nedůvěřuje. 

Stejně jako u Vodafonu, i Telefónicy O2 je větší počet ţen (33 %) neţ muţů (10 %), 

kteří svému operátoru plně důvěřují. Ukázalo se, ţe věk respondentů ani kategorie 

obyvatelstva nemá vliv na to, jak moc zákazníci Telefónice O2 důvěřují.  

 

Obr. 3.3.2.3 Vyhodnocení otázky č.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Na poslední měřitelnou proměnnou v oblasti image zjišťující, zda jsou 

internetové stránky operátorů přehledné a lze na nich snadno najít potřebné informace, 

zákazníci Vodafonu odpovídali průměrnou hodnotou 6,271, nejvíce respondentů tuto otázku 

hodnotilo známkou 8. 39 % respondentů povaţuje internetové stránky za přehledné a tedy, ţe 

informace, které potřebují zjistit, bez problémů najdou. Pro 27 % respondentů jsou spíše 

přehledné, 17 % spíše nepřehledné a pro dalších 17 % nepřehledné. Více muţů (29 %) je 

povaţuje za nepřehledné, ţen, pro které nejsou webové stránky přehledné, je pouze 7 %. 

 

T-Mobile: Co se týče internetových stránek mobilního operátora T-Mobile, jsou 

oproti Vodafonu hodnoceny lépe, průměrná hodnota dosahuje 6,735. Váha této proměnné je 

ze tří otázek nejniţší, na výsledný index spokojenosti zákazníků v oblasti „image“ má tedy 

nejmenší vliv. 43 % zákazníků T-Mobilu je spokojeno s internetovými stránkami svého 

mobilního operátora, přičemţ pozitivní hodnocení se objevuje zejména u studentů. 20 % 
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respondentů je spíše spokojeno s přehledností webových stránek operátora, pro 25 % spíše 

nejsou přehledné, pro 8 % nejsou přehledné a 4 % respondentů na tuto otázku nedokázalo 

odpovědět. 

Výzkum ukázal, ţe internetové stránky T-Mobilu jsou přehlednější spíše pro muţe neţ 

pro ţeny. 

 

Telefónica O2: Přehlednost internetových stránek Telefónicy O2 je hodnocena 

průměrnou hodnotou 5,923. 33 % povaţuje internetové stránky za přehledné, 18 % spíše za 

přehledné, 28 % dotázaných hodnotí stránky jako spíše nepřehledné a pro zbývajících 21 % 

jsou nepřehledné.  

V rámci pohlaví jsou odpovědi na otázku č. 5 srovnatelné, zajímavou skutečností však 

je, ţe mezi těmi, kteří hodnotili přehlednost internetových stránek záporně, jsou pouze mladí 

lidé do 25 let.  

 

Celkové vyhodnocení hypotetické proměnné „image“ je znázorněno v následující 

tabulce č. 3.3.2.1. Celkový index spokojenosti zákazníka pro tuto proměnnou je u firmy 

Vodafone 0,667, coţ znamená, ţe zákazníci jsou v této oblasti ze 67 % spokojeni. U 

společnosti T-Mobile je index spokojenosti 0,650, zákazníci jsou tedy spokojeni z 65 %. A na 

třetím místě se s indexem 0,574 umístila  Telefónica O2. 

Tabulka 3.3.2.1 Výsledky hypotetické proměnné „image“ 

 

 

 

 

 

 Vodafone T-Mobile Telefónica O2 

Číslo otázky 3. 4. 5. 3. 4. 5. 3. 4. 5. 

Průměrná hodnota 7,457 6,340 6,271 6,804 6,157 6,735 6,154 5,179 5,923 

Modus 8 7 8 8 5 5 8 5 5 

Směrodatná 

odchylka 
2,204 2,571 2,506 1,930 2,155 2,302 2,607 2,438 2,401 

Variační koeficient 0,296 0,405 0,400 0,284 0,350 0,342 0,424 0,471 0,405 

Váha 3,128 3,618 3,083 1,412 2,109 1,299 3,146 3,015 2,074 

Index spokojenosti 0,667 0,650 0,574 
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3.3.3 Očekávání zákazníků 

Očekávání zákazníka má přímý vliv na jeho spokojenost. Do této hypotetické 

proměnné byly zařazeny otázky, které zjišťovaly, zda zákazník poţaduje, aby měl moţnost 

provádět platby za sluţby prostřednictvím svého mobilu, aby měl na internetových stránkách 

operátora přístup ke svému účtu, a jestli poţaduje, aby ho operátor informoval o nabídkách a 

blíţících se akcích. 

Obr. 3.3.3.1 Vyhodnocení otázky č.6 

 

Vodafone: Průměrná hodnota známek otázky č. 6 činí 4,089, coţ naznačuje, ţe 

moţnost platit za sluţby prostřednictvím svého mobilu není zákazníky příliš poţadováno. 

Dokonce nejčastěji uváděna hodnota je 1, v tomto případě tuto moţnost platby zákazníci 

naprosto nepoţadují a zřejmě tedy ani nevyuţívají. Variační koeficient u této otázky činí 

0,688, je tedy větší neţ 50 %, coţ znamená, ţe data jsou nesourodá, hodnocení zákazníků se 

hodně liší, a přestoţe převaţuje hodnocení niţšími známkami, někteří respondenti platbu 

prostřednictvím mobilu vyţadují. Obr. č. 3.3.3.1. ukazuje, ţe pouze 17 % lidí vyţaduje, aby 

mohli platit za sluţby přes svůj mobilní telefon. 18 % to spíše vyţaduje, 19 % spíše 

nevyţaduje a polovina respondentů (50 %) tuto moţnost nevyţaduje vůbec. 

Bylo zjištěno, ţe tuto sluţbu vyţaduje více muţů (24 %) neţ ţen (11 %) a jsou to lidé 

především niţšího věku. Jsou mezi nimi jak studenti, zaměstnaní, tak i OSVČ.  

 

T-Mobile: Zákazníci T-Mobilu otázku č. 6 hodnotili průměrnou hodnotou 5,146. 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe převaţují zákazníci, kteří nepoţadují sluţbu umoţňující 
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platit za sluţby prostřednictvím mobilu. Tuto sluţbu poţaduje 24 % respondentů, 14 % spíše 

ano, 25 % spíše ne, 30 % ne a zbývajících 6 % uvedlo odpověď „nevím, nedokáţu zhodnotit“. 

Platit za sluţby pomocí mobilu poţaduje větší procento muţů (30 %) neţ ţen (19 %). 

Věkové sloţení respondentů poţadující tuto sluţbu je různorodé.  

  

Telefónica O2: Taktéţ u Telefónicy O2 není platba pomocí mobilního telefonu příliš 

vyţadovanou sluţbou. V průměru respondenti odpovídali hodnotou 5,105, přičemţ 

respondentů, kteří poţadují tuto sluţbu, je 31 % a 10 % dotázaných ji spíše poţaduje, není pro 

ně tedy nezbytná. Zbývající většina respondentů buď platbu přes mobil spíše nepoţaduje 

(23 %) nebo nepoţaduje vůbec (33 %). Poslední 3 % zákazníků uvedla, ţe neví, nedokáţí 

posoudit, zda tuto sluţbu poţadují, z toho lze usoudit, ţe sluţbu však nevyuţívají. 

Stejně jako u Vodafonu a T-Mobilu, také u Telefónicy O2 mezi respondenty, kteří 

poţadují tuto sluţbu je více muţů. 

 

Obr. 3.3.3.2 Vyhodnocení otázky č.7 

 

Vodafone: Respondenti vyuţívající sluţeb mobilního operátora Vodafone nejčastěji 

odpovídali na otázku č. 7 hodnotou 10, průměrná hodnota odpovědí činí 8,792. Tato vysoká 

průměrná hodnota dává najevo, ţe většina zákazníků poţaduje, aby na internetových 

stránkách operátora měli přístup ke svému účtu a mohli tak získat přehled vyúčtování 

zakoupených sluţeb či další informace. Celých 84 % respondentů chce mít přístup ke svému 

účtu na internetu, 6 % spíše ano, 4 % spíše ne a jenom 6 % respondentů tuto moţnost 

nevyţaduje vůbec.  
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T-Mobile: Hodnocení otázky č. 7 je o něco málo niţší neţ u Vodafonu, průměrná 

hodnota činí 7,720, nejčastěji uváděna hodnota je 10. Mít přístup ke svému účtu je pro 65 % 

respondentů nezbytné, 10 % zákazníků T-Mobilu to spíše vyţaduje, 8 % spíše ne, 15 % ne a 

2 % respondentů na tuto otázku neznala odpověď. 

 

Telefónica O2: Mít osobní účet na internetových stránkách je i pro zákazníky 

Telefónicy O2 důleţité. Dominují respondenti vyţadující tuto moţnost, průměr hodnocení je 

roven 8,282 s tím, ţe nejčastěji udávána hodnota je 10. 72 % účastníků dotazníkového šetření, 

kteří vyuţívají sluţeb mobilního operátora Telefónica O2, poţaduje mít svůj účet na internetu, 

10 % spíše ano, 10 % spíše ne a zbývajících 8 % ne.   

 

Obr. 3.3.3.3 Vyhodnocení otázky č.8 

Vodafone: Z výsledků otázky č. 8 je zřejmé, ţe zákazníci nutně nevyţadují, aby byli 

informováni o nabídkách a blíţících se akcích. Průměrná hodnota je 5,813 s nejčastější 

uváděnou hodnotou 6. Respondentů, kteří vyţadují, aby je operátor informoval o nabídkách a 

blíţících se akcích, je 29 %, mezi nimiţ jsou především studenti ve věku 18 – 25 let. Nejvíce 

respondentů (31 %) tyto informace ohledně nabídek a akcí nevyţaduje nutně, ale spíše ano, 

15 % spíše ne a 25 % ne.  

 

T-Mobile: Výsledky osmé otázky ukazují, ţe poskytování informací o nabídkách a 

akcích zákazníkům má na index spokojenosti největší vliv. Hodnocení respondentů není 

jednoznačné, variační koeficient je větší neţ 50 %. 31% lidí (více ţen neţ muţů) poţaduje, 
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aby byli informovaní, 18 % spíše ano, zároveň však 16 % dotázaných informace ohledně akcí 

a nabídek spíše nevyţaduje a 33 % je vůbec nevyţaduje. 

 

Telefónica O2: Na základě zaznamenaných odpovědí zákazníků Telefónicy O2 bylo 

zjištěno, ţe 26 % zákazníků vyţaduje, aby byli informováni o nabídkách a blíţících se akcích, 

18 % tyto informace spíše vyţaduje, 30 % spíše ne a 26 % ne. Celkově průměrná známka 

hodnocení otázky č. 8 činí 5,308. 

V tabulce 3.3.3.1. jsou uvedeny výsledky jednotlivých operátorů vztahující se 

k očekávání zákazníků. Jsou zde zaznamenány indexy spokojenosti včetně některých dalších 

ukazatelů jako např. modus nebo směrodatná odchylka. Nejvyšší index spokojenosti 

zákazníka připadá Vodafonu a činí 0,779, tzn., ţe zákazníci poţadují provádět platby 

prostřednictvím mobilu, mít svůj účet na internetu a být informovaní ohledně různých nabídek 

a akcích téměř z 80 %. Druhý nejvyšší index spokojenosti má T-Mobile, kdy uţivatelé tohoto 

operátora uvedené poţadavky vyţadují z 64 %. Nejniţší index, jenţ je roven hodnotě 0,551, 

náleţí Telefónice O2.  

 

Tab. 3.3.3.1 Výsledky hypotetické proměnné „očekávání zákazníků“ 

 

 

3.3.4 Vnímaná kvalita 

Vnímaná kvalita patří mezi nejdůleţitější faktory ovlivňující spokojenost zákazníků. 

Do této proměnné byly zahrnuty otázky týkající se kvality sluţeb, kdy otázka č. 9 hodnotila, 

zda zákazník povaţuje hlasové sluţby, SMS sluţby a internet za kvalitní. Další otázky se 

týkaly míry pokrytí České republiky signálem a dostupnosti kamenných prodejen. 

 

 Vodafone T-Mobile Telefónica O2 

Číslo otázky 6. 7. 8. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 

Průměrná hodnota 4,089 8,792 5,813 5,146 7,720 5,580 5,105 8,282 5,308 

Modus 1 10 6 5 10 10 1 10 5 

Směrodatná 

odchylka 
2,811 2,441 2,841 2,708 3,053 3,118 3,226 2,601 2,901 

Variační koeficient 0,688 0,278 0,489 0,526 0,395 0,559 0,632 0,314 0,547 

Váha 0,370 1,368 0,657 0,246 0,836 0,995 1,113 0,293 1,863 

Index spokojenosti 0,725 0,639 0,551 
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Otázka č. 9 je tzv. baterií, obsahuje celkem tři otázky, vyhodnocení první z nich je 

zobrazeno v obrázku č. 3.3.4.1. 

 

Obr. 3.3.4.1 Vyhodnocení otázky č.9a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Z dat vyplývá, ţe kvalita hlasových sluţeb je na poměrně vysoké úrovni. 

Více neţ polovina oslovených zákazníků Vodafonu (54 %) povaţuje hlasové sluţby za 

kvalitní, 19 % respondentů spíše souhlasí s tím, ţe jsou kvalitní, 15 % spíše ne a pro 12 % 

respondentů hlasové sluţby nejsou kvalitní.  

 

T-Mobile: Zákazníci T-Mobilu jsou s kvalitou hlasových sluţeb spokojeni o něco 

méně neţ zákazníci Vodafonu. 47 % respondentů se přiklání k tomu, ţe jsou hlasové sluţby 

kvalitní, pro 16 % jsou spíše kvalitní, pro 21 % spíše ne a 12 % si nemyslí, ţe by hlasové 

sluţby byly kvalitní. Zbývající 4 % respondentů kvalitu hlasových sluţeb nedokázala 

posoudit.  

 

Telefónica O2: Z výše uvedeného obr. č. 3.3.4.1 je patrné, ţe kvalita hlasových sluţeb 

Telefónicy O2 je ve srovnání s Vodafonem a T-Mobilem na nejniţší úrovni. 36 % zákazníků 

Telefonicy O2 povaţuje tyto sluţby za kvalitní, 18 % uvedlo, ţe spíše jsou kvalitní, 31 % si 

myslí, ţe jsou spíše nekvalitní a pro zbývajících 15 % hlasové sluţby kvalitní nejsou. 
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 Obr. 3.3.4.2 Vyhodnocení otázky č. 9b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Také úroveň kvality SMS sluţeb mobilního operátora Vodafone je na 

vysoké úrovni. Nasvědčují tomu odpovědi respondentů, kdy pro 62 % oslovených zákazníků 

jsou SMS sluţby kvalitní, 15 % respondentů je pokládá za spíše kvalitní, pro 13 % spíše 

nejsou kvalitní a pro pouhých 10 % je kvalita SMS sluţeb nízká.  

 

T-Mobile: Taktéţ hodnocení kvality SMS sluţeb mobilního operátora T-Mobile se 

jeví jako pozitivní. Z výše uvedeného grafu č. 3.3.4.2 je zřejmé, ţe 55 % respondentů souhlasí 

s tím, ţe SMS sluţby jsou kvalitní, 14 % spíše souhlasí, 21 % je spíše povaţuje za nekvalitní 

a jen 8 % zákazníků tvrdí, ţe SMS sluţby nejsou kvalitní. Poslední 2 % respondentů 

nedokázala určit kvalitu SMS sluţeb.  

 

Telefónica O2: Odpovědi na otázku č. 9b vykazují docela vysokou spokojenost 

s kvalitou SMS sluţeb. Více neţ polovina zákazníků Telefónicy O2 (54 %) povaţuje SMS  

sluţby za kvalitní a 13 % za spíše kvalitní. 23 % respondentů uvedlo, ţe SMS sluţby spíše 

nejsou kvalitní a 10 % je povaţuje za nekvalitní.  
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Obr. 3.3.4.3 Vyhodnocení otázky č. 9c 

 

Vodafone: Internet poskytovaný mobilním operátorem Vodafone je povaţován 37 % 

zákazníky za kvalitní, pro 13 % zákazníků je spíše kvalitní, pro 23 % spíše ne a 17 % 

dotázaných si nemyslí, ţe by byl kvalitní. Někteří respondenti (10 %) nedokázalo odpověď 

určit, tito lidé pravděpodobně internet v mobilu nevyuţívají.  

 

T-Mobile: Výzkum ukázal následující výsledky týkající se kvality internetu 

mobilního operátora T-Mobile: dle 27 % respondentů je internet kvalitní, 18 % ho povaţuje 

za spíše kvalitní, 29 % spíše ne, 14 % zákazníků kvalitu internetu hodnotilo záporně, tedy ţe 

je nekvalitní a 12 % respondentů nebylo schopno kvalitu internetu zhodnotit. 

 

Telefónica O2: Na otázku, zda je internet kvalitní, 15 % respondentů odpovědělo, ţe 

ano a 21 % uvedlo hodnocení, které odpovídá, ţe internet spíše je kvalitní. Zbývající 

respondenti však s jeho kvalitou nejsou příliš spokojeni – pro 33 % respondentů internet spíše 

není kvalitní a dokonce 21 % ho povaţuje za nekvalitní. Zbývajících 10 % nebylo schopno 

určit, zda je internet kvalitní či ne. 
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Obr. 3.3.4.4 Výsledky otázky č.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Na otázku č. 10 odpovídali respondenti v průměru známkou 6,617 a 

nejčastěji se v odpovědích vyskytovala známka 8. Pokrytí České republiky signálem je pro 

41 % je dostatečné, pro 27 % spíše dostatečné, pro 15 % spíše ne a dalších 15 % dotázaných 

odpovědělo, ţe Česká republika není dostatečně pokryta signálem. Zbývající 2 % respondentů 

zvolilo odpověď „nevím, nedokáţu zhodnotit“. 

 

T-Mobile: Na základě dotazníkového šetření se ukázalo, ţe míra pokrytí České 

republiky signálem mobilního operátora T-Mobile je docela uspokojivá, průměrná hodnota 

činí 7,4 a zákazníci T-Mobilu jsou v tomto směru spokojeni více neţ zákazníci Vodafonu i 

Telefónicy O2. V odpovědích dominuje názor, ţe míra pokrytí České republiky signálem je 

dostačující (63 %), pro 13 % dotázaných je pokrytí signálem spíše dostačující, 12 % uvedlo, 

ţe míra pokrytí spíše není dostačující a pro 10 % respondentů je pokrytí nedostatečné. 

Poslední 2 % nedokázalo odpověď určit.  

 

Telefónica O2: Ve srovnání s konkurenčními operátory je spokojenost s mírou pokrytí 

signálem o něco niţší, nicméně přesto 46 % respondentů hodnotilo míru pokrytí České 

republiky jako dostačující a 15 % jako spíše dostačující. 18 % zákazníků není úplně 

spokojeno se signálem, pro ně pokrytí spíše není dostatečné a pro 21 % zákazníků není 

pokrytí signálem dostatečné.  
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Obr. 3.3.4.5 Vyhodnocení otázky č.11 

 

Vodafone: Výše uvedený graf ukazuje, jak jsou zákazníci spokojeni s dostupností 

kamenných prodejen. V rámci hypotetické proměnné vnímaná kvalita je tato otázka nejlépe 

hodnocena. Průměrná hodnota je 7,660 s nejčastější hodnotou 10. Tento údaj svědčí o tom, ţe 

dostupnost kamenných prodejen je dostačující. Dvě třetiny (67 %) uţivatelů Vodafonu je 

spokojeno s dostupností prodejen, 13 % spíše ano, 8 % spíše ne, 10 % ne a 2 % neví. 

 

T-Mobile: Dostupnost prodejen je zákazníky T-Mobilu ohodnocena průměrnou 

známkou 7,163. Odpovědi na 11. otázku ukazují, ţe 49 % zákazníků T-Mobilu je spokojeno 

s dostupností prodejen, 18 % je spíše spokojeno, 18 % spíše ne, 11 % ne a 4 % respondentů 

neví.  

 

Telefónica O2: 43 % respondentů, kteří vyuţívají sluţeb Telefónicy O2, je spokojeno 

s dostupností kamenných prodejen. Spíše spokojeno je 26 % zákazníků, 13 % s dostupností 

prodejen spíše není spokojeno a u 18 % zákazníků v tomto směru panuje nespokojenost. 

 

 Následující tabulka č. 3.2.1.3.1 udává přehled výsledků otázek spadajících do oblasti 

„vnímaná kvalita“. Nejvyššího indexu spokojenosti zákazníka dosáhl T-Mobile, zákazníci 

jsou s kvalitou tohoto mobilního operátora spokojeni z 69 %. Těsně za ním se umístil 

Vodafone, jemuţ patří index, který je také téměř roven 69 %. Nejhůře dopadla Telefónica O2, 

index spokojenosti však není výrazně niţší oproti předcházejícím operátorům, jeho hodnota 

dosahuje 62 %.    
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Tab. 3.3.4.1 Výsledky hypotetické proměnné „vnímaná kvalita“ 

 

 

3.3.5  Vnímaná hodnota 

V rámci hypotetické proměnné vnímaná hodnota zákazníci hodnotili poměr ceny a 

kvality, cenovou úroveň ve srovnání s ostatními operátory a spokojenost s cenami vybraných 

sluţeb. 

Obr. 3.3.5.1 Vyhodnocení otázky č.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Navzdory tomu, ţe jsou zákazníci spíše spokojeni s kvalitou sluţeb, coţ 

vyplývá z předcházející hypotetické proměnné vnímaná kvalita, tak výsledná průměrná 

hodnota 5,479 otázky č. 12 signalizuje, ţe ceny sluţeb aţ tak moc neodpovídají kvalitě. 29 % 

uţivatelů Vodafonu se ztotoţňuje s tvrzením, ţe ceny sluţeb odpovídají kvalitě. Dalších 29 % 

si myslí, ţe ceny spíše odpovídají kvalitě, 11 % spíše ne a nejvíce uţivatelů (31 %) si myslí, 

 Vodafone T-Mobile Telefónica O2 

Číslo otázky 9a 9b 9c 10 11 9a 9b 9c 10 11 9a 9b 9c 10 11 

Průměrná 

hodnota 
6,83 7,33 6,09 6,61 7,66 6,83 7,32 5,95 7,40 7,16 6,02 7,10 5,14 6,46 6,59 

Modus 8 9 8 8 10 8 9 5 8 10 5 10 5 8 7 

Směrodatná 

odchylka 
2,51 2,62 2,71 2,36 2,66 2,47 2,39 2,39 2,47 2,59 2,39 2,62 2,53 2,64 2,66 

Variační 

koeficient 
0,36 0,35 0,44 0,35 0,34 0,36 0,32 0,40 0,33 0,36 0,39 0,37 0,49 0,41 0,40 

Váha 2,43 3,15 3,45 2,04 2,32 1,47 1,59 1,80 1,63 1,36 2,16 2,45 2,64 2,40 1,82 

Index 

spokojenosti 
0,687 0,691 0,623 
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ţe ceny neodpovídají kvalitě. V souvislosti s hypotetickou proměnnou „vnímaná kvalita“ lze 

usoudit, ţe kvalita je na ucházející se úrovni, avšak ceny jsou pro zákazníky příliš vysoké. 

 

T-Mobile: Zákazníci T-Mobilu při hodnocení otázky č. 12 nejčastěji uváděli známku 

4. 24 % respondentů souhlasí s tím, ţe ceny sluţeb odpovídají kvalitě, 24 % s tímto tvrzením 

spíše souhlasí, 29 % spíše ne a 21 % respondentů hodnotilo tuto skutečnost negativně, tedy, 

ţe ceny neodpovídají kvalitě. 2 % respondentů tuto skutečnost nedokázalo zhodnotit. 

 

Telefónica O2: Z výzkumu vyplývá, ţe ceny sluţeb, které poskytuje Telefónica O2 

příliš neodpovídají kvalitě. Průměrná hodnota odpovědí činí 4,868 s tím, ţe nejčastěji udávána 

hodnota je 4. Pouze 15 % respondentů si myslí, ţe výše cen odpovídá kvalitě sluţeb, 23 % 

dotázaných s tímto tvrzením spíše souhlasí, 26 % spíše ne a pro třetinu zákazníků (33 %) ceny 

sluţeb nejsou adekvátní vzhledem k jejich kvalitě. Poslední 3 % respondentů poměr ceny a 

kvality nebyla schopna určit. 

 

Obr. 3.3.5.2 Vyhodnocení otázky č.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: U otázky č. 13, která zjišťuje, zda zákazník povaţuje cenovou úroveň za 

niţší ve srovnání s konkurenčními operátory, se v odpovědích u Vodafonu vyskytuje 

nejčastěji známka 6, průměrná hodnota je 6,02. 33 % respondentů si myslí, ţe ceny sluţeb 

mobilního operátora Vodafone jsou niţší, neţ ceny konkurenčních operátorů. 29 % ji 

povaţuje za spíše niţší, 19 % spíše ne a 17 % s tímto nesouhlasí, ceny podle nich nejsou niţší 

vůči ostatním operátorům.  
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T-Mobile:  15 % zákazníků T-Mobilu se domnívá, ţe cenová úroveň tohoto operátora 

je niţší ve srovnání s Vodafonem a Telefónicou O2, 20 % si myslí, ţe spíše niţší je, 35 % 

cenovou úroveň sluţeb spíše nepovaţuje za niţší a 20 % nesouhlasí s tím, ţe jsou ceny 

T-Mobilu niţší oproti jiným mobilním operátorům. 

 

Telefónica O2: Zákazníci Telefónicy O2 cenovou úroveň spíše nepovaţují za niţší 

s ostatními operátory. U této otázky převaţuje negativní hodnocení, z celkového počtu 

respondentů operátora Telefónica O2 pouze 16 % souhlasí s tím, ţe cenová úroveň je niţší 

oproti ostatním operátorům, 18 % spíše ano, 33 % spíše ne a 28 % s tímto nesouhlasí. 

Posledních 5 % tuto problematiku nedokázalo zhodnotit. 

 

Otázka č. 14 stejně jako otázka č. 9 sdruţuje více otázek, čímţ je vytvořena baterie 

otázek. Tři otázky zahrnuté ve 14. otázce zkoumají, jak jsou zákazníci spokojeni s cenami 

určitých sluţeb, konkrétně s cenami za volání, SMS zprávy a internet. První z těchto otázek, 

jejíţ vyhodnocení je zobrazeno v následujícím obrázku č. 3.3.5.3, je zaměřena na ceny za 

volání.  

 

Obr. 3.3.5.3 Vyhodnocení otázky č.14a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: S cenami za volání je spokojeno 19 % uţivatelů, 23 % je spíše spokojeno, 

19 % spíše ne a největší část respondentů (39 %) je nespokojena. 

V rámci kategorie obyvatelstva panuje největší spokojenost u studentů. Důvodem je 

zřejmě skutečnost, ţe mobilní operátoři nabízí řadu výhodných studentských tarifů. 
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T-Mobile: Mobilní operátor T-Mobile se stejně jako další dva operátoři potýká 

s nespokojeností zákazníků v oblasti cen za volání. U 39 % respondentů panuje nespokojenost 

a spíše nespokojeno je 23 % zákazníků. U ostatních respondentů však bylo zaznamenáno 

kladné hodnocení – 16 % je spokojeno a 22 % spíše spokojeno.  

 

Telefónica O2: Spokojenost s cenami za volání u Telefónicy O2 není velká. S cenami 

za volání je spokojeno 25 % zákazníků, 8 % je spíše spokojeno, 28 % spíše ne a 

nespokojených zákazníků je 36 %. U 3 % respondentů byla zaznamenána odpověď „nevím, 

nedokáţu zhodnotit“, tito zákazníci tedy nedokázali určit, zda jsou s cenami za volání 

spokojeni. 

 

Obr. 3.3.5.4 Vyhodnocení otázky č.14b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Výše uvedený graf ukazuje, ţe převaţují spokojení zákazníci nad 

nespokojenými zákazníky. S cenami za SMS je 39 % zákazníků Vodafonu spokojeno a 13 % 

spíše spokojeno. Zároveň je však docela velké procento lidí nespokojeno (33 %) a 13 % je 

spíše nespokojeno.  

Stejně jako s cenami za volání, tak s cenami za SMS jsou nejvíce spokojeni studenti. 

Vysoká spokojenost panuje také u osob samostatně výdělečně činných. Jedním z faktorů, 

který přispívá k jejich spokojenosti, jsou určitě nabídky a výhodné tarify určené přímo pro 

tyto osoby. 
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 T-Mobile: Co se týče SMS sluţeb, spokojenost s jejich cenami je niţší oproti 

Vodafonu. Spokojenost panuje u 16 % respondentů a spíše spokojeno je 24 %. Současně je 

však 29 % spíše nespokojeno a dalších 29 % nespokojeno.  

 

Telefónica O2: Ceny textových zpráv jsou pro 25 % zákazníků Telefónicy O2 

vyhovující (jsou s cenami spokojeni), 13 % je s nimi spíše spokojeno, přičemţ 18 % je spíše 

nespokojeno a nejvíce respondentů (41 %) je nespokojeno. 3 % respondentů ceny SMS 

nedokázalo posoudit.  

 

Obr. 3.3.5.5 Vyhodnocení otázky č.14c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: S cenami za internet je 13 % zákazníků spokojeno, 15 % spíše ano, 27 % 

spíše ne a 35 % není spokojeno s cenami internetu. Posledních 10 % neuvedlo ţádnou 

známku, nedokázali mírů spokojenosti určit. Je pravděpodobné, tito zákazníci internet 

v mobilu nevyuţívají a nemají tak o cenách přehled.  

 

T-Mobile: U zákazníků T-Mobilu převládá negativní hodnocení cen internetu. 

V rámci tohoto kritéria je spokojeno pouhých 4 % uţivatelů, 14 % spíše ano, u 31 % 

hodnocení odpovídá tomu, ţe spíše s cenami za internet nejsou spokojeni a 35 % respondentů 

spokojeno není. 16 % respondentů spokojenost s cenami za internet posoudit nedokázalo. 

  

Telefónica O2:  Ceny internetu, stejně jako u předchozích dvou operátorů, vyvolávají 

u zákazníků největší nespokojenost. Spokojených zákazníků s cenami za internet je jenom 
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10 %, 13 % je spíše spokojeno, 21 % spíše ne a celých 46 % respondentů je nespokojeno. U 

10 % respondentů není známá spokojenost s cenami internetu, důvodem je patrně nevyuţívání 

této sluţby. 

 

V souhrnné tabulce č. 3.2.1.4.1 jsou vidět kromě vybraných statistických ukazatelů 

také indexy spokojenosti jednotlivých mobilních operátorů. Indexy nedosahují příliš 

vysokých hodnot, respondenti, kteří vyuţívají sluţeb Vodafonu jsou spokojeni v oblasti 

„vnímaná hodnota“ z 52 %. T-Mobile vykazuje o něco menší spokojenost svých zákazníků, ti 

jsou spokojeni z 50 % a nejméně – z 47 % jsou spokojeni zákazníci Telefónicy O2. 

Hlavním důvodem nízkých indexů spokojenosti jsou ceny sluţeb mobilních operátorů. 

Výsledky 14. otázky hodnotící spokojenost s cenami určitých sluţeb (hlasové sluţby, SMS 

sluţby a internet) dávají najevo, ţe respondenti s cenami nejsou zcela spokojeni. Ceny 

nevyhovují ani zákazníkům Vodafonu, přestoţe mnoho zákazníků Vodafonu povaţuje 

cenovou úroveň sluţeb za niţší oproti T-Mobilu a Telefónice O2. Na základě otázky č. 13 se 

však potvrzuje to, ţe zákazníci Vodafonu cenovou úroveň spíše povaţují za niţší vzhledem 

k ostatním operátorům – nespokojenost s cenami tohoto operátora není tak velká jako u 

zbývajících dvou operátorů. Naopak, nejméně spokojeni s cenami jsou zákazníci 

Telefónicy O2, ti cenovou úroveň spíše povaţují za vyšší ve srovnání s ostatními operátory. 

 

 

Tab. 3.3.5.1 Výsledky hypotetické proměnné „vnímaná hodnota“ 

 

 

 

 

 

 Vodafone T-Mobile Telefónica O2 

Číslo otázky 12 13 14a 14b 14c 12 13 14a 14b 14c 12 13 14a 14b 14c 

Průměrná 

hodnota 
5,47 6,02 4,75 5,48 4,41 5,32 5,23 4,62 5,04 4,20 4,86 4,83 4,76 4,89 3,80 

Modus 8 6 1 1 1 4 5 6 7 5 7 5 1 1 1 

Směrodatná 

odchylka 
2,86 2,64 2,95 3,31 2,87 2,48 2,22 2,33 2,48 2,11 2,58 2,39 2,93 3,00 2,43 

Variační 

koeficient 
0,52 0,43 0,62 0,60 0,65 0,46 0,42 0,50 0,49 0,50 0,53 0,49 0,61 0,61 0,64 

Váha 4,01 2,17 2,96 3,98 2,84 2,22 1,47 1,38 1,55 1,01 3,15 1,93 3,44 3,21 1,81 

Index 

spokojenosti 
0,523 0,497 0,470 
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3.3.6 Spokojenost zákazníků  

V rámci komplexní spokojenosti zákazníků byly respondentům poloţeny otázky, které 

zjišťovaly, zda poskytnuté sluţby vţdy splnily jejich očekávání a potřeby, zda si myslí, ţe je 

jejich mobilní operátor lepší v porovnání s konkurenčními operátory, a zda jsou spokojeni se 

svým současným tarifem nebo předplacenou kartou. 

 

Obr. 3.3.6.1 Vyhodnocení otázky č.15 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Získaná data ukazují, ţe zákazníci Vodafonu mají spíše pozitivní 

zkušenosti se zakoupenými sluţbami. Průměrná hodnota známek činí 6,729. Zakoupené 

sluţby splnily vţdy očekávání a přání 46 % zákazníků, 21 % spíše ano, jejich přání a 

očekávání tedy pokaţdé nebyly stoprocentně splněny, 23 % respondentů s tímto tvrzením 

spíše nesouhlasí a 10 % nesouhlasí s tím, ţe zakoupené sluţby vţdy naplnily jejich očekávání 

a přání. 

 

 T-Mobile: Zákazníci T-Mobilu jsou v rámci spokojenosti se zakoupenými sluţbami 

na tom o něco hůř neţ zákazníci Vodafonu, rozdíl však není nijak výrazný. Průměrná hodnota 

činí 6,204, nejčastěji se vyskytující se hodnota je 7. Je zde menší procento lidí spokojených se 

zakoupenými sluţbami, spokojených je 29 %, spíše spokojených je 31 %, 18 % respondentů 

spíše nesouhlasí s tím, ţe zakoupené sluţby vţdy naplnily jejich očekávání a potřeby, 18 % 

s tím nesouhlasí, zřejmě se uţ víckrát setkali s nenaplněním svých potřeb. Zbývající 4 % 

respondentů nedokázalo odpověď na tuto otázku určit. 
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Telefónica O2: Z dat získaných dotazníkovým šetřením vyplývá, ţe zákazníci 

Telefónicy O2 mají nejméně pozitivní zkušenosti se zakoupenými sluţbami v porovnání 

s dalšími dvěma operátory, průměrná hodnota je 5,5. 23 % má pozitivní zkušenosti 

s poskytovanými sluţbami, tedy, ţe vţdy splnily jejich očekávání a přání, 20 % spíše ano, 

26 % spíše ne, 28 % ne a 3 % na tuto otázku neznalo odpověď. 

  

Obr. 3.3.6.2 Vyhodnocení otázky č.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Na otázku, zda si zákazník myslí, ţe operátor, jehoţ sluţeb vyuţívá, je 

lepší oproti ostatním operátorům, respondenti v průměru odpovídali známkou 6,729, přičemţ 

nejčastěji uváděná známka je 10. 42 % pokládá operátora Vodafone za lepšího oproti 

T-Mobilu a Telefónice O2 (dle těchto zákazníků je to tedy nejlepší operátor na českém trhu), 

33 % si spíše myslí, ţe je jeho operátor lepší neţ ostatní, 13 % si to spíše nemyslí, 10 % 

s tímto výrokem nesouhlasí a 2 % zákazníků toto nedokázalo posoudit. 

 

T-Mobile: Průměrná hodnota této proměnné je 6,327, nejčastější známka je 8. 43 % 

oslovených lidí si myslí, ţe T-Mobile je lepší neţ konkurenční operátoři. A i kdyţ některým 

zákazníkům poskytnuté sluţby vţdy naplnily jejich potřeby aočekávání, myslí si, ţe je T-

Mobile lepší neţ ostatní operátoři. 12 % si to spíše myslí, 25 % spíše ne, 16 % ne a zbývající 

4 % neví, nedokáţí určit, zda je jejich operátor lepší či ne.  

 

Telefónica O2: Zákazníci Telefónicy O2 si moc nemyslí, ţe by jejich operátor byl 

lepší neţ konkurenční operátoři, průměrné hodnocení je 5,872. Skutečnost je taková, ţe 31 % 
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respondentů povaţuje Telefónicu O2 za lepšího operátora ve srovnání s Vodafonem a 

T-Mobilem, 18 % spíše ano, 28 % spíše ne a pro 23 % nepředstavuje Telefónica O2 lepšího 

operátora.    

 

Obr. 3.3.6.3 Vyhodnocení otázky č.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Poslední otázka v rámci hypotetické proměnné „spokojenost zákazníků“ –  

spokojenost s tarifem nebo předplacenou kartou, má největší váhu, má tedy na hodnotu 

indexu spokojenosti největší vliv. Zákazníci v průměru uváděli hodnotu 7, nejčastěji je 

uváděna známka 10.  

Ačkoli s cenami za volání a SMS je spousta zákazníků nespokojeno (39 % a 33 %), 

52 %, tedy více neţ polovina respondentů, je se svým tarifem nebo předplacenou kartou 

spokojena a 21 % spíše ano. 6 % respondentů spíše spokojeno není a u 17 % respondentů 

panuje nespokojenost. Odpověď „nevím, nedokáţu zhodnotit“ zvolila 4 % respondentů. 

Výzkum ukázal, ţe nejvíce jsou spokojeni studenti. To je důkazem toho, ţe Vodafone 

nepochybně nabízí výhodné tarify šité studentům na míru.  

 

T-Mobile: Spokojenost s tarifem či předplacenou kartou je v průměru ohodnocena 

známkou 7,2, nejčastější hodnocení připadá známce 10. Také u zákazníků T-Mobilu panuje 

nespokojenost s cenami za telefonní hovory a textové zprávy, neočekávala by se vysoká 

spokojenost s tarifem či předplacenou kartou. Ovšem 53 % dotázaných, kteří mají mobilního 

operátora T-Mobile, je spokojeno se svým tarifem nebo předplacenou kartou, 23 % spíše ano, 
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12 % spíše ne, 10 % ne a 2 % respondentů spokojenost se svým tarifem či předplacenou 

kartou nevyjádřila.  

  

Telefónica O2: Hodnocení spokojenosti s tarifem či předplacenou kartou, kterou 

respondenti vyuţívají, je v průměru rovno 6,053. 33 % uţivatelů Telefónicy O2, kteří se 

účastnili dotazníkového šetření, je spokojeno se svým tarifem nebo předplacenou kartou, 

23 % je spíše spokojeno, 21 % spíše ne, dalších 21 % spokojeno není a 2 % zákazníků 

spokojenost nedokázalo určit. 

 

Výpočtem indexů spokojenosti, které jsou uvedeny v níţe uvedené tabulce, byla 

zjištěna celková spokojenost. Index patřící Vodafonu činí 0,690, coţ značí, ţe zákazníci 

tohoto operátora jsou spokojeni z 69 %. U zákazníků T-Mobilu je spokojenost na úrovni 66 % 

a u Telefónicy O2 58 %. 

 

Tab. 3.3.6.1 Výsledky hypotetické proměnné „spokojenost zákazníků“ 

 

 

3.3.7 Loajalita 

Otázky v rámci hypotetické proměnné loajalita byly zaměřeny na to, jestli jsou 

zákazníci spokojeni se svým mobilním operátorem a neuvaţují tak o změně operátora, zda by 

byli ochotni přejít k jinému operátoru, pokud by jim nabídl lepší podmínky, a zda by svého 

operátora doporučili svým přátelům či známým. 

 Vodafone T-Mobile Telefónica O2 

Číslo otázky 15. 16. 17. 15. 16. 17. 15. 16. 17. 

Průměrná hodnota 6,729 7,000 6,957 6,204 6,327 7,200 5,500 5,872 6,053 

Modus 8 10 10 7 8 10 5 5 5 

Směrodatná 

odchylka 
2,396 2,552 2,889 2,499 2,660 2,538 2,5 2,409 2,772 

Variační koeficient 0,356 0,365 0,415 0,403 0,420 0,352 0,455 0,410 0,458 

Váha 3,584 3,299 4,252 2,389 2,664 2,424 3,256 2,137 3,011 

Index spokojenosti 0,690 0,657 0,579 
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Obr. 3.3.7.1 Vyhodnocení otázky č.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: U Vodafonu jsou průměrné hodnoty této hypotetické proměnné u všech 

otázek nejvyšší v porovnání s dalšími dvěma operátory. Tato otázka č. 18 má nejvyšší váhu na 

index spokojenosti. Z hodnocení této otázky vychází najevo, ţe 67 % zákazníků je 

s Vodafonem spokojeno a neuvaţuje o přechodu k jinému operátoru. 6 % je spíše spokojeno, 

10 % spíše ne a u 17 % panuje nespokojenost.  

 

 T-Mobile: Také u T-Mobilu má největší vliv na celkovou spokojenost otázka č. 18, 

jejíţ váha činí 2,950. To, zda jsou zákazníci se svým operátorem spokojeni a neuvaţují tedy o 

přechodu k jinému operátoru je hodnoceno průměrnou známkou 7,235, přičemţ 60 % 

respondentů je spokojeno a nepřemýšlí tedy o tom, ţe by přešli k jinému operátoru. 14 % je 

spíše spokojeno, 12 % spíše ne a zbývajících 14 % představuje nespokojené zákazníky. 

Přestoţe si 16 % respondentů nemyslí, ţe by T-Mobile byl lepší neţ konkurenční operátoři, 

25 % z nich je s ním spokojeno a neuvaţuje o tom, ţe by přešlo k Vodafonu nebo 

Telefónice O2. 

 

 Telefónica O2: Telefónica O2 vykazuje nejniţší výsledné hodnoty, které se vztahují 

k 18. otázce. Vychází najevo, ţe 43 % zákazníků je spokojeno se svým operátorem a 

neuvaţuje o jeho změně, 8 % je spíše spokojeno, 18 % spíše není spokojeno a u 31 % 

respondentů je zaznamenána nespokojenost a s tím spojené případné úvahy o změně 

operátora. 
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Obr. 3.3.7.2 Vyhodnocení otázky č.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Přestoţe s Vodafonem je 67 % zákazníků spokojeno a neuvaţuje o 

přechodu k jinému operátoru, na základě otázky č. 19 je zřejmé, ţe v případě výhodnějších 

podmínek nabízených jiným operátorem, by 38 % z nich bylo ochotno přejít k jinému 

operátoru. Celkově v rámci všech respondentů vyuţívajících Vodafone by byla ochotna přejít 

téměř polovina zákazníků (48 %). Nejčastější odpovědí je dokonce známka 1, která vyjadřuje, 

ţe respondent zcela nesouhlasí s tím, ţe by nepřešel k jinému operátoru, i kdyţ by mu nabídl 

lepší podmínky. 10 % spíše nesouhlasí s tímto tvrzením, také by tedy pravděpodobně přešli za 

lepšími podmínkami, 15 % by spíše zůstalo u dosavadního operátora a 25 % by i navzdory 

lepším podmínkám nezměnilo Vodafone za jiného operátora. Mezi loajálními zákazníky, kteří 

by u svého operátora zůstali, jsou především ţeny studentky ve věku 18 – 25 let. 2 % 

respondentů odpověď nedokázalo určit.   

 

T-Mobile: Z otázky č. 19 vyplývá, ţe v případě, ţe by zákazníkům byly jiným 

operátorem nabídnuty lepší podmínky, většinou by u T-Mobilu nezůstali a vyuţili by této 

příleţitosti. Nejčastější hodnocení je 1, je zde však zároveň vysoký variační koeficient, 

odpovědi jsou velice různorodé, nicméně průměrná hodnota 4,347 potvrzuje, ţe většina 

zákazníků tuto otázku hodnotila niţší známkou. Více neţ polovina zákazníků (55 %) by 

výhodnější podmínky ocenila a operátora v takovém případě změnila, 4 % spíše také, 8 % by i 

přes nabízené výhodnější podmínky spíše u T-Mobilu zůstalo a 29 % souhlasí s tím, ţe by 

k jinému operátoru nepřešli. 4 % neví, zda by v takovém případě přešli k jinému operátoru, 

zvolili odpověď „nevím, nedokáţu zhodnotit“. 
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Telefónica O2: Telefónica O2 se potýká s méně loajálními zákazníky, pouhých 15 % 

respondentů by zůstalo věrné Telefónice O2, přestoţe by konkurence nabídla výhodnější 

podmínky, 5 % by spíše operátora také nezměnilo, 8 % spíše ano a přibliţně dvě třetiny 

dotázaných (67 %) by přešly k jinému operátoru, za předpokladu, ţe by operátor nabízel lepší 

podmínky. 5 % respondentů neví, zda by za takových okolností změnilo svého mobilního 

operátora. 

 

Obr. 3.3.7.3 Vyhodnocení otázky č.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Otázka č. 20, která zjišťovala, zda by zákazníci svého operátora doporučili 

svým přátelům a známým je hodnocena průměrnou známkou 6,935. 50 % dotázaných by 

operátora Vodafone svým přátelům či známým doporučilo, 19 % spíše ano, 10 % spíše ne, 

17 % by svého operátora nedoporučilo a 4 % neví, zda by ostatním lidem při výběru operátora 

poradilo, aby si zvolili mobilního operátora Vodafone. I kdyţ s Vodafonem je spokojeno a 

neuvaţuje o změně operátora 67 % respondentů, přesto by 6 % z nich tohoto mobilního 

operátora nedoporučilo přátelům a známým. 

 

T-Mobile: Vyjádření respondentů v průměru odpovídají hodnotě 6,592. Nejčastěji 

dávaná známka je 5. 41 % respondentů by svého operátora doporučila svým známým, 22 % 

spíše ano, 22 % spíše ne, 11 % ne a 4 % respondentů nedokázalo odpověď určit. 

  

Telefónica O2: Na základě 20. otázky se ukázalo, ţe 33 % zákazníků Telefónicy O2 

by svého operátora doporučilo dalším lidem, 15 % spíše ano, 18 % spíše ne a 26 % 
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respondentů by Telefónicu O2 nedoporučilo svým přátelům a známým.  8 % nedokázalo na 

tuto otázku odpovědět. 

 

 Následující tabulka č. 3.2.1.6.1 znázorňuje výsledky hypotetické proměnné „loajalita“. 

Vodafone i T-Mobile dosáhli stejného indexu spokojenosti zákazníka, který je 0,662. 

Spokojenost zákazníků těchto dvou operátorů v této oblasti je tedy na úrovni 66 %, jinými 

slovy, zákazníci jsou loajální z 66 %. Telefónica O2 má méně loajální zákazníky, index 

spokojenosti je roven hodnotě 0,525.   

 

Tab. 3.3.7.1 Výsledky hypotetické proměnné „loajalita“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vodafone T-Mobile Telefónica O2 

Číslo otázky 18. 19. 20. 18. 19. 20. 18. 19. 20. 

Průměrná hodnota 7,542 4,553 6,935 7,235 4,347 6,592 5,795 3,297 5,639 

Modus 10 1 9 10 1 5 8 1 9 

Směrodatná 

odchylka 
3,075 3,016 2,847 2,734 3,514 2,515 3,131 2,74 2,888 

Variační koeficient 0,408 0,662 0,411 0,378 0,808 0,381 0,540 0,831 0,512 

Váha 4,370 2,508 3,667 2,950 0,770 2,766 3,857 1,764 3,506 

Index spokojenosti 0,662 0,662 0,525 
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3.3.8 Stížnosti zákazníků 

Proměnná „stíţnosti zákazníků“ je zjišťována taktéţ prostřednictvím tří otázek. První 

se týká problémů s operátorem a jejich řešení; následující otázkou je zjišťováno, zda operátor 

poskytuje dostatek informací ohledně reklamací a poslední otázka zkoumá, zda mobilní 

operátor vţdy plní své závazky. 

 

Obr. 3.3.8.1 Vyhodnocení otázky č.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: V oblasti stíţnosti zákazníků je zřejmé, ţe zákazníci Vodafonu buď neměli 

nikdy problém, a pokud ano, tak byl rychle a zodpovědně vyřešen u 65 % dotázaných. 10 % 

respondentů spíše souhlasí s tímto výrokem, 8 % spíše ne a zbývající podíl respondentů 

nesouhlasí – 17 % respondentů se zřejmě potýkalo s potíţemi, jejichţ řešení nebylo ideální.  

 

T-Mobile: U T-Mobilu je hodnocení otázky č. 21 o něco niţší neţ u Vodafonu, 

průměrná hodnota činí 6,392, nejčastější známka je však také 10. 45 % zákazníků nemělo 

s T-Mobilem nikdy problém nebo v případě, ţe se potýkali s nějakým problémem, tak byl 

rychle a zodpovědně vyřešen. 15 % spíše souhlasí s tímto výrokem uvedeným v otázce č. 21, 

20 % spíše nesouhlasí a 20 % nesouhlasí. Tato otázka spolu s otázkou č. 22 má největší váhu 

na index spokojenost. 

 

Telefónica O2: Z odpovědí zákazníků Telefónicy O2 je zřejmé, ţe 36 % z nich 

souhlasí s tím, ţe se nikdy nesetkali s nějakým problémem, a pokud ano, tak daný problém 
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byl rychle a zodpovědně vyřešen, 18 % s tímto spíše souhlasí, 15 % spíše nesouhlasí a 28 % 

nesouhlasí. 3 % respondentů tuto záleţitost nedokázala posoudit.  

Obr. 3.3.8.2 Vyhodnocení otázky č.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Z odpovědi na otázku č. 22 vyplývá, ţe 37 % zákazníků je spokojeno 

s mnoţstvím informací, které poskytuje operátor ohledně reklamací, odstoupení od smlouvy 

apod. 25 % je spíše spokojeno, 15 % spíše ne a dalších 15 % není spokojeno. Posledních 8 % 

nedokázalo posoudit, zda operátor dává dostatek informací k těmto záleţitostem. 

 

 T-Mobile: Pro proměnnou zjišťující, zda mobilní operátor poskytuje dostatek 

informací ohledně reklamací, odstoupení od smlouvy apod. činí průměrná známka pro 

T-Mobile 5,841. Je zřejmé, ţe informovanost související s touto problematikou není 

optimální. 23 % respondentů povaţuje mnoţství informací ohledně reklamací atd. za 

dostatečné, 25 % spíše ano, 24 % spíše ne, 14 % ne a zbývajících 14 % zákazníků T-Mobilu 

nebylo schopnost zhodnotit, zda informovanost ohledně reklamací, odstoupení od smluv či 

dalších podmínek, je dostatečná. 

 

Telefónica O2: Zda mobilní operátor poskytuje dostatek informací ohledně reklamací 

či odstoupení od smlouvy je zákazníky Telefónicy O2 hodnoceno průměrnou známkou 5,514. 

Tato ne příliš vysoka hodnota můţe mít souvislost s otázkou č. 5, která hodnotí přehlednost 

internetových stránek, kdy operátor můţe poskytovat dostatek informací ohledně reklamací, 
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avšak zákazník je na webových stránkách nenajde a zkrátka o nich neví. 18 % souhlasí, 28 % 

spíše ano, 28 % spíše ne, 21 % ne a 5 % respondentů nedokázalo odpověď určit. 

důvodem můţe být to, ţe tito respondenti se o reklamační podmínky a související 

záleţitosti nezajímají a nedokáţí tak zhodnotit, jestli operátor poskytuje dostatek informací 

v této oblasti. Mezi těmi, co na tuto otázku neodpověděli, jsou zejména studenti. To tomu 

odpovídá, mladší generace si takové věci příliš nezjišťují. 

 

Obr. 3.3.8.3 Vyhodnocení otázky č.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone: Z výsledků 23. otázky je zřejmé, ţe 46 % dotázaných se nikdy nesetkalo 

s tím, ţe by operátor nesplnil to, k čemu se zavázal. 21 % spíše souhlasí, 8 % spíše ne a 19 % 

respondentů se uţ setkalo s tím, ţe by operátor nedodrţel nějaké závazky, jelikoţ nesouhlasí 

s tvrzením této otázky. 6 % odpověď neurčilo. 

 

T-Mobile: Jak je vidět z obrázku č. 3.3.8.3, 43 % uţivatelů se nikdy nesetkalo s tím, 

ţe by operátor nedodrţel to, co slíbil, 18 % také spíše ne, 7 % se uţ spíše potýkalo s nějakým 

problémem v této oblasti, 18 % se uţ setkalo s neplněním závazků a 14 % tuto záleţitost 

nedokázalo zhodnotit. 

 

Telefónica O2: 33 % zákazníků souhlasí s tím, ţe se nikdy nesetkali s tím, ţe by jejich 

operátor nedodrţel to, co slíbil, 21 % spíše souhlasí, dalších 21 % spíše nesouhlasí a 18 % 

respondentů volilo z hodnotící škály hodnotu 1, 2 nebo 3, coţ odpovídá tomu, ţe nesouhlasí, 
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ţe se nikdy nesetkali s tím, ţe by Telefónica nedodrţela to, k čemu se zavázala. Zbývajících 

7 % toto nedokázalo posoudit. 

 

Hodnocení otázky č. 23 odpovídá hodnocení otázky č. 4, která zjišťovala, zda 

respondent plně důvěřuje svému mobilnímu operátoru. Respondenti, jejichţ důvěra ve svého 

operátora je vysoká, hodnotili otázku č. 23 kladně, tedy, ţe se nesetkali s tím, ţe by jejich 

operátor nedodrţel, to k čemu se zavázal. Obráceně, u respondentů, kteří se jiţ setkali 

s neplněním závazků svého operátora, je zaznamenána nízká míra důvěry.  

 

V tabulce č. 3.3.8.1. jsou mimo jiné uvedeny indexy spokojenosti vypočtené pro 

hypotetickou proměnnou „stíţnosti zákazníků“. Nejlépe dopadl opět Vodafone, jehoţ index 

spokojenosti činí 0,686, tj. zákazníci jsou v rámci této proměnné spokojeni z 69 %. Na 

druhém místě se umístil T-Mobile s indexem 0,636 a na třetím Telefónica O2, jejíţ index je 

roven hodnotě 0,587.  

 

Tab. 3.3.8.1 Výsledky hypotetické proměnné „stíţnosti zákazníků“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vodafone T-Mobile Telefónica O2 

Číslo otázky 21. 22. 23. 21. 22. 23. 21. 22. 23. 

Průměrná hodnota 7,271 6,409 6,778 6,392 5,841 6,841 5,947 5,514 6,111 

Modus 10 8 10 10 6 10 8 5 10 

Směrodatná 

odchylka 
3,046 2,406 3,010 2,870 2,558 2,915 2,819 2,500 2,894 

Variační koeficient 0,419 0,375 0,444 0,449 0,438 0,426 0,474 0,453 2,894 

Váha 4,095 2,908 4,160 2,524 2,524 2,479 3,522 2,992 3,253 

Index spokojenosti 0,686 0,636 0,587 
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Vodafone 0,667 0,725 0,687 0,523 0,690 0,662 0,686

T-Mobile 0,650 0,639 0,691 0,497 0,657 0,662 0,636

Telefónica O2 0,574 0,551 0,623 0,470 0,579 0,525 0,587

4 Vyhodnocení výsledků analýzy, návrhy a doporučení 

Základ analýzy tvoří evropský index spokojenosti zákazníka, pomocí kterého je 

spokojenost zákazníků s mobilními operátory posuzována na základě sedmi hypotetických 

proměnných – image, očekávání zákazníka, vnímaná kvalita, vnímaná hodnota, spokojenost 

zákazníka, stíţnosti zákazníka a loajalita (věrnost zákazníka). Celková spokojenost je poté 

výslednicí těchto sedmi veličin. Kaţdá z těchto hypotetických proměnných zahrnuje měřitelné 

proměnné (jednotlivé otázky), kterým je přiřazena určitá váha. Výsledné indexy spokojenosti 

jsou pro lepší představivost uváděny v procentech. Následující graf znázorňuje přehled 

hodnot indexů spokojenosti jednotlivých hypotetických proměnných všech tří mobilních 

operátorů. 

 

Obr. 4.1 Indexy spokojenosti pro jednotlivé hypotetické proměnné 

 

 

 



63 

 

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

0,68

Vodafone T-Mobile Telefónica O2

0,662 

0,631 

0,555 

Z obrázku č. 4.1 je zřejmé, ţe nejvyšší indexy spokojenosti ve všech oblastech kromě 

vnímané kvality, náleţí operátoru Vodafone, který tak má nejspokojenější zákazníky. 

Následuje T-Mobile a nejméně spokojeni jsou zákazníci Telefónicy O2. Tomu také 

odpovídají celkové indexy spokojenosti zákazníků, které byly vypočteny na základě indexů 

spokojenosti jednotlivých proměnných. Celkové indexy spokojenosti jsou znázorněny v níţe 

uvedeném grafu. Pro Vodafone činí index spokojenosti 0,662, tj. celková spokojenost 

zákazníků se sluţbami operátora Vodafone je 66 %. Následuje těsně T-Mobile s hodnotou 

indexu 0,631 a poté Telefónica O2, jejíţ index spokojenosti je roven 0,555.  

 

Obr. 4.2 Celkové indexy spokojenosti pro jednotlivé operátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové indexy spokojenosti dosahují poměrně slušné úrovně, avšak jsou určité 

oblasti, ve kterých by bylo ţádoucí provést určité změny vedoucí k vyšší spokojenosti 

zákazníků. Obecně lze říci, ţe by se mobilní operátoři měli zaměřit na zvýšení zákaznické 

spokojenosti a zvýšení úspěšného naplňování jejich potřeb jak zlepšením stávajících sluţeb, 

tak nabídkou sluţeb nových. Zákazníci by měli být tím hlavním, kam směřují investice.  

Měly by být předem stanovovány cíle spokojenosti zákazníků v jednotlivých dílčích 

oblastech, kterých se chce dosáhnout a na základě plnění těchto cílů by měla příslušným 

manaţerům náleţet odměna. Předem určena pravidla tak management správným směrem 

motivují.  

 Konkrétní zhodnocení jednotlivých oblastí včetně doporučení a návrhu na zlepšení 

jsou následující. 
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Image 

 Hodnocení přístupů operátorů, kteří obsluhují telefonní linky, jsou u všech operátorů 

převáţně kladná, avšak i zde by mohla být provedena určitá opatření, kterými by se dosáhlo 

zlepšení v této oblasti, a to v podobě pečlivého výběru zaměstnanců a jejich pravidelného 

školení.  

Mít důvěru svých zákazníků je nesmírně důleţité. S nejniţší důvěrou svých zákazníků 

se potýká Telefónica O2, naopak nejvíce svému operátoru důvěřují zákazníci Vodafonu. 

Faktorem, který bezesporu přispívá k jejich vyšší míře důvěry, je vysoká angaţovanost tohoto 

operátora v oblasti společenské odpovědnosti. Aktivity spadající do udrţitelného rozvoje mají 

vliv na dobré jméno společnosti, ovlivňují zákazníky a budují jejích důvěru.  

Důvěryhodnost lze zvýšit efektivní komunikací prostřednictvím reklamy zaměřené na 

kvalitu sluţby, nebo skrze spokojené zákazníky, kteří své kladné zkušenosti předávají dále. 

Co se týče internetových stránek mobilních operátorů, zde také existuje prostor pro 

zlepšení, nejvíce se to týká Telefónicy O2, jelikoţ vykazuje nejniţší spokojenost svých 

zákazníků v této oblasti. Zákazníci by neměli mít problém zjistit potřebné informace, 

zdokonalením internetových stránek by se také sníţila neinformovanost uţivatelů ohledně 

reklamací, odstoupení od smluv či dalších podmínek, které jsou na webových stránkách 

uváděny.  

 

Očekávání zákazníků 

Proměnná „očekávání zákazníků“ vykazuje ze všech proměnných nejvyšší index 

(0,725) a ten náleţí Vodafonu. Zákazníci Vodafonu tedy vyţadují uvedené aktivity (platit za 

sluţby ze svého mobilu, mít přístup ke svému účtu na internetu a informace o nových 

nabídkách a akcích) ze 73 %. Vodafone by se měl tedy snaţit vyhovovat těmto poţadavkům a 

naplňovat očekávání zákazníků. 

U všech operátorů zákazníci nejméně poţadují platbu prostřednictvím mobilu, 

přestoţe mobilní platby představují pohodlný a navíc i spolehlivý způsob placení. Je to 

způsobeno pravděpodobně tím, ţe tato sluţba je poměrně nová a není na českém trhu zatím 

příliš rozšířena. Mobilní operátoři by mohli prostřednictvím účinného marketingu více 

zpropagovat tuto sluţbu.   

Většina zákazníků všech tří operátorů překvapivě moc nepoţaduje, aby dostávali 

informace o nabídkách a blíţících se akcích. Zde záleţí, jakou formou jsou informace 

podávány. Pro zákazníky můţou být obtěţující přicházející SMS zprávy či osobní telefonáty 
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mobilního operátora nabízejícího výhodné nabídky a raději si tyto informace zjišťují sami 

např. na internetových stránkách.  

 

Vnímaná kvalita 

Vnímaná kvalita je jedinou oblastí, v které nejvyšší index spokojenosti nepatří 

Vodafonu, nýbrţ T-Mobilu – hodnota indexu je 0,691. Vodafone dosahuje o něco niţší 

hodnoty, konkrétně 0,687 a následuje Telefónica O2 s indexem 0,623.  

Při hodnocení kvality vybraných sluţeb vychází najevo, ţe na nejlepší úrovni co se 

týče kvality, jsou SMS sluţby, jsou tedy povaţovány za nejkvalitnější u všech tří operátorů, 

následují hlasové sluţby a nejméně kvalitní je internet.  

 

Vnímaná hodnota 

Nejniţší hodnoty indexů spokojenosti u všech operátorů převaţují u vnímané hodnoty. 

Konkrétně Vodafonu náleţí index roven 0,523, T-Mobilu 0,497 a Telefónice 0,470. Přestoţe 

hodnoty nejsou kritické, lze usoudit, ţe kaţdý z těchto operátorů (nejvíce však Telefónica O2) 

se potýká s nespokojeností zákazníků v této oblasti. Důvodem jsou vysoké ceny 

poskytovaných sluţeb, podle mnohých zákazníků jsou předraţené, zákazníci nejsou příliš 

spokojeni s cenami za volání, SMS a zejména s cenami za internet.  

Nespokojenost s cenami pak zprostředkovaně ovlivňuje mnoho dalších oblastí a 

sniţují tak celkovou spokojenost. Díky nespokojenosti s cenami nejsou zákazníci příliš 

loajální – byli by ochotni přejít k jinému operátoru v případě výhodnějších podmínek, ne vţdy 

by svého operátora doporučili dalším lidem a celkově nejsou výrazně spokojeni. Cena vţdy 

hraje obrovskou roli, pro většinu zákazníků je rozhodujícím kritériem a často je uváděno, ţe 

ceny českých mobilních operátorů patří k nejvyšším v Evropě. Jedním z důvodů je také fakt, 

ţe v České republice je nízká konkurence na trhu mobilních sluţeb, je zde oligopol tří 

mobilních operátorů a nová konkurence by tak mohla napomoci ke sníţení cen.  

Zde hraje roli také Český telekomunikační úřad, který by mohl stávajícím třem 

mobilním operátorům nařídit, aby do svých sítí pustili tzv. virtuální operátory. Jestliţe by na 

českém trhu působili virtuální operátoři, ceny mobilního volání by se znatelně sníţily a na 

trhu by panovala zdravá konkurence. Virtuální operátoři fungují na takovém principu, ţe 

vlastní infrastrukturu nemají, ale velcí operátoři ji s nimi sdílejí. Mobilní operátoři by pak 

nabízeli své sluţby právě těmto virtuálním operátorům, kteří nebudou muset stavět vlastní 
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vysílače. Virtuální operátoři nakupují sluţby s mnoţstevními slevami a následně je prodávají 

za výhodnějších podmínek pod svým jménem.  

V současné době také Český telekomunikační úřad plánuje sníţení terminačních 

poplatků. Poplatek za terminaci představuje částku, kterou musí zaplatit operátor volajícího 

zákazníka operátoru volaného. Tzn. v případě, ţe např. zákazník T-Mobilu volá zákazníkovi 

Telefónicy O2, tak T-Mobile musí zaplatit Telefónice O2 terminační poplatek. Při volání do 

jiné sítě dochází k přenosu hovoru v síti mobilních operátorů a terminační poplatky mají 

pokrývat náklady spojené s těmito přenosy. Jejich výše má poměrně znatelný vliv na 

celkovou cenu hovoru. Pokles terminačních poplatků by se pak projevil v podobě niţších cen 

pro koncové zákazníky. 

 

Spokojenost zákazníků 

Dle výsledků 15. otázky je zřejmé, ţe očekávání a přání zejména zákazníků 

Telefónicy O2 nejsou vţdy naplněny. V takovém případě zákazník očekává od sluţby více, 

neţ ve skutečnosti dostane a výsledkem je nespokojený zákazník. Mobilní operátor by měl 

neustále sledovat potřeby zákazníků, sluţby by měly odpovídat poţadavkům zákazníků. 

Telefónica O2 by měla nabízet pouze to, co je schopná nabídnout, informace o nabízených 

sluţbách by neměly být nadhodnocené tak, ţe v konečném důsledku poskytnutá sluţba 

neodpovídá tomu, co operátor nabízí. Důleţitá je zde komunikací operátora se zákazníkem. 

Při dodrţení těchto podmínek by Telefónica docílila větší spokojenosti zákazníků se 

zakoupenými sluţbami. 

S tarifem či předplacenou kartou jsou na rozdíl od  Vodafonu a T-Mobilu zákazníci  

Telefónicy O2 málo spokojeni. Do značné míry je to způsobeno vysokými cenami, avšak 

přesto by Telefónica O2 měla rozšířit nabídku svých tarifů a předplacených karet a přizpůsobit 

je potřebám klientů. Vychází najevo, ţe Vodafone nabízí nejvýhodnější tarify pro studující, 

studenti tohoto operátora jsou ve srovnání s T-Mobilem a Telefónicou O2 s tarify nejvíce 

spokojeni. 

 

Loajalita zákazníků 

Nejloajálnější zákazníky má Vodafone a T-Mobile, coţ dokazují indexy spokojenosti, 

jejichţ hodnota u obou operátorů je 0,662. Telefónica O2 vykazuje index niţší hodnoty 

(0,525).  To, do jaké míry jsou zákazníci loajální, závisí na jejich spokojenosti s daným 
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operátorem, loajalita vzniká, kdyţ výkon předčí zákazníkovo očekávání. Faktorem, který také 

přispívá k loajalitě, je image.  

Navzdory tomu, ţe má Vodafone i T-Mobile nejloajálnější zákazníky, v případě, ţe by 

těmto zákazníkům byly nabídnuty výhodnější podmínky a 48 % zákazníků Vodafonu a 55 % 

zákazníků T-Mobilu by neváhalo a této příleţitosti vyuţilo. Zde hrají klíčovou roli ceny, které 

jsou pro mnoho zákazníků tím nejdůleţitějším faktorem. Vodafone má nejvíce spokojených 

zákazníků v oblasti cen mezi studenty, čemuţ také odpovídá to, ţe nejvíce loajální jsou právě 

studenti. 

Všichni tři operátoři se potýkají s nespokojenými zákazníky, kteří uvaţují o přechodu 

k jinému operátoru, nejvíce nespokojených zákazníků (31 %) má Telefónica O2, dá se tedy 

předpokládat, ţe v blízké budoucnosti počet zákazníků tohoto operátora mírně poklesne. 

Naopak u koho se očekává růst mnoţství zákazníků, je Vodafone, jelikoţ 50 % jeho 

zákazníků by svého operátora doporučilo přátelům a známým.  

 

Stížnosti zákazníků 

Stíţnosti jsou výsledkem nespokojenosti zákazníka a takovýmto situacím by se mělo 

předcházet. Z celkových výsledků vyplývá, ţe vyřizování stíţností je na ucházející se úrovni. 

Nejlépe je na tom opět Vodafone, spíše kladné hodnocení je známkou dobré kvality 

poskytovaných sluţeb. Následuje T-Mobile a poté Telefónica O2. Mobilní operátoři (zejména 

Telefónica O2) by se měli snaţit zlepšovat kvalitu sluţeb, aby se sníţil počet stíţností či 

reklamací. Nicméně i ty nejlepší firmy se někdy potýkají s určitými chybami a důleţité je 

umět je správně řešit. Zaměstnanci řešící stíţnosti a reklamace by měli být dostatečně 

vyškoleni a měli by znát nejen průběh řešení reklamace, ale i psychologii chování zákazníka a 

snaţit se zákazníky pochopit. Při úspěšném vyřešení problému lze dosáhnout větší loajality 

zákazníků k operátoru a také dojde ke zvýšení důvěry zákazníka. Následně by byl daný 

operátor i více doporučován dalším zákazníkům.  

Operátoři by se také měli snaţit poskytovat dostatek informací ohledně reklamací, 

odstoupení od smluv apod. Informace by měly být transparentní, pro zákazníka srozumitelné 

a pochopitelné a dostupné i na internetových stránkách. 
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5 Závěr 

V současné době vlastní minimálně jeden mobilní telefon téměř kaţdý, od dětí přes 

teenagery a dospělé aţ po důchodce. Telefonní hovory a celkově vyuţívání mobilních 

telefonů je součástí kaţdodenního ţivota. Pro zákazníka je důleţitá především kvalita 

poskytovaných sluţeb, která je pak prvořadým faktorem při rozhodování o volbě operátora či 

změně dosavadního operátora. Úroveň kvality je moţné měřit počtem spokojených zákazníků.   

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit kvalitu sluţeb mobilních operátorů v České 

republice. Pozornost byla zaměřena na tři hlavní operátory, kterými jsou Vodafone, T-Mobile 

a Telefónica O2. Na základě dotazníkového šetření byla uskutečněna analýza spokojenosti 

zákazníků se sluţbami těchto mobilních operátorů a porovnání výsledků jednotlivých 

operátorů mezi sebou. Výzkum proběhl na vzorku 138 respondentů a byly zkoumány různé 

aspekty spokojenosti. Zjištěné informace vedou k následujícím závěrům. 

V analýze jednotlivých poloţek působících na celkovou spokojenost vychází 

Vodafone jako operátor s nejspokojenějšími zákazníky, celkový index spokojenosti dosahuje 

hodnoty 0,662. Následuje T-Mobile s indexem spokojenosti 0,631 a poté Telefónica O2, jejíţ 

index spokojenosti je roven 0,555.  

Ačkoli nejmenší počet zákazníků v rámci České republiky má mobilní operátor 

Vodafone, úroveň spokojenosti jeho zákazníků je nejvyšší, spolu s T-Mobilem má 

nejloajálnější zákazníky a lze tak předpokládat, ţe počet zákazníků Vodafonu nadále poroste. 

 Slabou stránkou všech operátorů jsou především ceny, které jsou pro většinu 

zákazníků příliš vysoké, a jejich výše neodpovídá kvalitě, přestoţe kvalita je na poměrně 

vysoké úrovni. 

Mezi silné stránky všech operátorů patří právě kvalita sluţeb, u Vodafonu a T-Mobilu  

to jsou navíc loajální zákazníci a Vodafone má také vysokou úroveň vyřizování stíţností. 

  Jak jiţ bylo řečeno, vysoká kvalita vede ke spokojenosti zákazníků a  tím i ke 

zvýšeným trţbám a celkových ekonomických výsledků firmy. Dobrých prodejních výsledků 

je moţno dosáhnout i jinými způsoby neţ orientací na zákazníka, ale z dlouhodobého hlediska 

je zaměření se na zákazníka nejúčinnější a nejefektivnější formou zaručující úspěch firmy. Je 

nutné si uvědomit, ţe bez zákazníků by firmy neexistovaly, a proto soustředit na ně 

maximální pozornost. Je však samozřejmé, ţe mobilní operátoři nikdy nedosáhnou 

stoprocentní spokojenosti zákazníků, jelikoţ kaţdý zákazník má jiné poţadavky a očekávání, 

a je téměř nemoţné vyhovět všem zákazníkům. 
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Seznam zkratek 

a.s.  akciová společnost 

apod.  a podobně 

CSR  Corporate Social Responsibility 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

DSL  Digital Subscriber Line 

ECSI  European Customer Satisfaction Index  

EFQM  European Foundation for Quality Management 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis 

FTA  Fault Tree Analysis 

HDP  hrubý domácí produkt  

ISO  International Organization for Standardization  

např.  například 

obr.  obrázek 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 

QFD  Quality Function Deployment 

QMS  Quality Management System 

tab.  tabulka 

tj.  to je 

TQM  Total Quality Management 

tzn.   to znamená 

tzv.  tak zvaný 

www  World Wide Web
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