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Úvod 

Dnešní doba je ve znamení moderních marketingových trendů, které zaznamenávají 

dynamický vývoj v oboru. Z tohoto důvodu jsem se ve své práci zaměřil na oblast 

s konkrétním zaměřením na měření spokojenosti zákazníků, kteří se vyskytují na spotřebním 

trhu. Základním cílem bakalářské práce je tedy specifikovat problematiku měření a aplikovat 

tuto činnost na konkrétní segment zákazníků u vybraného subjektu. Tento cíl bude realizován 

u společnosti McDonald´s ČR, spol. s r. o. v Ostravě - Porubě. 

Pro tyto účely byla sestavena struktura, která bude přehledně prezentovat dílčí výstupy 

bakalářské práce. Nejprve bylo nutné popsat prostředí trhu, ve kterém se vybraný 

podnikatelský subjekt vyskytuje. Tato část je totiţ nezbytná pro správnou interpretaci 

výsledků výzkumu, který bude realizován v praktické části.  

Teoretická část dále pokračuje prezentací teoretického základu, který povaţuji za nutný 

pro pochopení celé problematiky. Text se zaměřuje na definici základního pojmu spokojenost 

a její znaky. Pro komplexnost je dále vymezen i význam měření spokojenosti zákazníka. 

Kromě této oblasti bylo třeba popsat i oblast, na níţ se zaměřuje výzkum. Teoretická část tedy 

charakterizuje pojem zákazník. 

Po sestavení teorie nutné pro pochopení problematiky následuje prezentace metodiky 

výzkumu, jeţ je stěţejní pro praktickou část bakalářské práce. Zde jsou prezentovány základní 

podmínky a znaky výzkumu. Jedná se především o popis skupiny respondentů, metody 

pouţité ve výzkumu či techniky sběru dat.  

Po takto nastíněném způsobu provedení výzkumu bylo přikročeno k vlastnímu výzkumu, 

jehoţ výstupy byly stěţejní pro realizaci analýzy spokojenosti zákazníka na spotřebním trhu 

daného podnikatelského subjektu.  

Výstupy výše uvedené části byly pak vyuţity v následující kapitole, která prezentuje 

návrhy a doporučení pro krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý horizont. 

Veškeré výše uvedené výstupy jsou následně shrnuty v závěru, kde je i zhodnocen přínos 

bakalářské práce a naplnění stanovených cílů. 
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1. Charakteristika prostředí společnosti 

Společnost McDonald‘s patří mezi nejvýraznější řetězce stravovacích zařízení, která jsou 

označována termínem „fast food“, na celém světě. Korporace vznikla v roce 1940. Během 

několika let však prošel řadou změn, a to včetně výměny majitele. V roce 1960 byl podnik i 

přejmenován a v současnosti nese oficiální název McDonald‘s Corporation.
1
 

McDonald‘s se řadí mezi tzv. „fast foody“, tudíţ se jeho hlavní činnost zaměřuje na 

rychlou formu stravování. Mezi jeho nejznámější produkty patří především hamburger a 

hranolky.  

V následujících podkapitolách se zaměřím na analýzu jeho vnitřního a vnějšího prostředí 

u konkrétního podniku, jeţ sídlí ve Francouzské ulici v Ostravě – Porubě. 

1.1 Vnitřní prostředí společnosti 

Nejprve je třeba popsat a analyzovat vnitřní prostředí společnosti, kterou tvoří 

organizační struktura, zdroje firmy, podniková kultura, úroveň managementu, technologické 

zázemí či komunikace uvnitř organizace. 
2
 

Podrobnější analýze jednotlivých poloţek se budou věnovat následující podkapitoly.  

1.1.1 Organizační struktura 

Organizační struktura konkrétního zařízení podniku McDonald‘s v Ostravě - Poruba má 

následující podobu 

 

 

 

 

                                                           
1
McDonald’s ČR, spol. s r. o.. [online], [cit. 2012-05-01]. Dostupné na www: http://www.mcdonalds.cz/cs/o-

mcdonalds/spolecnost/historie.shtml 
2 DAVID, F. R., Strategic Managment. New York:Macmillan Publishing Copany, 1991. ISBN: 0-675-21386-X 

http://www.mcdonalds.cz/cs/o-mcdonalds/spolecnost/historie.shtml
http://www.mcdonalds.cz/cs/o-mcdonalds/spolecnost/historie.shtml
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Schéma č. 1.1: Organizační struktura podniku 

 
Zdroj: Obchodní rejstřík [online], [cit. 2012-05-01]. Dostupné na www: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektId=isor%3a24704&klic=dsyBsTnY3iNwZvS3N2PgMA%3d%3d 

Jednotlivé role mají různé funkce. Postavení „I.asistenta“ spočívá v zastupování přímého 

nadřízeného, kterým je vedoucí zařízení.  

Oddělení administrativy má na starosti veškerou agendu a činnosti v rámci personální či 

právní problematiky. Krom tohoto oddělení se zde nacházejí i další, které jsou jiţ na stejné 

úrovni. 

QSC tvoří skupina manaţerů, kteří zodpovídají za kvalitu a dostatek surovin, 

profesionalitu servisu ve vztahu k zákazníkům, čistoty a vybavenosti zařízení a vytváření 

pozitivní atmosféry. Toto oddělení vyuţívá činností Mystery Shopping či marketingového 

výzkumu.  

Základní úkoly oddělení Marketing a Personál je zřejmý, proto se zaměřím na další části 

organizační struktury – Trénink a Profit. Oddělení Trénink tvoří skupina manaţerů, kteří 

postupně a pravidelně školí a jinak vzdělávají zaměstnance zařízení. Jejich náplní je i psaní 

slovních hodnocení jednotlivých pracovníků. Oddělení Profit zastupují manaţeři, kteří 

zodpovídají za dostatečnou kvantitu a kvalitu surovin, jejich oběh a uskladnění.  

1.1.2 SWOT analýza 

Na základě zjištěných údajů byla vytvořena následující SWOT analýza, která prezentuje 

silné a slabé stránky podniku v rámci jeho vnitřního prostředí. Jednotlivé sloţky silných, 

slabých stránek a příleţitostí a hrozeb jsou představeny níţe.  

https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektId=isor%3a24704&klic=dsyBsTnY3iNwZvS3N2PgMA%3d%3d
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1) Silné stránky: 

 Dostačující kvalita zařízení a technologií 

 Dlouholetá tradice společnosti 

 Dobré povědomí o značce 

 Jasná organizační struktura 

2) Slabé stránky: 

 Nedostatečná návštěvá dětských zákazníků 

 Hamburgery a hranolky nepatří mezi jídla zdravé výţivy 

 Nízká kvalita pracovníků především v oblasti obsluhy 

3) Příležitosti: 

 Rozšíření nabídky sluţeb 

 Investice do nových technologií 

 Vyuţití rostoucí tendence v příjmech domácností 

 Vyuţití preferencí té části klientely, jeţ se chce odlišovat od zbytku cílové skupiny 

4) Hrozby: 

 Stárnoucí trend ve vývoji obyvatelstva 

 Nedodrţování kvality, jeţ poţaduje klientela 

 Rostoucí nároky klientely 

 Příchod nové konkurence v podobě Burger King, Subway, apod. 

 Vysoký počet substitutů 

 Rostoucí tendence v oblasti daní 

1.2 Vnější prostředí společnosti 

Analýza vnějšího prostředí se skládá ze dvou vrstev – mikroprostředí a makroprostředí. 

Analýza makroprostředí se zabývá podmínkami, jeţ podnik sám neovlivní, ale zároveň na něj 

tyto okolnosti působí. Jedná se především o faktory ekonomické, demografické, ekologické či 

politické. Naopak analýza mikroprostředí šetří bliţší okolí podniku, které jiţ podnik sám 
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můţe nějakým způsobem ovlivnit. V souvislosti s touto oblasti hovoříme o dodavatelích, 

konkurenci či zákaznicích.  

Vlastní analýze těchto úrovní se budou věnovat následující podkapitoly.  

1.2.1 Globální prostředí 

Pro zkoumání makroprostředí byla vybrána STEP analýza, která zmapuje veškeré faktory 

z okolí podniku.  

STEP analýza podniku McDonald‘s v Ostravě má následující podobu: 

S:  

Z hlediska sociálního vývoje je třeba upravovat nabídku stávajícímu trendu 

demografického vývoje, v rámci něhoţ dochází ke stárnutí populace. Naopak příznivé jsou 

současné změny ţivotního cyklu, mobility a zrychlení ţivotního tempa. Rostoucí uspěchanost 

doby přivádí zákazníky k rozhodnutí stravovat se ve fast foodu.  

T:  

V rámci technologické oblasti je třeba sledovat především nároky na výrobní zařízení, 

know-how, suroviny či technologické postupy. Je třeba zlepšovat vybavení provozoven, aby 

technologie mohli být plně realizovány. Podporováno musí být také vyuţívání čteček na 

čárové kódy a nástroje pro rychlou a pruţnou komunikaci. Vysoké nároky jsou kladeny i na 

elektronické systémy pro zadávání rezervací a objednávek. 

E:  

Z hlediska ekonomického vývoje země je podnik v určitém stupni ohroţení, neboť roste 

míra nezaměstnanosti, inflace a daňové zatíţení. Naopak příznivě působí rostoucí průměrná 

mzda.  

P: 

Podnik můţe nejvíce ovlivnit budoucí úpravy v rámci politické stability, pracovního 

práva, daňové politiky či zákona o ochraně spotřebitele. Určité riziko přináší omezující 

úprava pracovního práva především v souvislosti s uzavíráním dohod o provedení práce pro 
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studenty pracující v zařízení na brigádě. Nejvyšší nebezpečí spočívá však v navyšování 

daňového zatíţení v souvislosti s daní z přidané hodnoty či daně z příjmu. 

1.2.2 Vnější prostředí (mikroprostředí) 

Pro popis a analýzu vnějšího prostředí byl vybrán Porterův model pěti sil. U zkoumané 

společnosti má následující podobu.
3
 

Schéma č. 1.2: Porterův model pěti sil 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : vlastní 

2. Teoretická východiska měření spokojenosti 

2.1 Zákazník  

Role zákazníka spolu s postavením poskytovatele je nejdůleţitějším prvkem v rámci 

obchodu. Místo pojmu zákazník je mnohdy vyuţíván pojem spotřebitel, přičemţ pro oba 

                                                           
3 DAVID, F. R., Strategic Managment. New York:Macmillan Publishing Copany, 1991. ISBN: 0-675-21386-X 

Vstup nového konkurenta – toto nebezpečí 

není příliš vysoké, neboť poptávka je 

výrazně omezená. Přivést na trh fast food 

s podobnou marketingovou kampaní, 

propagací a známostí značky je velice 

sloţité a nákladné.  

Odběratelé – ze strany 

zákazníků existuje vysoká 

náročnost a poţadavek na 

dobrý poměr ceny a kvality 

a kvantity.  

Dodavatelé – největší 

riziko přichází především 

od dodavatelů surovin. 

Tlak spočívá především 

z jejich základních zájmů, 

které jsou zvýšit cenu či 

sníţit kvalitu či kvantitu. 

Nebezpečí substitutů – nebezpečí ze strany nabídky 

dalších stravovacích zařízení zejména forem 

rychlého stravování a dále také riziko, ţe si 

zákazník zvolí alternativu polotovarů či produktů 

z různých marketů. 

Podnik má v oblasti 

řadu konkurenčních 

podniků, avšak 

největší riziko 

přichází ze strany 

podniku KFC. 
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termíny platí obecná charakteristika, ţe se jedná o subjekt, který má potřebu uspokojit své 

potřeby prostřednictvím daného produktu. Dále platí, ţe během vstupu do prostředí zákazník 

očekává od produktu určitý stupeň kvality, proces jeho pořízení, výsledek v podobě 

uspokojení potřeby i rizika, která jsou s pořízením spojená.
4
  

V souvislosti se spotřebitelem je třeba neustále věnovat pozornost vzájemné vazbě mezi 

zákazníkem a poskytovatelem. Neboť tyto dva prvky jsou na sobě vzájemně závislí.
5
  

Po vstupu na trh prochází spotřebitel celkem třemi kroky. Jedná se o hledání, konzumaci 

a hodnocení. V rámci první etapy zákazník pociťuje potřebu a hledá nejlepší variantu k jejímu 

uspokojení. Pro naplnění takového cíle je nezbytné přesně definovat kriteria pro produkt, 

který by byl vyhovující. Zároveň si spotřebitel vytváří prostřednictvím mapování trhu seznam 

potenciálních poskytovatelů, kteří odpovídají kritériím. V tomto okamţiku je spotřebitel 

výrazně ovlivněn marketingem dodavatele, přesto má velkou váhu i předcházející zkušenost.
6
  

Součástí druhé fáze je snaha ovlivnit zákazníka pro další nákup a popřípadě z něj vytvořit 

i loajálního zákazníka. Vlastní proces konzumace není tolik pod tlakem marketingu, vyjma 

servisu během konzumace nebo po ní.  

Úspěšností předcházejících kroků je determinováno následující hodnocení. Spotřebitel 

hodnotí míru uspokojení potřeby i náklady, které musel vynaloţit k pořízení produktu. 

V souvislosti s náklady se zhodnocuje cena za produkt i výdaje, které vyplynuly s úrovní 

dostupnosti sluţby. Důleţité je i očekávání v první fázi. S vysokým očekáváním můţe být 

spojeno i větší zklamání. 
7
 

                                                           
4 KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2007. 

788 s. ISBN 978-80-247-1359-5 
5 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha : Grada Publishing, 

2009. 232 s. ISBN 8024720493. 
6 KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2007. 

788 s. ISBN 978-80-247-1359-5 
7 KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2007. 

788 s. ISBN 978-80-247-1359-5 
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2.2 Spokojenost zákazníka 

2.2.1 Znaky spokojenosti 

Spokojenost v rámci spotřebitele dokonale vystihuje definice Kotlera, která říká: 

„Spokojenost zákazníka závisí na jeho pocitech – potěšení či zklamání – vyplývajících 

z porovnání spotřebitelské výkonnosti s očekávanou výkonností.“
8
 Z definice vyplývá, ţe 

spokojenost je determinována z reakce po zakoupení výrobku či sluţby. Zohledňuje se 

vzájemný vztah mezi očekáváním a výkonností, kdy platí princip, ţe vyšší výkonnost oproti 

očekávání způsobuje nespokojenost a vytváří negativní hodnocení opírající se o zkušenost. 

Princip platí i opačně. 
9
 

S tímto pojmem je spojena i celá řada omylů. Například je spokojenost spojována 

s kvantitou stíţností či reklamací. Právě tento omyl je propojen spíše s nespokojeností 

spotřebitele.  

Nejdůslednější charakteristiku poskytuje norma ČSN EN ISO 9000, ve které je přímo 

uvedena definice tohoto pojmu. Norma přesně udává: „…vnímání zákazníka týkající se 

stupně splnění jeho poţadavků….“.
10

 To potvrzuje, ţe základem jsou vţdy pocity zákazníka. 

Tento fakt determinuje i další charakteristiku, coţ je problematické měření spokojenosti. 

Jediné, co je v těchto ohledech zřejmé a neměnné, je fakt, ţe měření by se mělo opírat o 

pozitivní vnímání výrobku či sluţby.
11

 

2.2.2 Způsoby měření spokojenosti zákazníka 

Bez ohledu na cílovou skupinu je proces měření spokojenosti vţdy komplexní proces, jeţ 

nesmí postrádat systematičnost. Z tohoto důvodu je dána i struktura a metodický postup 

měření spokojenosti zákazníka. Nejprve by měla být definována cílová skupina, na kterou se 

měření zaměří. V metodice by dále měly být popsány poţadavky a znaky spokojenosti 

zákazníka. 

                                                           
8
KOTLER, P. Moderní marketing -- 4. evropské vydání. Praha : Grada, 2007., 1041 str. ISBN: 978-80-247-

1545-2 
9 KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2007. 

788 s. ISBN 978-80-247-1359-5 
10

ČSN EN ISO 9000 (010300), Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník 
11

 VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2007. 204 s. ISBN: 978-80-

247-1782-1 
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Po těchto počátečních krocích by měla být navrţena a sestavena konečná podoba 

dotazníku, která by naplnila zadané cíle měření. Podle poţadavků musí být v rámci metodiky 

rozhodnuto i o velikosti vzorku, který bude reprezentovat cílovou skupinu. Podle velikosti 

vzorku a jeho reprezentativnosti jsou následně vybírány i metody sběru dat. Krom metod 

sběru dat musí být i předem rozhodnuto o postupech pro zpracování a vyhodnocení dat. 
12

 

Důleţité je také rozhodnutí, zda bude proveden kompletní či pouze dílčí výzkum. Toto 

rozhodnutí se opírá často o finanční a časové moţnosti. Pokud se vedení rozhodne pro dílčí 

průzkum, je nejčastěji prováděn náhodný výběr, při kterém je třeba vybrat dostatečně 

reprezentativní vzorek.  

Celý proces měření zákaznické spokojenosti je přehledně zpracován v následujícím 

schématu. 

Schéma č. 2.1: Vztahy mez proměnnými v rámci měření spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: FORET, Miroslav, STÁVKOVÁ, Jana. Marketingový výzkum: jak poznat své zákazníky. 1. Vyd. Praha: 

Grada Publishing, a. s., 2003. 160 s. ISBN 80-247-0385-8 

 

 

 

                                                           
12 Karlíček M., Král P., Marketingová komunikace, GRADA 2011, str.224, ISBN: 978-80-247-3541-2 
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V současné době jsou nejčastěji pouţívány tyto metody pro průzkum spokojenosti 

zákazníka: 

 Průzkumy  

 Mystery Shopping 

 Systémy návrhů a stíţností 

 Analýza ztracených zákazníků.
13

 

Průzkumy spokojenosti zákazníků se provádějí nejčastěji pravidelně. Důvodem je 

především snaha odhalit trendy v souvislosti se spokojeností zákazníků. Tato metoda se 

realizuje hlavně dotazováním, a to písemným či telefonickým. S rozvojem techniky se začíná 

prosazovat i dotazování pomocí internetu. 

Metoda fiktivního nakupování se také velice často pouţívá. Principem je předstírat 

poptávku o produkt či sluţbu. Na základě toho je pak realizováno hodnocení sluţby, servisu 

či produktu. Tento nákup provádí pověřená osoba, která postupuje podle předem 

definovaného scénáře.  

Systémy návrhů a stíţností vyuţívají firmy, které mají moţnost rychlého předávání 

informací o stíţnostech. Cíle této činnosti je především odhalit oblasti s určitými nedostatky. 

Tato kontrola je realizována prostřednictvím písemných či telefonických vzkazů. Postupem 

doby se vyuţívají i různé cesty online.  

Poslední velice často pouţívanou metodou je analýza ztracených zákazníků. Tato aktivita 

se zaměřuje na skupinu zákazníků, která upustila od nakupování od daného poskytovatele a 

přešla ke konkurenci. Společnost pak hledá hlavní příčiny odchodu zákazníka a tedy důvod 

jeho nespokojenosti. Tato metoda se pouţívá méně pro svou časovou a finanční náročnost a 

komplikovanější kontaktování bývalého zákazníka.  

2.3 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum můţeme chápat jako prostředek, jehoţ zásluhou je předávána 

informace od zákazníka či širší veřejnosti k dodavateli. Pomocí této vazby je moţné lépe 

definovat potenciální příleţitosti v souvislosti s marketingem. Management zabývající se 

                                                           
13 KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2007. 

788 s. ISBN 978-80-247-1359-5 
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touto problematiku můţe zjistit efektivnost podpory prodej, vhodnosti zvolené formy 

reklamy, distribučních cest a právě i spokojenost zákazníka. Vedení si vhodným způsobem 

vytvoří informační základnu pro další marketingovou činnost pro budoucí působení na trhu 

v různých časových horizontech. 

Vlastní proces marketingového výzkumu obsahuje několik činností. Jedná se o 

systematický sběr informací, jejich úpravu, další zpracování, vlastní analýzu, interpretaci a 

konečnou prezentaci výstupů. V rozporu není ani charakteristika této problematiky, která 

vyzdvihuje výzkum jako činnost slouţící k získávání informací, jejich vyhodnocování pro 

další potřeby podniku.
14

 

Marketingový výzkum se člení z několika hledisek. První členění je: 

 Monitorovací výzkum 

 Explorativní výzkum 

 Deskriptivní výzkum 

 Kauzální výzkum 

 Prognostický výzkum
15

  

Monitorovací výzkum představuje soustavné pozorování, zaznamenávání a analýza jevů, 

jeţ se realizují na trhu. Sleduje interní i externí údaje. Jedná se také o stěţejní prvek pro 

kontrolu realizace marketingového plánu či aktivit. Z tohoto důvodu rozlišujeme kontinuální 

monitoring a ad hoc monitoring. Kontinuální monitoring představuje výstřiţkovou sluţbu a 

pouţívá se především pro potřeby účetnictví. Ad hoc monitoring se realizuje v případě, ţe 

vedení potřebuje učinit nějaké taktické rozhodnutí v souvislosti s marketingovým mixem. 

Jedná se tedy o opakovanou činnost, která se provádí pravidelně. Monitorovací výzkum 

vyuţívá primární i sekundární data a mnohdy se pro jeho potřeby pouţívají panely.  

Explorativní výzkum se velmi často pouţívá v počátečních fázích v rámci předběţného 

zkoumání problému. K tomuto kroku se přistupuje z důvodu omezeného mnoţství informací a 

nízkých finančních moţností. Mezi jeho výhody patří vysoká pruţnost, moţnost vyuţívat 

nestandardní metody. Většinou se provádí v malém rozsahu a během jeho realizace jsou 

                                                           
14 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. Praha : Grada Publishing, 2006. 

280 s. ISBN 80-247-0966-X 
15

 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. Praha : Grada Publishing, 2006. 

280 s. ISBN 80-247-0966-X 
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čerpána sekundární i primární data. Výsledkem výzkumu by mělo být sníţení 

neinformovanosti o zkoumaném problému. Z tohoto důvodu je pouţíván mnohdy jako 

předvýzkum. 

Další alternativou je deskriptivní výzkum, který poskytuje přehled o vybrané oblasti trhu. 

Jeho předmětem je sledování jevů, jeţ jsou nezbytné pro rozhodování. Dále se zabývá 

intervaly a mírou vnímání. Primární sběr dat je realizován formou pozorování či dotazování. 

Výstupem výzkumu je popis jevu za určité období a jeho příčina. 

Poslední alternativou je kauzální výzkum, který odhaluje příčinné vztahy přítomných 

v rámci marketingového prostředí. Pro tento výzkum je nutné, aby prokazatelně docházelo 

k existenci příčinného vztahu, k pravidelné časové sekvenci mezi příčinou a akcí. Také je 

důleţité, aby pro pozorovaný efekt neexistovalo jiné vysvětlení. Během této činnosti je 

nejčastěji vyuţíván experiment. 

Dalším způsobem členění výzkumu je na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní 

výzkum představuje analýzu sekundárních dat, který vyuţívá dotazování v různých formách. 

Veškeré otázky jsou přesně formulovány a mohou být pokládány i osobě nepříliš znalé 

problematiky. Tazatelem můţe být i laik. Při vytváření vzorku je třeba zohlednit i potřebu 

většího počtu respondentů. 
16

 

Oproti tomu kvalitativní výzkum vyuţívá spíše volnější a otevřené otázky, které se snaţí 

dostat do větší hloubky problému. Otázky můţe pokládat pouze osoba seznámena 

s problematikou. Často se jedná i o psychologa. Proto je i kontakt, který vznikne mezi 

tazatelem a respondentem, více intenzivní. Tento fakt přináší niţší nároky na mnoţství 

respondentů, tudíţ vzorek můţe být menší. Zpracování vyplněných dotazníků je na rozdíl od 

předcházejícího typu výzkumu náročnější, neboť probíhá především individuálně. 

 

 

 

                                                           
16 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. Praha : Grada Publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-

X 
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Vlastní tvorba dotazníku se sestává z několika etap. Jedná se o následující: 

 Identifikace problému 

 Stanovení cílů 

 Sestavení metodiky  

 Sběr, zpracování a analýza dat 

 Vypracování zprávy pro management firmy 

Při konstrukci je třeba dbát logické stavby a správné dynamiky. Toto pravidlo by mělo 

pomoci udrţovat respondentovu pozornost na čas, který musí nad vyplňováním strávit.  

Dotazník by se tak měl skládat ze čtyř druhů otázek: úvodní, meritorní, filtrační a třídící. 

Úvodní slouţí k navázání kontaktů, meritorní tvoří jádro dotazování a filtrační určují logickou 

strukturu. V souvislosti se strukturou je třeba zmínit, ţe dotazník můţe být strukturovaný, 

polostrukturovaný či nestrukturovaný. Strukturovaný typ se vyznačuje pevnou logickou 

strukturou, jeţ striktně determinuje průběh dotazování. Při pouţití tohoto druhu je zcela 

vylučuje zachycení odlišností v individuálních případech. Polostrukturovaný dotazník vyuţívá 

polozavřené a otázky a nestrukturovaný pouţívá otevřené otázky. Přehlednější členění 

dokládá následující schéma. 

Schéma č. 2.2: Přehled druhů dotazníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2006. 

280 s. ISBN 80-247-0966-X 

TYPY DOTAZNÍKŮ 

 

Strukturovaný 

 

Nestrukturovaný 

 

Polostrukturovan

ý 

 

B2B, tam, kde nelze předem 

odhadnout varianty odpovědí 

OSOBNĚ, TELEFON 

Základ všech hloubkových 

rozhovorů, fokusů 

OSOBNĚ, SKUPINOVÁ 

DISKUZE, INTERVIEW, někdy 

i TELEFON 



17 
 

K přesnému pochopení uzavřených otázek je třeba uvést, ţe vţdy je nabízeno pouze 

několik málo variant odpovědí, z nichţ respondent vybírá. Tato alternativa se uplatňuje jen 

v případech, kdy tým marketingového výzkumu zná většinu moţných odpovědí. Uzavřené 

otázky jsou tak jednoduché k vyplňování, nasměrovávají respondenta do jádra zájmu a 

v neposlední řadě je snadnější i následné zpracování odpovědí. Jako určitou nevýhodu 

můţeme brát existenci rizika nahodilého vyplňování, sugestivních odpovědí. Takový dotazník 

je sloţitější vytvářet a navíc alternativy odpovědí nemusí vystihovat zcela názor respondenta. 

Uzavřené otázky se dále členění na dichotomické a trichotomické. Základní rozdíl spočívá 

v počtu odpovědí. Dichotomické otázky jsou především zjišťovací a umoţňují odpovědět 

ano/ne. Naopak trichotomické otázky obsahují tři alternativy odpovědí.  

Dotazník dále můţe obsahovat tzv. „výběrové otázky“. Zde má respondent moţnost 

vybírat jednu z nabízených odpovědí. Typickým příkladem takové otázky je dotaz na nejvyšší 

dosaţené vzdělání. 

V rámci sestavování dotazníku se můţeme setkat i s výčtovými otázkami, kdy je 

dotazovanému nabízena moţnost výběru několika alternativ zároveň. Takovou otázkou je 

například: „Které sluţby u banky nejčastěji vyuţíváte?“. 

V dotazníku můţe být dále vyuţito i škálových otázek, které především slouţí jako 

nástroj pro měření názorů či postojů. V tomto případě se odpověď kvantifikuje a dále 

statisticky analyzuje. Respondent tak zvolí pro hodnocení jednu hodnotu ze stanovené 

stupnice (např.: škála 1 – 5 jako ve škole). Takto sestavená hodnotící škála můţe být dále i 

graficky znázorněna pro přehlednější prezentaci. Krajní hodnoty pak představují nejvyšší a 

nejniţší hodnotu.  

Správně vytvořený dotazník podle výše uvedených pravidel by měl naplňovat tyto 

funkce: 

 Získávání přesných informací 

 Poskytování struktury k rozhovorům 

 Záznam pro zapisování zjištěných dat 

 Usnadnění zpracování dat 
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Krok identifikace problému je především práce managementu. Pouze 25% realizuje tým, 

který se přímo zabývá výzkumem. Postupně však dochází k přechodu podílu na výzkum. Je 

tomu tak i u následující etapy. Na stanovení cílů výzkumu se však stále ještě více podílí 

management.
17

 

Opačně je tomu však jiţ při sestavení metodiky marketingového výzkumu. Součástí 

kaţdé metodiky by mělo být vymezení nezbytných informací, určení zdrojů informací, určení 

metody výběru primárních dat, způsob kontaktování respondentů, vypracování dotazníku, 

výběr technických pomůcek a plán výběre vzorku. V rámci metodiky musí být definovány 

jednotlivé druhy sekundárních dat a zdroje, ze kterých bude čerpáno. Dále je třeba rozhodnout 

o metodách sběru primárních dat. V rámci tohoto bodu se nabízejí tři alternativy: 

• Pozorování 

• Dotazování  

• Experiment 

Po rozhodnutí, která z výše uvedených alternativ bude vyuţita, je třeba určit konkrétnější 

podobu. V rámci pozorování je moţné realizovat sběr dat přirozeně či uměle, zřejmě či skrytě, 

přímo či nepřímo a osobně či pomocí technických pomůcek. Dále pozorování můţe být 

strukturované či nestrukturované. Dotazování můţe být provedeno osobně, telefonicky, 

poštou či elektronicky. A experiment můţe probíhat v terénu či v laboratorních podmínkách.  

Postupně se podíl výzkumu zvyšuje, aţ do kroku prezentace, kdy je podíl aktivity 

rovnoměrný. Po metodice přechází marketingový výzkum do sběru, zpracování a analýze dat. 

Na těchto činnostech se podílí aţ 75% právě skupina marketingového výzkumu. Součástí 

sběru dat je výběr tazatelů, pozorovatelů či operátorů, připravuje se terénní sběr a provádí se 

kontrola dodrţování základních principů. Kontrola dat je realizována po získávání dotazníků 

zpět z terénu. Jsou vyřazeny dotazníky nevyplněné, nelogicky či špatně vyplněné. Této 

kontrole pomáhá princip kontrolních otázek, coţ jsou dvě aţ tři otázky se stejnou podstatou, 

avšak jinak formulované.  

                                                           
17 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. Praha : Grada Publishing, 2006. 

280 s. ISBN 80-247-0966-X 
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Po provedené kontrole přichází na řadu kódování. Tento krok pomáhá převést získané 

odpovědi do podoby, která je pouţitelná pro další zpracování. Tímto zpracováním je myšlena 

analýza. 

Poté, co jsou data zkoumána, je třeba sestavit zprávu pro management firmy. V této fázi 

je podíl aktivit rovnoměrný mezi marketingovým výzkumem a managementem. Jedná se o 

závěrečnou fázi, při které se vrací k základním cílům výzkumu. Kaţdá závěrečná zpráva musí 

být srozumitelná, obsahovat definice odborných pojmů, mít kompletní popisy grafů a tabulek. 

Zpráva musí být vţdy podle normy v rámci pramenů ČSN ISO 690. 
18

 

                                                           
18 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-

0966-X 
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3. Metodika výzkumu 

3.1 Cíle výzkumu 

Součástí bakalářské práce je i realizace výzkumu za účelem vyhodnocení spokojenosti 

klientů společnosti McDonald‘s ČR, s.r.o. Především je tedy důleţité odhalit nedostatky 

v rámci nabídky, servisu a prostředí vybraného zařízení ze sítě McDonald’s. Dále se výzkum 

zaměřuje i na moţnou existenci vazby mezi úrovní dosaţeného vzdělání a mírou spokojenosti 

respondenta.  

Takto stanovený cíl výzkumu byl rozpracován do tří základních hypotéz, které budou 

uvedeny v další podkapitole.  

3.2 Charakteristika výzkumu 

Pro naplnění zadaných dílčích úrovní stěţejního cíle jsem si zvolil metodu kvantitativního 

výzkumu. Pro bliţší specifikaci metod a technik pouţitých pro realizaci je třeba uvést, ţe bylo 

vyuţito metody sběru dat prostřednictvím písemného dotazování. Dotazník byl předloţen 

skupině respondentů, která byla sestavena ze 100 osob. Skupina má různorodou věkovou 

strukturu. Pro objektivnost výsledků a lepší vypovídací schopnost byli vybráni i respondenti o 

různých úrovních vzdělání. Vzorek byl sloţen ze 48% ţenami a 52% muţi. Pro lepší 

představu dokládám věkovou strukturu skupiny respondentů: 

 do 25 let 

 26 - 35 let 

 36 – 45 let 

 od 46 let 
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Z důvodu lepší přehlednosti základních vlastností cílové skupiny dokládám následující 

tabulku s podrobnějším členěním: 

Tabulka č. 3.1: Přehled dotazovaných osob 

 Celkový počet 

dotazovaných osob 

Věk. skup. 

do 25 let 

Věk. skup. 

26 – 35 let 

Věk. skup. 

36 – 45 let 

Věk. skup. 

od 46 let 

Ţeny 48 24 18 5 1 

Muţi 52 25 21 3 3 

Zdroj: Vlastní 

Podrobnosti o struktuře skupiny respondentů z hlediska jejich nejvyššího stupně 

dosaţeného vzdělání uvádí následující tabulka. 

Tabulka č. 3.2: Přehled dotazovaných osob z hlediska nejvyššího stupně dosaženého vzdělání 

Nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání Počet 

Základní 0 

střední odborné bez maturity  16 

středoškolské vzdělání ukončené maturitou 40 

vyšší odborné vzdělání 6 

absolvent vysoké školy 38 

Zdroj: Vlastní 

Proces výzkumu se opírá o řadu hypotéz, které determinují i otázky v dotazníku. Ty 

rozšiřuje následující podkapitola. 

3.3 Hypotézy 

Ze stanoveného cíle výzkumu vyplynuly tyto hypotézy: 

1) Minimálně 70% zákazníků je po návštěvě fast foodu spokojena. 

2) Existuje přímá vazba mezi spokojeností zákazníka a úrovní dosaţeného vzdělání.  

3) Většina respondentů nejhůře hodnotí kvalitu servisu.  

Aby bylo zjištěno, zda tyto výroky platí, byl sestaven dotazník jako forma kontaktování. 
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3.4 Harmonogram výzkumu 

Další součástí metodiky marketingového výzkumu je i harmonogram, kterému se věnuje tato 

podkapitola.  

Přípravná fáze 

V rámci přípravné etapy je nutné definovat problém a základní cíl. Na základě tohoto stanovit 

potřebné údaje a identifikovat zdroje. Této fázi byl věnován časový úsek od 15. – 20. 4. 2012. 

Během kroku byl stanoven základní cíl, tedy zjištění spokojenosti zákazníka fast foodu 

McDonald’s, s r. o. Vybrána byla pro potřeby výzkumu primární data, jeţ budou sbírána 

pomocí písemného dotazování. Podle základního cíle byl sestaven i konkrétní dotazník a 

skupina respondentů.  

Realizační fáze 

Vlastní realizace výzkumu probíhala ve dnech 26. – 30. 4. 2012. V těchto dnech proběhlo 

předání dotazníků vybraným respondentům. Celkem bylo předáno 100 dotazníků a během 

dvou dnů byly všechny vráceny správně vyplněné. V následujících dnech proběhlo 

zpracování dat a jejich analýza. Během těchto operací byl vyuţíván Excel pro lepší 

přehlednost. Pomocí tohoto programu probíhala i příprava prezentace výsledků výzkumu, 

které jsou uvedeny v dalším textu bakalářské práce.  
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4. Analýza spokojenosti zákazníka 

4.1 Vlastní výzkum 

Tato podkapitola bakalářské práce prezentuje samotný proces výzkumu a jeho konkrétní 

výstupy, které plynou z odpovědí všech respondentů z dotazníků. Jsou zde shrnuty veškeré 

výstupy z otázek vyjma doplňujících, které byly prezentovány v předcházejícím textu.  

1. Jaký byl důvod Vašeho rozhodnutí k nákupu ve fast foodu? 

Tabulka č. 4.1: Přehled odpovědí na otázku: „Jaký byl důvod Vašeho rozhodnutí k nákupu ve 

fast foodu?“ 

  Sortiment Cena Kvalita produktů Rychlost servisu Jiný 

Počet odpovědí 52 10 3 35 0 

Základní 0 0 0 0 0 

Střední odborné bez 

maturity  

0 0 0 16 0 

Středoškolské 

vzdělání ukončené 

maturitou 

36 1 3 0 0 

Vyšší odborné 

vzdělání 

3 2 0 1 0 

Absolvent vysoké 

školy 

13 7 0 18 0 

Zdroj: Vlastní 

První otázka po doplňující části dotazníku se věnuje hledání nejčastějšího důvodu pro 

návštěvu fast foodu. Největší část respondentů vybrala první variantu – sortiment. Tuto 

moţnost uvedla aţ nadpoloviční většina (52%), dále se často objevovala odpověď – rychlost 

sortimentu (35%). Z toho vychází, ţe většinu zákazníků přiláká spíše sortiment s kombinací 

s rychlostí servisu. Tyto informace nejlépe vystihuje následující graf. 
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Graf č. 4.1: Přehled odpovědí na otázku: „Jaký byl důvod Vašeho rozhodnutí k nákupu ve fast 

foodu?“ 

 
Zdroj: Vlastní 

2. Jaké formě stravování u fast foodu dáváte přednost? 

Tabulka č. 4.2: Přehled odpovědí na otázku: „Jaké formě stravování u fast foodu dáváte 

přednost?“ 

 McCAFÉ Restaurace 

Počet odpovědí 54 46 

Základní 0 0 

Střední odborné bez 

maturity  

5 11 

Středoškolské 

vzdělání ukončené 

maturitou 

22 18 

Vyšší odborné 

vzdělání 

3 3 

Absolvent vysoké 

školy 

21 17 

Zdroj: Vlastní 

Další otázka se zaměřila na preference v rámci výběru formy stravování. Respondenti 

měli zvolit alternativu, která jim pro jejich potřeby nejlépe vyhovuje. Výzkum ukázal, ţe 

většina respondentů raději navštěvuje McCAFÉ oproti restauraci. Rozdíl však nebyl tak 

markantní a činil pouhých 8%. Výstup reprezentuje následující graf. 
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Graf č. 4.2: Přehled odpovědí na otázku: „Jaké formě stravování u fast foodu dáváte 

přednost?“  

 
Zdroj: Vlastní 

3. Jak často nakupujete v tomto fast foodu?  

Tabulka č. 4.3: Přehled odpovědí na otázku: „Jak často nakupujete v tomto fast foodu?“ 

  1x za měsíc 2x za měsíc 1x týdně častěji neţ 1x týdně Jiný 

Počet odpovědí 44 43 8 5 0 

Základní 0 0 0 0 0 

Střední odborné 

bez maturity  

13 3 0 0 0 

Středoškolské 

vzdělání ukončené 

maturitou 

4 28 5 3 0 

Vyšší odborné 

vzdělání 

1 1 2 2 0 

Absolvent vysoké 

školy 

26 11 1 0 0 

Zdroj: Vlastní 

Respondenti nejčastěji volili variantu s návštěvností 1x měsíčně či 2x měsíčně. Převládala 

první varianta, avšak o pouhé jedno procento. Pouhých 8 respondentů ze sta uvedlo, ţe 

zařízení navštěvují 1x týdně a 5 dotázaných potvrdilo, ţe častěji neţ 1x týdně. Vše výše 

uvedené potvrzuje následující graf. 
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Graf č. 4.3: Přehled odpovědí na otázku: „Jak často nakupujete v tomto fast foodu?“ 

 
Zdroj: Vlastní 

4. Máte nějaký vybraný produkt z nabídky podniku McDonald‘s, který preferujete před 

ostatními? 

Tabulka č. 4.4: Přehled odpovědí na otázku: „Máte nějaký vybraný produkt z nabídky 

podniku McDonald‘s, který preferujete před ostatními?“ 

 Ano Ne 

Počet odpovědí 65 35 

Základní 0 0 

Střední odborné bez 

maturity  

14 2 

Středoškolské 

vzdělání ukončené 

maturitou 

22 18 

Vyšší odborné 

vzdělání 

3 3 

Absolvent vysoké 

školy 

21 17 

Zdroj: Vlastní 

Při dotázání na případnou oblíbenost některého z výrobků fast foodu uvedla většina 

respondentů (65 osob), ţe mají oblíbené některé produkty z celkové nabídky. 35 dotázaných 

naopak volilo odpověď, ţe nikoliv.  
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Graf č. 4.4: Přehled odpovědí na otázku: „Máte nějaký vybraný produkt z nabídky podniku 

McDonald‘s, který preferujete před ostatními?“ 

 
Zdroj: Vlastní 

5. Jaký konkrétní produkt preferujete před ostatními? 

Tabulka č. 4.5: Přehled odpovědí na otázku: „Jaký konkrétní produkt preferujete před 

ostatními?“ 

  Saláty Dezerty Cheesbur

ger 

Hranolky BigMac McWra

p 

Sendviče jiné  

Počet 

odpovědí 

19 4 28 25 11 0 13 0 

Základní 0 0 0 0     0 0 

Střední 

odborné 

bez 

maturity  

0 0 7 9 0 0 0 0 

Středoškols

ké vzdělání 

ukončené 

maturitou 

3 3 11 14 3 0 6 0 

Vyšší 

odborné 

vzdělání 

1 1 2 2 0 0 0 0 

Absolvent 

vysoké 

školy 

15 0 8 0 8 0 7 0 

Zdroj: Vlastní 
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V rámci zkoumání oblíbenosti některých produktů stravovacího zařízení vyplynulo, ţe 

nejoblíbenějším produktem jsou: cheesburger (28%), hranolky (25%), saláty (19%). Menší 

podíl jiţ měly varianty odpovědí: sendviče (13%) či BigMac (11%). Výsledky dotazování 

shromaţďuje následující graf. 

Graf č. 4.5: Přehled odpovědí na otázku: „Jaký konkrétní produkt preferujete před 

ostatními?“ 

 
Zdroj: Vlastní 

6. Jste spokojen/a s nabídkou produktu společnosti McDonald‘s? 

Tabulka č. 4.6: Přehled odpovědí na otázku: „Jste spokojen/a s nabídkou produktů 

společnosti McDonald‘s?“ 

  Spokojen/a Spíše 

spokojen/a 

Spíše 

nespokojen/a 

Nespokojen/a 

Počet odpovědí 52 35 3 10 

Základní 0 0 0 0 

Střední odborné bez 

maturity  

0 16 0 0 

Středoškolské vzdělání 

ukončené maturitou 

36 0 3 1 

Vyšší odborné vzdělání 3 1 0 2 

Absolvent vysoké školy 13 18 0 7 

Zdroj: Vlastní 
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Další otázka v dotazníku se zaměřuje na spokojenost dotazovaných osob v souvislosti 

s portfoliem podniku. V tomto směru se objevilo pozitivní hodnocení. Je tedy patrné, ţe 

zákazníci podniku určitě nepostrádají některé produkty, které nabízí případná konkurence. 

Podnik tedy dostatečně pokrývá poptávku na trhu. Tento fakt dokládám tabulkou. 

Graf č. 4.6: Přehled odpovědí na otázku: „Jste spokojen/a s nabídkou produktu společnosti 

McDonald‘s?“ 

 
Zdroj: Vlastní 

7. Jak hodnotíte jednotlivé složky služeb podle své poslední návštěvy ve fast foodu? 

Poslední otázka dotazníku se zaměřuje na hodnocení samotné kvality sluţeb z různých 

hledisek. Celkem se skládá z šesti sloţek. Jedná se o kvalitu jídla, velikost porce, 

profesionalita servisu, čistota prostředí, atmosféra zařízení a připravenost zařízení na dětského 

návštěvníka. Respondentům bylo nabídnuto hodnocení v rozmezí hodnoty 1 aţ 5. Číslo jedna 

označuje nejlepší hodnocení a naopak 5 nejhorší. Hodnocení respondentů prezentuje 

následující tabulka.  
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Tabulka č. 4.7: Přehled odpovědí na otázku: „Jak hodnotíte jednotlivé služky služeb podle své 

poslední návštěvy ve fast foodu?“ 

Složka/Hodnocení 1 2 3 4 5 

Kvalita jídla 53 34 0 3 10 

Velikost porce 49 36 5 0 10 

Profesionalita servisu 41 37 10 0 12 

Čistota prostředí 63 34 3 0 0 

Atmosféra zařízení  63 34 3 0 0 

Připravenost zařízení na 

dětského návštěvníka 

41 34 4 7 14 

Zdroj: Vlastní 

Výše uvedené hodnoty byly pro potřeby celkové prezentaci sčítány a pomocí prostého 

aritmetického průměru převedeny do následujícího grafu, ve kterém nejniţší hodnota 

představuje nejlepší hodnocení a naopak nejvyšší číslo prezentuje nejhorší hodnocení. 

Graf č. 4.7: Přehled odpovědí na otázku: „Jak hodnotíte jednotlivé služky služeb podle své 

poslední návštěvy ve fast foodu?“ 

 
Zdroj: Vlastní 

Vyhodnocení celkových výstupů výzkumu v souvislosti s potvrzováním či vyvracením 

hypotéz je podrobněji analyzováno v následující podkapitole. 
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4.2 Interpretace výsledků 

Základním úkolem marketingového výzkumu bylo zjistit, jaké jsou nedostatky 

způsobující nespokojenost zákazníků. Tento cíl byl rozpracován do třech dílčích, které byly 

zformulovány v úkol potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. Hypotézy se věnovaly 

spokojenosti většiny zákazníků po návštěvě fast foodu, existenci přímé vazby mezi jejich 

spokojeností a úrovní dosaţeného vzdělání a hodnocení kvality servisu.  

S první hypotézou („Minimálně 70% zákazníků je po návštěvě fast foodu spokojena.“) 

souvisely otázky č. 9. a 10. Nejprve byl kladen důraz na celkovou spokojenost s nabídkou fast 

foodu, a poté se analýza spokojenosti zaměřila na jednotlivé sloţky sluţeb. Tato hypotéza po 

analýze zjištěných dat byla potvrzena, neboť 52% dotázaných byla se sluţbami spokojena a 

dalších 35% respondentů spíše spokojena. Pokud se na strukturu odpovědí podíváme 

podrobněji, zjistíme, ţe kladně odpovídali především absolventi středních škol s maturitou a 

naopak nejvyšší podíl negativního hodnocení se objevilo u absolventů vysokých škol.  

Další otázka, která se zabývá tímto problémem, je hodnocení jednotlivých sloţek tvořící 

celkovou sluţbu pro zákazníka. Nejkladnější hodnocení se objevilo především u atmosféry 

zařízení a čistoty prostředí. Naopak nejhorší hodnota se objevila u připravenosti zařízení na 

dětské návštěvníky. Z celkového hlediska však byla hypotéza potvrzena, neboť u všech 

poloţek zabíralo vyuţití hodnoty 1 a 2 přes 70%.  

V rámci druhé hypotézy byly do dotazníku dosazeny otázky, které byly zmiňovány 

v předcházejícím textu, a dotaz na nejvyšší stupeň dosaţeného vzdělání. Spokojený postoj 

zaujímal nejvýraznější podíl u osob se středoškolským vzděláním s maturitou a naopak 

nespokojenost se objevila především u absolventů. V této skupině sice nezabírali nespokojené 

osoby většinu, avšak jednalo se o nejvýraznější podíl ze všech tříd. Absolventi středního 

odborného studia bez maturity zaujímali spíše spokojený postoj a respondenti s vyšším 

odborným vzděláním byli převáţně spokojeni. Druhá hypotéza byla tedy také potvrzena, 

neboť výzkum prokázal, ţe vysokoškoláci jsou více kritičtí a náročnější, naopak středoškoláci 

jsou méně kritičtí a vystupují s menšími nároky. S růstem vzdělání tedy roste i náročnost a sílí 

kritický postoj. 
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Poslední hypotéza zněla: „Většina respondentů nejhůře hodnotí kvalitu servisu.“. Touto 

oblastí se zabývá otázka číslo 10, kde jsou podrobně hodnoceny jednotlivé sloţky nabízených 

sluţeb. Na základě grafického znázornění struktury odpovědí a přehledové tabulky jasně 

vyplývá, ţe hypotéza nebyla výzkumem potvrzena. Tato sloţka byla vyhodnocena jako druhá 

nejhorší. Jako nejhorší sloţka byla uvedena připravenost zařízení na dětského návštěvníka.  

Marketingový výzkum přinesl výsledné zjištění, ţe zákazníci zařízení jsou převáţně se 

sluţbami a produkty spokojeni. Z některých odpovědí sice vyplynulo několik nedostatků, 

které by však neměly v konečném důsledku ohroţovat podnik a ovlivňovat celkovou 

poptávku po jeho nabídce. Určité projevy nespokojenosti se objevily především v souvislosti 

se servisem, připraveností na dětského návštěvníka a velikostí porcí jednotlivých pokrmů. 

Těmito nedostatky se proto bude zabývat následující kapitola, která se věnuje návrhům 

k implementaci.  
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5. Návrhy a doporučení 

Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno několik nedostatků. Mezi nejvýraznější 

patřila oblast profesionality servisu a připravenost zařízení na dětského návštěvníka. Další 

úrovní, v rámci níţ nebylo zjištěno aţ tak záporné hodnocení, byla velikost porce a kvalita 

jídla. Podnik by se tedy měl zaměřit na tyto oblasti a soustředit se na případné návrhy k další 

implementaci. Z tohoto důvodu se i tato práce věnuje návrhům a doporučením určeným 

k implementaci.  

První návrhy se tedy soustředí na nejhorší hodnocenou část – připravenost na dětského 

návštěvníka. Tato výtka se nejvíce dotýká nabídky produktů, které nejsou příliš zaměřeny na 

děti s hodně nízkým věkem. Sloţení portfolia příliš neodpovídá potřebám dítěte předškolního 

věku. V nabídce zcela chybí pokrmy, které by této skupině mohly být nabízeny. Vedení by se 

tedy mělo zaměřit na rozšíření nabídky i o tyto produkty. 

Další vytýkanou věcí je nízká profesionalita servisu. Tento fakt mohl být determinován 

nízkou motivací pracovníků, kteří přicházejí do styku se zákazníky. Vedení podniku by tedy 

mělo posílit a zefektivnit motivaci. Nejedná se však pouze o finanční podobu. Bylo by vhodné 

zlepšit i komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými. Motivace by měla nabývat i podobu 

slovního hodnocení od nadřízených k podřízeným. 

Horší hodnocení se objevilo i v souvislosti s velikostí porce. V tomto případě se jedná 

především o poměr ceny a kvantity. Vedení by se mělo zaměřit na sníţení ceny či navýšení 

porce. Vlivem i současných událostí by tento nástin znepokojení neměl být opomíjen. 

Konkurence v tomto oboru je výrazná, a to by mohlo i dosti negativně ovlivnit poptávku.  

S výše uvedeným problémem souvisí i další oblast – kvalita jídla. Někteří respondenti 

negativně ohodnotili právě tuto poloţku. Jedná se o obdobnou situaci jako v předcházejícím 

odstavci. Někteří respondenti nemusí být spokojeni s poměrem ceny a kvality jídla. Například 

se jedná o podíl masa v pokrmech či čerstvost surovin. Vedení by se tedy mělo zaměřit na 

tento problém a zavést opatření v souvislosti se zlepšováním kvality pouţívaných surovin.  
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Závěr 

Tématem bakalářské práce bylo zpracovat hodnocení spokojenosti zákazníků ve fast 

foodu McDonald‘s v Ostravě - Porubě. Tento úkol byl naplněn pomocí marketingového 

výzkumu, který se zaměřil na zhodnocení stanovených hypotéz. Na tento krok navazovala 

prezentace a sestavení návrhů a doporučení pro další implementaci.  

Pro takto realizovaný cíl bylo základní sestavit kompletní teoretickou část, která 

seznamovala s celou problematikou. Text se zaměřil na definici pojmu zákazník a s ním 

spojené zákaznické spokojenosti. O tuto část se opírala následná metodika samotného 

marketingového výzkumu, která rozpracovala základní cíl výzkumu a charakteristiku oblasti 

problému.  

Po sestavení metodiky jako přípravné fáze před jeho realizací následuje vlastní analýza 

spokojenosti zákazníka, tedy vlastní výzkum. Pro jeho lepší prezentaci bylo přikročeno 

k výsečovým grafům, které výborně prezentovaly zjištěná fakta o spokojenosti zákazníků. 

Jedinou výjimku tvořila otázka, která se věnovala hodnocení jednotlivých sloţek tvořících 

kompletní sluţbu. Pro tyto účely byl vybrán pruhový graf, kde byla všechna hodnocení vedle 

sebe pro lepší srovnání. Dotazníků bylo celkem rozdáno 100. Návratnost vyplněných 

dotazníků byla 100%. Po zpracování získaných dat a jejich analýze byl prezentován fakt, ţe 

zákazníci jsou obecně spokojeni s kvalitou fast foodu a jeho produktů. Tento fakt potvrzuje i 

rostoucí poptávka a trend trţeb podniku. Existují však určité nedostatky, které marketingový 

výzkum odhalil. Především se jednalo o připravenost podniku na návštěvu dětských klientů. 

Horší hodnocení získalo zařízení také v oblasti profesionality obsluhy. V tomto případě je 

třeba se tedy zamyslet nad motivací pracovníků, kteří přímo přicházejí do styku se 

zákazníkem. 
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