
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



Abstrakt  

Analýza hlasových aplikací v kontaktních centrech ČEZ a.s. 

Cílem této diplomové práce je analýza současné aplikace pouţívané v kontaktních 

centrech ČEZ a.s., specifikace nedostatků a rizik bezpečnosti jednotlivých aplikací a 

navrhnout opatření zaměřená na optimalizaci současného stavu. 

V první části diplomové práce jsme se zabývala teoretickými východisky, které se 

zpracovanou problematikou souvisí a které mi poslouţily pro vlastní realizační část. 

Ve druhé části je charakterizovaná společnost ČEZ a.s. a její dceřiná společnost ČEZ 

Zákanické sluţby. 

V další části je popsán současný stav hlasových aplikací v ČEZ Zákaznické sluţby a je 

provedena jejich analýza.                                  

Na základě provedené analýzy a zjištěných skutečností, jsem v poslední kapitole 

provedla shrnutí výsledků, ke kterým jsem došla a navrhla doporučení, která by mohla přispět 

ke zlepšení úrovně sluţeb hlasových aplikací. 

 

Klíčová slova 

Řízení vztahů se zákazníky, hlasový systém, technologie převodu textu na hlas, aplikace pro 

zjištění spokojenosti zákazníka. 

 

 

Summary 

The analysis of voice applications used in customers offices in ČEZ. 

The objective of the thesis is an analysis of contemporary software used in customers offices 

in ČEZ; imperfections and security risks specification of this single applications and the 

suggestion of next steps for adjusting at the entiere system. 

The initial part of the thesis gives a theoretical background to the following production part of 

the thesis. 



The second part of my thesis is a presentation of  company ČEZ and its subsidiary company 

ČEZ Zákaznické sluzby. 

The next part of my thesis describes the actual state of voice applications used in ČEZ 

Zákaznické sluţby; analysis included. 

Based on this analysis I summed up the results at the last part of my thesis and I suggested the 

strategies for next steps the service level of voice applications improvements. 

 

 Keywords 

Customer Relationship Management, Interactive Voice Response, text to speech, Customer 

Saticfaction Feedback. 
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ÚVOD 

Úspěch kaţdé firmy v dnešní dynamické době závisí především na způsobu práce s 

informacemi a na komunikaci se zákazníky. 

Probíhající ekonomická krize, jejíţ konec zatím neumí nikdo odhadnout, nám přináší 

další zajímavý fenomén v IT. Redukce nákladů, krácení rozpočtů a zefektivňování procesů je 

na denním pořádku v kaţdé společnosti. 

Předchozí období ekonomické stability přálo zejména výrobním, logistickým, skladovým 

či jiným podobným systémům. Důleţité otázky, které v tomto období nejvíce rezonovaly, se 

ptaly na to, „Co vyrábět?“, „Jak vyrábět?“ nebo „Jak co nejefektivněji distribuovat výrobek ke 

spotřebiteli?“. Otázky typu „Kdo je můj zákazník?“, „Kteří z mých zákazníků jsou 

nejbonitnější?“ nebo „Jak si je udrţet?“ zůstávaly v pozadí. Vzhledem k momentální situaci 

na trhu a kupní síle zákazníků nabírají tyto otázky stále více na aktualitě.  

Fenomén připomenutý v úvodu, který v současné době pozorujeme, spočívá ve změně 

přístupu vztahů k zákazníkům. Budování vztahů se zákazníky a následně jejich rozvoj 

představuje pro firmu klíčový význam.  

Se zaváděním systémů, které mají na starost řízení vztahů se zákazníky (CRM – 

Customer Relationship Management) úzce souvisí budování kontaktních center (CC). 

Kontaktní centra zefektivňují komunikaci s klienty a sniţují náklady na jejich oslovení. 

Výhodou je zajištění nejen zodpovězení dotazů zákazníků, ale i poskytnutí poradenství, 

telefonické řešení nabídek, objednávek a prodeje výrobků nebo sluţeb.  

V minulých letech bylo nasazení těchto systémů výsadou velkých společností, které měly 

prostředky na nákladnou implementaci a provozování těchto aplikací. V současné době jsou 

CC cenově dostupné i středním či malým firmám. Díky vysokému počtu dodavatelů těchto 

technologií je moţné vybírat z široké nabídky obecných i specificky zaměřených CC aplikací 

dle jednotlivých odvětví. 

Cílem mé diplomové práce je analýza současné aplikace používané v kontaktních 

centrech společnosti ČEZ a.s., specifikace nedostatků a rizik bezpečnosti jednotlivých 
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aplikací a navrhnout opatření zaměřená na optimalizaci současného řešení hlasových 

aplikací v kontaktních centrech ČEZ a.s. 

V rámci diplomové práce jsou pouţity některé metody vědecké práce, které jsou 

prostředkem pro zpracování. Základem celé diplomové práce je pozorování. To je 

cílevědomé, plánovité a systematické sledování skutečností, které bylo nutné ve firmě 

provádět. Srovnávání je dalším typickým prostředkem, např. při porovnávání plánu se 

skutečností - rozdíl mezi tím co je a tím jak by to mělo být nebo porovnávání analyzovaného 

problému s konkurencí.  

Je třeba zdůraznit, ţe si nekladu za cíl připravit komplexní řešení aplikace pouţívané 

v kontaktních centrech společnosti. To by vyţadovalo více času a především přístup ke všem 

potřebným interním informacím, které si společnost chrání. 

Pro vypracování diplomové práce ve společnosti ČEZ a.s., jsem se rozhodla z důvodu 

vstřícného přístupu společnosti a moţnosti seznámit se s procesem tvorby, realizace a 

implementace hlasových aplikací, ne jen z pozice běţného uţivatele - zákazníka.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Moderní marketing 

Začal se uplatňovat v posledních desetiletích a posunul marketingové myšlení o 

krok dopředu. Moderní marketingovou koncepci lze shrnout do tzv. 3C [5]: 

 Customer benefits (prospěch pro zákazníky) 

 Total Customer Cost (celkové náklady spojené s nákupem) 

 Convenience (pohodlí zákazníka) 

Do tohoto konceptu buď přímo zapadají nebo jsou s ním pevně spjaty všechny 

moderní zkratky typu TQM (Total Quality Management), TCS (Total Customer 

Satisfaction), KM (Knowledge Management) nebo CRM (Customer Relationship 

Management).  

Právě systém CRM tvoří v moderním pojetí marketingu páteř zákaznicky 

orientovaných firemních aktivit. 

Moderní marketing: 

 Je postaven na základních principech klasického marketingu, které dále 

rozvíjí. 

 Jde o tzv. vztahový marketing se silným důrazem na partnerský 

(oboustranně prospěšný) vztah mezi dodavatelem a zákazníkem. 

 Cílem moderního marketingu je získání a udrţování konkurenční výhody 

uspokojováním zákaznických potřeb, a to při zajištění co nejvyššího 

pohodlí a přijatelné úrovně nákladů pro zákazníky. 

 Kvalita je definována zákazníkem, nejde pouze o kvalitu výrobku 

samotného, ale veškeré související zákaznické podpory.  

 Je postaven na snaze dlouhodobě udrţet kaţdého konkrétního zákazníka. 
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 Klade velký důraz na sluţbu zákazníkovi – nejde o to nabídnout a prodat 

pouze jeden produkt, ale komplexní sluţbu. 

 Vyţaduje intenzivní osobní kontakt se zákazníky a pravidelnou 

obousměrnou komunikaci. 

1.2 Historický vývoj, příčiny vzniku CRM 

 Potřebu nástroje, který by firmám umoţnil účelné shromaţďování a 

vyhodnocování informací o zákaznících si uvědomovali ředitelé podniků jiţ v průběhu 

50. a 60. let 20. století. Navzdory tomu nástroj umoţňující udrţování a zkoumání 

databází zákazníků vznikl aţ počátkem 70. let minulého století. Informace do těchto 

databází byly získávány rozsáhlými marketingovými průzkumy, jejichţ zpracování bylo 

velmi zdlouhavé a nákladné. To také vedlo mnohdy k tomu, ţe kdyţ došlo ke konečnému 

vyhodnocení provedeného průzkumu, data jiţ nebyla aktuální a preference dotázaných se 

mezitím změnily. 

 V 80. letech minulého století došlo k automatizaci jednotlivých firemních 

procesů jako například fakturace, zásobování atd. Dalším technologickým vývojem 

informačních technologií byla dále umoţněna integrace jednotlivých oblastí, jako 

například plánování výroby, účetnictví, personalistika a jiné. V 80. a 90. letech vznikali 

první předchůdci současných call-center tzv. helpdesky. Velký pokrok byl zaznamenán v 

90. letech, kdy byla vyvinuta aplikace ERP (Enterprise Resource Planning - aplikace 

pouţívaná k řízení podnikových zdrojů), která umoţnila propojení a integraci 

jednotlivých oddělení. Aplikace ERP podporovala logistiku, dopravu produktů k 

zákazníkovi, faktury, platby, objednávky a mnoho dalších podnikových procesů. 

Ve druhé polovině 90. let došlo k dalšímu velkému zvratu a to kdyţ se pozornost 

firem začala zaměřovat na CRM řešení, díky kterému se firmy začaly spíše zajímat o 

přání zákazníků. V této době také začal být pouţíván Internet ke komunikaci se 

zákazníkem, čímţ se komunikace velmi urychlila, usnadnila a v neposlední řadě zlevnila. 

Díky Internetu docházelo k mnohem rychlejšímu šíření informací o produktech firmy a 

komunikaci s dodavateli a ostatními obchodními partnery. Potřebné informace byly stále 

aktuální. Společnosti mohly redukovat lidské zdroje zabývající se touto problematikou a 

tím sníţit náklady. 
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Řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management – CRM) přináší 

řadu nových neotřelých pohledů na marketingové aktivity spojené s péčí o zákazníky. 

Bouřlivý rozvoj tohoto oboru v posledních letech dosud nestačil vyřešit mnoho problémů 

spojených s efektivním zavedením takto pojaté koncepce přístupu k trhu. Základními 

pilíři úspěšné implementace CRM jsou [4]: 

 Změna myšlení všech zaměstnanců firmy (přechod od produktové orientace 

k uspokojování zákaznických potřeb). 

 Vyuţívání moderních nástrojů (především z oblasti IT). 

 Průběţné provádění kontroly úspěšnosti procesu (zpětná vazba). 

Koncepce by měla vycházet ze tří základních stavebních kamenů: 

 Lidských zdrojů 

 Technologických nástrojů 

 Procesní dynamické struktury 

Ekonomický a společenský rozvoj ve světě posledních let vykazuje následující 

základní rysy: 

 Vysoká dynamika vývoje 

 Nestabilita prostředí 

 Vysoká rychlost globálních informačních toků 

 Globální vliv lokálních faktorů 

 Vysoký tlak na vyuţívání zdrojů (nerostných, lidských i kapitálových) 

Z pohledu podnikatelských subjektů to znamená rostoucí tlak na zvyšování 

produktivity práce, jinými slovy zvyšování trţeb vztaţených na zaměstnance. Se 

zrychlováním informačních toků rovněţ dochází k neustále se zrychlující frekvenci změn 

na trhu a evidování těchto změn je čím dál tím obtíţnější. Často dochází k tomu, ţe 

vedoucí týmu ztrácejí v tomto trţním tempu přehled o aktivitách svých podřízených. 
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V tomto hektickém prostředí nelze dále vystačit s ţivelným přístupem k marketingu, 

prodeji a jejich řízení. 

Dobře fungující CRM by měl být ve firmě nástrojem, který přinese zvýšení 

produktivity práce v marketingu a prodeji a zrychlí vyhledávání, šíření a zpravování 

důleţitých informací. 

Prostředí, ve kterém se pohybujeme, podněcuje další výrazný rozvoj 

marketingových informačních systémů. Dochází k výraznému růstu celého odvětví. 

Tento růst byl nastartován ke konci devadesátých let – růst v roce 2003 v celosvětovém 

měřítku dosáhl 30 %. Je tak k dispozici prostor pro další rozvoj CMR aplikací. Při 

ochlazení odvětví moderních technologií došlo i ke zpomalení dynamiky v oblasti CRM. 

V současnosti se dynamika opět zvyšuje. Tyto systémy se staly celosvětovou záleţitostí – 

evropský a asijský trh vykazují vyšší růstové hodnoty neţ trh americký, na kterém se 

dříve prosadily. 

Přehled o historickém vývoji CRM poukazuje na to, ţe jeho hlavní myšlenka byla 

firmám známa jiţ před lety. Jediné co chybělo, byla vybavenost patřičnou technologií, 

která by celý proces zjednodušila a urychlila.  

1.3 CRM 

Neexistuje ţádná obecně uznávaná definice CRM, nicméně z dostupné literatury a 

vyjádření uznávaných autorit v oboru lze CRM vymezit asi takto: 

„Customer relationship management (CRM) je interaktivní proces, jehož cílem je 

dosažení optimální rovnováhy mezi firemní investicí a uspokojením zákaznických potřeb. 

Optimum rovnováhy je determinováno maximálním ziskem obou stran“.
1
 

Nezbytným předpokladem pro dosaţení tohoto optima je vytváření dlouhodobých 

partnerských vztahů se zákazníky. Dlouhodobá spolupráce přináší oběma stranám 

významnou peněţně vyjádřitelnou hodnotu. 

Péče o zákazníky zahrnuje [3]: 

                                                 
1
 CHLEBOVSKÝ, Vít. CRM: řízení vztahů se zákazníky. 1. vyd. Brno: Computer press, 2005. 190 s. ISBN 

80-251-0798-1. 
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 Trvalou aktualizaci zákaznických potřeb, motivací a zvyků. 

 Kvantifikaci základních přínosů a funkcí CRM – marketingových, 

prodejních a servisních aktivit. 

 Vyuţívání zákaznických znalostí a zkušeností při inovací nabízených 

produktů. 

 Integraci marketingu, prodeje a zákaznické podpory v jeden celek. 

 Vyuţívání moderních nástrojů umoţňující podporu zákaznických potřeb a 

kvantifikaci přínosů CRM. 

Jde o databázovou technologií podporovaný proces shromaţďování, zpracování a 

vyuţití informací o zákaznících firmy. Umoţňuje tak poznat, pochopit a předvídat 

potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi 

firmou a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se téţ označuje softwarové, 

hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno. 

Dodavatelé systémů pouţívají těchto definic CRM: 

 systémy podporující řízení celého cyklu kontaktu se zákazníkem, 

 systémy podporující efektivní koordinaci vazeb na zákazníka, 

 systémy podporující péči o zákazníka. 

Systémy CRM se pouţívají pro specifické činnosti jiţ delší dobu, ale z důvodu 

například deregulace trhu, nových obchodních modelů, internetu, či elektronické 

komunikace, se kompletně mění pohled na tuto oblast. CRM se stává klíčovou záleţitostí 

pro organizace všech velikostí. 

V dnešní době marketingoví odborníci čím dál více hovoří o tom, ţe je třeba 

změnit orientaci z produktů na zákazníky. Koneckonců jsou to právě zákazníci, kdo 

přináší peníze. 

Klíčovým termínem marketingu první poloviny minulého století bylo „4P“: 

product (výrobek), price (cena), place (umístění) a promotion (propagace). Firmy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze
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zaměstnávaly týmy prodejců, kteří se snaţili produkt protlačit na trh, ať uţ byl zájem trhu 

o něj jakýkoliv [6]. 

V okamţiku, kdy se objevily první marketingové průzkumy, výrobci a prodejci se 

začínají spíše orientovat na to, co si trh ţádá a vymýšlí podle toho takové produkty, které 

zákazníci pouţívají proto, ţe jimi vyřeší své problémy nebo jim přinesou zjevný uţitek. 

Moderním termínem je tedy spíše „4C“: customer total cost (náklady), customer 

value (hodnota), convenience (komfort) a communication (komunikace) [5]. 

Kaţdá společnost se zabývá těmito problémy: 

 Udrţení stávajících zákazníků 

 Porozumění zákazníkům 

 Schopnost jim naslouchat 

 Identifikace klíčových procesů 

 Zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů 

 Tvorba marketingové strategie k udrţení stávajících zákazníků a získání 

zákazníků nových 

 Schopnost oslovit nové zákazníky 

Klíčem pro úspěšnou CRM iniciativu jsou správná a konzistentní data zákazníka 

přístupná on-line v celé IT infrastruktuře. Důleţité je si uvědomit, ţe řešení CRM se 

dotýká prodeje, servisu i marketingu, a to při udrţování spokojenosti zákazníka. 

Řízení vztahů se zákazníky je totiţ strategie, která se orientuje na vybudování a 

podporu dlouhotrvajících vztahů se zákazníky. Není to tedy jen technologie, ale změna 

filosofie společnosti tak, aby důraz byl kladen na zákazníka. Na nedodrţování této 

strategie havaruje většina implementací CRM. 

Vývojové fáze CRM 

 Řízení vztahů se zákazníky je od svého počátku do dnešní modernější a technicky 

vyspělejší doby totoţné. Díky IT technologiím je ovšem o poznání rychlejší, technicky 

vyspělejší a jeho pouţívaní promyšlenější.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_technologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prodej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Servis
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CRM prochází těmito čtyřmi etapami vývoje [3]: 

 Papírové seznamy - Principem tohoto systému je klasické vedení šanonů 

s veškerými údaji o zákazníkovi. Veškeré připomínky a úkoly jsou 

vedeny nejlépe na papírcích. Nevýhodou tohoto řešení je prakticky nulová 

automatizace procesů. Znamená to neustálé kontrolování a ruční 

vyhledávání zapsaných údajů. Tvorba zpráv, analýz a statistik je pak 

prováděna také ručně. To vede ke značným časovým ztrátám a generování 

nepřesných údajů vytvořených lidskou chybou.  

 Systém pomocí softwaru Office - Tato fáze vývoje CRM jiţ zahrnuje 

vyuţívání informačních technologií. Pouţívané programové vybavení 

dovoluje vytvoření základních databází s údaji o odběratelích, 

dodavatelích atd. Moţná je i automatizace některých procesů jako 

vyplňování formulářů, tabulek, či dokonce upozornění na blíţící se 

důleţitý termín. Nejběţněji pouţívané programy v tomto stádiu jsou 

Outlook, Excel, Word nebo Access. 

 Nástroje pro správu kontaktů a management času – Tento způsob 

řešení CRM je vyuţíván zejména v malých firmách. Dokáţe za znatelně 

niţší cenu nahradit sofistikované CRM moduly. V tomto stádiu je jiţ 

moţná nejen plná automatizace většiny procesů, ale databáze umoţňuje 

dokonce i ukládání rozšířeného mnoţství informací o zákaznících jako 

například velikost firmy, objem nákupu za určitý časový rámec nebo 

bliţší údaje o poskytovaných sluţbách. V této databázi je moţné 

vyhledávat podle zadaného klíče nebo zvolených kritérií. Takový systém 

většinou nepracuje samostatně, ale má své funkce provázány jak s výše 

zmíněnými programy typu Office, tak s např. s hlavním účetním 

softwarem společnosti. Systém programů pro správu kontaktů a 

management času funguje buď na principu centrální databáze uloţené na 

serveru, ke kterému mají uţivatelé přístup nebo způsobem lokálně 

umístěných databází, které se pravidelně navzájem synchronizují 

prostřednictvím vnitřní sítě.  
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 Enterprise CRM - Tyto systémy jsou určeny zejména pro střední a velké 

firmy. V této fázi se jedná jiţ o nejmodernější CRM systémy současnosti. 

Tento systém umoţňuje komplexní vedení zákaznických procesů i velmi 

sofistikované analýzy. Systém integruje veškeré vstupní komunikační 

kanály do procesního workflow. Architektura je připravena pro předávání 

práce mezi jednotlivými odděleními firmy. 

1.4 Typy CRM 

Existují tyto typy CRM [5]: 

 Operativní 

 Analytické 

 Kolaborativní 

1.4.1 Operativní CRM 

Operativní CRM je především podporou business procesů pro "front office", 

zahrnující prodej, marketing a sluţby. Všechna komunikace se zákazníkem je sledována a 

uchována v databázi a v případě potřeby je efektivně poskytnuta uţivatelům. Jedním z 

hlavních přínosů pro zákazníka i pro společnost je díky sledování historie moţnost 

komunikace s rozdílnými osobami a pomocí různých kontaktních kanálů. 

Operativní CRM se vyuţívá především v následujících obchodních procesech: 

 Tvorba marketingových kampaní a jejích sledování 

 Automatizace prodejního procesu a jeho sledování 

Automatizace podpory prodeje (SFA) 

SFA je jedním z typů operativního CRM, které bylo vytvořeno pro zautomatizování, 

podporu prodejních aktivit. 

1.4.2 Analytické CRM 

Analytické CRM analyzuje zákaznická data k dosaţení rozdílných cílů: 

 Optimalizace efektivnosti marketingových kampaní a jejích vyhodnocování 
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 Hledání potenciálních prodejních kanálů, cross-selling, up-selling, udrţení 

zákazníka  

 Analýza chování zákazníků – tvorba cen, vývoj nových výrobků 

 Podpora pro rozhodování – předpovídání a analyzování zákaznické rentability atd. 

Obrázek 1-1: Grafické zobrazení analytického CRM 

 

Zdroj: [13] 

1.4.3 Kolaborativní CRM 

Zahrnuje speciální funkcionalitu, která umoţňuje komunikaci společnosti a jeho 

zákazníků prostřednictvím různorodých kanálů za účelem dosaţení vyšší kvality 

interakce se zákazníky. Operativní CRM nabízí uţitečné informace, které vznikají při 

interakci se zákazníkem, jednotlivým obchodním oddělením, jako je prodej, technická 

podpora a marketing. Jedná se například o poskytnutí informací o specifických 

zákaznických poţadavcích či dotazů na nové sluţby z technické podpory prodeje 

marketingu. Cílem Kolaborativního CRM je sdílení těchto informací získaných ze všech 

oddělení pro zvýšení kvality poskytovaných sluţeb zákazníkům. 

CRM je přístup jak identifikovat, získat a udrţet si zákazníka. Dovoluje 

organizacím spravovat a sladit interakce se zákazníkem. CRM pomáhá firmám zvýšit 

hodnotu kaţdé takové interakce a tím dosahovat lepších ekonomických výsledků. 



 

12 

 

Dnešní organizace musí řídit interakce se zákazníky napříč mnoţstvím 

komunikačních kanálů - zahrnujících web, call centra, prodejce v terénu a dealery nebo 

partnerské prodejní sítě. 

Technická podpora 

Současně hned v začátku CRM iniciativy je nutné interně zohlednit fakt, ţe CRM 

primárně představuje metodiku přetvořenou do celopodnikové strategie, kterou se 

aplikuje sada „zákaznických“ procesů, jejichţ cílem je udělat vztah se zákazníkem 

ziskovým. Role informačních technologií v cílovém CRM konceptu je definována 

především jako podpora a automatizace celého CRM procesu, který standardně začíná 

získáním znalostí o klientech (data warehouse), pokračuje detailní analýzou jejich potřeb 

a vzorů chování, tj. přeměnou dat na informace (business intelligence & analytical CRM) 

a následně umoţňuje vyuţití těchto informací k efektivním a personalizovaným 

interakcím s klienty (operational CRM) všemi distribučními a komunikačními kanály 

(collaborative CRM). Toto demonstruje příloha č. 1. 

1.5 Call centra 

S rozvojem orientace na zákazníka i většina společností klade otázku, jak efektivně 

komunikovat s rostoucím počtem klientů. Jednou z odpovědí je zřízení call center, 

k jehoţ přednostem patří: 

 Zefektivnění komunikace a zlepšení image firmy, zvýší se počet klientů, kteří 

mohou komunikovat se společností nejrůznějšími kanály: e-maily, SMS, 

telefonem nebo klasickou poštou, 

 Eliminují se pozdní odpovědi nebo dokonce ztráta zákaznického dorazu, 

společnost bude moci rychleji a pruţněji reagovat na podněty klientů, 

 Firma bude moci zákazníky cíleně oslovovat s nabídkou nových produktů, bude 

zvyšovat zákaznickou loajalitu a získávat zpětnou vazbu, 

 Komunikace se zákazníky bude centralizována, nebude docházet k rozporuplným 

reakcím z různých míst, všichni operátoři mohou být vyškoleni k dodrţování 

firemních standardů v telefonním nebo e-mailovém styku, 
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 Získá se kontrola nad procesem komunikace se zákazníky, protoţe všechna 

komunikace se zaznamenává, lze provádět řadu analýz a zlepšovat poskytované 

sluţby. 

Firma, která se rozhodne zřídit call centrum, musí odpovědět na řadu otázek a vyřešit, 

co je pro ni nejvhodnější a co jí přinese největší uţitek. Jaké jsou tedy hlavní poţadavky 

na moderní call centrum, aby odpovídalo současným trendům? 

Podle Santlerové jsou to: 

 Vysoká kvalita sluţeb. 

 Individuální přístup ke klientům. 

 Nízké provozní náklady, efektivita provozu. 

 Vysoká flexibilita z hlediska realizace různorodých kampaní a projektů. 

1.5.1 Základní pilíře call centra 

Pracovníci 

Dříve se při budování call center kladl důraz především na technologie a provoz. 

V současnosti většina firem pochopila, ţe nejdůleţitější konkurenční výhodou call center 

jsou právě lidé. Řada firem ve svých počátcích vycházela z níţe uvedeného schématu, 

který byl základem pro volbu odpovídacích technologií a procesů. 
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Obrázek 1-2: Schéma menšího call centra (cca 40 lidí) 

 

 

 

Zdroj: [10] 

Vzhledem k odlišnosti jednotlivých call center nelze stanovit jejich univerzální 

strukturu. Kaţdá firma zvolí jiný model, podle svého zaměření a počtu pracovníků. 

Níţe je zobrazena struktura velkého interního klientského centra, který 

zaměstnává 300 lidí. Organizační struktura je ovlivněna typem nabízených sluţeb a 

odvětvím, ve kterém firma pracuje. 
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1-3: Schéma velkého call centra (cca 300 lidí) 

 

Nejčastěji jsou zastoupeny tyto pozice: 

 Vedoucí pozice: 

- Manaţer call centra. 

- Vedoucí týmu či projektu. 

 Zaměstnanci či odborné pozice: 

- Operátoři. 

- Počítačoví odborníci. 

- Odborníci na telekomunikační techniku. 

- Supervizoři. 

 Další funkce: 

- Weboví operátoři. 

- Lidé na další zpracování objednávek. 

- Školitelé. 
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Technické vybavení 

Technické vybavení call centra zahrnuje: 

 Technologie (pobočková ústředna, moduly ACD, CTI, výpočetní techniku), 

 Telekomunikační přístup (připojení do jednotné telefonní sítě a k internetu, a to 

s kapacitou, pokrývající s rezervou maximální špičky), 

 Hlasový systém (IVR), 

 Interní informační systémy (MIS), 

 Software pro poloautomatické plánování směn operátorů, 

 Nahrávací zařízení (např. v případě bankovních transakcí), 

 Zákaznické systémy, CRM, 

 Monitoring (dohled nad provozem, statistiky, reporty). 

 

Organizace 

Sjednotit všechny procesy call centru tak, aby plnily výše uvedené cíle, je velmi 

sloţité. Je k tomu zapotřebí zkušeného manaţera, kterýţ musí procesy průběţně 

optimalizovat. Výkonnost a kvalita sluţeb call centra přímo odpovídá míře integrace 

interních procesů s ostatními procesy v podniku. 

 Management projektů, například příprava nových projektů (výběr a školení 

operátorů, vyčlenění technologie a telekomunikačního přístupu, telemarketingový skript, 

IVR, databáze, …), dohled nad běţícími projekty (kontrola kvality, vyhodnocování 

zpětné vazby, statistiky) nebo operabilita (schopnost reagovat na změny, například 

reklamní kampaně) je pak celkovou vizitkou úspěšnosti call centra. 

1.5.2 IVR 

IVR neboli Interactive Voice Response je systém slouţící k automatizovanému 

třídění hovorů prostřednictvím tónové volby při zadávání identifikačních údajů (číslo 

zákazníka nebo číslo zákaznické karty) pomocí klávesnice telefonního přístroje. Je to 

systém pro vytvoření interaktivního menu, jehoţ prostřednictvím můţe uţivatel 

komunikovat s počítačovým systémem. 
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1.6 Marketingový výzkum 

Jeho cílem je systematické plánování, shromaţďování, analýza a vyhodnocování 

informací, které jsou potřebné pro účinné řešení konkrétních marketingových problémů 

[7]. 

Firmy vyuţívají marketingový výzkum v řadě situací. Můţe pracovníkům pomoci 

stanovit trţní potenciál a moţný trţní podíl, porozumět potřebám klientů a trţnímu 

chování a měřit efektivnost výroby a propagačních aktivit. 

Proces marketingového výzkumu se podle Philipa Kotlera skládá ze čtyř základních 

kroků: 

 definování problémů a cílů výzkumu 

 příprava plánu výzkumu a návrh metodiky 

 realizace výzkumu – shromaţďování a analýza dat 

 vypracování zprávy a prezentace výsledku. 

Obrázek 1-4: Fáze marketingového výzkumu 

 

Zdroj:[6] 

1.6.1 Definování problémů a cílů výzkumu 

Manaţeři a analytici musejí úzce spolupracovat na definici problémů a cílů 

výzkumného plánu. Manaţer nejlépe chápe význam rozhodnutí, pro které jsou informace 

shromaţďovány, analytik zase rozumí marketingové analýze a způsobu získávání 

informací. Definování problémů a cílů výzkumu je ve výzkumném procesu vţdy 

nejtěţším krokem. 
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Po definici problémů manaţer a analytik stanoví cíl výzkumu. Výzkum můţe mít 

jeden ze tří cílů: 

 explorativní výzkum – cílem je shromáţdit předběţné informace, které mají 

pomoci definovat problém a odhadnout hypotézy 

 deskriptivní výzkum – cílem je kvalifikovaně popsat marketingové problémy, 

popř. situaci na trhu (např. postoje spotřebitelů, demografické faktory) 

 kauzální výzkum – cílem je otestování hypotéz o příčinných a následných 

vztazích 

1.6.2 Příprava plánu výzkumu a návrh metodiky 

Pokud byly definovány problémy a cíle výzkumu, je třeba si stanovit, jaké 

informace budu poţadovat a sestavit plán pro jejich získávání. 

Plán marketingového výzkumu je formální psaný soubor specifikací a procedur pro 

vedení a kontrolu výzkumného projektu. Podle tohoto plánu je vytvořena struktura nebo 

rámec potřebný pro ekonomické a efektivní řízení výzkumného projektu. 

Plán výzkumu podává přehled existujících zdrojů dat a detailně vysvětluje 

specifické postupy, metody kontaktu, sestavení výběrových souborů a instrumenty, které 

analytici pouţijí k dosaţení stanovených cílů [6]. 

Plán marketingového výzkumu si klade dva cíle: 

a) slouţí jako systematický soubor instrukcí pro provádění marketingového projektu, 

a to nejen pro obecnou strategii, ale i specifickou taktiku. 

b) průběţná kontrola rozpočtu, s cílem sníţit nevyuţitý čas a zajistit lepší provádění 

výzkumu, protoţe jsou určeny procedury a techniky. 

Plán výzkumu specifikuje: 

 typy údajů, které budou shromaţďovány 

 způsob jejich sběru (metodu, techniku, vzorek) 
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 metody jejich analýzy 

 rozpočet výzkumu 

 stanovení přesných specifických úkolů jednotlivým pracovníkům 

 kontrola plánu 

 vypracování časového harmonogramu 

1.6.3 Realizace výzkumu – shromažďování a analýza dat 

Toto stadium marketingového výzkumu můţe být prováděno pověřeným 

pracovníkem dané firmy nebo prostřednictvím zakázek externím firmám. Jedna se o 

celkově nejdraţší část výzkumu a zároveň nejčastěji podléhá chybám. 

Pro samotný výzkum je třeba shromáţdit data. Ty mohou být sekundární, primární 

nebo obojí. 

Sekundární data – zahrnují informace, které jiţ existují nebo byly shromáţděny za jiným 

účelem. 

Primární data – jsou shromáţděna pro specifický účel. 

Obvykle se začíná shromaţďováním sekundárních dat. Ty mohou být získány z 

interních informačních databází, externích informačních zdrojů, dále se dají zakoupit 

sekundární data od jiných dodavatelů informací, kteří se tímto zabývají. 

Sekundární data poskytují dobrý začátek pro výzkum a často pomáhají definovat 

jeho problém a cíl. Nicméně obvykle nestačí pouze sekundární data, protoţe ty 

neobsahují poţadované informace, a tak je firma nucena shromáţdit také primární data. 

Výzkumné postupy k získání primárních dat: 

 pozorování – zahrnuje získávání primárních dat sledováním příslušné skupiny 

lidí, akcí či situací, např. banka vyhodnotí umístění nové pobočky sledováním 

provozu, podmínek v dané lokalitě a umístění konkurenčních poboček 
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 dotazování – nejrozšířenější metoda shromaţďování primárních dat, je vhodná 

zejména k získávání popisných informací, např. vědomostí lidí o nějaké 

skutečnosti, jejich postojů, preferencí nebo nákupního chování 

 experimentování – shromaţďování primárních dat u vybraných skupin 

respondentů, skupiny jsou zkoumány v různých podmínkách a vliv jednotlivých 

faktorů je odvozován z odlišností v odpovědích jednotlivých skupin 

Zatímco pozorování se nejlépe hodí pro explorativní výzkum a dotazování pro 

popisný výzkum, experimentální výzkum je nejvhodnější pro získávání informací pro 

kauzální výzkum. 

Kontaktní metody 

Informace se dají získat prostřednictvím pošty, telefonu, osobních rozhovorů nebo 

přímo. Tabulka ukazuje silné a slabé stránky v kaţdé z těchto kontaktních metod. 

tabulka 1: Silné a slabé stránky jednotlivých forem dotazování 

 E-mail Telefon 

Osobní 

kontakt 

On-line 

dotazování 

Flexibilita slabá dobrá výborná dobrá 

Množství dat, která mohou být 

získána dobré 

velmi 

dobré výborné dobré 

Možnost kontroly tazatelů výborná 

velmi 

dobrá slabá velmi dobrá 

Kontrola reprezentativnosti 

výběrového souboru 

velmi 

dobrá výborná 

velmi 

dobrá slabá 

Rychlost shromažďování dat slabá výborná dobrá výborná 

Návratnost 

velmi 

dobrá dobrá dobrá dobrá 

Nákladovost dobrá 

velmi 

dobrá slabá výborná 

Zdroj:[6] 
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Dotazníky zasílané poštou 

Jsou pouţívány k získávání informací s nízkými náklady na jednoho respondenta. 

Respondenti mohou tímto způsobem podávat pravdivější odpovědi na osobnější dotazy 

neţ při osobním rozhovoru s neznámou osobou nebo po telefonu. 

Telefonické dotazování 

Je jednou z nejlepších metod rychlého získávání informací a zároveň je 

flexibilnější, neţ dotazník zasílaný poštou. Dotazujícímu se mohou v telefonu blíţe 

vysvětlit sloţité otázky a v závislosti na odpovědích podávat doplňující dotazy. Poměr 

těch, kteří odpovědí, bývá větší, neţ u dotazníků zasílaných poštou. Telefonické 

dotazování je ale nákladnější. Také se můţe stát, ţe lidé nebudou chtít o osobních 

otázkách hovořit po telefonu. 

Osobní dotazování 

Osobní dotazování má dvě formy – individuální a skupinovou. Individuální 

dotazování zahrnuje rozhovory s lidmi u nich doma, v kanceláři, na ulici, v obchodních 

centrech apod. Individuální osobní dotazování je 3x – 4x draţší neţ telefonické interview. 

Skupinové dotazování spočívá v pozvání šesti aţ deseti lidí k rozhovoru o výrobku, 

sluţbách, firmě nebo organizaci se zaškoleným moderátorem. Přizvaným respondentům 

se za jejich účast obvykle platí. Rozhovory jsou pro potřeby pozdějšího studia 

zaznamenávány buď písemnou formou, nebo na videozáznam. 

Dnešní moderní technologie zásadně mění způsoby řízení sledovaných skupin. 

Videokonference, televizní monitory a dálkově ovládané kamery či digitální přenos 

zvyšují počet výzkumů sledovaných skupin realizovaných na velké vzdálenosti. 

On-line marketingový výzkum 

Je jeden z další způsobů sběru primárních dat. Jde o internetové pozorování, 

experimenty a on-line sledované skupiny, které nabízejí oproti tradičním skupinám určité 

výhody. 
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Výzkumné nástroje 

Při shromaţďování dat je moţné si vybrat ze dvou hlavních výzkumných nástrojů – 

dotazníku a mechanického zařízení. 

Dotazník je velice flexibilní, můţe klást otázky uzavřené – respondenti si pouze 

vybírají jednu z moţných odpovědí, nebo otázky otevřené – umoţňují respondentům 

odpovídat svými slovy a bez omezení mohou vyjádřit svůj názor. Při tvorbě dotazníku je 

třeba klást důraz na stylizaci a uspořádání otázek, pouţívat jednoduchou, nezaujatou 

stylizaci. Otázky by měly být logicky uspořádány, a pokud je to moţné, jako první by 

měly být kladeny otázky, které vyvolají u respondentů zájem, a sloţité nebo osobní 

otázky by měly být obsaţeny aţ ke konci. 

Mechanické zařízení mají podobu peoplemetru, snímače dat v supermarketech, 

zařízení měřící fyzické reakce sledovaných subjektů apod. 

Analýza dat 

Zahrnuje zpracování získaných dat, vyčlenění důleţitých informací, kontrolu 

správnosti a přesnosti získaných údajů. Získaná data je třeba transformovat do podoby 

tabulek, grafů, výsledků, průměrů a dalších statistických údajů. 

1.6.4 Vypracování zprávy a prezentace výsledků 

Osoby zabývající se výzkumem v této fázi musí získané údaje pouţít k formulaci 

závěrů a prezentovat výsledky managementu. Je třeba dát si pozor, aby manaţery 

nezahltily přílišným mnoţstvím informací a vybrali jen ty, které mají zásadní význam při 

rozhodování managementu. 

1.7 SWOT analýza 

Je to metoda, pomoci které je moţno identifikovat silné ( Strengths) a slabé 

(Weaknesses) stránky, příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) spojené s určitým 

projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy 

uţívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik. S její 

pomocí je moţné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové 

moţnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 
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Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humpheyem, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němţ byla vyuţita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů 

silných a slabých stránek na jedné straně vůči příleţitostem a nebezpečím na straně druhé 

lze získat nové kvalitní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. 

Analýzu je dále moţno členit pomocí mříţky: 

 

Zdroj:[13] 

Výstupem kompletní analýzy SWOT je chování společnosti, která maximalizuje 

přednosti a příleţitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI A SYSTÉM IVR 

Základní údaje o společnosti ČEZ. a.s. 

Akciová společnost ČEZ byla zaloţena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR. 

Hlavním akcionářem je Česká republika, pro kterou vykonává správu jejího akciového 

podílu Ministerstvo financí České republiky. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je 

výroba a prodej elektrické energie a s tím související podpora elektrizační soustavy.  

 

V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi (Severočeská 

energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská 

energetika a Západočeská energetika) Skupina ČEZ, která se tak stala nejvýznamnějším 

energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy. Skupina ČEZ patří do 

evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na 

domácím trhu s elektřinou. V České republice je Skupina ČEZ největším výrobcem 

elektřiny, na většině území provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem 

na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou. Většina výrobních kapacit je 

soustředěna v mateřské společnosti ČEZ, a. s. 

Součástí skupiny ČEZ a.s. je také dceřiná společnost ČEZ Zákaznické sluţby, která 

byla zaloţena ke dni 16. srpna 2004, kdy byla společnost zapsána do obchodního rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Plzni. 

Předmět podnikání společnosti ČEZ Zákaznické služby 

Základním předmětem podnikatelské činnosti společnosti je komplexní a spolehlivé 

poskytování zákaznických sluţeb pro konečné zákazníky, drţitele licence na obchod 

s elektřinou, licence na distribuci s elektřinou, popřípadě i pro drţitele licence na výrobu 

elektřiny: 

 provádění obsluhy zákazníků drţitelů uvedených licencí; 

 uzavírání, měnění a ukončování smluv, kterými se realizuje připojení odběrného 

místa, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, zajišťování výkupu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů nebo jiné sluţby, jakoţ i vyřizování reklamací a jiných 

poţadavků zákazníků;  
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 uzavírání, měnění a ukončování smluv, kterými se realizuje obsluha zákazníků 

prostřednictvím Smluvních partnerů a řízení těchto Smluvních partnerů;  

 poskytování sluţby fakturace;  

 zajišťování správy energetického saldokonta zákazníků;  

 poskytování sluţby správy pohledávek, zajišťování mimosoudního i soudního 

vymáhání pohledávek, zpracovávání metodik a postupů řízení pohledávek;  

 poskytování sluţby tisku, obálkování a odesílání faktur a jiných dokumentů 

včetně vystavování daňových dokladů zákazníkům;  

 poskytování sluţby poradenství, nabízení a prodávání produktů;  

 zabezpečování podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované 

výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů; 

 zajišťování správy dat uloţených v zákaznickém informačním systému. 

Vize 

Společnost ČEZ Zákaznické sluţby s. r. o., je vyhledávaným poskytovatelem sluţeb 

podporujících prodej a distribuci energií ve střední a východní Evropě. 

Poslání 

Posláním je vysoce kvalitní, komplexní a spolehlivé zajišťování  sluţeb 

podporujících  prodej, distribuci elektřiny i jiných utilit. Díky kvalitním a ověřeným 

technologiím a týmu špičkových odborníků můţe společnost svým partnerům i jejich 

zákazníkům nabízet vysoce spolehlivé sluţby. Společnost zajišťuje prodej a obsluhu 

domácností a podnikatelského maloodběru, poskytuje základní zákaznický servis 

a sluţby back office velkým a středním zákazníkům, poskytuje sluţby pro prodej i pro 

distribuci, je optimalizována pro potřeby Skupiny ČEZ, ale je schopná poskytovat sluţby 

i třetím stranám. 

Snaţí se být co nejlépe dostupná všem zákazníkům. Proto existuje mnoho způsobů, 

jak kontaktovat pracovníky ČEZ ZS a vyřídit všechny záleţitosti týkající se elektřiny. 

Zákazník můţe vyuţít zákaznickou linku, poruchovou linku, virtuální obchodní kancelář, 

můţe navštívit zákaznické centrum či kancelář smluvních partnerů. Pro ještě větší úsporu 
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času a nákladů svých klientů navázaly ČEZ ZS partnerství se společností SAZKA, na 

jejichţ terminálech lze výhodně platit za elektřinu. Velmi oceňovaným faktem jsou také 

společné kanceláře ČEZ ZS a distributorů plynu, coţ šetří lidem čas při vyřizování 

záleţitostí týkajících se stěhování, napojení na inţenýrské sítě a podobně. Zejména firmy 

pak oceňují moţnost elektronické fakturace ve spolupráci s Českou spořitelnou. 

Call centrum ČEZ Zákaznické služby 

Call centrum společnosti ČEZ Zákaznické sluţby, s.r.o., vyřizuje veškeré non-face 

kontakty zákazníků hromadné obsluhy. Jde o kontakty prostřednictvím telefonu, faxu, e-

mailu, korespondence a internetu (virtuální obchodní kanceláře – VOK). Ročně vyřídí 3,5 

milionu poţadavků zákazníků, přičemţ denně obslouţí více neţ 10 tisíc zákazníků. Na 

telefonním čísle 840 840 840 vyřídí zákazníci jakoukoliv záleţitost týkající se dodávky 

elektřiny. 

 Zákaznická centra 

Zákaznická centra Skupiny ČEZ vyřizují poţadavky zákazníků, jako je uzavírání 

smluv – nové odběry, změny produktů (sazeb), ukončení smluv, změny odběratelů 

(přepisy), obecné změny (změna jména, adresy, zasílací adresy, změna plateb záloh, atd.), 

změny dodavatele silové elektřiny, řešení reklamací, poradenská činnost, znovu připojení 

a odpojení pro neplacení či mimořádné faktury. V oblasti distribuce přijímají ţádosti o 

stanovisko k připojení nového odběru, ke zvýšení rezervovaného příkonu, ke změně 

jističe, ověřování existence energetických sítí, ţádosti o vytýčení kabelů, ţádosti o 

přeloţky vedení, ţádosti o prořez stromoví. 
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3 ANALÝZA HLASOVÝCH APLIKACÍ V KONTAKTNÍCH 

CENTRECH ČEZ, a.s. 

Součástí CRM (řízení vztahů se zákazníky) je IVR (hlasový portál). Jako cíl jsem si 

stanovila analyzovat současný stav IVR systému v kontaktních centrech ČEZ, a.s., a 

specifikovat jeho nedostatky a rizika. 

Společností ČEZ mi byly poskytnuty informace a materiály k nahlédnutí, které byly 

potřebné k vypracování mé diplomové práce. Na základě těchto údajů je moţné provést 

analýzu hlasových aplikací, která je tématem mé práce. Jak jsem jiţ v úvodu uvedla, 

společnost si některá svá data chrání, proto nebudu veškeré dokumenty pouţité pro 

analýzu jako zdroj informací zveřejňovat a titulovat.  

Pomocí metod pozorování a srovnávání ţádoucího stavu se skutečností, bylo moţné 

odhalit nedostatky a rizika hlasových aplikací a navrhnout optimalizaci současného stavu 

v kontaktních centrech ČEZ, a.s. 

3.1 Popis zavedeného systému hlasových aplikací ve společnosti ČEZ, 

a.s. 

V roce 2007, v rámci rozvoje hlasových sluţeb kontaktního centra společnosti 

ČEZ, a.s. implementovala ICZ a.s. hlasový portál (dále jen IVR) na platformě Genesys - 

Genesys Voice Portal, včetně aplikačních nadstaveb pro snadnou tvorbu a správu 

hlasových aplikací.  

Jedná se v tuto chvíli o 280 VoIP (Voice over Internet Protocol – technologie, 

umoţňující přenos digitalizovaného hlasu) hlasových kanálů, jejichţ prostřednictvím jsou 

poskytovány volajícím informace různého charakteru. Systém zároveň kompletuje 

dodatečné informace pro optimalizované směrování. Řešení je distribuováno do dvou 

lokalit - Plzeň a Zábřeh, které se s ohledem na dostupnost řešení vzájemně zálohují.  

Tento hlasový portál pracuje na principu samoobsluţného automatu, tzn., ţe 

vyřízení rutinních poţadavků (např. dotazy týkající se vyúčtování, dotazy reagující na 

zaslané upomínky, odečty elektroměrů apod.), nutně nevyţaduje přítomnost operátora. 

Na této platformě jsou dnes provozovány jak zákaznická, tak poruchová linka ČEZ. 
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  V současnosti uţ hlasový portál na zákaznické lince ČEZ nefunguje jako 

rozcestník na specializované operátory, ale dokáţe sám pokrýt co největší procento 

zákaznických poţadavků. Jednotlivé sluţby jsou řazeny do nabídek, které odpovídají 

povaze dané volby. Cílem  IVR sluţeb je dosáhnout toho, aby se co nejvíce zákazníků, 

obslouţilo samo na jedno zavolání. 

Na základě získaných podkladů a diskuse se zástupci ČEZNet a ČEZ zákaznické 

sluţby jsem identifikovala tyto oblasti rozvoje: 

1. Vyúčtování, platby, upomínky 

2. Produktová řada, produkt 

3. Informace o sluţbách s přidanou hodnotou pro ČEZ i zákazníka: 

 Elektronické vyúčtování 

 Moţnost platby na terminálech Sazka 

 Platba Inkasem 

 Informace o Virtuální obchodní kanceláři 

 Zelená energie 

4. Nejčastější dotazy 

5. Poruchová linka 

Společnost ČEZNet a ČEZ Zákaznické sluţby se jiţ zaobírá řešením výše 

popsaných oblastí a podniká kroky k jejímu rozvoji. 

3.2 Analýza zavedeného systému hlasových aplikací používané 

v kontaktních centrech ČEZ, a.s. 

Komunikace prostřednictvím hlasového portálu ve společnosti ČEZ, a.s. v praxi 

funguje tak, ţe zákazník od společnosti obdrţí telefonní číslo, na kterém je zpřístupněn 

IVR systém. Ihned po zavolání na toto číslo je zákazníkovi přehrána předem připravená 

zvuková hláska, která ho informuje o tom, do jaké firmy se dovolal a jakým způsobem 

můţe pokračovat – zda chce být spojen s obchodním oddělením anebo s oddělením 

technické podpory. Volající zákazník můţe pomocí tónové volby (stisknutím tlačítka 

s číslicí) přímo ze svého telefonu rozhodnout, se kterým oddělením chce být spojen. IVR 

systém přitom můţe být vícejazyčný a mít teoreticky neomezeně úrovní a 

rozhodovacích bodů. Volající nejprve slyší část nabídky menu, pak zareaguje a následuje 
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další poloţka menu. Na ni opět zareaguje a tak pokračuje dále, dokud neobdrţí 

poţadovanou informaci.  

           Příklad nabídkové služby  

 Zákazník v IVR vybere nabídku týkající se Vyúčtování -> následně uslyší hlásku, ţe 

jsou zjišťovány aktuální informace -> mezitím je v systémech ověřen stav jeho 

vyúčtování - výše, datum splatnosti a zda je uhrazeno -> podle toho, jaké informace 

systémy vrátí, se přehraje příslušná informace zohledňující stav zákazníkova vyúčtování. 

3.2.1 Přepojení na operátora 

Moţnost přepojení na operátora je navrţena tak, aby nedocházelo k obcházení 

navrţených hlasových aplikací. Kaţdá nabídka má pro zákazníka únikovou variantu 

v případě, ţe zákazník nedokáţe svůj dotaz kategorizovat. Na konci kaţdé nabídky je 

volba „Pro ostatní typy dotazů stiskněte…“.  

3.2.2 Služba SMS 

Sloţitě zapamatovatelné údaje jsou prostřednictvím SMS sluţby zasílány na 

mobilní telefon zákazníkovi. Vše funguje plně automaticky.  Zákazníkovi je sděleno 

„Nyní vám sdělíme údaje nutné k úhradě vašeho vyúčtování“. Pokud zákazník volá z 

mobilního telefonu, údaje si nemusí zapisovat, jsou mu poslány automaticky textovou 

zprávou ve formě: „Vaše vyúčtování číslo…atd“. Prostřednictvím SMS sluţby jsou také 

zasílány SMS s potvrzením změny. 

3.2.3 Autorizace a identifikace 

Proces identifikace a autorizace zákazníka je největší komplikací (s výjimkou 

informačních sluţeb, které je moţné sdělit kdykoliv, komukoliv). Pokud zákazník volá 

kvůli konkrétním informacím či změnám, je nutné ho nejdříve identifikovat (zjistit, kdo 

volá) a následně autorizovat (zjistit, zda má oprávnění změnu provést). Momentálně tedy 

neexistuje jednotný způsob autentifikace zákazníka. To obecně stěţuje tyto procesy, a to 

jak zákazníkům, tak i pracovníkům kontaktních center ČEZ.  

Do budoucna je tato situace těţko udrţitelná a vyţaduje komplexní systémové 

řešení, které by zohlednilo všechny aspekty těchto procesů a sjednotilo je. 
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3.2.4 Bannerová aplikace 

V rámci stávající podoby IVR na zákaznické lince ČEZ je moţné zákazníkům po 

přivítání přehrát „Dynamickou hlásku marketingu“, upozornit je na aktuální kampaň a 

hned na začátku tyto dotazy odfiltrovat. Dokud není banner nahrazen systémově jiným, 

zákazník ho slyší i při kaţdém opakovaném volání. Tím postupem času ztrácí banner na 

významu. 

Banner  

Je předem nahraná hláska zavedená do systému s odskokem na doplňující 

informace či do příslušné sekce v IVR nebo předem daný skill operátorů. Slouţí k 

odfiltrování nejčastějších hovorů a k prodejním (marketingovým) aktivitám.  

Délka banneru se pohybuje okolo 10 sekund. V rámci hovoru se přehrává pouze 

jednou na začátku po přivítání před hlavní nabídkou. Od hlavní nabídky je banner 

oddělen zvukovým singlem, který zákazníci znají z reklamy. 

Zavádění bannerů 

Technickou realizaci zavádění bannerů má na starosti ČEZNet na základně 

poţadavků z ČEZ Zákaznické sluţby. Aplikace jiţ dnes umoţňuje kdykoliv rychle nahrát 

nový banner, pokud to aktuální provoz infolinky vyţaduje.  

Zapínání / vypínání bannerů 

Zapínaní / vypínání bannerů je také realizováno prostřednictvím ČEZNetu. 

Zodpovědnost za tuto přebírá ČEZ Zákaznické sluţby. K tomuto účelu byla zavedena 

jednoduchá ovládací konzole, která umoţňuje snadno zapínat a vypínat do systému 

zavedené bannery. Koordinátoři zákaznického centra, tak mohou usměrňovat provoz 

infolinky na základě aktuální situace. Dle potřeby je moţné zapnout či vypnout banner 

slouţící k odfiltrování aktuálně nejfrekventovanějšího dotazu.  Jedná se například o: 

 banner řešící dotaz týkající vystavení vyúčtování, 

 banner řešící reakci na upomínku, 

 banner řešící reakci na kalamitní poruchu, 

 banner řešící reakci na aktuální kampaň, 
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Příklad předpřipraveného banneru 

„V regionu severní Morava došlo k rozsáhlému výpadku energetické sítě. Pokud 

voláte právě kvůli této poruše, stiskněte …“ tímto způsobem je moţné předpřipravit si 

univerzální bannery pro případ výpadků v jednotlivých regionech.  

Další funkce banneru 

 U banneru je moţné předem nastavit čas, kdy se zapne. Lze tak vyuţít 

v kombinaci s plánem vysílání TV reklam a předem se tak připravit na nápor 

dotazů, týkající se dané TV kampaně. 

 Lze nastavit frekvenci přehrávání bannerů tzn. kolikrát bude banner jednomu 

zákazníkovi (respektive jednomu tel. číslu) maximálně přehrán a po jak dlouhé 

době zákazník můţe stejný banner slyšet znovu. U kaţdého volajícího telefonního 

čísla, se tak do speciální databáze ukládá, jaký banner byl přehrán. Díky tomu je 

moţné nastavovat priority přehrávání bannerů, to znamená v jakém pořadí se 

bannery zákazníkovi přehrávají. Bannery propagující sluţby tak mohou být 

zapnuty všechny, aby zákazník slyšel při kaţdém zavolání jinou upoutávku.  

 Pokud zákazník volá ten samý den znovu a na poprvé na přehranný banner  

nereaguje, tento banner uţ se mu znovu nepřehraje a nepřehraje se mu ani ţádný 

jiný banner.  

Odskok z bannerů 

Pro odskok je moţné vyuţít volbu mříţky, která mimo hlavní nabídku funguje 

jako volba pro přepojení do hlavní nabídky. Dle charakteru banneru odskoky vedou: 

 do konkrétní sekce IVR (např. Vyúčtování), 

 na hlásky, které jsou zavedeny mimo standardní nabídku IVR a lze se na ně 

„dostat“ právě a jen odskokem z banneru (například různé emergency bannery 

typu rozsáhlých výpadků), 

 do nabídky Novinky a tipy – ta obsahuje informace o aktuálních kampaních i 

různých sluţbách s přidanou hodnotou pro ČEZ i zákazníka, 

 nikam – banner můţe obsahovat pouze jednu nosnou informaci, kterou je moţné 

sdělit rovnou přehráním banneru. 
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3.2.5 SWOT ANALÝZA 

Na základě analýzy zavedeného systému hlasových aplikací ve společnosti ČEZ, 

a.s. jsem vypracovala SWOT analýzu, která se zabývá silnými a slabými stránkami, 

příleţitostmi a hrozbami. Z této analýzy je moţné zjistit, jaké jsou nedostatky a rizika 

jednotlivých aplikací. SWOT analýzu jsem si zvolila, protoţe patří k efektivním a snadno 

aplikovatelným nástrojům. S její pomocí mohu odhalit silné a slabé stránky, hrozby a 

příleţitosti a ukázat tak, kam zaměřit úsilí při odstraňování nedostatků. Pravidelná práce 

se SWOT Analýzou by se měla stát součástí vnitrofiremní komunikace a procesu 

plánování. Časem se mohou priority měnit a to v kontextu na změněné charakteristiky 

interního i externího prostředí firmy. 

Silné stránky: 

 odborné vzdělání a zkušenosti pracovníků, 

 rozsáhlá databáze s osobními kontakty,  

 komplexnost nabízených sluţeb, flexibilita v přístupu, 

 sníţení nákladů na provoz call centra, 

 zlepšení dostupnosti „ţivých operátorů“, 

 z pohledu zákazníka nepřetrţitá dostupnost 24 hodin denně bez čekání na spojení 

hovoru a tím pádem zkrácení celkové doby vyřízení poţadavku, 

 Zavedení sluţeb má pozitivní vliv nejenom na spokojenost zákazníků, ale také na 

spokojenost operátorů kontaktního centra, kteří nemusí řešit neustále stejné 

stereotypní poţadavky. Místo toho je moţné je přeorientovat na sluţby s vyšší 

přidanou hodnotou, 

 Moţnost přepojení na operátora z pohledu zákazníka. 

Silné stránky firma musí kultivovat, ošetřovat, chránit si je. Maximalizovat a 

rozšiřovat. Tvoří totiţ „jádro“, díky kterému firma funguje. Společnost by měla 

investovat do rozvoje svých zaměstnanců, protoţe to je základem pro to, aby zákazníci 

obdrţeli co nejkvalitnější protisluţbu za své peníze. 
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Slabé stránky: 

 Asymetrická komunikace (znamená, že role vysilatele a příjemce se nestřídají 

pravidelně, tato asymetrie navozuje zákazníkům pocit, že je komunikace 

zdlouhavá, nudná, že je zdržuje). 

 Dlouhé čekání na lince neţ je zákazník přepojen na operátora 

 Nejednotnost autentifikace zákazníka 

 Sloţitá struktura  IVR 

 IVR obsahuje příliš mnoho informací 

 Moţnost přepojení na operátora z pohledu call centra – můţe docházet 

k obcházení navrţených hlasových aplikací 

Firma se musí soustředit na eliminaci svých „Slabých stránek“. Nedopustit, aby se 

přeměnily v „Ohroţení“. Naopak důsledným řešením identifikovaných „Slabých stránek“ 

můţe firma získat výhody a přeměnit je ve své „Silné stránky“. Dle mého názoru je 

z pohledu slabých stránek klíčové odstranění „nejednotnosti autentifikace zákazníka“, se 

kterým souvisí většina slabých stránek. Pokud se toto společnosti podaří odstranit, má 

zvětší části vyhráno a své slabé stránku můţe přeměnit v silné. 

Příležitosti: 

 Zjednodušení a přehlednost IVR systému 

 Segmentovat zákazníky podle hodnoty, kterou firmě přináší  

 Vytvoření kariérního řádu pro operátory 

 Vyuţití nových technologií (TTS, ASR) 

Jedná se o moţnosti, kterých můţe společnost vyuţít k tomu, aby byla napřed oproti 

konkurenci a dosahovala tím vyšších zisků. (např. vyvinutí vlastního systému a s tím 

spojeného know-how). 
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Hrozby: 

 Přecenění zájmu potenciálních klientů o námi nabízené sluţby 

 Zhoršení ekonomické situace v ČR v důsledku světové ekonomické krize 

 Nepředvídání zákazníkova poţadavku 

 Velká konkurence IVR systémů 

V dnešní době je třeba brát velmi váţně identifikovaná Ohroţení firmy, snaţit se o 

jejich analýzu, identifikaci skutečných moţných dopadů pro fungování firmy a jejich 

eliminaci. Dlouhodobě přehlíţet nebo podceňovat a neřešit tato ohroţení je nebezpečné a 

pro firmu se můţe stát osudným. 
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4 NÁVRH OPATŘENÍ K OPTIMALIZACI HLASOVÝCH 

APLIKACÍ 

Tato doporučení vznikla na základě dostupných informací, které jsem čerpala 

z internetu a interních materiálu společnosti ČEZ, a.s.   

V předešlé části práce jsem pomocí metod srovnávání a SWOT analýzy 

identifikovala nedostatky a rizika zavedeného systému hlasových aplikací. Na základě 

výstupů těchto metod jsem navrhla doporučení, která by měla vést k optimalizaci 

hlasových aplikací ve společnosti ČEZ, a.s. Průkaznost těchto doporučení potvrzují 

výsledky průzkumu vnímání sluţeb českých kontaktních center spotřebiteli. 

 

4.1 Autorizace a identifikace 

Jak se ukázalo, největší komplikací v případě hlasových sluţeb vzniká při 

identifikaci a autorizaci zákazníka.  Jak jiţ bylo uvedeno, neexistuje momentálně 

jednotný způsob. 

Navrhla jsem 4 varianty řešení tohoto problému: 

Varianta 1 – identifikace na základě telefonního čísla volajícího 

Ještě před přijetím hovoru v IVR by bylo moţné zjistit, kdo volá a podle toho 

určit strategii hovoru. Zavedení telefonního čísla jako identifikačního údaje by také 

značně zkrátilo handling time operátorů zákaznického centra, kterým by se mohly 

automaticky načíst informace o zákazníkovi. Z pohledu marketingu skýtá znalost 

kontaktního čísla moţnost cílené kampaně. 

Dále moţnost nabídnout sluţby, které vyřeší poţadavek zákazníka, ještě předtím 

neţ vznikne: 

 SMS s informací o vystaveném novém vyúčtování, 

 upomínací SMS namísto upomínacích dopisů, 

 SMS informující o změnách časů spínání HDO, 

 SMS upozorňující na plánované výpadky. 



 

36 

 

S pomocí těchto sluţeb propagovaných v rámci letákové kampaně zasílané spolu 

s vyúčtováním, by se moţná podařilo velké mnoţství zákazníků přesvědčit, aby své 

kontaktní číslo poskytli. Muselo by se tedy jednat o mobilní telefonní číslo vzhledem k 

povaze sluţeb, které by v rámci kampaně byly propagovány jako protihodnota za to, ţe 

zákazník číslo poskytne. Poskytnuté mobilní číslo by muselo být za jedno odběrné místo, 

aby bylo zřejmé, za jaké odběrné místo zákazník volá. 

Varianta 2 – Identifikace a autorizace zákazníka v jednotlivých modulech IVR. 

Proces autentifikace zákazníka by byl nastaven na stejném principu jako u jediné 

současné selfcare sluţby – Samoodečtu. V kaţdém modulu by se prováděla autorizace 

s pomocí druhého údaje definovaného dle procesů ČEZ. Pokud bude chtít zákazník řešit 

více poţadavků na jedno zavolání, bude se muset vţdy při kaţdé akci vyţadující 

autorizaci znovu autentifikovat.  

Varianta 3 – Identifikace a autorizace v IVR po vstupu do sekce týkající se 

konkrétního odběrného místa. 

Zákazník je přivítán, případně je mu přehrán banner. Pokud na banner 

nezareaguje, přehraje se hláska: „Vyberte si prosím, kvůli čemu nám voláte“: 

 Jednička…Obecné informace 

 Dvojka……Konkrétní Informace nebo poţadavky k vaší smlouvě či odběrnému 

místu 

 Trojka…….Chci se stát zákazníkem ČEZ 

 Čtyřka…….Poruchy 

 (Skrytá volba 9 – zadání PIN) 

Bez reakce 3 sekund 

„Pokuste se prosím zařadit váš dotaz“: 

 Pro obecné informace o produktech, sluţbách a cenách ČEZ, stiskněte 1 

 Pro poţadavky týkající se vaší smlouvy, vyučování nebo vašich sluţeb, stiskněte 

2 

 Chcete-li se stát zákazníkem ČEZ, stiskněte 3 
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 Pokud chcete nahlásit poruchu, stiskněte 4 

 Pro přepojení na operátora, stiskněte 0. 

 (Skrytá volba 9 – zadání PIN) 

Jednotlivé volby 

Volba 1 

 menu velmi podobné současné hlavní nabídce bez volby Poruchy (celkem tedy 5 

voleb) 

Volba 2 

 Nejprve autentifikace zákazníka (identifikační + autorizační údaj) 

 Po autentifikaci následuje přehrání menu, které je podobné současné hlavní 

nabídce bez Poruch a novinek (celkem tedy 4 volby) 

 Menu Vyúčtování a Produkty/Produktová řada jsou uzpůsobené zjištěnému 

statusu sluţeb zákazníka -> ke zjištění stavu dochází aţ po vstupu do jednotlivých 

modulů, nikoliv uţ v rámci autentifikace, coţ by zbytečně přetěţovalo systémy 

 Autentizace se přenáší i k operátorovi 

 V rámci autentifikace moţnost ověřit bonitu zákazníka a vyuţít tak potenciál 

výhod segmentace zákazníků, to znamená, ţe pokud by bylo zjištěno v rámci 

autentifikace, ţe se jedná o významného klienta, mohl by být rovnou směrován na 

operátora. 

Volba 3 

Kampaň -> přepojení na operátora 

Volba 4 

 Přepojení na poruchovou linku 

Volba 0 

 Pokud by zákazníci tuto volbu zneuţívali k rychlému přepojení na operátora, před 

přepojením by byl stejný rozcestník, jako na současné zákaznické lince ČEZ. 



 

38 

 

V případě varianty 3, je potřeba sladit způsob autorizace napříč zákaznickými 

poţadavky. Řešením by mohlo být poţádat zákazníky o registraci čtyřmístného 

bezpečnostního hesla. Pokud zákazník neprovede registraci sám do určité doby, bude mu 

automaticky nastaveno jako heslo poslední čtyři čísla z RČ nebo IČ. Informaci o změně 

bezpečnostní politiky by se zákazníci dozvěděli písemně např. letákem přiloţeným k 

vyúčtování. Leták by zároveň obsahoval informace, jak si bezpečnostní heslo nastavit -> 

vhodným kanálem by mohly být SMS -> zákazník by v textu SMS zaslal klíčové slovo + 

číslo smlouvy + druhý údaj (např. číslo elektroměru) a nové bezpečnostní heslo. Stejné 

heslo by bylo moţné pouţívat i v rámci virtuální obchodní kanceláře. Navíc díky 

registraci by bylo moţné získat kontaktní čísla na zákazníky a ty následně vyuţívat k 

marketingovým účelům. 

Varianta 4 – Identifikace na začátku IVR, autorizace v jednotlivých modulech 

Po přivítání v IVR, by zákazník uslyšel hlášku typu: „Nejdříve prosím zadejte 

vaše číslo smlouvy. Nemáte-li ho u sebe, stiskněte mříţku. Chcete-li se stát zákazníkem 

ČEZ, stiskněte hvězdičku“. 

Po zadání ověření čísla smlouvy by byla zvolena příslušná strategie péče 

odpovídající segmentu zákazníka. Zároveň by bylo ověřeno, zda má daný zákazník více 

odběrných míst. Pokud ano, v příslušných selfcare modulech, kde by byl tento aspekt 

zásadní, by zákazník byl poţádán o doplnění identifikace volbou odběrného místa a 

teprve poté o autorizační údaj vyplývající z procesů ČEZ. Pokud by měl pouze jedno 

odběrné místo, pak by tento krok navíc odpadl a zákazník by byl po vstupu do selfcare 

modulu pouze autorizován. 

Stisknutím mříţky, by byl zákazník informován, ţe mu mohou být poskytnuty 

pouze obecné informace. Následoval by strom IVR, který by obsahoval pouze selfcare 

moduly poskytující obecné informace, případně volby kategorizující zákazníkův dotaz s 

následným přepojením na operátora, tak jako je tomu v případě současného IVR stromu. 

Hvězdička by slouţila zákazníkům, kteří s ČEZ nemají uzavřenu smlouvu, a zákazník by 

byl rovnou směrován na operátora. 
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Závěrečné zhodnocení variant identifikace a autorizace 

Variantu jedna s identifikátorem v podobě telefonního čísla by bylo moţné vyuţít 

pro první stupeň identifikace a rozpoznat na jejím základě, ţe volá V.I.P zákazník, a na 

základě toho jej rovnou směrovat na V.I.P linku. Pokud by na základě čísla k rozpoznání 

zákazníka nedošlo, postupovalo by se dále dle varianty číslo čtyři, kdy se zákazník 

identifikuje sám na začátku IVR zadáním čísla smlouvy. Bylo by tak moţné zvolit 

strategii péče odpovídající segmentu zákazníka a dalším zjištěným informacím. Jako 

dočasné okamţité řešení lze vyuţít variantu číslo dvě a autentifikaci provádět v kaţdém 

jednotlivém modulu. Variantu číslo tři, která by umoţnila sjednotit proces autorizace, 

bohuţel není moţné realizovat. Důvodem je, ţe ČEZ nemá u všech zákazníků evidován 

jeden stejný číselný identifikátor typu RČ/datum narození, který by byl pouţit pro případ, 

ţe si zákazník sám své bezpečnostní heslo nenastaví. 

Vyřešení autorizace zákazníka je stěţejní pro selfcare péči v rámci IVR. Pro 

kaţdou jednotlivou selfcare sluţbu je potřeba nastavit proces autorizace. Teprve poté lze 

začít řešit podobu příslušného IVR modulu. Proces je moţné stanovit vzhledem k 

informacím zjištěným v rámci identifikace zákazníka. To znamená, například existuje-li 

riziko zneuţití informace o výši pohledávek, lze stanovit hranici výše pohledávky a 

pokud je v rámci identifikace zákazníka zjištěno, ţe hranice je překročena, v takovém 

případě zákazníka přesměrovat na operátora, který můţe ověřit zákazníka s pouţitím více 

údajů. 

4.2 Vyúčtování, platby, upomínky 

Oblast vyúčtování, platby a upomínky skýtá největší potenciál, jak 

prostřednictvím IVR ulevit provozu Zákaznických linek. Po autorizaci zákazníka 

následuje zjištění stavu Vyúčtování. Dále je jiţ obsah přizpůsoben zjištěnému stavu, tak 

aby měl zákazník k dispozici všechny potřebné relevantní informace. 

Poznámka: Stav „Přeplatek“, je zahrnut do stavu č.2 – ţádné pohledávky. 

Eventuelně je moţné uvaţovat o osamostatnění toho stavu, tak aby měl zákazník v rámci 

IVR šanci slyšet, jaká je výše jeho přeplatku a nepřepojoval se kvůli tomu na operátora. 
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4.3 Produktová řada, produkt 

Po vstupu do tohoto menu by byl zákazník informován jakou produktovou řadu a 

jaký produkt vyuţívá. 

V návazném menu by byly volby: 

1. změna produktové řady –> moţnost provést jakoukoliv změnu on-line 

2. změna produktu – zde je situace komplikovanější, změna by byla provedena: 

 On-line v případě sazeb, které nevyţadují úpravy odběrného místa, zásahy do 

instalace či výměnu měřidla. 

 Vybavena informacemi, co musí zákazník kvůli změně učinit. 

3. Informace o produktových řadách a produktech 

4. Objednávka zaslání ceníku produktových řad a produktů na fakturační adresu 

+ návrat do hlavní nabídky a přepojení na asistenta 

4.4 Informace o službách s přidanou hodnotou pro ČEZ i zákazníka 

U informačních sluţeb není potřeba řešit autentifikaci zákazníka. Výjimkou je 

pouze Zelená energie, která by mohla obsahovat nejenom informace, ale po jejich 

přehrání i volbu pro aktivaci sluţby. 

Modul zelená energie 

Nejprve by byl zjištěn stav sluţby a na jeho základě byla následovala volba pro 

aktivaci či deaktivaci sluţby.  

4.5 Nejčastější dotazy 

V menu Smlouva (současná volba 1) a Elektroměry (současná volba 5) je moţné 

uvaţovat o přidání nabídky s nejčastějšími dotazy. Logika velí dát jí na první místo a 

ostatní volby v těchto menu posunout. V nabídce by byly obecné odpovědi na nejčastější 

dotazy.  
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4.6 Poruchová linka 

V současné době je na této lince integrován IVR umoţňující ke kaţdému z pěti 

regiónů přehrávat dynamické hlásky s informacemi o výpadku. Větší účinnosti IVR na 

poruchové lince by bylo moţné docílit vyuţitím technologie text to speech (TTS), která 

umoţňuje převádět text na hlas. Na základě aktuální poruchové situace, by tak bylo 

moţné snadno upravovat menu, které by obsahovalo odskoky na informace o největších 

výpadcích v daném regionu. Výhodou by byla vysoká variabilita, tzn. moţnost kdykoliv 

rychle změnit nejenom menu, ale i informaci o daném výpadku (například prodlouţení 

předpokládaného data ukončení výpadku apod.). 

Poruchová linka – zapojení SMS kanálu 

Zvýšit účinnost respektive eliminovat počet příchozích hovorů na poruchové lince 

by bylo moţné také s vyuţitím SMS kanálu. Stačilo by, aby operátoři zaznamenali do 

databáze k příslušné poruše mobilní telefonní číslo volajícího zákazníka. Pokud by se 

posunul termín odstranění výpadku, zákazník by byl automaticky informován formou 

SMS na telefon. Tímto opatřením by nedošlo pouze k potlačení opakovaných hovorů, ale 

jistě i ke zvýšení spokojenosti zákazníků, potaţmo operátorů, kterým by z důvodu 

nesplnění očekávaného času odstranění poruchy volalo mnohem méně rozhořčených 

zákazníků. 

4.7  ASR a TTS 

ASR 

Z pohledu rozvoje IVR z dlouhodobého hlediska je nasnadě uvaţovat o zavedení 

technologie Automatic Speech Recognition (ASR), fungující na principu rozpoznávání 

řeči. ASR umoţňuje zcela odbourat základní nabídku. Ta zákazníka zdrţuje a můţe ho 

dostat do úzkých tím, ţe si nemusí vţdy vědět rady, do jaké nabídky má svůj dotaz 

zařadit. Díky ASR je moţné poloţit otevřenou otázku a na základě rozpoznání odpovědi 

dotaz kategorizovat a nasměrovat do správné nabídky. Benefitem je samozřejmě větší 

spokojenost zákazníků s IVR a potenciálně schopnost pokrýt v rámci IVR mnohem širší 

spektrum dotazů. 
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Větší spokojenosti je dosaţeno tím, ţe zákazník svůj poţadavek vyřeší mnohem 

rychleji. Přemýšlení o tom, do jaké kategorie jeho poţadavek spadá, je plně na straně 

poskytovatele sluţby, který díky předpřipravené logice s pomocí zautomatizovaného 

systému dokáţe od začátku do konce řídit průběh hovor, jako by zákazník hovořil s 

„ţivým operátorem“. Mnohem větší vzájemná interakce mezi ASR IVR a zákazníkem 

navíc značně odbourává asymetrii komunikačního procesu a přispívá tak k jeho větší 

přirozenosti. Zkušenosti ze zahraničí potvrzují, ţe spotřebitelé takovéto pokročilé 

systémy vnímají pozitivně. Systém je schopen v 90 procentech případů ihned rozeznat 

poţadavek zákazníka, protoţe jde obvykle o rutinní dotazy na sluţby, technické 

problémy, objednávky či reklamace. 

U zbývajících 10% lze pokládáním upřesňujících otázek dotaz kategorizovat 

dodatečně. Z průzkumu agentury GMI vyplynulo, ţe čeští zákazníci by takové virtuální 

operátory uvítali. Tři čtvrtiny respondentů tvrdili, ţe by preferovali automatizované 

systémy rozeznávající řeč namísto vymačkávání tlačítkových voleb. Díky tomu, ţe 

někteří poskytovatelé sluţeb na českém trhu, jiţ nejenom uvaţují, ale i pracují na 

zavádění této technologie do svých IVR systému, je moţné očekávat v této oblasti velmi 

dynamický vývoj. Čím více se tato technologie bude rozšiřovat, tím více začnou být IVR 

ovládané pomocí DTMF volby povaţovány zákazníky za zastaralé a začnou být vnímány 

negativně. Proto je z dlouhodobého hlediska vhodné uvaţovat o nasazení této 

technologie. 

TTS 

Hlavní předností technologie TTS (text to speech) je moţnost okamţité 

aktualizace stromu IVR bez nutnosti nahrávání hlásek a úspora nákladů plynoucí z toho, 

ţe se hlásky nemusejí nahrávat ve studiu s ţivým speakrem. Kvalita prodózie neboli 

melodie systémem vytvářeného hlasu zaznamenala během posledních let dramatický 

vývoj. V angličtině uţ jsou dnes na trhu produkty, které se ve svém výsledku ve 

zvukomalebné kvalitě hlasu téměř neliší od hlasu skutečného člověka. V češtině je zatím 

kvalita o stupeň horší, nicméně pro pouţití v rámci například poruchové linky ČEZ, kde 

je stěţejním aspektem moţnost rychlé aktualizace, jsou tyto produkty jiţ dnes pouţitelné. 

100% kvalita zvuku zde není nutná vzhledem k tomu, ţe zákazník v rámci IVR slyší 

jednoznačnou informaci nenáročnou na její přijetí. V budoucnu lze očekávat další 

vylepšování kvality přehrávané řeči, coţ umoţní nasadit TTS i na zákaznické lince. 
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4.8 Segmentace zákazníků 

Obecně je vhodné zákazníky segmentovat podle hodnoty, kterou firmě přináší. 

Segmentace je klíčem k rovnováze mezi příznivou zkušeností zákazníka s dodavatelem 

na jedné straně a maximálními a dlouhodobě generovanými příjmy dodavatele a 

loajalitou zákazníka na straně druhé.  

Klient, který platí měsíčně nadstandardně vysoké faktury, si je toho samozřejmě 

vědom a očekává, ţe dostane lepší servis, neţ zákazník, který platí běţně vysoké faktury. 

Zavedení segmentace úzce souvisí s procesem identifikace zákazníka. 

Aby mohla být v rámci IVR zavedena, musí být zřejmé, kdo volá. Buď dle 

telefonního čísla, nebo tím, ţe se zákazník v IVR sám identifikuje. Díky tomu je moţné 

postupovat dle předem stanovené strategie podle segmentu (bonity) zákazníka. Například 

pokud by byl identifikován jako volající významný zákazník, místo IVR by byl směrován 

rovnou na operátora, byl by upřednostněn ve frontě i při výběru operátora (nebyl by 

přepojen na nováčka, ale na zkušeného operátora). 

Pravidlo, ţe by nejlepší operátoři řešili dotazy nejvýznamnějších klientů, je samo 

o sobě velkou výhodou. Nabízí se ale i další zajímavá příleţitost, a to vyuţít stejné věci 

pro vytvoření kariérního řádu pro operátory. Nováček by řešil pouze poţadavky 

zákazníků z nejniţšího segmentu a postupně by na základě zlepšování svého hodnocení 

mohl „stoupat“ a zvedat hovory zákazníků z vyšších segmentů, aţ by se dostal mezi 

nejlepší a měl by primárně na starosti nejvýznamnější zákazníky. Dle názvu své pozice 

by měl také vyšší postavení a tím pádem i prestiţ. 

Se segmentací je moţné pracovat i při jakýkoliv dalších aktivitách souvisejících s 

péčí – např. při prioritizaci řešení reklamací, e-mailů apod. 

4.9 Ostatní doporučení 

 Informaci o monitoringu hovorů přesunout do hlásky informující zákazníka, ţe 

bude přepojen na operátora. 

 Hlásku pro anglicky hovořící zákazníky přehrát pouze jednou na začátku po 

přivítání. 
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 Kontrolu aktuální čekací doby na operátora a s ní související nabídku zpětného 

volání v případě vyšší čekací doby přesunout aţ před přepojením na asistenta. 

 Vyuţívat moţnost verzování nahrávek -> GVP portál umoţňuje při opakovaném 

přehrání nabídky (v případě, ţe uţivatel nereaguje), přehrát stejnou nabídku 

znovu s jinou formulací. Nejenţe to značně pomáhá nasměrovat zákazníka do 

správné nabídky, ale udrţuje to pozornost zákazníka a celkově zlepšuje jeho pocit 

z komunikace s IVR. 

 Asymetrickou komunikaci by bylo moţné odstranit zjednodušením samoobsluhy 

menu z pohledu zákazníka. V případě odstranění se zároveň zjednoduší struktura 

IVR a sníţí se mnoţství informací. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo pomocí vědeckých metod pozorování, analyzování, 

srovnávání a vedení rozhovorů analyzovat současné aplikace pouţívané v kontaktních 

centrech ČEZ a.s., navrhnout doporučení, která by přispěla ke zlepšení současného stavu 

hlasových aplikací. 

V první části diplomové práce jsem se zabývala teoretickými východisky, jeţ se 

zpracovanou tématikou souvisí, a které mi poslouţily jako východisko pro vlastní 

realizační část. Stěţejní část teorie byla zaměřena na systém řízení vztahů se zákazníky 

(CRM) a hlasové aplikace, které do těchto systému spadají. 

Další část je věnována charakteristice společnosti ČEZ a.s. a její dceřiné společnosti 

ČEZ Zákaznické sluţby, jejich vzniku, vývoji, vizím a posláním. 

Ve třetí části diplomové práce jsem popsala současný zavedený systém hlasových 

aplikací, provedla jejich popis a analýzu. Dále jsem pomocí SWOT analýzy zjistila 

nedostatky zavedeného systému. 

Na základě zjištěných skutečností a provedených analýz bylo provedeno v poslední 

části shrnutí výsledků šetření a doporučení, který by mohla přispět ke zlepšení úrovně 

sluţeb, které kontaktní centra poskytují. Tím pádem by došlo k větší spokojenosti 

zákazníků, coţ je společně s dosaţením zisku cílem téměř kaţdé společnosti v trţním 

hospodářství. Dosaţení těchto dvou cílů je v dnešní ekonomicky sloţité době velice 

obtíţné. 

Věřím, ţe tato má diplomová práce můţe být inspirací pro vedení společnosti ČEZ 

Zákaznické sluţby v jejich dalším postupu při budování hlasových aplikací v kontaktních 

centrech a přispěje k jejich rozvoji v rychle se měnícím konkurenčním prostředí. Přijetí či 

realizace některých mých návrhů jiţ záleţí na rozhodnutí vedení společnosti. 
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aj.   a jiné 

a.s.   akciová společnost 

apod.   a podobně 

AST   automatic speech recognition – technologie rozpoznávání řeči 

atd.   a tak dále 

atp.   a tak podobně 

CC   kontaktní centra 

CRM   řízení vztahů se zákazníky 

CSF Customer Saticfaction Feedback – aplikace pro zjištění 

spokojenosti zákazníka 

č.   číslo 

DTMF   Dual tone multi frequency – tónová volba 

GVP   Genesys Voice Platform – hlasový portál společnosti Genesys 

IT   informační technologie 

IVR   Interactive Voice Response – hlasový portál 

např.   například 

TTS   text to speech – technologie převodu textu na hlas 

tzn.   to znamená 

tzv.   tak zvaný 

VCB   Voice Call Back – aplikace pro zpětné volání zákazníkovi 

VoIP   technologie, umoţňující přenos digitalizovaného hlasu  
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Příloha č. 1. – Přehled CRM systému 
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Příloha č. 2. – Grafické znázornění zákaznické linky 

PORUCHY

Uvítání (dle času):

0-9 h - Dobré ráno

9-19 h - Dobrý den

19 – 24 h Dobrý večer

Vítejte na zákaznické lince skupiny 

ČEZ

Dynamická hláska

Marketing

HLAVNÍ MENU:

1 – Smluvní podmínky, zřízení OM

2 – Produkty, sazby, prodejní síť

3 - Vyúčtování, platby, faktury

4 – Poruchy a technické potíže

5 – Elektroměry, rozplombování, VOK

6 – Samoobsluha MůjČEZ

7 – English language

                   9 - Zadání PINu (skrytá volba)

VYÚČTOVÁNÍ, PLATBY,   

                   FAKTURY

1 – Informace o stavu účtu, 

upomínce

2 – Informace o poslední

                         faktuře, platbách

                   

SMLUVNÍ PODMÍNKY

                   1 - Zřízení nového OM

2 - Změna smlouvy + zálohy

3 –Smluvní podmínky

4 - Ukončení smlouvy

ELEKTROMĚRY, 

                   ROZPLOMBOVÁNÍ, VOK

1 - Rozplombování

2 - Elektroměry, HDO

                   3 – Podpora uživatelů VOK

3

1

5

4

PRODUKTY, SAZBY, 

PRODEJNÍ SÍŤ

1 – Produkty ČEZ 

2 - Služby ČEZ

3 – Distribuční sazby

                   4 - Prodejní síť

2

OPERÁTOR ENG

7

Identifikace zákazníka dle 

zákaznického čísla

Přepojení do stromu Poruchy

PŘEPOJENÍ

Routovací strategie

Selfcare aktivity
6

Statická hláska

„Pro urychlení vašeho 

požadavku si prosím připravte 

své zákaznikcé číslo, které 

naleznete ve smlouvě či 

faktuře.

1. Produktové řady

2. Produkty

1. VOK

2.ELFA

1

2

1. Kvartál

2. Měsíc

3. Comfrort

4. Exclusive

5. Basic

1. Jednotarif

2. Akumulace 8

3. Akumulace 16

4.Přímotop

5. Tepelné čerpadlo

6. Víkend

1

2

Přepojení do aplikace Samoodečty

Počátek možnosti ident. 

PINem 911 pro soc. tarif

Kampaně
8

Akvizice2

1

ČEZ proti krizi – 

pojištění plateb

ČEZ proti krizi – 

posun záloh

3

4

1. Dodavatel ČEZ

2. Jiný dodavatel
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Příloha č. 3. – Vývojový diagram poruchové linky 

 

 

 

Vstup do aplikace

HLAVNÍ MENU:

1 - Nahlášení poruchy

2 – Info o plánovaných odstávkách

3 - Jiné technické potíže

4 - Obchodní požadavky

7 – English Language

9 - Zadání PIN (skrytá volba)

Volba 1-3

VÝBĚR REGIONU:

1 - Západní Čechy

2 - Severní Čechy

3 - Východní Čechy

4 - Střední Čechy

5 - Severní Morava

Volba 4,7,9

PŘEPOJENÍ

operítor

PŘEPOJENÍ

Routovací strategie

 


