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Abstrakt: 

Má bakalářská práce se zabývá problematikou měření a hodnocení spokojenosti zákazníků, 

základními pojmy a metodami měření spokojenosti. Cílem mé bakalářské práce je hodnocení 

spokojenosti zákazníků ve firmě Ostravská těžební a.s, které jsem prováděla pomocí 

dotazníků poskytnutých 

 firmou. 

Abstract: 

My thesis deals with the measurement and evaluation of customer satisfaction, basic concepts 

and methods of measuring satisfaction. The aim of my thesis was to evaluace customer 

satisfaction in Ostrava mining company and that I conducted using the questionnaires 

provided by the company. 

Klíčová slova: zákazník, spokojenost, loajalita, modely měření spokojenosti zákazníků, 

EPSI 

Key words: customer, satisfaction, loyalty, customer satisfaction measurement models, 
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Úvod 

V dnešní době patří měření spokojenosti zákazníků k jednomu z nejdůležitějších 

procesů ve firmě. Zákazníci jsou pro každou organizaci velmi důležití a firmy se snaží 

veškerým požadavkům zákazníka vyhovět tak, aby byli maximálně spokojeni. Měření se 

může provádět ve všech odvětvích obchodování. Měření spokojenosti zákazníků provádíme 

zejména kvůli zpětné vazby. Měření spokojenosti zákazníků lze provést jak ve velkých, 

středních, tak i malých firmách za použití nejrůznějších metod a nástrojů. V současné době se 

zákazník stává důležitým partnerem obchodních vztahů a podnikatelské činnosti. Proto by se 

všechny firmy měly svým zákazníkům dostatečně věnovat, znát jejich přání a požadavky a 

vědět, jak dosáhnout jejich spokojenosti.  

 Získání nového zákazníka je pro firmu ve většině případů mnohem nákladnější než si 

udržet toho stávajícího zákazníka. To že jsou naši zákazníci spokojeni s našimi výrobky či 

službami neznamená, že u nás zůstanou a budou loajální, ale mohou kdykoliv odejít ke 

konkurenci. V dnešní době je těžké udržet se na trhu a hlavně udržet si své zákazníky. I firmy, 

které jsou si jisté spokojeností svých zákazníků, by měly o své zákazníky stále pečovat, 

vyhodnocovat jejich chování, naslouchat jejich přáním či stížnostem a snažit se vždy 

zákazníkům maximálně vyhovět. Ve firmě neexistuje stoprocentní zlepšení, jelikož je vždy co 

zlepšovat. Snaha o spokojenost zákazníků by měla být snahou trvalou a ne pouze snahou 

dočasnou. 

V mé bakalářské práci se budu zabývat měřením spokojenosti zákazníků u firmy 

Ostravská těžební a.s., která mi také poskytla informace a podklady pro zpracování mé 

+bakalářské práce.  Má bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické 

části jsem se snažila vysvětlit základní pojmy týkající se spokojenosti zákazníků, loajality a 

metodiky měření spokojenosti zákazníků. V praktické části jsem nejdříve uvedla pár 

informací o firmě, poté představila dotazník a následně provedla samotné měření spokojenosti 

zákazníků. Otázky obsažené v dotazníku jsem zpracovala pomocí sloupcových grafů, poté 

vyhodnotila a okomentovala. Na základě výsledků jsem navrhla nápravná opatření, které 

povedou ke zlepšení a zvýšení spokojenosti zákazníků ve firmě. Dále jsem změnila strukturu 

a obsah dotazníku. 
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1 Definice základních pojmů 

 Na začátek si definujeme některé důležité pojmy týkající se měření spokojenosti 

zákazníků a vysvětlíme si, jaké důležité kroky je třeba dodržet ke stanovení spokojenosti. 

Mezi nejdůležitější pojmy patří pojem zákazník, zaměření na zákazníka, spokojenost 

zákazníka a loajalita zákazníka. 

 

1.1 Zákazník 

Existuje mnoho definic, které objasňují tento pojem. Zákazník je někdo, kdo používá 

zaplacené produkty jednotlivce nebo organizace. Zákazníci mohou být rozděleni do dvou 

hlavních skupin: 

a) interní zákazníci – zde patří zaměstnanci firmy, např. dělníci, dispečink, doprava, 

spolupracující provozy apod. 

b) externí zákazníci – zde patří zákazníci z jiných organizací 

Zákazníci jsou ti nejdůležitější lidé, ať už přijdou do kanceláře, přijdou osobně, pošlou 

dopis nebo zavolají. Zákazníci nejsou závislý na nás, ale my jsme závislí na nich. Zákazníci 

pro nás neznamenají přerušení práce, ale jsou smyslem naší práce. Tím, že je obsluhujeme, 

jim prokazujeme laskavost a naopak oni prokazují laskavost nám, tím, že nám dávají možnost 

je obsluhovat. Zákazníci nestojí mimo naší práci, ale naopak jsou její součástí. Zákazníci 

nejsou jen statistickými čísly, ale jsou to lidé z masa a kostí, kteří cítí a prožívají stejně jako 

my, a mají podobné předsudky a náklonnosti. Nikdo ještě nevyhrál spor se zákazníkem. 

Zákazníci k nám chodí se svými touhami a naším úkolem je naložit s nimi k oboustranné 

spokojenosti. Zákazníci určují, která firma a kteří zaměstnanci budou úspěšní. [3] 

 

1.2 Zaměření na zákazníka 

Snahou každé firmy je udržet si stávající zákazníky a získat nové. Proto je vytvořen a 

využíván systém pro shromaždování, vyhodnocování a využití informaci od zákazníků a 

ostatních zainteresovaných stran. V tomto systému se zabývá především: 

- identifikaci potřeb zákazníka 

- identifikaci a posuzování konkurence na trhu, 
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- identifikaci příležitosti ke zlepšování. 

Výstupy z informačního systému jsou využívány pro nejrůznější analýzy zákaznických potřeb 

a očekávání, situaci na trhu a aktualizaci strategie firmy. Samozřejmostí je sledování 

zákonných předpisu, týkajících se předmětu činnosti firmy a plnění jejich požadavku. 

 

1.3 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost může být definována jako subjektivní pocit člověka o naplnění jeho 

potřeb a přání. Ta jsou daná zkušenostmi, očekáváním, osobností a také prostředím. 

Zákazník je spokojený v tom případě, když funkční vlastnosti výrobku nebo služby naplní 

jeho očekávání. Jestliže funkční vlastnosti nenaplní očekávání, je zákazník nespokojený a 

zklamaný.[5] 

Spokojenost je v dnešní době velice důležité a často používané slovo. Je to jakýsi 

souhrn pocitů, který vyvolává rozdíl mezi tím  co bychom chtěli a tím čeho dosáhneme. 

Rozdíl mezi našimi požadavky a vnímanou realitou. V normě ISO 9000 je napsané, že 

„Spokojenost je vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavku“. Norma ČSN 

EN ISO 9000 uvádí také definici pojmu „spokojený zákazník“ jako vnímání zákazníka 

týkající se stupně splnění jeho požadavků“.[1] Požadavky zákazníka jsou kombinací jeho 

vlastních potřeb a jeho očekávání. 

V závislosti na povaze těchto rozdílů lze definovat tři základní stavy spokojenosti: [2] 

- tzv. potěšení zákazníka, je charakterizované tím, že realita a poskytnutá hodnota převyšuje 

původní představy a očekávání. Zákazník je jednoduše více než spokojen s tím, co obdržel, a 

jeho potřeby a očekávání byly realitou překonány,  

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

cítí, že všechny jeho požadavky byly nákupem a používáním produktu uspokojeny,  

- limitovaná spokojenost, kdy už vnímaná realita není shodná s původními požadavky 

zákazníka. Zákazník může být do určité míry spokojen, ale jeho spokojenost je nižší než v 

předchozích dvou stavech.  

Řešení nalézáme v zavedení pojmu „míra spokojenosti zákazníka”, která určuje měřitelnou 

úroveň zákazníkovi vnímání. Obecně by mělo platit, že  

MSZ = (X) 

MSZ …označení pro míru spokojenosti zákazníka  
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 X …definuje rozdíl mezi požadavky a reálnou hodnotu.  

Vysoká míra spokojenosti je jednou ze záruk věrnosti a loajality zákazníka. [2] 

Spokojenost zákazníka je emocionální reakce hodnotící rozdíl mezi předešlými 

zkušenostmi a tím, co se očekává od daného produktu nebo služby. Musíme uvěřit tomu, že 

spokojený zákazník bude  mít pozitivní vliv na naši firmu . [4] 

 

 

Obrázek 1-Model spokojenosti zákazníků [6] 

 

Minulé Současné Informace 

zkušnosti vlastní potřeby z okolí

a očekávání

X

Systém managementu jakosti dodavatele

NE

ANO

ZÁKAZNÍKEM VNÍMANÁ HODNOTA

POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA

Zákazník 

spokojen
Minulé 

zkušenosti

Loajalita  spokojenosti 

zákazníka

Ztráta 
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1.4 Loajalita zákazníka 

Pojem „loajalita zákazníka“ je definován jako způsob chování zákazníka, který se 

projevuje na trhu zejména dvěma důsledky: opakovanými objednávkami a pozitivními 

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

monitorováni spokojenosti vždy nepřihlížejí ke dvěma závažným objektivním okolnostem: 

dynamice trhu a rozsahu nabídky konkurence. Byly definovány tyto hlavní faktory loajality 

zákazníků v konkurenčním prostředí: [2] 

 Potěšení (tj. více než spokojenost) zákazníka, 

 Naprostá spokojenost zákazníka, 

 Pozice dodavatele na trhu, 

 Míra vzájemné závislosti dodavatele a zákazníka, 

 Setrvačnost a pohodlnost zákazníka  

Loajální zákazník je často definován jako ten, kdo od nás kupuje nebo využívá 

služby pravidelně. Pokud jste letecká společnost, jsou věrní zákazníci obvykle definování 

jako ti, kterým se hromadí letecké míle. Pokud jste obchod s potravinami, květinářství 

nebo kavárna, možná jsou věrní zákazníci ti, kteří žijí v pěší zóně nebo snadné dojezdové 

vzdálenosti. Jejich loajalita k nám může být také řízena cenou a pohodlím. Ve skutečnosti 

však není dáno, že zákazníci, kteří se vracejí, znamenají věrné zákazníky.[7] 

 

1.5 Proč se měřením spokojenosti a loajality zákazníků zabývat? 

1) Postupy měření spokojenosti a loajality zákazníků jsou jednou z nejefektivnějších 

činností při uplatňování tzv. zpětné vazby v systémech managementu jakosti. Bez 

správné podpory podobné odezvy nemá žádná organizace v konkurenčním prostředí 

šanci na dlouhodobější přežití. 

2) Zkušenosti ukazují, že díky měření spokojenosti a loajality jsou organizace nuceny se 

začít seriózně zabývat zkoumáním současných i očekávaných požadavků svých 

zákazníků. 

3) Informace získané měřením spokojenosti a loajality a jejich dynamické 

vyhodnocování umožní vrcholovému vedení organizací poznat a sledovat i některé 

další ukazatele výkonnosti a ukazatele ekonomických výsledků. 
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4) Vývoj míry spokojenosti a loajality zákazníků by měl být jedním z důležitých impulsů 

pro procesy neustálého zlepšování. [17] 

 

Měření spokojenosti zákazníků je velmi důležité, neboť je velmi pravděpodobné, že 

spokojený zákazník si zakoupí naše zboží i v budoucnosti. Naproti tomu nespokojený 

zákazník se zpravidla příště obrátí na naši konkurenci a navíc sděluje své pocity mnoha 

dalším lidem. Proto může dojít ke ztrátě dalších existujících nebo potenciálních zákazníků. Je 

známým jevem, že nespokojený zákazník sděluje své pocity mnohem většímu množství lidí 

než zákazník, který je spokojený. Často ale přitom neuplatňuje reklamace. Proto jakékoliv 

názory a stížnosti zákazníků jsou pro podniky cennou informací pro další zlepšování jakosti. 

[17] 

Důvodů, proč se sledováním a měřením spokojenosti zákazníků věnovat, lze nalézt 

celou řadu. Není to pouze na firemní, ale i na nadpodnikové úrovni. Hlavním důvodem na 

firemní úrovni je dopad spokojenosti zákazníků na finanční výsledky firmy. Na nadpodnikové 

úrovni jde v prvé řadě o vytvoření měřítka pro srovnání firem (indexy spokojenosti 

zákazníků) a vytvoření nástroje pro prognózy trendů. Indexy spokojenosti zákazníka se ve 

světě široce využívají, a to nejen na úrovni podnikové, ale také oborové, odvětvové a národní 

úrovni.  [17] 

Složitý vztah mezi spokojeností a loajalitou zákazníků můžeme vidět na tzv. matici 

spokojenosti a loajality (obrázek 2). Pomocí ní můžeme vymezit určité typické skupiny 

zákazníků: [2] 

Skokani-jsou ti, kteří se díky velké konkurenční nabídce, malé rozdílnosti v hodnotě pro 

zákazníka a nezatíženosti stereotypy snaží velmi často měnit značku nakupovaných produktů 

Králové-jsou ti, pro které je míra spokojenosti ztotožněna s jejich věrností dosavadnímu 

dodavateli. Chování králů je podmíněno vysokou hodnotou pro zákazníka a vysokou 

loajalitou ze strany dodavatele. Skupina králů zaručuje vynikající ekonomické výsledky 

organizace. 

Běženci-jsou to většinou nespokojení zákazníci, kteří mají více možností nabídky na trhu. 

Tyto zákazníky můžeme označit za ztracené. 
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Vězňové- to jsou zákazníci, kteří díky svému stereotypnímu chování, neexistující konkurence či 

strachu z vysokých nákladů při změně dodavatele, zůstávají věrnými klienty, i když nejsou úplně 

spokojeni. 

Indiferentní, nerozhodní zákazníci- jsou ti zákazníci, jejichž chování nelze předvídat. 

Představují obtížnou skupinu z hlediska plánování.  

 

Obrázek 2- Matice spokojenosti a loajality [2] 

 

1.6 Hlavní požadavky na systémy managementu jakosti 

Pro potřeby této bakalářské práce je nutné si nejprve připomenout některé hlavní požadavky 

kladené na systémy managementu jakosti. Vedení organizace by si mělo ještě před vlastním 

zavedením systému managementu ujasnit, které hlavní procesy s ohledem na charakter 

organizace a produktu do tohoto systému zahrne. Jako minimum procesů se jeví struktura 

podle normy ISO 9001:2000. Základem norem ISO 9001:2000 a ISO 9004:2000 je 

skutečnost, že SMJ už nebudou považovány za množinu prvků, ale za soustavu navazujících 

procesů. (Tab. 1) 
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ISO 9001:2000 např. uvádí tyto základní požadavky na SMJ jakékoliv organizace: [2] 

- musí identifikovány procesy nutné pro SMJ, 

- musí být určeny sekvence a vzájemné vazby těchto procesů, 

- musí být určena kritéria a metody potřebné k zajištění efektivního řízení a vykonání 

těchto procesů, 

- musí být zajištěna dostupnost všech zdrojů a informací nutných k vykonávání a 

monitorování procesu, 

- tyto procesy musí být monitorovány, měřeny a analyzovány, 

- musí být realizovány takové činnosti, které jsou nutné k dosahování plánovaných 

výsledku a neustálého zlepšování těchto procesů.  

 

Systém managementu jakosti podle ISO 9000:2000 

 

Podle ISO 9001 

 

Podle ISO 9004 

    

4.1 Všeobecné požadavky 

4.2 požadavky na 

dokumentaci 

4.2.1 Všeobecné 

4.2.2 Příručka jakosti 

4.2.3 Řízení dokumentu 

4.2.4 řízení záznamu 

 

 

4.1 Management systému a procesu 

4.2 Dokumentace 

4.3 Použití zásad managementu jakosti 

 

Tabulka 1-Členění kapitol v normách ISO 9001:2000 a ISO 9004:2004 [2] 
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2 Metodika měření spokojenosti externích zákazníků 

Ke zvládnutí procesů měření a monitorování spokojenosti zákazníků by všechny 

organizace bez rozdílu velikosti a zaměření měly realizovat tyto kroky: [2] 

1. Definovat, kdo je pro firmu zákazníkem,  

2. Definovat požadavky zákazníků a znaky jejich spokojenosti,  

3. Návrh a tvorba dotazníků k měření spokojenosti zákazníků,  

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

5. Výběr vhodné metody sběru dat,  

6. Vyhodnocování dat o spokojenosti zákazníků,  

7. Využití výsledků měření spokojenosti jako vstupů pro procesy zlepšování.  

 

2.1 Definování, kdo je pro firmu zákazníkem 

V první řadě je nutné vyjasnit si pojem zákazník. Každá organizace má z pravidla dvě 

základní skupiny zákazníků; interní a externí. Interními zákazníky jsou zaměstnanci firmy, a 

mezi externí zákazníky řadíme: [1] 

 Zprostředkovatele, např. velkosklady, 

 Odběratele (což pro výrobce elektromotorů mohou být např. organizace vyrábějící 

pračky) a  

 Koneční uživatelé produktů, tj. různých výrobků a služeb.  

Na začátku si musí organizace nejprve vyjasnit, u kterých skupin zákazníků bude 

měření jejich spokojenosti provádět. Definování zákazníků bude mít vliv nejen na náklady 

spojené s měřením spokojenosti, ale i na všechny další aktivity, které souvisí s tímto 

měřením. Z na první pohled jednoduché etapy se tak definování zákazníků stává jednou 

z klíčových činností uvnitř organizace, a to  bez ohledu na to, jaké druhy produktů dodává. [2] 

 

2.2 Definovat požadavky zákazníků a znaky spokojenosti 

Dle Kana lze požadavky zákazníka můžeme rozdělit do tří základních skupin 

požadavků, ovlivňující zákazníkovu spokojenost, a to: [1] 
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 bonbónky, což je malá skupina požadavků, pro které je typické to, že když je 

zákazník nedostane nebo nevyužije, nesníží to jeho reálnou nespokojenost, 

příkladem může být nabídka občerstvení u obuvníka, když zákazník čeká na 

okamžitou opravu, 

 samozřejmosti, což je velká skupina požadavků souvisejících s plněním funkcí 

daného produktu, příkladem může být, že zákazník očekává od vysavače, že 

pomůže odstranit prach a špínu z podlahy, 

 

 nutnosti, což je malá skupina požadavků, pro které je charakteristické to, že 

v nejlepším případě nevedou k nespokojenosti zákazníka. 

Na následujícím obrázku 3 je graficky znázorněn Kanův model spokojenosti 

zákazníka a míra jeho dosažení:[1] 

 

 

Obrázek 3- Kanův model spokojenosti zákazníka [1] 
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a) BOMBÓNKY – je malá skupinka požadavků, pro které je typické to, že když je 

zákazník nedostane, nebo nevyužije, nesníží to jeho spokojenost. Naopak ale dostane-li je, 

zažije zákazník stav příjemného potěšení nad tím, co mu bylo poskytnuto. Mají tedy 

nejsilnější vliv na spokojenost zákazníků. Jejich naplnění vede k více než proporcionálnímu 

nárůstu spokojenosti. 

b) SAMOZŘEJMOSTI – je velká skupina požadavků souvisejících s plněním funkcí 

daného produktu. U těchto požadavků lze vysledovat lineární závislost jejich naplnění a 

spokojenosti zákazníků – čím více je požadavek splněn, tím spokojenější je zákazník. 

c) NUTNOST – je malá skupina požadavků, pro které je charakteristické to, že v 

nejlepším případě nevedou k nespokojenosti zákazníka. Jejich splnění má jen malý vliv na 

spokojenost – jde o základní kritéria produktu. Mohou být spojeny s legislativně stanovenými 

požadavky, např. s hladinou hlučnosti, dobou spotřeby potravin apod., jejich neplnění vede 

obvykle k vysoké nespokojenosti a ke ztrátě zákazníků. [1] 

Znaky spokojenosti = podmnožina znaků jakosti 

Znaky spokojenosti se člení na: [1] 

• měřitelné (kvantitativní, parametry) – např. výkon, rychlost 

• neměřitelné (kvantitativní, atributy) – např. chuť, módnost, pohodlí 

Znaky spokojenosti jsou takové znaky produktu, které zajišťují, že požadavky 

zákazníků budou splněny a navíc bezprostředně a významně ovlivňují pocity a vnímání 

zákazníka v souvislosti s nákupem a využíváním produktů. To znamená, že ne všechny znaky 

jakosti produktů budou zároveň i znaky spokojenosti, protože např. o mnohých technických 

parametrech produktů zákazníci nemusí mít ani tušení. Tyto znaky tak můžeme chápat jako 

podmnožinu znaků jakosti a u každého druhu produktu budou odlišné.[1] 

Pro definování znaků spokojenosti zákazníků (stejně jako u určení požadavků 

zákazníků) lze využít v praxi dvě základní metody: [2] 
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2.2.1 Metoda rozvoje znaků jakosti 

Podstatou metody rozvoje znaků jakosti je to, že aktivními účastníky nejsou reální ani 

potenciální zákazníci, ale zaměstnanci organizace, která daný produkt vyrábí a dodává. Jde o 

metodu nenáročnou na zdroje i náklady, rychle aplikovatelnou, nicméně výsledky jsou 

mnohem méně objektivní než v případě metod naslouchání hlasu zákazníků. 

Výhodou této metody je její finanční nenáročnost. Zdroje i náklady jsou nízké. Firma získá 

určitý soubor vygenerovaných požadavků, které dotazovaní vymyslí. K využití této metody 

se  používá podpůrných metod jako je například brainstorming nebo afinitní diagram.[2] 

 

Brainstorming je metoda řízení firmy, která podporuje vznik nových nápadů. Když se 

aplikuje správným způsobem, dosáhne se jejím použitím při řešení jednoduchých 

problémů dobrých výsledků. Metoda je úspěšná, protože nápady má téměř kdokoliv a skoro 

každý může být tímto způsobem povzbuzen k novým nápadům aspoň desetkrát rychleji a 

kreativněji než obyčejně. [8] 

Afinitní diagram je vhodným nástrojem pro vytvoření a uspořádání různorodých 

námětů, týkajících se určitého problému. Pomocí afinitního diagramu se tyto náměty rozdělují 

do přirozených skupin, které objasňují strukturu řešených problémů. Zpracování afinitního 

diagramu umožňuje v relativně velice krátkém čase získat a uspořádat spoustu cenných 

námětů.Tvorba afinitního diagramu probíhá v týmu a při jeho zpracování se uplatňuje 

zejména intuitivní myšlení. Složení týmu by mělo přibližně korespondovat s řešenou 

problematikou, je však vhodné tým doplnit i o „neodborníky“. [13] 

2.2.2 Metoda naslouchání hlasu zákazníků 

Charakteristickým prvkem metod naslouchání hlasu zákazníků je fakt, že zde 

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

zda jde o zákazníky vlastní či zákazníky konkurence. Na první pohled jednoduchý a 

srozumitelný proces definování požadavků a znaků jejich spokojenosti se může někdy v praxi 

komplikovat tím, že organizace nemá vyjasněno, kdo je pro ni zákazníkem, nedokáže dobře 

transformovat mnohdy i laická vyjádření zákazníků do jazyka techniků. K těm vhodným 

metodám naslouchání hlasu zákazníků bezesporu patří: [2] 
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- Diskuse v ohniskových skupinách,  

- Přímá interview s jednotlivci,  

- Dotazníková metoda,  

- Metoda kritických událostí.  

2.2.2.1 Přímá interview s jednotlivci  

Interview má podobu rozhovoru tazatele s jedním respondentem. Tazatele zde klade 

jednotlivým účastník dotazy podle předem vytvořených schémat (dotazníků) tak, aby 

výsledkem byl pokud možno ucelený seznam požadavků, znaků jejich spokojenosti. 

Osobní rozhovor otázky by měl trvat maximálně jednu hodinu a tazatel může pomoci 

dotazovaným rozvíjet jejich názory kladením dodatečných, nepřipravených otázek.  

 

2.2.2.2 Diskuse v ohniskových skupinách  

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

potenciálních zákazníků. Účastníky ohniskové skupiny (je nutné věnovat zaslouženou 

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

souboru požadavků, znaků spokojenosti.  

Úloha moderovaná je velmi důležitá: musí účastníky podporovat a motivovat k takové 

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

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

dvě hodiny a moderátor musí všechny výsledky diskuse zaznamenávat.  

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

prostor k definování svých názorů.  

 

2.2.2.3       Dotazníková metoda  

Vzorku zákazníků je zaslán předem vytvořený dotazník, jenž musí být konstruován 

tak, aby umožnil po zpracování údajů poznání souboru požadavků zákazníků a znaků 

jejich spokojenost se zamýšleným produktem.  

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

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

rozvíjet.  
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2.2.2.4       Metoda kritických událostí  

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

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

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

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

jednoznačná, aby neumožňovala rozdílnou interpretaci. Vybere se minimálně 20 

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

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

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

informace o spokojenosti zákazníků. [2] 

 

2.3 Návrh a tvorba dotazníků pro měření spokojenosti zákazníků 

Dotazníky představují nejpoužívanější nástroj aplikace principu zpětné vazby. Buď 

jsou využívány jako nástroj nepřímého kontaktu se zákazníky nebo jako základní pomůcka 

tazatelů při metodách přímého styku, např. rozhovorech. Proto je nutné věnovat adekvátní 

pozornost jejich přípravě. Tvorba dotazníků by měla zahrnovat tyto kroky: [1] 

 Definování otázek pro dotazníky 

 Volba vhodného formátu dotazníku 

 Popis vstupních informací pro dotazované 

 Definitivní uspořádání dotazníků  

2.3.1 Definování otázek pro dotazníky 

Otázky, které se objeví v dotazníku by měly s dostatečnou přesností umožnit analýzu 

pocitů a tedy i názoru zákazníků spojených s jejich zkušenostmi s projevy všech výše 

vydefinovaných znaků spokojenosti. Tvůrci dotazníků by měli dodržovat určitá základní 

pravidla: [1] 

1. Každému definovanému znaku spokojenosti je nutné věnovat minimálně jednu 

samostatnou otázku 

2. Celkový počet otázek by přitom neměl překročit 15 

3. Formulace otázek musí být pro respondenty zcela srozumitelná a musí umožňovat 

jednoznačné odpovědi 
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4. Kromě otázek orientovaných na vnímání jednotlivých znaků spokojenosti se 

doporučuje uplatnit i několik otázek, které by umožnily zpracovávat data ve 

vymezených podskupinách, např. (muži, ženy, velcí odběratelé, malí odběratelé apod.)  

 

2.3.2 Volba vhodného formátu 

Volba vhodného formátu je velmi důležitým krokem zejména s ohledem na požadavky 

budoucí kvantifikace míry spokojenosti zákazníků. 

Jako použitelné se jeví pouze dva formáty: 

 formát checklistů – obsahují sadu vyhlášení, na které zákazník reaguje 

odpověďmi typu „ano“ - „ne“, resp. „souhlasím – „nesouhlasím“, 

 formát Likertův – nabízí širší možnost odstupňovaných odpovědí.  

Doporučuje se využívat pětistupňovou hodnotící škálu, kde první hraniční stupeň (např.: 1) 

znamená absolutně negativní hodnocení znaku spokojenosti zákazníků a opačný 

hraniční stupeň (např.: 5) absolutně pozitivní hodnocení znaku spokojenosti. 

 

 

Obrázek 4- Příklady Likertova formátu [2] 

 

2.3.3 Popis vstupních informací pro zákazníka 

Velmi důležitá je první stránka, a to jak její grafická úprava, tak především obsah 

úvodního textu. Úvodní text by měl zejména: [9] 

 

1. Vzbudit zájem respondenta, vysvětlit mu cíl výzkumu a význam jeho 

odpovědí pro řešení praktického problému, případně následný osobní 

prospěch z jeho vyřešení. 
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2. Apelovat na spolupráci dotazovaného, zdůraznit smysl jím poskytnutých 

informací, přesvědčit ho o významu vyplnění celého dotazníku a 

zodpovězení pokud možno všech otázek. 

3. Určit způsob vyplnění dotazníku – zda kroužkovat čísla kódů, křížkovat 

prázdné čtverečky nebo podtrhávat. 

4. Určit termín a způsob odevzdání (vrácení) dotazníku 

5. Ujistit respondenty o zachování anonymity – například tím, že zadavatel 

výzkumu nedostane jednotlivé vyplněné dotazníky, ale pouze sumarizované 

výsledky statistického zpracování 

2.3.4 Definitivní uspořádání dotazníků. 

Je vhodné, aby byl dotazník strukturovaný a optimálně zahrnoval 3 části: [10] 

 Otázky souhrnného charakteru 

 Otázky zaměřené na hodnocení míry spokojenosti s jednotlivými znaky 

 Všeobecné otázky segmentace zákazníků  

 

2.4 Stanovení velikosti výběru (vzorkování zákazníků) 

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

zkoumat jejich spokojenost, nebo jsou koncoví uživatelé anonymní. (např. cestující v 

dopravních prostředcích apod.). Proto je v takových situacích nutné realizovat výběr 

respondentů, označovaný někdy jako „vzorkování“ zákazníků. Vzorkováním zákazníků 

budeme rozumět proces výběru určitého počtu respondentů z celého známého objemu 

(souboru) zákazníků tak, aby byly garantovány na tomto výběru takové výsledky, jaké by 

přineslo zkoumání celého souboru zákazníků. V zásadě existují tři základní metody 

výběru:[2] 

a) Metoda census  

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

zjišťuje u všech zákazníků organizace. Dává nejvyšší úroveň spolehlivosti, je to však metoda 

vysoce nákladná. Používá se pokud má organizace omezený počet zákazníků, organizace 

záleží na názoru všech zákazníků a existuje databáze zákazníků. [2] 
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b) Metoda statistická 

Statistické nebo také pravděpodobnostní metody vzorkování vycházejí z poznatků 

teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Používá se náhodný výběr respondentů ze 

souboru zákazníků. Velikost vzorku se určuje statisticky. Možný způsob určení 

pravděpodobnosti toho, že vybraný soubor reprezentuje celý soubor zákazníků. Výsledky 

proto můžeme zevšeobecnit na celý soubor zákazníků. U této metody můžeme použit tři 

základní typy vzorkování:  

 Jednoduché vzorkování- každý zákazník má stejnou šanci, že bude ve výběru. 

Variabilita zjištěných hodnot v různých vzorcích.  

 Statistické vzorkování - v rámci každé skupiny má každý zákazník stejnou šanci,že 

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

 Víceúrovňové vzorkování - každá ze skupin má stejnou šanci být ve výběru. Náhodný 

výběr ve skupinách je účelný při velkém počtu zákazníků v těchto skupinách.[2] 

 

c) Metoda úsudková  

Výběr vzorku závisí hlavně na úsudku těch, kteří vzorkování provádějí. Tato metoda 

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

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

spolehlivý, data získaná na daném vzorku neodráží typické charakteristiky základního 

souboru. Tato metoda se používá tam, kde nelze použít metodu census, ani metodu 

statistickou. [2] 

 

2.5 Výběr vhodné metody sběru dat 

Tento krok, patří při tvorbě metodiky měření spokojenosti zákazníků k velmi důležitým. 

Výběr vhodné metody závisí především na: [2] 

 Rozsahu výběru respondentů 

 Uvolněných zdrojích pro měření spokojenosti zákazníků vrcholovým vedením 

 Technických možnostech organizace, resp. firmy, která sběr dat zajišťuje 

 Požadavcích na návratnost dotazníků, resp. odezvu zákazníků  
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V praxi se nabízí zejména tyto metody sběru dat o spokojenosti zákazníků: [2] 

a) Pomocí telefonu 

b) Pomocí klasické či elektronické pošty 

c) Využitím internetu 

d) Osobními rozhovory se zákazníky  

e) Metodou ,,pro forma‘‘, kdy zákazníci mají možnost reagovat na dotazníky při 

východech z obchodních center, po poskytnutí služby apod.  

2.6 Metody sběru výzkumných dat 

Rozlišujeme metody sběru sekundárních a primárních dat. Metody pro sběr 

kvantitativních a kvalitativních informací. 

Pro sběr primárních a sekundárních informací lze použít následující metody: [2] 

1. Kvantitativní metody 

Pomocí kvantitativních metod zjišťujeme odpovědi na otázky, jako např. kolik zákazníku je 

spokojeno s naším výrobkem, kolik zákazníku nakupuje v jakém obchodu. 

Příklady kvantitativních metod: 

- písemné dotazování – dotazování pomocí dotazníku posílaného poštou, anketa 

- dotazování prostřednictvím internetu – dotazování přes e-mail, webovou stránku 

- telefonické dotazování – telefonické dotazování s podporou nebo bez podpory 

počítače 

2. Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody se využívají v případech, kdy chceme zjistit zákazníkovy názory, motivy, 

či důvody určitého jednání. Tyto metody jsou používány také při vývoji či testování nových 

výrobku, kdy chce firma znát názory potenciálních zákazníků. Mezi nejčastěji používané 

kvalitativní metody patří: 

- skupinové diskuse – skupina odborníku nebo spotřebitelů pod vedením moderátora 

diskutuje o různých problémech či otázkách. Účelem je získání nových informací, názoru a 

podobně. Většinou se používají při vývoji a testování nových výrobků. 
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- brainstorming – většinou se realizuje ve skupině. Po stanovenou dobu se zapisují všechny 

nápady, které účastníci vysloví, a nehodnotí se v tuto chvíli. Po uplynutí této doby jsou 

nápady probírány a tříděny, až zůstane několik, které představují případné řešení problému. 

 

2.7 Vyhodnocování dat o spokojenosti zákazníků 

Soubor ISO 9000:2005 povinně vyžaduje realizovat analýzu dat o spokojenosti 

zákazníků, a proto je tento krok v rámci uplatňování metodiky měření spokojenosti zákazníků 

důležitý. [17] 

Existuje mnoho možností, jak s daty o spokojenosti zákazníků nakládat. Ať už si organizace 

zvolí jakýkoliv způsob vyhodnocování dat, je třeba mít na paměti tyto skutečnosti: [17] 

 různé znaky spokojenosti mohou mít pro zákazníky rozdílnou váhu, 

 rozhodující je poznání trendů ve vývoji míry spokojenosti zákazníků, 

 s výsledky vyhodnocování míry spokojenosti zákazníků mají být seznámeni všichni 

zaměstnanci firmy, a nejen top management.  

 

V mnoha případech ve firmě existuje velké množství dat, se kterými však neumíme 

efektivně naložit. Vyhodnocování dat je možné realizovat pomocí různých statistických 

nástrojů. V dnešní době, se spíš přikláníme kvalifikovat míru spokojenosti pomocí 

nejrůznějších indexů. 

 

2.7.1 Index spokojenosti zákazníků: [2] 

Často používanou metodou hodnocení je výpočet tzv. indexů spokojenosti zákazníků 

(ISZ). ISZ jsou téměř vždy konstruovány jako poměr aktuálně dosahovaných výsledků 

k požadovanému stavu. To znamená poměr mezi realitou a optimem, přičemž obě hodnoty 

musí být vyjádřeny ve stejných jednotkách (body, procenta, atd.). 

Existuje několik způsobů kvantifikace indexů spokojenosti. Tento typ výpočtu předpokládá 

rozdělení znaků jakosti na znaky výrobků a služeb.  
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Index spokojenosti je dán vztahem: 

 

1




k

IkI
I SVSS
SZ                                                                                                      (1) 

 

 

kde: 

ISS … dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky služeb, 

ISV … dílčí index spokojenosti se znaky výrobku, 

k … konstanta vyjadřující podíl znaků spokojenosti výrobku na celkové spokojenosti 

zákazníků. 

 

Dílčí index spokojenosti se znaky služeb se počítá vztahem: 

 

i

N

i

isSS SwI 
1

                                                                                                     (2) 

kde: 

N … počet znaků spokojenosti zákazníků se službami, 

wis … váha i-tého znaku spokojenosti se službami, 

 

Musí platit, že 

,1
1




N

i

isw            

                                                                                             (3) 

kde: 

Si … hodnocení míry spokojenosti s i-tým znakem služeb vybranými zákazníky: 
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n

S

S

n

x
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i




                                                                                           
(4) 
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Six… hodnocení i-tého znaku spokojenosti se službami x-tým zákazníkem. To závisí 

na použité Likertově škále a vyjádřeno může být v %, bodech, atd., 

n … rozsah výběru, tj. celkový počet zákazníků, u kterých je měření spokojenosti 

realizováno. 

 

Podobně i pro dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky výrobku platí: 

,j

M

jvSV VwI 
                                                                                          

(5) 

kde: 

M … celkový počet znaků spokojenosti zákazníka s výrobkem, 

wjv … váha j-tého znaku spokojenosti s výrobkem. 

 

Zde platí: 

,1
1




M

j

jvw

                                                                                                         

(6) 

 

kde: 

Vj … hodnocení míry spokojeností s j-tým znakem výrobku na výběru zákazníků,

,1

n

V

V

n

x

jx

j




  

                                                                                                                                            (7) 

Vjx … hodnocení j-tého znaku spokojenosti s výrobkem x-tým zákazníkem ve výběru o 

velikosti n zákazníků. 
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2.8  Využití výsledků pro procesy neustálého zlepšování 

Jak normy souboru ISO 9000:2005, tak i EFQM Model Excelence připisují 

neustálému zlepšování klíčový význam. Chápou je jako hlavní motor technického i 

organizačního rozvoje. Pod pojmem „neustále zlepšování“ se rozumí takové aktivity, které 

vedou k dosažení nové, doposud nedosažené úrovně v jakýchkoliv oblastech života 

organizace. [17] 

Výsledky měření spokojenosti zákazníků musí být středem soustavné pozornosti všech 

manažerů. Jakékoliv negativní trendy ve vývoji indexů spokojenosti musí být chápany jako 

jednoznačné varování před blízkými ekonomickými problémy a zejména jako vstupy pro 

příjímání účinných projektů zlepšování. Je prokázáno, že zvyšování míry spokojenosti 

externích i interních zákazníků je jedním z nejdůležitějších předpokladů zachování jejich 

loajality. Z těchto důvodů je nutné chápat výstupy procesů monitorování a měření 

spokojenosti zákazníků za zásadní informační vstupy pro procesy přezkoumávání systému 

vedením. Zde by mělo být rozhodnuto o tom, kam budou směřovány zdroje do projektů 

zlepšování.[17] 

Jednou z nejznámějších aktivit neustálého zlepšování, která byly vyvinuty s cílem neusnout, 

je například Q-Journal. 

Metoda Quality Journal byla převzata z japonského přístupu k řešení problému s jakostí, a 

představuje systematický postup zlepšování procesů, který probíhá v 7 krocích: [17] 

1. identifikace problému, 

2. sledování problému, 

3. analýza příčin problému, 

4. návrh a realizace opatření k odstranění příčin problému, 

5. kontrola účinnosti opatření, 

6. trvalá eliminace příčin opatření, 

7. zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit. 

Uvedených sedm kroků zlepšování jakosti metodou Quality Journal prakticky odpovídá 

doporučeným krokům procesu pro neustálé zlepšování uváděným v normě ČSN EN ISO 

9004:2001. 
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3 Vybrané modely měření spokojenosti zákazníka 

3.1  EPSI  

EPSI Rating (Extended Performance Satisfaction Index) je systém pro sběr, analýzu a 

šíření informací o image, preferencích a vnímané kvalitě, stejně jako loajalitě zákazníků, 

zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran na komerční subjekty, neziskové organizace, 

státní orgány a další organizace. Tento přístup EPSI se zaměřuje na kauzální analýzu 

příčinnosti odvozenou od strukturálního modelu vypracovaných z důkladné empirické studie 

za účelem určení číselných vztahů.  

Přístup je charakterizován zejména těmito pojmy:[15] 

- Nezávislost 

- Prokázané vědecké zázemí a trvalý rozvoj 

- Pravidelnost ve studiích a výkazech veřejné sféry 

- Osvědčenou kvalitou metod a dosažených výsledků 

- Soubor bohaté mezinárodní srovnávací databáze 

Výzkumné rozhovory s nejméně 250 skutečnými spotřebiteli se uskutečňují jménem 

poskytovatele. To dává v průměru chybu plus minus 2 jednotky na ohlášených 100 jednotek. 

Respondenti se vyzývají, aby reagovaly na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená, že zákazník 

není vůbec spokojen s konkrétní doménou, zatímco 10 znamená, že zákazník je zcela 

spokojen (nebo souhlasí). Ve všech, kolem 30 až 35 otázek musí být odpověděno tak, aby 

otázky správně odpovídaly celému modelu. [15] 

EPSI Rating analyzuje spokojenost zákazníků v různých odvětvích v celé Evropě a 

zaměřuje se jak na Business to Customer (B2C) tak i Business to Business (B2B) segmenty. 

EPSI Rating je osvědčenou metodiku, která může dát organizaci náhled do základny svých 

zákazníků a porovnávat se s nejlepšími v dané oblasti. [15]  
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Model EPSI je založen na teoretických základech již existujících mezinárodních 

modelů (zejména ACSI). Na druhou stranu je tento model omnoho vylepšen, což přestavuje 

jeho mimořádnou schopnost. Obrázek 5 je považován za nový konstrukt s přímými dopady na 

očekávání, spokojenost zákazníka a věrnost. Tato honička je silně podporována vědeckou 

komunitou, protože se zdá být jedním z nejvíce ovlivňujících faktorů na spokojenost 

zákazníka. [11] 

 Nezávislost 

 Prokázané vědecké zázemí a trvalý rozvoj 

 Pravidelnost ve studiích a výkazech veřejné sf 

 Soubor bohaté mezinárodní srovnáva 

Obrázek 5- strukturní model zákazníků [15] 
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Epsi Research, vyhodnotila celkové výsledky získané na základu měření 

realizovaných v druhém pololetí roku 2011 ve všech severských zemích a vybraných dalších 

evropských a středoasijských zemích. Zde jsem uvedla některé ze závěrů: [14] 

 

 Spokojenost klientů významným způsobem loni klesla. Celková spokojenost ve 

většině sledovaných zemí vykazuje bud stabilní nebo klesající trend v porovnání s 

rokem 2010.  

 

 V roce 2011, nejméně spokojení zákazníci žili ve Španělsku a Estonsku.  

 

 Nejspokojenější zákazníci jsou ve střední Asii, na Kypru a ve Finsku, kde index je 

vyšší než 70 na škále 0 – 100 (čím vyšší skóre, tím lepší výkon z pohledu zákazníků).  

 

 Lotyšsko a Litva zaznamenávají největší pokles ve spokojenosti v roce 2011.  

 

 Dramatické změny zaznamenává i řada dalších zemí. Švédsko vykazuje nejstabilnější 

vývoj. I Švédsko však poprvé v historii vykazuje významný pokles ve spokojenosti 

(poprvé za 12 let).  

 

 Spokojenost u Supermarketů klesá zásadně, lehce klesá spokojenost v oblasti 

bankovnictví, zatímco trend v oblasti pojišťovnictví je pozitivní a to nárůst o 3,7 bodu. 

U mobilních operátorů a internetu hovoříme v porovnání s obdobím roku 2010 o 

stabilní úrovni.  

 

 Finanční krize stále ještě zasahuje spokojenost klientů komerčního bankovnictví více, 

než klientů drobného bankovnictví.  

 

 Pro Česko přinášíme pozitivní zprávu, že na úrovni ekonomiky celkově přes umístění 

ve spodní třetině s hodnotou 68,12 a některé dílčí významné změny, nezaujímá žádné 

extrémní pozice. To ovšem znamená, že je třeba nadále se zaměřit na zákazníky a 

pracovat na balancování zájmů a zlepšování vnímané klientské zkušenosti a hodnoty.  
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4 Monitoring spokojenosti zákazníků ve společnosti 

Ostravská těžební a.s 

 

Tato kapitola se bude zabývat především praktickou částí této bakalářské práce. Jsou 

zde zpracována data, získaná z dotazníku firmy. Dále jsou zde navrženy nápravy a opatření, 

které by měly vést ke zlepšení efektivnosti společnosti, při měření a monitorování 

spokojenosti zákazníka. Na konci této kapitoly je uveden nově vytvořený dotazník pro sběr 

dat při monitorování spokojenosti zákazníků firmy Ostravská těžební, a.s.  

4.1 Představení společnosti : 

Monitoring se prováděl ve společnosti Ostravská těžební, a.s. Tato společnost se 

zabývá produkcí a prodejem kameniva, které má široké spektrum využití hlavně ve 

stavebnictví. Dále se tato společnost zabývá recyklací materiálů, demoličními pracemi, 

přípravou území pro investiční výstavbu nebo pronájmem těžkých strojních systémů. 

Historie: [16] 

Společnost Ostravská těžební a.s. zahájila svou činnost 22.06.2000 pod názvem APM 

inženýring. Ze začátku se zaměřovala na činnosti v oblasti třídění a recyklace odpadů a 

ukládání odpadů. 

V roce 2006 společnost taktéž zahájila činnosti směřující k likvidaci a recyklaci 

železničních svršků, rekultivace vybraných území s možnostmi ukládání ostatních 

odpadů, přípravou vybraných území pro investiční výstavbu a prováděním zemních 

prací pro dodavatele staveb inženýrských sítí. 

V roce 2007 byla tato činnost rozšířena o služby v oblasti likvidace ekologických zátěží 

a to třídění a ukládání výrobku, druhotné suroviny v areálu společnosti "Diamo 

Ostrava" k dalšímu zpracování. 

Od roku 2008 se rozšířilo portfolio společnosti o prodej tříděného a netříděného 

kameniva, které se poté stalo stěžejním programem společnosti. Se změnou hlavního 

výrobního programu společnosti došlo ke změně názvu APM inženýring a.s. na 

Ostravská těžební a.s., tak aby lépe vystihoval orientaci a výrobní program společnosti. 
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Od října 2009 má společnost nového majitele a byly provedeny personální změny                      

v  managementu společnosti spolu s věcnou a ekonomicko-finanční restrukturalizací. 

2010, certifikace v rámci ISO 9001:2008, normy ISO 14001:2004, ISO 18001:2007 

V roce 2010 nastala stabilizace společnosti. Společnost dostala certifikát v rámci normy   

ISO 9001:2008, normy ISO 14001:2004, která specifikuje požadavky na systém 

environmentálního managementu a dále byla společnost certifikována v rámci normy 

ISO 18001:2007, celým názvem Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci-Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007. 

Společnost Ostravská těžební, a.s. byla držitelem smlouvy s DIAMO, s.p. na těžbu 

kameniva – I. ETAPA na odvalu Ostrava-Heřmanice.  

Současnost a budoucnost: [16] 

Společnost Ostravská těžební, a.s. je držitelem smlouvy s DIAMO, s.p. na těžbu 

kameniva –  II. ETAPA  na odvalu Ostrava-Heřmanice. Tato smlouva se vztahuje na 

vytěžení 5,5 mil tun kameniva a je platná do roku 2023 

Tento systém těžby je založen na minimalizaci ekologických dopadů už tak dost 

znečištěného ostravského regionu, svozem vytěžené hmoty na pronajaté pozemky, kde 

je prováděno technické zpracování kameniva a skladování vyrobených frakcí. 

Společnost vybudovala zdroje skrápěcí vody pro užití v drtících technologiích pro 

omezení prašnosti. Společnost striktně dodržuje harmonogram těžby dle větrné růžice  

tak, aby se minimalizovaly dopady pro nejbližší okolí vč. hlášení o zastavování těžby 

formou dispečinku DIAMO, s.p. a zápisy do stavebního deníku 

V současné době je společnost ve finální fázi certifikace dle norem ISO 9001-2000, 

která byla dokončena v prvním pololetí roku 2010.  

Společnost úzce spolupracuje z VŠB TUO, zejména s Hornicko-geologickou fakultou 

prostřednictvím děkana prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc.,dr.h.c.   

Společnost pro zajištění maximální znalosti odvalu Heřmanice angažovala do svých řad 

osobu nejpovolanější z pohledu dané lokality – Ing. Radomíra Tabáška, na klíčovou 

pozici závodního dolu. Ing. Radomír Tabášek je vážený důlní inženýr v oblasti 

architektonické a důlní činnosti. 
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V současnosti společnost pracuje na projektu reflotace (technologie reflotace umožnila 

především přeměnu kališť na uhelný koncentrát vysoké užitné hodnoty), ve spolupráci                                            

s polskými odborníky, kdy ve druhém kvartálu roku 2010 proběhne 1. zkouška 

výtěžnosti uhlí s testovacím množstvím 1500 tun. 

Ve spolupráci s VŠB TUO, společnost získala příslušné certifikáty pro užití odtěženého 

a zpracovaného kameniva pro použití ve stavebnictví. 

 

4.2 Zákazníci společnosti Ostravská těžební, a.s. 

Firma měla v roce 2011 dohromady 57 zákazníků. Více jak polovinu těchto zákazníků 

tvořily malé firmy s 10 až 50 zaměstnanci. Menší část poté tvořily mikro firmy, což jsou 

firmy s maximálně 10 zaměstnanci. 4 zákazníky společnosti Ostravská těžební, a.s. můžeme 

zařadit mezi velké firmy, jelikož se počet jejich zaměstnanců pohybuje nad 250. Více jak 70 

% zákazníků tvoří společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). 21 % zaujímají akciové 

společnosti (a.s.), 7% fyzické osoby a pouze 2 % tvoří družstva. Hlavními zákazníky 

společnosti Ostravská těžební, a.s. jsou především firmy, které se zabývají stavebními a 

inženýrskými pracemi. Dále zde mají zastoupení firmy nabízející autodopravu, rekonstrukci a 

opravu silnic, vodohospodářské společnosti a další. Největší procento zákazníků má sídlo 

v Ostravě. Je to dáno především tím, že v Ostravě má sídlo i společnost Ostravská těžební. 

Zbylí zákazníci pochází především z Olomouce, Zlína a malá část z Frýdku-Místku. Téměř 90 

% zákazníků využívá firmu Ostravská těžební, a.s. k nákupu kameniva. Zbylí zákazníci 

využívají služeb pronájmu strojů či jiných služeb uvedených v předchozí kapitole. 

Společnost komunikuje a spolupracuje se svými zákazníky ve většině případů 

prostřednictvím obchodních zástupců. Společnost realizuje prodej z 95 % především formou 

velkoobchodního prodeje. Zbylých 5 % pak tvoří tzv. retailový obchod. Retailový obchod je 

tvořen náhodnými odběry malých společností, které slouží k výstavbě rodinných domů a k 

úpravě terénu a zahrad. Informativní část obchodu společnost poskytuje prostřednictvím své 

webové stránky www.ostravskatezebni.cz, na které zákazníci naleznou mnoho užitečných 

informací a naleznou zde především kontakt na firmu. 
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 Mým hlavním úkolem bylo pomoci firmě Ostravská těžební, a.s. zjistit, jak jsou jejich 

zákazníci spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb a zboží. Firma neměla moc zkušeností 

s měřením a monitorováním spokojenosti zákazníků, jelikož ve firmě chyběla kompetentní 

osoba, která by se spokojeností zákazníků zabývala. S měřením spokojenosti svých zákazníků 

začala firma teprve minulý rok, jelikož změnila majitele.  Pověřenou osobou firmy byl minulý 

rok vytvořen dotazník, který měl posloužit především jako zpětná vazba. Firma chtěla zjistit 

své silné a slabé stránky a zaměřit se na eliminaci nedostatků. Mým úkolem bylo zpracovat 

data z tohoto dotazníku a popřípadě navrhnout nový dotazník, jelikož některým zákazníkům 

dělalo problém se v dotazníku vyznat. Proto byl navržen nový dotazník (viz.přílohy). 

 

4.3 Představení dotazníku: 

Dotazník patří v dnešní době k nejoblíbenějším metodám měření spokojenosti 

zákazníků. Dotazník má sloužit především ke sběru dat, následném zpracování těchto dat a 

popřípadě návrhu na zlepšení. Při tvorbě dotazníku je nejdříve nutné uvědomit si, co je cílem. 

Co chceme zjistit a co nás zajímá. Důležité je vymyslet správné otázky a poté je logicky 

poskládat do celistvého dotazníku. Důležitý je taky vhodný výběr respondentů. Počet otázek 

v dotazníku by neměl překročit číslo 20 a vyplňování by nemělo trvat déle než 10 minut. 

Jinak hrozí, že dotazovaný svůj dotazník nedokončí. V dotazníku můžeme narazit na dva typy 

otázek, a to otevřené nebo uzavřené. U uzavřené otázky má respondent na výběr s více 

možností, a má možnost si vybrat jednu z nich, kdežto u otevřené otázky odpovídá respondent 

svými slovy. U uzavřené otázky je důležité určit, zda bude správně právě jedna nebo více než 

jedna odpověď. Tento typ otázky má výhodu v jednoduchém vyplnění a poté i jednoduchém 

zpracování. Nevýhoda spočívá ve složitém vytváření. Otevřenou otázku použijeme v případě, 

kdy chceme znát přesnou odpověď respondenta, nebo když je složité vypsat všechny možné 

varianty. Výhodou tohoto typu otázky je přesná odpověď respondenta na daný problém. 

Nevýhodou je potom složité zpracovávání. Existuje ještě jeden typ otázek, a to takzvaná 

baterie, kdy se více otázek podobného smyslu sdruží do jednoho bloku a respondenti je 

hodnotí podle hodnotící škály. [12] 

Dotazník, který sloužil ke sběru dat a byl důležitý pro mou bakalářskou práci, byl 

firmou vytvořen před rokem. Osobou zodpovědnou za sestavení dotazníku je pan Lichnovský. 

Dotazník byl sestaven za účelem zjištění spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb a 

produktů. V záhlaví dotazníku jsou identifikační údaje firmy Ostravská těžební, a.s. Dále 
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dotazník obsahuje úvod, ve kterém firma zvolené respondenty oslovuje a žádá je o vyplnění 

dotazníku. Dotazník, je dále tvořen dohromady 13 body. V prvním bodě uvádí své 

identifikační údaje firma, které byl dotazník zaslán. V druhém bodě je pak uvedeno, jakým 

způsobem se má dotazník vyplnit. Je zde uvedena škála hodnocení spokojenosti s produkty a 

službami firmy Ostravská těžební, a.s. Škála obsahuje možnosti velmi vyhovuje, vyhovuje, 

spíše vyhovuje, spíše nevyhovuje a nevyhovuje. Další body už poté obsahují samotné otázky. 

Otázka označená číslem 3 je zaměřena na kvalitu poskytovaných produktů a služeb. Otázka 

číslo 4 je zaměřena na spokojenost s velikostí nabídky produktů. Otázka číslo 5 se týká 

spokojenosti s otevírací dobou a otázka číslo 6 a 11 se zabývají spokojeností s obsluhou a 

personálem. Otázky číslo 7,8,9 jsou zaměřeny na spokojenost s logistikou a administrativou 

firmy. Otázka číslo 10 se zabývá spokojeností se zpracováním obchodního případu a otázka 

číslo 12 se zabývá spokojeností s řešením reklamace. Poslední otázka číslo 13 je otevřená 

otázka, na kterou mohou dotazovaní odpovědět svými slovy a vyjádřit svůj názor ohledně 

případného zlepšení nebo jiných návrhů.  

Jak už bylo uvedeno v předchozí kapitole, společnost Ostravská těžební měla v roce 

2011 celkem 57 zákazníků. Avšak dotazník byl poslán pouze celkem 33 nejvýznamnějším 

zákazníkům podle ročního obratu a frekvence nákupu u společnosti Ostravská těžební, a.s. 

Dotazník byl každému odeslán elektronicky emailem a návratnost činila 100%. Vyplnění 

dotazníku trvalo respondentům v průměru 2 týdny. 

 

4.4 Zpracování dat: 

Data získaná z dotazníku jsem zpracovala a zobrazila pomocí sloupcových grafů. 

Grafy začínají otázkou číslo 3, jelikož pod otázkou číslo 1 uvádějí dotazovaní své 

identifikační údaje a pod otázkou číslo 2 je uvedeno, jakou formou na otázky odpovídat. Na 

dotazník odpovídalo celkem 33 respondentů. Počet odpovědí je u každé otázky vyjádřen 

v procentech. 
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Obrázek 6- otázka č. 3 

 

Tento graf zobrazuje otázku číslo 3. Otázka zněla, jak jste spokojení s kvalitou produktů a 

služeb. Na tuto otázku odpovědělo celkem 52 % dotazovaných možností velmi vyhovuje. 

Možnost vyhovuje, zvolilo 39 % dotazovaných a možnost spíše vyhovuje, zvolilo 9 % 

dotazovaných. Výběr možnosti spíše vyhovuje a možnosti nevyhovuje, nezvolil ani jeden 

z dotazovaných. U otázky číslo 3 jsem dále vypočetla aritmetický průměr, který činí 1,58.  

Tato hodnota leží mezi hodnotou 1 a 2, ale přiklání se blíž číslu 2. Z toho lze usoudit, že 

zákazníkům kvalita produktů a služeb vyhovuje a zákazníci jsou spokojeni.  
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Obrázek 7- otázka č. 4  

 

Tento graf zobrazuje otázku číslo 4. Otázka zněla, jste spokojeni s šíří nabídky kameniva. Na 

tuto otázku odpovědělo celkem 42 % dotazovaných možností velmi vyhovuje. Možnost 

vyhovuje, zvolilo 55 % dotazovaných a možnost spíše vyhovuje, zvolilo 3 % dotazovaných. 

Výběr možnosti spíše vyhovuje a možnosti nevyhovuje, nezvolil ani jeden z dotazovaných. U 

otázky číslo 4 jsem dále vypočetla aritmetický průměr, který činí 1,61.  Tato hodnota leží 

mezi hodnotou 1 a 2, ale přiklání se blíž číslu 2. Z toho můžeme usoudit, že zákazníkům šíře 

nabídky kameniva vyhovuje a jsou spokojeni. 
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Obrázek 8-otázka č. 5 

 

Tento třetí graf zobrazuje otázku číslo 5. Otázka zněla, jak jste spokojeni s otevírací dobou 

provozu Heřmanice. Na tuto otázku odpovědělo celkem 24 % dotazovaných možností velmi 

vyhovuje. Možnost vyhovuje, zvolilo 39 % dotazovaných. Možnost spíše vyhovuje, zvolilo 

24 % dotazovaných. Možnost odpovědi spíše nevyhovuje, odpovědělo celkem 12 % 

dotazovaných a výběr možnosti  nevyhovuje, nezvolil ani jeden z dotazovaných. U otázky 

číslo 5 jsem také vypočetla aritmetický průměr, který činí 2,24.  Tato hodnota přesahuje číslo 

2. Jelikož celkem 12 % dotazovaných odpovědělo možností spíše nevyhovuje, mělo by dojít 

ke zlepšení týkající se otevírací doby provozu Heřmanice. 
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Obrázek 9- otázka č. 6 

 

Tento graf zobrazuje otázku číslo 6. Otázka zněla, spokojenost s obsluhou při přejímce 

materiálu. Na tuto otázku odpovědělo celkem 52 % dotazovaných možností velmi vyhovuje. 

Možnost vyhovuje, zvolilo 48 % dotazovaných a možnost spíše vyhovuje, nezvolil ani jeden 

s dotazovaných zákazníků. Výběr možnosti spíše vyhovuje a možnosti nevyhovuje, nezvolil 

také ani jeden z dotazovaných. U otázky číslo 6 jsem dále vypočetla aritmetický průměr, který 

činí 1,48.  Tato hodnota leží mezi hodnotou 1 a 2, a přiklání se blíže číslu 1. Z toho lze 

usoudit,  že zákazníkům obsluha při přejímce materiálu velmi vyhovuje a jsou spokojeni. 
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Obrázek 10-otázka č. 7 

 

Tento graf zobrazuje otázku číslo 7. Otázka zněla, spokojenost s rychlostí dodání našich 

výrobků. Na tuto otázku odpovědělo celkem 55 % dotazovaných možností velmi vyhovuje. 

Možnost vyhovuje, zvolilo 45 % dotazovaných a možnost spíše vyhovuje, nezvolil ani jeden 

z dotazovaných zákazníků. Výběr možnosti spíše nevyhovuje a možnosti nevyhovuje, 

nezvolil také ani jeden z dotazovaných. U otázky číslo 7 jsem dále vypočetla aritmetický 

průměr, který činí 1,44.  Tato hodnota leží mezi hodnotou 1 a 2, a přiklání se blíže číslu 1. 

Z toho lze usoudit,  že zákazníkům obsluha při přejímce materiálu velmi vyhovuje a jsou 

spokojeni. 
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Obrázek 11- otázka č. 8 

 

Tento graf zobrazuje otázku číslo 8. Otázka zněla, jste spokojeni s cenou našich výrobků. Na 

tuto otázku odpovědělo celkem 30 % dotazovaných možností velmi vyhovuje. Možnost 

vyhovuje, zvolilo celkem 40 % dotazovaných a možnost spíše vyhovuje, zvolilo 30% 

dotazovaných. Výběr možnosti spíše vyhovuje a možnosti nevyhovuje, nezvolil ani jeden 

z dotazovaných. U otázky číslo 8 jsem dále vypočetla aritmetický průměr, který činí 2,00. 

Z tohoto výsledku lze usoudit, že jsou zákazníci s cenou nabízených výrobků spokojeni a že 

jim cena vyhovuje. 
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Obrázek 12- otázka č. 9  

 

Tento devátý graf zobrazuje otázku číslo 9. Otázka zněla, jak jste spokojeni s obchodními 

podmínkami. Na tuto otázku odpovědělo celkem 52 % dotazovaných možností velmi 

vyhovuje. Možnost vyhovuje, zvolilo 42 % dotazovaných. Možnost spíše vyhovuje, nezvolil 

ani jeden s dotazovaných zákazníků. Možnost odpovědi spíše nevyhovuje, odpovědělo 

celkem 6 % dotazovaných a výběr možnosti  nevyhovuje, nezvolil ani jeden z dotazovaných. 

U otázky číslo 9 jsem také vypočetla aritmetický průměr, který činí 1,61.  Tato hodnota 

hodnota se blíží k číslu 2. Proto usuzuju, že zákazníkům obchodní podmínky společnosti 

vyhovují a jsou s nimi v průměru spokojeni. 
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Obrázek 13- otázkač.10 

 

Tento graf zobrazuje otázku číslo 10. Otázka zněla, spokojenost s rychlostí zpracování 

obchodního případ (Poptávka-nabídka-objednávka-kupní smlouva).  Na tuto otázku 

odpovědělo celkem 45 % dotazovaných možností velmi vyhovuje. Možnost vyhovuje, zvolilo 

55 % dotazovaných a možnost spíše vyhovuje, nezvolil ani jeden z dotazovaných zákazníků. 

Výběr možnosti spíše nevyhovuje a možnosti nevyhovuje, nezvolil také ani jeden 

z dotazovaných. U otázky číslo 10 jsem dále vypočetla aritmetický průměr, který činí 1,55.  

Tato hodnota leží mezi hodnotou 1 a 2, ale přiklání se blíže číslu 2. Z toho lze usoudit, že 

zákazníkům rychlost zpracování obchodního případu vyhovuje a jsou spokojeni.  
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Obrázek 14- otázka č. 11 

 

Tento graf zobrazuje otázku číslo 11. Otázka zněla, jste spokojeni s komunikací se 

zaměstnanci. Na tuto otázku odpovědělo celkem 79 % dotazovaných možností velmi 

vyhovuje. Možnost vyhovuje, zvolilo 21% dotazovaných a možnost spíše vyhovuje, nezvolil 

ani jeden z dotazovaných zákazníků. Výběr možnosti spíše nevyhovuje a možnosti 

nevyhovuje, nezvolil také ani jeden z dotazovaných. U otázky číslo 11 jsem dále vypočetla 

aritmetický průměr, který činí 1,21.  Tato hodnota leží mezi hodnotou 1 a 2, ale přiklání se 

blíže číslu 1. Z toho lze usoudit, že zákazníkům komunikace se zaměstnanci velmi vyhovuje  

jsou s komunikací se zaměstnanci velice spokojeni.  
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Obrázek 15-otázka č. 12 

 

Poslední graf zobrazuje otázku číslo 12. Otázka zněla, jste spokojeni s rychlostí reakce na 

neshody v řešení reklamací. Na tuto otázku odpovědělo celkem 27 % dotazovaných možností 

velmi vyhovuje. Možnost vyhovuje, zvolilo 33 % dotazovaných a možnost spíše vyhovuje, 

nezvolil ani jeden z dotazovaných zákazníků. Výběr možnosti spíše nevyhovuje a možnosti 

nevyhovuje, nezvolil také ani jeden z dotazovaných. Avšak 39 % dotazovaných na otázku 

neopovědělo, protože se u nich nevyskytla neshoda a tudíž reklamaci nemuseli řešit. U otázky 

číslo 12 jsem dále vypočetla aritmetický průměr, který činí 1,55.  Tato hodnota leží mezi 

hodnotou 1 a 2, ale přiklání se blíže číslu 2. To znamená, že většina dotazovaných, kteří na 

tuto otázku odpověděli, jsou s rychlostí reakce na neshody spokojeni a rychlost reakce jim 

vyhovuje.  

Otázka číslo 13 byla otevřená otázka, na kterou mohl dotazovaný odpovědět vlastními slovy, 

napsat svou připomínku či návrh na zlepšení, avšak ani nejen z 33 dotazovaných na tuto 

otázku neodpověděl. 
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4.5 Návrhy a doporučení: 

     I když společnost působí na našem trhu již od roku 2000, s měřením spokojenosti svých 

zákazníků se začala zabývat teprve na podzim roku 2011. Dotazníkové šetření je pro každou 

společnost, která poskytuje služby jedním z důležitých nástrojů pro sběr primárních údajů. 

Jejich výsledky by měly sloužit k preventivním či nápravným opatření. Měly by být 

významným signálem k identifikaci silných a slabých stránek, a zároveň i důležitou zpětnou 

vazbou ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Jelikož do této doby neměla společnost 

žádné zkušenosti s tímto nástrojem, vytvořila si sama dotazník za účelem zjištění spokojenosti 

svých zákazníků, který však z mého pohledu je zmatečný a neefektivní a společnosti nedává 

správný obrázek, jak zákazníci vnímají tuto společnost. Proto navrhuji změnu obsahu 

dotazníku a také navrhuji další způsoby dotazování za účelem získání zpětné vazby o úrovni 

poskytování služeb.  

    Za zmatečné a neefektivní považuji to, že k vyplnění dotazníků byly osloveny jen konkrétní 

společnosti, které i svou společnost do dotazníků uváděly. Nebyly osloveny všechny 

společnosti, kterým jsou jejich služby poskytovány. Je potřeba změnit i řazení a strukturu 

otázek, tak aby korespondovaly s okruhem možných problémů. V dotazníku byla použita i 

hodnotící škála od 1 do 5, kdy 1 bylo hodnocení nejlepší a 5 nejhorší. Tato hodnotící škála 

však byla u otázek špatně prezentována a hodnotitelé měli problém s vyplněním patřičné 

hodnoty. Byla zmatená a nepřehledná a hodnotitelé ve většině případů nepochopili, jakým 

způsobem mají otázku hodnotit.  Data jsou poté neúplná a nesplňují svůj účel. Jediným 

kladem vidím to, že návratnost dotazníků byla 100% a časově zvládnuta do 14 dnů.  

    Ohledně řazení a struktury otázek doporučuji společnosti si přesně stanovit, co je cílem 

tohoto šetření. Domnívám se, že otázky v tomto dotazníku jsou vybrány správně, jsou 

výstižné, stručné a pokrývají všechny oblasti možného výskytu problémů.  Avšak velký 

nedostatek vidím v jejich řazení.  Například otázky, které spolu nějakým způsobem souvisí, 

bych uvedla v dotazníku za sebou. Jedná se zejména o otázku č. 6 -  Spokojenost s obsluhou 

při přejímce materiálu a otázkou č. 11 -  Jste spokojeni s komunikací se zaměstnanci 

společnosti, se týkají oblasti spokojenosti se zaměstnanci. Otázky v dotazníku je tedy potřeba 

rozdělit do skupin podle požadovaných sledovaných oblastí (chování zaměstnanců, řešení 

problémů atd.) 
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    Jelikož se jedná o prvotní dotazníkové šetření, tak navrhuji oslovit všechny zákazníky bez 

rozdílů např. ročního obratu nebo frekvence nákupu. Průzkum provést neveřejně/anonymní, 

tak aby odpovědi nebyly ve výstupním dokumentu párovány s konkrétními respondenty.    

     V dalších šetřením pak můžou být např. osloveni tzv. VIP zákazníci, tedy zákazníci, kteří 

se na tržbách a frekvenci nákupu podílejí největší měrou. Dále doporučuji se zabývat 

dotazníkovým šetřením okamžitě po ukončení zakázky, poskytnuté službě. V těchto 

případech se vždy jedná o okamžitou zpětnou vazbu, kdy může dojít k nápravě a případná 

pozdější stížnost není zkreslená. Výsledky dotazníkového šetření po ukončení uveřejňovat na 

internetových stránkách nebo ve výročních zprávách. Každý návštěvník či potencionální 

zákazník se může seznámit i z těchto průzkumů s kvalitou poskytovaných služeb.  

      Také navrhuji provádět dotazníkové šetření přímo na internetových stránkách společnosti. 

Každý návštěvník bude mít tedy možnost dotazník vyplnit. Výhodou tohoto způsobu je 

snadná dostupnost dotazníku pro zákazníka a také možná rychlá reakce ze strany společnosti 

na negativní odpovědi a jejich rychlé řešení. Výhodou je také nižší finanční a časová 

náročnost.   

V příloze je uveden dotazník, který sloužil firmě ke sběru dat a následnému vyhodnocení 

spokojenosti zákazníků. Zároveň je také zdrojem dat pro tuto bakalářskou práci. Dále je 

v příloze uveden mnou upravený dotazník (viz. příloha 2). Navrhuji tedy, aby z důvodů 

zachování anonymity zákazník v dotazníku neuváděl identifikační údaje o firmě. Konkrétní 

identifikační údaje o firmě budou nahrazeny otázkami, které budou firmu specifikovat, ale i 

přesto bude zachováno soukromí společnosti.  

Stěžejním je v novém dotazníku způsob hodnocení jednotlivých otázek. Je zde použita 

jednotná škála, kde má dotazovaný na výběr z pěti možností. Hodící se možnost dotazovaný 

jednoduše označí. Nebude docházet k nesrovnalostem týkající se označování jednotlivých 

otázek, jako tomu bylo u předešlého dotazníku. Také byl v hodnotící škále změněn bod 5. 

Slovo spíše nevyhovuje, bylo nahrazeno slovem velmi nevyhovuje. 

1. Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3. Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 
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Zde jsou jednotlivé otázky nového dotazníku podrobněji popsány a rozebrány: 

Otázka č.1 “Počet zaměstnanců ve firmě“  

 Otázka není konkrétní, takže firma zůstává v anonymitě, avšak poskytuje společnosti 

Ostravská těžební informace o tom, o jak velkou společnost se jedná. Tato identifikační 

otázka společnosti pomáhá rozdělit respondenty do skupin podle velikosti firmy, což dává 

společnosti Ostravská těžební, a.s. obraz o tom, jak malé či velké firmy reagují na cenu, 

dodávku a další faktory. 

Otázka č. 2 “Region, ve kterém se firma nachází“ 

 Tato otázka společnost informuje o tom, z jakého regionu zákazníci pochází. Tato 

demografická otázka firmě dává přehled o jejím tržním zacílení, a může firmě pomoct 

v hledání dalších tržních segmentů. 

Otázka č. 3 ´´ Jak jste spokojeni s kvalitou odebíraných materiálů?´´ 

 

Tato kvalitativní otázka vystihuje spokojenosti zákazníků s materiálem, který 

společnost Ostravská těžební, a.s. nabízí. Tato otázka tedy vypovídá o kvalitě produktu 

společnosti. 

Otázka č. 4 ´´ Jste spokojeni s cenou našich výrobků?´´ 

 

Cena je velice důležitým faktorem při rozhodování zákazníků o koupi daného 

produktu či služeb. Proto je důležité znát spokojenost zákazníků s cenou u zkoumané 

společnosti. Pokud při výběru odpovědí bude často volena možnost nevyhovuje až velmi 

nevyhovuje, měla by společnost v první řadě prozkoumat ceny konkurence a následně cenu 

upravit. 

 

Otázka č. 5 ´´Jste spokojeni s šíří nabídky kameniva?´´ 

 

Tato dokreslující otázka pomáhá upřesnit problematiku nabízeného sortimentu. 

Odpovědi na tuto otázku vypovídají o tom, zda je šíře a hloubka sortimentu dostatečná. 
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Otázka č. 6 ´´Jak jste spokojeni s otevírací dobou provozu Heřmanice?´´  

 

Tato doplňující otázka již nevypovídá o kvalitě materiálu, ale vypovídá o kvalitě 

služeb, což je nedílnou součástí celkové spokojenosti zákazníků. Otevírací doba je jedním 

z nejflexibilnějších prvků v tomto dotazníku, jelikož se dá přizpůsobit mnohem jednodušeji 

než ostatní zkoumané faktory spokojenosti v tomto dotazníku. 

 

Otázka č. 7 ´´Jak jste spokojeni s obsluhou při přejímce materiálu ?´´ 

 

Tato otázka opět vypovídá o kvalitě služeb. Jedná se zde o spokojenost s personálem, 

který je přítomen přímo na haldě v Heřmanicích. Jedná se zde o kvalitu lidského faktoru, 

který při nespokojenosti můžeme nahradit či můžeme provést opatření ke zlepšení chování 

daných zaměstnanců. 

 

Otázka č. 8 ´´Jak jste spokojeni s komunikací se zaměstnanci společnosti?´´ 

 

Tato otázka doplňuje otázku předchozí a doptává se na spokojenost v komunikaci se 

společností Ostravská těžební. 

 

Otázka č. 9 ´´Jak jste spokojeni s rychlostí dodání našich výrobků?´´ 

 

Tato otázka zahrnuje jak rychlost vyřízení objednávky, tak následnou dopravu z haldy 

na místo určení. Na spokojenost nemá vliv pouze společnost Ostravská těžební, ale i další 

subdodavatelské firmy. Důležitý je proto proces plánování, který je ovšem v rukou 

společnosti Ostravská těžební, a.s. 

 

Otázka č. 10 ´´Jste spokojeni s obchodními podmínkami? (Fatkurace, splatnost)´´ 

 

U této otázky hraje důležitou roli výkonnost ekomonicko-hospodářských pracovníků, 

kteří mají na starost fakturaci a ostatní administrativní úkony. 
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Otázka č. 11 ´´ Jste spokojeni s rychlostí zpracování obchodního případu? (Poptávka  - 

nabídka – objednávka – kupní smlouva)´´ 

 

Spokojenost zákazníků s tímto procesem závisí na obchodních zástupcích společností. 

Při nespokojenosti s těmito jednotlivými kroky by měla společnost učinit řadu opatření, 

například v podobě školení těchto obchodních zástupců. 

 

Otázka č. 12 ´´ Ochota objednat si u nás další výrobky či služby´´ 

 

Pro firmu jsou velice důležití vracející se zákazníci, tito loajální zákazníci jsou pro 

firmu nejen zdrojem dalších zakázek, ale i nositelé pozitivní reklamy. 

 

Otázka č. 13 ´´Ochota doporučit naše výrobky či služby jiným firmám´´ 

 

Odpovědi respondentů na tuto dokreslující otázku pomáhají upřesnit otázku předchozí. 

Tento způsob marketingu ´´Word of Mouth´´ je jednou z nejefektivnějších reklam. 

 

Otázka č. 14 ´´ Máte ještě nějaké připomínky či návrhy na zlepšení ohledně záležitostí, které 

v dotazníků nebyly zmíněny?´´ 

 

 Tato otevřená otázka nenabízí zákazníkům žádnou variantu odpovědi. Společnost 

chce po respondentovi, aby svými slovy sdělil vše, co uzná za vhodné nebo důležité, co se 

týká připomínek a návrhů na zlepšení ohledně záležitostí, které nebyly v dotazníku zmíněny. 

          

     Jak už bylo v úvodu uvedeno, dotazníkové šetření je jedním z důležitých nástrojů pro 

hodnocení spokojenosti zákazníků. Měření spokojenosti zákazníků je důležité pro strategické 

řízení společnosti. Jedná se o formu přímé zpětné vazby, která je cenná a proto by mělo být i 

nadále prováděno sledování a vyhodnocování spokojenosti zákazníka.  
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5 Závěr: 

Tématem této bakalářské práce bylo hodnocení a monitoring spokojenosti zákazníků u 

společnosti Ostravská těžební, a.s. Hlavním cílem této práce bylo popsat význam a 

vyzvednout důležitost měření spokojenosti zákazníků v dnešní společnosti a konkrétně u 

firmy Ostravská těžební, a.s. provést hodnocení spokojenosti zákazníků a následně navrhnou 

opatření ke zlepšení. Spokojenost zákazníků je pro společnosti v dnešní době stěžejním 

článkem. Bez zákazníků by společnosti nemohly fungovat, a proto dělají vše proto, aby 

zákazníkům ve všech směrech vyhověly a zákazník se k nim opět vrátil.  

K hlavním nástrojům sledování spokojenosti nejen zákazníků, patří především průzkumy a 

analýzy. V dnešní době je velmi rozšířena možnost hodnocení zákazníků pomocí různých 

forem dotazníků. Tento způsob hodnocení spokojenosti byl použit i při této práci. 

. 

V teoretické části této bakalářské práce je popsaná problematika týkající se měření 

spokojenosti zákazníků. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, modely měření spokojenosti 

zákazníků a podrobněji popsán jeden z principů měření spokojenosti zákazníka. Je zde 

zmínka taky o novém modelu měření spokojenosti zákazníka EPSI. 

V praktické části bakalářské práce je na úvod představena společnost Ostravská 

těžební, a.s. od minulosti do současnosti, u které bylo měření prováděno. Dále je v praktické 

části představen dotazník, který si společnost sama navrhla a prostřednictvím kterého 

hodnocení a sběr dat probíhal. V praktické části jsou dále zpracována data, která jsou pro lepší 

přehlednost převedena do sloupcového grafu. Každý graf je následně okomentován tak, aby 

bylo jasné, co z něj vyplývá. V závěru praktické části je kapitola návrhy a doporučení, ve 

které bylo firmě navrhnuto řešení pro zlepšení hodnocení spokojenosti zákazníků, a to návrh 

nového dotazníku, který by měl přispět k lepší komunikaci mezi zákazníkem a firmou. Bylo 

zjištěno, u kterých konkrétních otázek, by mělo dojít ke zlepšení, které by přispělo k celkové 

spokojenosti zákazníků firmy Ostravská těžební, a.s. 
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Přílohy: 

Příloha 1- Stávající dotazník firmy 

 

Vážený zákazníku, 

v rámci zlepšování zavedeného systému jakosti a snahy o stálé zkvalitňování poskytovaných 

služeb, si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, ve kterém můžete vyjádřit míru Vaší 

spokojenosti se službami poskytovanými naší společnosti. 

 

1: Identifikační údaje: 

Název firmy:  

Ičo: 

 

 

2. Škála hodnocení spokojenosti s produkty a službami Ostravská těžební a.s.:  

1 - velmi vyhovuje, 2 - vyhovuje, 3 - spíše vyhovuje, 4 - spíše nevyhovuje, 5 – nevyhovuje 

 

 

 

3. Jak jste spokojeni s kvalitou odebíraných materiálů? 

velmi vyhovuje vyhovuje spíše vyhovuje spíše nevyhovuje nevyhovuje 
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4. Jste spokojeni s šíří nabídky kameniva? 

velmi vyhovuje vyhovuje spíše vyhovuje spíše nevyhovuje nevyhovuje 

     

 

 

 

5. Jak jste spokojeni s otevírací dobou provozu Heřmanice?  

velmi vyhovuje vyhovuje spíše vyhovuje spíše nevyhovuje nevyhovuje 

     

 

 

6. Spokojenost s obsluhou při přejímce materiálu? 

velmi vyhovuje vyhovuje spíše vyhovuje spíše nevyhovuje nevyhovuje 

     

 

 

 

7. Spokojenost s rychlostí dodání našich výrobků? 

velmi vyhovuje vyhovuje spíše vyhovuje spíše nevyhovuje nevyhovuje 

     

 

 

8. Jste spokojeni s cenou našich výrobků? 

velmi vyhovuje vyhovuje spíše vyhovuje spíše nevyhovuje nevyhovuje 

     

 

 

9. Jste spokojeni s obchodními podmínkami? (Fatkurace, splatnost) 

velmi vyhovuje vyhovuje spíše vyhovuje spíše nevyhovuje nevyhovuje 
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10. Jste spokojeni s rychlostí zpracování obchodního případu? (Poptávka  - nabídka – 

objednávka – kupní smlouva) 

velmi vyhovuje vyhovuje spíše vyhovuje spíše nevyhovuje nevyhovuje 

     

 

 

11. Jste spokojeni s komunikací se zaměstnanci společnosti? 

velmi vyhovuje vyhovuje spíše vyhovuje spíše nevyhovuje nevyhovuje 

     

 

 

12. Máte ještě nějaké připomínky či návrhy na zlepšení ohledně záležitostí, které 

v dotazníků nebyly zmíněny?      

S pozdravem  

Milan Lichnovský 

obchodní ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Příloha 2-Nově navržený dotazník: 

 

Vážený zákazníku, 

v rámci zlepšování zavedeného systému jakosti a snahy o stálé zkvalitňování poskytovaných 

služeb, si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, ve kterém můžete vyjádřit míru Vaší 

spokojenosti se službami poskytovanými naší společnosti. 

Hodící se možnost zaškrtněte. 

 

1. Počet zaměstnanců ve firmě : 

 

 

 

2. Region, ve kterém se firma nachází: 

 

 

 

3. Jak jste spokojeni s kvalitou odebíraných materiálů? 

 

1.  Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3.  Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 
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4.  Jste spokojeni s cenou našich výrobků? 

 

1. Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3. Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 

 

5. Jste spokojeni s šíří nabídky kameniva? 

 

1. Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3. Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 

 

6.  Jak jste spokojeni s otevírací dobou provozu Heřmanice?  

 

1. Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3. Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 

 

7. Jak jste spokojeni s obsluhou při přejímce materiálu? 

 

1. Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3. Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 
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8. Jak jste spokojeni s komunikací se zaměstnanci společnosti? 

 

1. Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3. Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 

 

 

9. Jak jste spokojeni s rychlostí dodání našich výrobků? 

 

1. Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3. Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 

 

10.  Jste spokojeni s obchodními podmínkami? (Fatkurace, splatnost) 

 

1. Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3. Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 

 

11.  Jste spokojeni s rychlostí zpracování obchodního případu? (Poptávka  - nabídka 

– objednávka – kupní smlouva) 

 

1. Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3. Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 
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12.  Ochota objednat si u nás další výrobky či služby 

 

1. Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3. Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 

 

 

13. Ochota doporučit naše výrobky či služby jiným firmám  

 

1. Velmi vyhovuje 

2. Vyhovuje 

3. Spíše vyhovuje 

4. Nevyhovuje 

5. Velmi nevyhovuje 

 

 

14.  Máte ještě nějaké připomínky či návrhy na zlepšení ohledně záležitostí, které 

v dotazníků nebyly zmíněny? 

  

      

       

 

S pozdravem  

Milan Lichnovský 

obchodní ředitel 

 

 

 


