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Abstrakt 
 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření studijního materiálu pro nově vznikající předmět 

o elektronickém podnikání. Tato část se zabývá poskytováním zákaznické podpory a sluţeb 

zákazníkům v prostředí internetu. Především se zaměřuje na uvedení studentů do problematiky 

zřizování zákaznické podpory. Nejprve je čtenář stručně uveden do problematiky počátku 

podnikání a následně je seznamován s jednotlivými částmi zákaznické podpory. Postupně je 

popsána evidence zákazníků, komunikace se zákazníky a srovnání vybraných CRM systémů. 

Samostatná kapitola se zabývá popisem implementace jednoduchého nástroje pro usnadnění práce 

operátora helpdesku. 
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Abstract 
 

The aim of this Bachelor thesis is the creation of a study material within an emerging subject of 

e-business. This part is concerned with providing customer support and customer service on the 

Internet. Especially focuses on the familiarization of students with establishing customer support 

issues. At first, the reader is briefly mentioned to the opening of the business and subsequently 

learns about individual parts of the customer support. Gradually is described customer register, 

communication with customers and comparison of selected CRM tools. Description of the 

implementation of simple tool to work simplification for helpdesk operators is in separate chapter. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

CaaS  - Communication as a Service 

CRM  - Customer Relationship Management 

FAQ  - Frequently Asked Questions 

IaaS  - Infrastructure as a Service 

MaaS  - Monitoring as a Service 

PaaS  - Platform as a Service 

SaaS  - Software as a Service 

IS  - informační systém 

MVP  - Model-View-Presenter 
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1 Úvod 

Doba, kdy elektronické podnikání začínalo, je dávno za námi. Téměř kaţdý dnes pouţívá 

různé moţnosti elektronického nakupování. Bohuţel ne kaţdý, kdo elektronický obchod 

provozuje, si uvědomuje, co vše elektronické podnikání obnáší. Nejedná se jen o nabízení a 

prodávání daného zboţí, ale také o to, jak je se zákazníky jednáno a jaké jsou jim poskytovány 

další sluţby.  

Elektronické podnikání není jen provozování elektronického obchodu, patří sem například 

i provozování portálů (u nás nejznámějším je Seznam.cz) nebo elektronických trţišť. 

Provozování elektronického obchodu, bez ohledu na druh nabízeného zboţí, je však 

nejobvyklejším způsobem elektronického podnikání. Proto také u většiny modelových příkladů, 

na kterých bude popsáno, jak uvedenou teorii převést do praxe, budu pouţívat právě firmu 

provozující elektronický obchod. 

Výklad začíná stručným popisem, co vše je třeba zajistit, aby budoucí podnikatel mohl 

začít podnikat a co by měl udělat, neţ opravdu podnikat začne. Dále pokračuje pojednáním 

o způsobech evidence zákazníků, o komunikaci se zákazníky a zákaznické podpoře. Samostatná 

kapitola se věnuje porovnání některých dostupných CRM systémů. 

V poslední kapitole je popsána implementace jednoduchého nástroje pro usnadnění práce 

operátora helpdesku. Tato kapitola je věnována nejen samotné implementaci, ale i analýze 

řešení a popisu pouţitých nástrojů. 
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2 Založení společnosti 

2.1 Začátek podnikání 

Minimální poţadavek, pro začátek jakéhokoli podnikání je získání ţivnostenského 

oprávnění. Pro většinu typů podnikání provozovaných na internetu se jedná o ţivnosti volné. 

Stačí tedy, aby se fyzická osoba, která chce začít podnikat, dostavila na Ţivnostenský úřad a 

podala ohlášení ţivnosti.  

Dále je třeba zaregistrovat se jako osoba samostatně výdělečně činná na finančním úřadě, 

na správě sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny. 

 

 

2.2 Stanovení pracovních postupů 

Kromě přípravy a realizace samotného předmětu podnikání by měl podnikatel nastavit 

i základní pracovní postupy, kterých se bude on sám i jeho zaměstnanci drţet. Je tedy třeba si 

stanovit seznam alespoň základních činností a pro ně určit, jak by měly být vykonávány. 

Některé činnosti mohou být shodné pro více různých oborů podnikání (např. přijetí a úhrada 

faktury), jiné budou specifické pro konkrétní případ. Obrázek 1 je ukázka základního 

pracovního postupu pro příjem poţadavku od zákazníka. 

 

 

 
Obrázek 1: Grafické zobrazení zpracování příchozího poţadavku 
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Obdobným způsobem by měly být ve firmě nastaveny další základní postupy, ať jiţ zmíněný 

postup přijetí a zpracování faktury, nebo průběh zpracování přijaté objednávky, způsob řešení 

reklamace, apod. 
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3 Evidence zákazníků 

Jak bylo naznačeno jiţ v úvodu, řada podnikatelů, kteří obchodují v elektronickém 

prostředí, sluţby zákazníkům zanedbává. V případě elektronických obchodů tak například 

dochází k tomu, ţe obchod sice zákazníkovi nabízí moţnost zaregistrovat se, ale i přes to musí 

při kaţdé objednávce zadávat fakturační a doručovací adresu samostatně. V lepším případě se 

zaregistrovanému zákazníkovi při objednávce alespoň fakturační adresa vyplní automaticky, ale 

přehled o jeho předchozích objednávkách buď není přístupný, nebo se ani neukládá. Obojí můţe 

zákazník za určitých okolností přehlédnout, ale pokud bude mít jinde příleţitost tuto moţnost 

vyuţít, můţe se stát, ţe raději přejde ke konkurenci.  

 

 

3.1 Evidované údaje 

Základními údaji, které by měl o svých zákaznících evidovat kaţdý obchodník, jsou 

v případě fyzických osob jméno, adresa, e-mail a případně telefon. Pokud budou zákazníky 

i firmy, pak název firmy, IČ, sídlo, korespondenční adresa, kontaktní e-mail, telefon a případně 

jméno kontaktní osoby. 

Bez ohledu na druh provozovaného podnikání by měl obchodník dále evidovat objednávky. 

Tato evidence je nutná především kvůli účetnictví, neboť na základě objednávek se vystavují 

faktury. Evidence objednávek však můţe být navíc vhodná pro získávání různých informací, 

např. pro elektronický obchod mohou být důleţité statistiky týkající se oblíbenosti jednotlivých 

komodit. 

Případné další evidované údaje jsou jiţ spíše specifické pro konkrétní obchodní zaměření. 

Firma prodávající nějaké vlastní produkty nebo sluţby, snaţící se vylepšovat sluţby 

zákazníkům, zajisté uvítá připomínky nebo návrhy na zlepšení. Pro takovou firmu bude vhodné 

mít evidenci připomínek a poţadavků, aby měla přehled, co je třeba zapracovat nebo změnit, 

případně v jakém stádiu jsou prováděné úpravy. Je samozřejmé, ţe nebudou automaticky 

realizovány všechny poţadavky, připomínky nebo návrhy, ale je vhodné evidovat i ty, o kterých 

se rozhodne, ţe realizovány nebudou. Můţe se totiţ stát, ţe návrh na zlepšení bude odloţen a 

nebude realizován, protoţe o něj má zájem pouze jeden zákazník a implementace takového 

poţadavku by byla příliš nákladná při vyuţití pro jednoho zákazníka. Časem ale můţe na stejný 

problém narazit několik dalších zákazníků a z původně nedůleţitého návrhu na zlepšení se stane 

moţnost, jak můţe firma svým zákazníkům zpříjemnit práci s vlastním produktem (coţ můţe 

přinést výhodu v konkurenčním boji). V extrémním případě můţe dokonce firma zjistit, ţe to, 

co se jevilo jako nedůleţitá a zbytečně nákladná změna, je z pohledu zákazníků velký problém, 

který je třeba rychle řešit. Pokud by si v takovém případě firma evidenci nevedla, mohlo by 

se stát, ţe takový problém odhalí mnohem později, neţ kdyţ by připomínky a návrhy na změny 

evidovala. 

S problematikou sledování názorů a připomínek zákazníků souvisí také sledování 

problémů, které byly se zákazníky řešeny. Nejvhodnější způsob evidence je takový, kdy je 

u kaţdého zákazníka záznam o kaţdém problému, který s ním byl řešen (ať uţ e-mailem nebo 

telefonicky). Pokud je zákazníkem firma, tak jméno konkrétního zaměstnance daného 

zákazníka, datum kdy byl problém řešen a samozřejmě také postup, jak byl problém vyřešen. 

Zde je však třeba důkladně zváţit potřebu detailní evidence řešení problémů, jelikoţ vyţaduje 

nějaké systémové řešení. To znamená, ţe bude pravděpodobně spojena s nějakými pořizovacími 

náklady (ať uţ budou vynaloţeny na nákup hotového řešení nebo vývoj vlastního). 
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3.2 Způsoby evidence 

Tato kapitola se věnuje moţným způsobům evidence. Popisuje evidenci formou tabulky, 

databáze a CRM systému. 

 

 

3.2.1 Tabulky 

Nejlevnější a zdánlivě nejjednodušší moţností evidence je vytvoření tabulky, ve které 

se vše zpracovává. Jméno, adresu a kontakty lze evidovat určitě a není ani problém data setřídit. 

Při vyhledávání, vkládání a aktualizaci ale mohou vzniknout problémy s nechtěnými úpravami 

dat. Při vyhledávání lze nechtěným úpravám zabránit nastavením práv pouze pro čtení, ale 

v případě vkládání nových dat nebo aktualizaci stávajících, je nemoţné náhodné změně dat 

účinně zabránit. Dalšími problémy evidence formou tabulky jsou problémy s integritou, 

redundancí a nekonzistencí dat. Z uvedených skutečností je zřejmé, ţe případné rozšíření 

evidence o další údaje, jako jsou objednávky nebo připomínky, bude v podstatě nemoţné. 

Pro elektronický obchod nebo jakýkoli jiný způsob elektronického podnikání, které bude 

vyţadovat po novém zákazníkovi registraci, je evidence touto formou pouze prací navíc. Oproti 

tomu společnost, která prodává svůj vlastní software (např. účetní), by mohla tuto evidenci 

vyuţít. Zákazníci hradí pouze roční licenční poplatek. Objednávky můţe firma přijímat 

telefonicky, e-mailem, faxem nebo pomocí webového formuláře. Pokud obdrţí objednávku, 

zanese příslušný pracovník potřebné údaje do tabulky a předá pokyn k fakturaci a odeslání CD 

nebo registračního klíče. Evidenční tabulka bude tedy obsahovat tyto údaje: 

- název firmy 

- IČ 

- fakturační adresa 

- korespondenční adresa 

- kontaktní osoba 

- telefon 

- e-mail 

- datum pořízení 

Pro samotné prodávání software by byla tato tabulka dostačující a evidence data pořízení by 

umoţňovala i zajištění opakované fakturace za kaţdý následující rok.  

Uvedená firma by ovšem pouze s takovouto evidencí pravděpodobně mnoho zákazníků 

neměla. Chybí totiţ jakákoli evidence zákaznických připomínek nebo problémů a jak uţ bylo 

uvedeno výše, evidence těchto údajů je v jednoduché tabulkové formě v podstatě nemoţná. 

 

 

3.2.2 Databáze 

Druhou moţností jak vést evidenci zákazníků je vytvořit si vlastní databázi. Mezi výhody 

tohoto řešení patří moţnost zjednodušení některých úkonů. Jak bylo uvedeno výše, ve většině 

případů obchodování na internetu bude pro vznik obchodního vztahu mezi obchodníkem a jeho 

zákazníkem vyţadována zákazníkova registrace. Ve většině případů také bude registrační 

formulář napojen na databázi, a tudíţ umoţní vkládání nových registrací přímo nebo po 

potvrzení oprávněným pracovníkem (pro předcházení vkládání nesmyslných registrací). 

Propojení databáze s webovou aplikací bude navíc nutné, pokud bude zákazníkům umoţněno 

přihlašování do aplikace. 
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Zároveň vedení evidence formou databáze umoţní evidovat i ostatní potřebné údaje, jako 

jsou objednávky, připomínky nebo stíţnosti a jejich řešení. Pokud bude databáze navrţena 

dobře, nebudou se také objevovat problémy s redundancí, nekonzistencí a integritou dat. 

Řešení formou vlastní databáze je však vhodné pouze za předpokladu, ţe její tvůrce má 

dostatek zkušeností, ví, co bude třeba evidovat, a dokáţete zajistit takovou implementaci, která 

v případě potřeby rozšíření evidence nebude příliš limitovat. Pokud bude databáze navrţena 

nevhodným způsobem, dříve či později se objeví problémy, které mohou být jen obtíţně 

řešitelné a mohou být spojeny i s nemalými náklady.  

Zmíněná nevhodnost řešení však nemusí být na první pohled patrná. Konkrétním příkladem 

nevhodného řešení v praxi je firma, která si navrhla databázi pro evidenci zákazníků a jejich 

objednávek. Při návrhu se zdálo vhodnější a jednodušší, kdyţ se název a adresa zákazníka 

neukládaly přímo do objednávky, ale pomocí cizího klíče se pouţívala data z evidence 

zákazníků (zjednodušené schéma viz Obrázek 2). Na první pohled se zdálo, ţe vše funguje bez 

problémů, ale v okamţiku, kdy jeden zákazník oznámil změnu názvu, aktualizované údaje 

se přepsaly i v jiţ vyřízených objednávkách. Při návrhu databáze nebyla totiţ zváţena moţnost, 

ţe by firma mohla změnit název nebo sídlo a při testování a spouštění aplikace nikoho 

nenapadlo, ţe taková samozřejmost nebude moţná. Na uvedeném principu byl však postaven 

celý koncept databáze i fungování aplikace a tak opravení zdánlivě malé chyby zabralo téměř 

měsíc. 

 

 

Zakaznik

PK IC

 Nazev

 Fakturacni_adresa

 Korespondencni_adresa

 Kontaktni_osoba

 Telefon

 E-mail

Objednavka

PK ID_obj

FK1 IC

 datum_objednani

 cena_bez_DPH

 cena_s_DPH

 zpusob_platby

 zpusob_dopravy

 stav

 datum_vyrizeni

Objednane_zbozi

PK,FK1 ID_obj
PK,FK2 ID_zbozi

 mnozstvi

Zbozi

PK ID_zbozi

 nazev

 popis
 

Obrázek 2: Zjednodušené schéma chybně navrţené databáze 

 

Je evidentní, ţe zde došlo k zanedbání více postupů, ale právě proto, ţe se jednalo 

o začínající firmu, projevil se dříve uváděný nedostatek zkušeností. 

 

 

3.2.3 CRM systémy 

Nejprve je třeba vysvětlit, co to CRM vlastně je. V překladu se jedná o řízení vztahů 

se zákazníky. Obecně uznávaná definice CRM neexistuje, ale Vít Chlebovský ve své knize [1] 

definuje CRM „dle dostupné literatury a vyjádření uznávaných autorit v oboru CRM“ takto: 

 

„Customer Relationship Management je interaktivní proces, jehož cílem je dosažení 

optimální rovnováhy mezi firemní investicí a uspokojením zákaznických potřeb. Optimum 

rovnováhy je determinováno maximálním ziskem obou stran.“ 
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Detailněji se CRM systémy zabývá samostatná kapitola, prozatím postačí chápat tento 

pojem jako nástroj pro evidenci zákazníků a s tím spojených informací. 

Prodej těchto systémů je v poslední době poměrně hodně rozšířený a nabídka velmi 

různorodá. Většina systémů nenabízí jen moţnost evidence klientů, ale moţnost dokoupení 

dalších funkcí např. pro sklad nebo marketing. 

Pokud se podnikatel rozhodne pro zakoupení CRM systému od dodavatele, musí zváţit, 

zda je pro něj vhodnější zakoupení serverové verze, kterou umístí na vlastní server a bude 

se starat o veškerou údrţbu, nebo zda bude dostačující řešení pomocí cloud computingu, 

konkrétně SaaS, tj. umístění aplikace na serveru poskytovatele s garancí dostupnosti a 

bezpečnosti dat. V obou variantách existuje i moţnost pořídit open source system. 

Výše zmíněný cloud computing nabízí více variant neţ jen SaaS. Cloud computing je na 

Internetu zaloţený model vývoje a pouţívaní počítačových technologií. Lze ho také 

charakterizovat jako poskytování sluţeb či programů uloţených na serverech na Internetu s tím, 

ţe uţivatelé k nim mohou přistupovat například pomocí internetového prohlíţeče nebo klienta 

dané aplikace a pouţívat prakticky odkudkoliv. Uţivatelé neplatí (za předpokladu, ţe je sluţba 

placená) za vlastní software, ale za jeho uţití [2]. Podle toho, jaká sluţba je poskytována, lze 

cloud computing rozdělit následovně [3]: 

CaaS - např. zajištění e-mailových serverů nebo VOiP komunikace 

SaaS - pronájem vybraného software (můţe být upraven na míru zákazníkovi a můţe 

se jednat o vyuţití pouze části software, nikoli celého, který by mohl být 

na zákazníkovy potřeby zbytečně rozsáhlý) 

IaaS - pronájmy virtuálních počítačů nebo serverů (virtuálních proto, ţe se většinou 

jedná o pronájem části výkonu většího celku) 

PaaS - obdoba IaaS, ale jiţ s předvolenou platformou, na kterou si pak zákazník můţe 

instalovat, co potřebuje 

MaaS - monitoring a vyhodnocování dat, většinou je součástí některé z výše uvedených 

sluţeb 

 

Je na podnikateli, zda zvolí serverovou variantu nebo cloud computing. Obecně lze říci, ţe 

serverová verze je vhodnější spíše pro velké firmy, jelikoţ kromě zakoupení licence je spojena 

s dalšími náklady na implementaci a případnou nutnost zakoupení dalšího hardware. 

V případě, ţe podnikatel zvolí systém od firmy, která se jiţ nějaký čas touto problematikou 

zabývá, lze také předpokládat, ţe bude zakoupený systém propracovanější a připravený na více 

moţností vyuţití, neţ kdyby CRM systém implementoval sám (resp. prostřednictvím svých 

zaměstnanců), navíc bez předchozích zkušeností s touto problematikou. 
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4 Zákaznická podpora 

Podpora pro zákazníky (nebo také helpdesk či support) je poměrně rozsáhlý pojem. Nepatří 

do něj jen podpora na telefonu a podpora e-mailem, ale i další sluţby zákazníkům, jako podpora 

na internetových stránkách nebo péče o zákazníky. Tato kapitola vysvětluje obsah jednotlivých 

pojmů a postupy jak je co nejlépe zajistit. Nejprve je však nutné specifikovat, jak by měla být 

zákaznická podpora ve firmě zorganizována. 

 

 

4.1 Organizace zákaznické podpory 

Pokud má zákaznická podpora fungovat, měla by mít nastavená pevná pravidla. Z praxe 

mnoha firem vyplývá, ţe nejvhodnějším způsobem organizace zákaznické podpory ve firmě je 

rozdělení na tzv. první a druhou úroveň (v praxi se většinou pouţívá anglické označení first 

level support a second level support). Pro ţádnou firmu není povinností tento model zachovat, 

ale ve většině případů k němu nakonec stejně dospěje. Důvod, proč to tak je, je vysvětlen na 

následujícím příkladu.  

Pro komunikaci se zákazníky začínající firma určí jedno telefonní číslo a jeden e-mail, 

obojí bude vyřizovat jeden člověk. Aby byl schopen řešit i větší technické problémy s firemní 

aplikací, musí mít hlubší znalosti aplikace, případně i alespoň základní programátorské znalosti, 

pokud bude třeba něco rychle opravit. S ohledem na poţadovanou kvalifikaci tedy bude muset 

mít tento zaměstnanec také vyšší plat. Na počátku, kdy firma s podnikáním začíná, to můţe být 

dostačující, ale jak bude přibývat zákazníků, bude také přibývat poţadavků a firma bude muset 

zaplatit druhého člověka s obdobnou kvalifikací. A přitom budou oba zaměstnanci ve většině 

případů řešit běţné uţivatelské problémy, ke kterým ani svou vyšší kvalifikaci nevyuţijí. Navíc 

pokud vzniknou problémy spojené s většími zásahy do aplikace, budou vyţadovat komunikaci 

mezi helpdeskem a vývojem. Je zřejmé, ţe pokud budou dělat zásahy do aplikace nejen 

vývojáři, ale i pracovníci helpdesku, byť kvalifikovaní, zajisté to nebude vhodné řešení. Dalším 

problémem by mohly být nároky na komunikaci se zákazníkem, které budou popsány 

v kapitolách o telefonické a e-mailové podpoře. Je tedy zřejmé, ţe pokud firma provozuje 

vlastní aplikaci, k uvedenému modelu dělení na dvě úrovně zákaznické podpory vţdy dospěje.  

 

 

4.1.1 Rozdělení pravomocí 

First level support jsou operátoři určení ke komunikaci se zákazníky. Měli by být schopni 

komunikovat jak po telefonu, tak písemně a řešit běţné uţivatelské problémy. Samozřejmě míra 

odbornosti operátorů závisí na tom, jaké produkty firma prodává. 

Second level support jsou odborníci (s velice důkladnou znalostí podporované aplikace, 

event. se znalostí programování), kteří by neměli přicházet do kontaktu se zákazníky. Na tyto 

zaměstnance by měly být předávány ty problémy, které není schopen řešit first level support. 

Po vyřešení vzniklého problému by měl second level support předat věc zpět konkrétní osobě 

first level supportu, která problém původně předávala, aby zákazníka mohla informovat, 

případně s ním problém dořešit na základě pokynů second level supportu. 

V závislosti na tom, jak je konkrétní firma velká, jaké má poţadavky na odbornost 

v jednotlivých úrovních nebo na individuálním nastavení organizačního schématu lze 

nastíněnou dělbu práce různě modifikovat. Například first level support mohou v případě 

elektronického obchodu zajišťovat pracovníci obchodního oddělení (je více neţ pravděpodobné, 
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ţe na elektronický obchod se budou zákazníci mnohem častěji obracet s dotazy na zboţí neţ 

s dotazy na způsob objednání či případnou poruchu a ovládání elektronického obchodu se lze 

poměrně snadno naučit). Případně second level support nemusí být samostatné oddělení, ale 

pokud na něj nepřechází velké mnoţství poţadavků, můţe být na této pozici například jeden 

nebo dva pracovníci vývoje, kteří kromě své standardní práce, mají za úkol vyřizovat 

poţadavky na support. 

 

 

4.2 Telefonická podpora 

Telefonická podpora se týká především first level supportu, ale jelikoţ můţou nastat 

výjimečné případy, kdy bude nutné, aby pracovník second level supportu komunikoval 

se zákazníkem, měli by tito pracovníci znát alespoň základní pravidla komunikace se zákazníky. 

Pracovníci first level supportu by měli být hlavně schopni zvládat stresové situace a jednat 

se zákazníky vţdy slušně a bez emocí. Výstiţný výčet základních pravidel pro komunikaci po 

telefonu uvádí ve svém článku Pavel Řehulka [4]. 

 

 

4.3 E-mailová podpora 

E-mailový kontakt je vţdy jednoduší v tom ohledu, ţe nevyţaduje okamţitou reakci. 

Operátor má moţnost si svou reakci rozmyslet, zformulovat a nakonec i odeslat. Obecně vzato 

lze na e-mailovou komunikaci vztáhnout stejné poţadavky jako na telefonickou (samozřejmě 

vyjma těch, které se týkají přímo telefonického rozhovoru). Podstatou je opět ochota a viditelná 

snaha pomoci zákazníkovi. 

Samozřejmostí v e-mailové komunikaci je správný pravopis a v případě delšího sdělení 

přehledné členění textu. Pokud je jako součást zprávy zasílána příloha, měla by být v obecně 

uznávaném formátu (např. doc, pdf, xls, jpg, apod.).  

Na e-mailový poţadavek od zákazníka je obecně slušné zareagovat co nejrychleji, 

nejpozději však do druhého dne. S ohledem na skutečnost, ţe některé e-mailové poţadavky 

mohou být velmi naléhavé a mohou vyţadovat vyřízení v co nejkratším moţném čase, je 

vhodné nastavit v rámci firmy pravidla, ţe příchozí e-maily budou zodpovězeny např. do jedné 

hodiny. Samozřejmě existují i poţadavky, které si vyţádají delší řešení. V takovém případě je 

vhodné na zprávu odpovědět, ţe se příslušný pracovník problémem zabývá a jakmile bude 

hotové řešení, bude zákazník informován. 

 

 

4.4 Podpora na internetových stránkách 

Další částí zákaznické podpory je poskytnutí určité formy podpory také na firemních 

internetových stránkách. Pokud má firma více projektů, pro kaţdý projekt má vlastní 

internetové stránky a obecné firemní internetové stránky samostatně, pak se níţe popisovaná 

podpora musí vztahovat na kaţdý projekt samostatně. V takovém případě se tedy nebude jednat 

o firemní internetové stránky, ale internetové stránky konkrétního projektu. 

Jedná se o poměrně obecný pojem, který můţe zahrnovat mnoho oblastí a záleţí na 

zaměření dané firmy. Jednou z věcí, které do této skupiny patří téměř vţdy, je seznam často 

kladených dotazů, většinou označovaný zkratkou FAQ. Při vytváření seznamu často kladených 

dotazů je třeba zváţit nejen, co by mohlo zajímat zákazníka, ale také co lze touto cestou 
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zákazníkovi sdělit a tak sníţit vytíţení first level supportu, na který by se jinak obracel. Seznam 

dotazů by měl určitě obsahovat odpovědi na otázky: 

 

„Jak se mohu zaregistrovat?“ 

„Jak si mohu objednat zboží/službu/produkt?“ 

„Jak mohu zaplatit?“ 

„Co dělat, když zboží nedorazí v pořádku?“ 

„Jak mám postupovat v případě reklamace?“ 

„Kam se mohu obrátit, když si s něčím nebudu vědět rady?“ 

 

I přes to, ţe v odpovědi na poslední otázku budou uvedeny veškeré moţnosti kontaktování 

zákaznické podpory, měly by být uvedeny i v části věnované kontaktům, protoţe pokud bude 

zákazník hledat pouze kontakt na zákaznickou podporu, v často kladených dotazech ho hledat 

nebude. 

Uvedené otázky je vhodné, v závislosti na předmětu podnikání firmy, upravit. V souvislosti 

se zaměřením firmy je vhodné zváţit pouţití zkratky FAQ. Pokud totiţ bude zaměření firmy 

cílené na zákazníky z prostředí, které není příliš zaměřené na znalost informačních technologií 

(např. firma bude prodávat vlastní účetní software), bude označení FAQ pravděpodobně pro 

velkou část zákazníků, vyhledávajících na stránkách pomoc, nepochopitelné. V takovém 

případě je vhodné nahradit zkratku FAQ například českým textem „Nejčastější dotazy“.  

Vhodnou ukázkou podpory na webu mohou být stránky elektronického obchodu Alza.cz 

(Obrázek 3). Pod jednoznačným odkazem Pomoc (vyhnuli se tedy raději označení FAQ) je 

přehledný seznam všech základních postupů, které můţe zákazník v jejich elektronickém 

obchodu potřebovat. 

 

 
Obrázek 3: Stránky Alza.cz 
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Další moţnosti podpory na internetových stránkách jsou spíše specifické pro konkrétní 

oblasti podnikání. Například pro elektronický obchod můţe být vhodným řešením moderovaná 

diskuse k jednotlivým výrobkům. Pro elektronické trţiště nebo obecně pro internetové aplikace 

je vhodná dostupnost nápovědy týkající se aktuálně zobrazené části aplikace. Pro internetové 

i běţné aplikace je vhodné poskytnout ke staţení manuál k aplikaci (zde je potřeba zváţit, zda 

můţe být manuál dostupný všem, nebo pouze firemním zákazníkům a podle toho jeho staţení 

případně podmínit přihlášením). 

 

 

4.5 Péče o zákazníky 

Nejprve je třeba specifikovat, co vše do péče o zákazníky patří. Na první pohled by 

se mohlo zdát, ţe se jedná o jakousi nadstandardní sluţbu zákazníkům, která nemusí být nutně 

poskytována. Je třeba mít na paměti, ţe ať uţ firma prodává cokoli, vţdy to musí být 

zaměstnanci povaţováno za sluţbu [5]. Pokud si zákazník objedná zboţí, ve většině případů 

očekává, ţe mu ho někdo doručí na určenou adresu a i to je sluţba. Podle druhu objednaného 

zboţí můţe také očekávat například uţivatelskou podporu na telefonu nebo servis. 

Na počátku tedy firma musí vědět, co nabízí a komu to chce nabízet. Na internetu bude mít 

prezentaci a pravděpodobně připojí i další způsob reklamy, aby na sebe upozornila. 

Po počátečním získání zákazníků se firma můţe zaměřit buď na hledání a oslovování 

dalších zákazníků nebo se začít věnovat těm stávajícím. Vhodným řešením je snaha 

zkombinovat obojí. 

Samozřejmě není správné nesnaţit se získávat nové zákazníky a firma můţe vyuţít 

moţností reklamy, kterou se bude snaţit získávat nové. Pokud však nebude dostatečně pečovat 

o stávající zákazníky, nakoupí u dané firmy třeba jen jednou a půjdou ke konkurenci. 

A v takovém okamţiku je nutné vydat mnohem více prostředků na získávání stále nových 

zákazníků.  

Na druhou stranu se v současné době, kdy je velkým trendem mezi zákazníky vţdy 

hodnotit zboţí pouze podle nejniţší ceny, můţe zdát udrţení zákazníka jako téměř nemoţné a 

tudíţ více nákladné, neţ získání zákazníků nových. Podstata tohoto problému je ovšem v tom, 

ţe zákazník většinou hodnotí pouze podle ceny z toho důvodu, ţe ţádné další výhody pro něj 

z nákupu neplynou. Je tedy potřeba zákazníkovi nabídnout něco navíc. A ne vţdy to musí být 

pro firmu finančně nákladné. 

Pro začátek můţe stačit jen vstřícný přístup k zákazníkům, snaha pomoci s jejich 

problémem a upřímnost. Nesnaţit se tedy vnutit výrobek za kaţdou cenu, ale pokud se zákazník 

začne vyptávat na skupinu produktů nebo nějaký konkrétní, vţdy upřímně informovat nejen 

o kladech, ale i o případných záporech a snaţit se vyhledat to nejlepší řešení, které zákazníkovi 

opravdu pomůţe. Je zřejmé, ţe firma podnikající v prostředí internetu má moţností pro takovýto 

přístup mnohem méně, neţ např. kamenný obchod, ale je dobré mít tyto moţnosti na mysli při 

zodpovídání dotazů (telefonických, e-mailových, případně v moderované diskusi) nebo při 

vyřizování reklamací. Zákazník většinou ocení přístup, kdy prodejce přizná chybu nebo 

problém.  

Další moţností, jak zákazníkovi poskytnout něco navíc je domluvit se s jinou firmou 

(samozřejmě s jiným oborem podnikání) na vzájemné spolupráci. Firma pak můţe nabídnout 

jako bonus k nákupu poukázku na slevu u svého smluvního partnera. A jelikoţ on bude na 

oplátku svým zákazníkům poskytovat poukázku na slevu u této firmy, bude mít zároveň 

i moţnost získat nové zákazníky. 

Pokud firma poskytne zákazníkům dostatečnou péči a budou vţdy odcházet spokojení, 

bude to pro firmu nejlepší reklamou, protoţe spokojený zákazník se o své kladné zkušenosti rád 
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podělí se svými známými a to je pro budoucí zákazníky mnohem důvěryhodnější reklama, neţ 

cokoli, co kde uvidí nebo si přečtou. Je ale zřejmé, ţe opačně to platí také a nespokojený 

zákazník můţe firmě zajistit velmi negativní reklamu. 

 

4.5.1 Ankety 

Firmu, která pečuje o své zákazníky, by mělo zajímat, čím konkrétně by mohla zaujmout 

své zákazníky nebo v čem by měla své sluţby vylepšit. Vhodnou formou pro zjištění takových 

informací je anketa pro zákazníky. 

Pro vytvoření a vyhodnocení ankety se často pouţívá tzv. KANO model [1]. Metoda 

rozděluje poţadavky na produkt (sluţby) do 3 základních skupin: 

a) Povinné - pokud tyto poţadavky nejsou splněny, zákazník je velmi nespokojen. Jejich 

splnění má ale na spokojenost zákazníka jen malý vliv, jedná se o základní kritéria 

produktu (sluţby) 

b) Jednorozměrové - čím více je poţadavek splněn, tím více je zákazník spokojen 

c) Atraktivní - mají nejsilnější vliv na spokojenost zákazníků. Zároveň však platí, ţe jejich 

nesplnění nevede k nespokojenosti zákazníka 

 

Vliv jednotlivých poţadavků znázorňuje graf (viz Obrázek 4). 

 

 
Obrázek 4: Graf KANO modelu (převzato [1]) 

 

Při vyuţití modelu KANO v praxi se postupuje ve čtyřech krocích [1]: 

 

1. Identifikace požadavků na produkt 

Pro nalezení poţadavků, které jsou důleţité z hlediska spokojenosti zákazníků, se 

doporučuje pouţít především tyto čtyři otázky: 
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a) Jaké se Vám vybaví asociace, když používáte produkt x? 

Odpovědi na tuto otázku sice neumoţní definici konkrétního poţadavku na produkt, ale 

bývají dobrou inspirací pro budoucí inovace produktu. 

 

b) Jaké problémy/závady si vybavíte v souvislosti s produktem x? 

Cílem této otázky je identifikovat přání a problémy spojené s produktem. 

 

c) Jaká kritéria berete v úvahu při zvažování nákupu produktu x? 

Poţadavky specifikované v odpovědích na tuto otázku patří většinou do skupiny 

jednorozměrových poţadavků. 

 

d) Jaké nové vlastnosti nebo služby byste přivítali v souvislosti s produktem x? Co byste na 

produktu x změnili? 

Díky odpovědím na tyto otázky se dozvíte o poţadavcích, které vnímá zákazník, i kdyţ 

Vás nenapadly. 

 

Pro fiktivní firmu, zabývající se např. prodejem účetního software, by odpovědi na výše 

uvedené otázky mohly vypadat například takto: 

- intuitivní ovladatelnost 

- změna názvu nebo adresy účetní jednotky 

- grafická přehlednost 

- moţnost pevného nastavení uţivatelských práv v tiskových sestavách 

 

2. Sestavení KANO dotazníku 

Nyní je třeba jednotlivé poţadavky klasifikovat a zařadit je do třech výše uvedených 

základních skupin (povinné, jednorozměrové, atraktivní).  

Pro kaţdý poţadavek je třeba formulovat dvě protichůdné otázky. Jedna z nich sleduje 

reakci zákazníka v případě, ţe poţadavek je splněn, druhá kdyţ není. Pokud se tedy zaměříme 

např. na poslední poţadavek, otázky by zněly následovně: 

 

 Jak by Vám vyhovovala moţnost uloţit individuální nastavení tiskových sestav pro 

příští pouţití? (pozitivní) 

 Vyhovuje Vám, ţe individuální nastavení tiskových sestav musíte provádět vţdy 

před jejich pouţitím? (negativní) 

 

Nabízené odpovědi na obě otázky by měly být v 5 stupních od silného souhlasu, přes 

částečný souhlas, neutrální postoj, mírný nesouhlas aţ k silnému souhlasu. K zařazení 

jednotlivých poţadavků do základních skupin se pouţije Tabulka 1. 

 

Vysvětlivky pro tabulku č. 1: 

A - atraktivní poţadavek (attractive) 

M - povinný poţadavek (must be) 

O - jednorozměrový poţadavek (one-dimensional) 

Q - nejednoznačný (questionable) 

R - přesně opačný (reverse) 

I - nemáv vliv (indifferent) 
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  Poţadavky zákazníků                       Negativně koncipovaná otázka 

1. silný 

souhlas 

2. měl by 

být splněn 

3. neutrální 4. lze to  

vydrţet 

5. silný 

nesouhlas 

 

Pozitivně 

koncipovaná 

otázka 

1. silný  

souhlas 
Q A A A O 

2. měl by  

být splněn 
R I I I M 

3. neutrální R I I I M 

4. lze to  

vydrţet 
R I I I M 

5. silný 

nesouhlas 
R R R R Q 

Tabulka 1: Vyhodnocení zákaznických poţadavků dle KANO modelu (převzato [1]) 

 

Pokud tedy zákazník vyjádří silný pozitivní souhlas s výše uvedenou pozitivní otázkou a 

zároveň na negativní odpoví, ţe to lze vydrţet, jedná se o poţadavek, který bude zařazen mezi 

atraktivní. 

Pro stanovení priority poţadavků lze zákazníky poţádat i o ohodnocení důleţitosti jejich 

poţadavků. 

Druhým souborem dotazů by mělo být zákazníkovo hodnocení splnění uvedených 

poţadavků. Počet nabízených odpovědí by měl být lichý, aby byla moţná neutrální odpověď. 

 

3. Dotazníková šetření 

Je třeba zvolit formu, jakou se zákazníků zeptáte. S ohledem na minimální náklady lze 

vypsat anketu např. přímo na internetových stránkách firmy nebo produktu a čekat, kteří 

zákazníci zareagují. V takové případě ovšem není jisté, zda osoby, které se ankety zúčastní, ji 

vyplňují zodpovědně a pravdivě a zda vůbec mají o daném tématu dostatek informací. 

Vhodnější tedy je oslovovat zákazníky aţ po přihlášení. Zobrazí se jim otázka, zda by byli 

tak laskaví a zodpověděli pár otázek, které firmě pomohou vylepšit sluţby a produkty. Pokud 

internetová prezentace neobsahuje nebo nevyţaduje registraci, lze například na stránku s 

anketou zaslat upozornění e-mailem spolu se zdvořilou ţádostí o účast v anketě. 

Další moţností je telefonické nebo osobní dotazování, ale to se většinou v současnosti 

nesetkává s ochotou zákazníků. 

 

4. Vyhodnocení a interpretace 

Pro vyhodnocení sestavíme jednoduchou tabulku (viz Tabulka 2). Čísla v tabulce uvádějí 

procentuální mnoţství zákazníků, kteří odpověděli v daných kategoriích (dle rozdělení v bodu 

2). 

Zároveň vyhodnotíme spokojenost zákazníků s plněním jednotlivých poţadavků na daný 

produkt. Tím získáme informace nejen o tom, do jaké kategorie poţadavek spadá, ale i jaká je 

aktuální spokojenost zákazníků s jeho splněním u daného produktu. 
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Posledním krokem je rozhodnutí o pořadí řešení jednotlivých poţadavků. Ideální je drţet se 

pořadí naznačeného jiţ na začátku popisu metody KANO, tj. nejprve řešit povinné poţadavky, 

pak jednorozměrové a na konec atraktivní. 

 

 

Zákaznický 

poţadavek 
A M O Q R I Součet Kategorie 

Grafická 

přehlednost 
7 49,3 32,3 1,5 0,3 9,5 100% M 

Intuitivní 

ovladatelnost 
10,4 30,5 45,1 1,2 1,2 11,5 100% O 

Uţivatelská 

nast. v tisk. 

sestavách 

63,8 2,9 21,6 2,5 0,7 8,5 100% A 

Tabulka 2: Tabulka vyhodnocení poţadavků (převzato [1]) 

 

4.5.2 Statistiky 

V dnešní době je jiţ téměř standardem uvedení základních statistik na domovské stránce 

internetové aplikace. Uvádí se buď statistika návštěvnosti, nebo (samozřejmě v případě 

reprezentativních čísel, a pokud to má význam v souvislosti s předmětem podnikání) i počet 

zaregistrovaných zákazníků, případně aktivních zákazníků apod. 

Toto jsou obecné informace pro firemní zákazníky a pro firmu samotnou nemají aţ tak 

velkou vypovídací hodnotu. Co by mělo firmu zajímat více, jsou výsledky práce zaměstnanců. 

Nejen srovnání zisků za určitá období, ale i např. srovnání výsledků anket dotazujících se na 

spokojenost zákazníků, posouzení problémů s aplikací podle evidence řešených problémů nebo 

vyhodnocení úspěšnosti různých reklamních kampaní. 

Některé statistiky mohou být pracné, ale jejich vyhodnocení se vyplatí. Přinejmenším 

proto, aby firma věděla, do kterých řešení (marketingových, péče o zákazníka, apod.) má smysl 

dále investovat a která jsou ve skutečnosti zbytečná. 

 

 

4.5.3 Evidence péče o zákazníka 

Aby mohli zaměstnanci zákazníkům vţdy pomoci k jejich největší spokojenosti, je vhodné, 

aby v okamţiku, kdy se zákazníkem např. telefonicky hovoří, měli přehled o problémech nebo 

dotazech, které s firmou jiţ řešil. Určitě pro něj bude příjemnější, kdyţ mu např. operátor řekne, 

ţe vidí, ţe svůj problém zákazník jiţ jednou se zákaznickým oddělením řešil, neţ aby zákazník 

musel celý postup řešení sám znovu vysvětlovat. 

Evidence zákazníků, probíraná v předchozí kapitole by tedy měla být rozšířena o moţnost 

záznamů o komunikaci se zákazníky. Částečně byla tato problematika zmíněna jiţ v kapitole 

o evidenci zákazníků, kde byly řešeny záznamy připomínek, návrhů a problémů firemních 

zákazníků. Je vhodné mít informace o komunikaci se zákazníkem vedené dohromady se 

záznamy jejich problémů (samozřejmě odlišené nějakým příznakem), protoţe spolu velmi často 

souvisí. 

  



17 

5 CRM systémy 

5.1 Výběr vhodného řešení 

Jak jiţ bylo uvedeno dříve, je volba zakoupení CRM systému vhodnější hlavně z důvodu 

větších zkušeností a větších vývojových týmů těch, kteří Vám CRM systém nabízí. Z počátku se 

můţe zdát, ţe bude pro malou začínající firmu levnější vytvořit si vlastní systém pro 

zákaznickou evidenci. Zjednodušeně řečeno, dokud bude firma povaţovat za péči o zákazníky 

pouze to, ţe jim občas pošle e-mailem novinky, bude takováto evidence dostačující. Pokud však 

chce firma o zákazníky opravdu pečovat a snaţit se jim nabídnout maximum proto, aby jejími 

zákazníky zůstali, potřebuje o nich mnohem více informací neţ jen ty, které uvedou při 

registraci a případně přehled objednávek.   

Pokud se firma rozhodne pro řešení vlastními silami s představou, ţe to moţná bude trvat 

o trochu déle, ale bude se jednat o levnější řešení, časem zjistí, ţe investovala mnohem více 

prostředků, neţ kolik by stálo zakoupení CRM systému od dodavatele a výsledek stále není 

hotový.  

Problém totiţ spočívá především ve dvou skutečnostech. Jednak v mnoţství zkušeností 

a jednak ve velikosti týmu, který se na vývoji daného systému podílí. Většina firem, resp. jejich 

majitelé a manaţeři, není schopna jednoznačně a přesně specifikovat všechny nastavené 

pracovní postupy takovým způsobem, aby je bylo moţno jednoznačně implementovat. A pokud 

tyto postupy nejsou přesně identifikovány a správně zpracovány, nikdy nebude vyvíjený systém 

fungovat správně. 

Jestliţe firma pochopí, ţe vývoj vlastního komplexního CRM systému není vhodnou 

cestou, především v době, kdy se potřebuje soustředit na obchodování a zákazníky, můţe 

přistoupit buď k "hybridnímu" řešení prostřednictvím vlastní databáze a záznamů do systému 

pro evidenci poţadavků nebo vyuţít nabídku nějakého dodavatele pro komplexní CRM řešení. 

V případě malé firmy s omezeným počtem zákazníků lze vyuţít první zmíněný postup, ale 

s narůstajícím počtem zákazníků, snahou co nelépe o ně pečovat a tudíţ i náročností takovéto 

evidence bude mnohem vhodnější volba komplexního řešení. 

Jak uvádí prof. Voříšek ve své knize [6]: 

 

"Současná naše i zahraniční praxe jednoznačně potvrzují, že cesta vlastního unikátního 

vývoje informačního systému a informační technologie je ekonomicky neefektivní a dnes již 

většinou nerealizovatelná." 

 

 

5.2 Volba CRM 

Jestliţe se firma rozhodne pro variantu dodavatelského řešení, je třeba, aby si stanovila 

kritéria, jaká by mělo splňovat a podle kterých bude probíhat výběr. Tato část výběru je velmi 

důleţitá, ale zároveň také velmi specifická podle poţadavků té které firmy. 

Velká nadnárodní firma bude potřebovat systém, který bude schopen pojmout všechny její 

poţadavky od evidence výroby, přes skladové zásoby, prodej, marketing, evidenci zákazníků a 

péči o ně aţ po velké statistiky pro vyhodnocování pracovních postupů a obchodních výsledků. 

Nástroj, který takováto firma zvolí, určitě nebude vhodný pro malou začínající firmu. 

Dostupných řešení je mnoho od velkých systémů, jako např. Helios Red, aţ po open source 

systémy, např. Sugar CRM. Ve většině případů jsou CRM systémy nabízeny jak ve formě 

instalace na vlastní server, tak ve formě SaaS. 
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Většina systémů nabízí v základních funkcích obdobné vlastnosti a liší se především 

v uţivatelském prostředí, moţnostech, jak lze doplnit další sluţby, moţnostech individuálního 

nastavení dle poţadavků zákazníka a v moţnostech propojení s dalšími systémy, které zákazník 

pouţívá. 

Pro ukázku, jak můţe CRM systém vypadat, se podrobněji zaměřím na tři různá řešení. 

Z velkých nástrojů vhodných i pro velké firmy to bude Microsoft Dynamics CRM, z nástrojů 

pro malé a střední firmy ANNECA InTouch CRM a z open source nástrojů Sugar CRM. 

 

 

5.3 Porovnání vybraných CRM systémů 

5.3.1 Microsoft Dynamics CRM [7] 

Jedná se o jeden z nejznámějších a nejkomplexnějších CRM systémů. Bohuţel také patří 

mezi implementačně nejnáročnější. K instalaci vyţaduje několik dalších produktů od 

společnosti Microsoft, např. operační systém Windows Server 2003 (event. 2008) nebo MS 

SQL Server 2005 (event. 2008). Další komponenty jsou doporučené, např. MS Exchange nebo 

Sharepoint. MS Dynamics CRM je nabízen i ve formě SaaS, coţ je většinou pro začínající firmy 

vhodnější, aby měly moţnost si ujasnit, co přesně od CRM systému očekávají. Ačkoli je 

provedením vhodnější spíše pro větší firmy, v základní verzi jako SaaS je dostupný i malým 

firmám, neboť se jeho cena pohybuje okolo 5 000,- Kč/měsíc. 

Je zajímavé, ţe v základní nabídce systému není moţné zadat do informací o firmě IČ a 

tudíţ podle něj pak i vyhledávat. Na druhou stranu některé firmy (např. Ortex [8]) ve svých 

prezentačních materiálech moţnost zadávání IČ nabízejí a dokonce i moţnost automatického 

doplnění dostupných informací po zadání IČ do formuláře. Jedná se tedy o volitelnou sluţbu 

a záleţí na zvoleném dodavateli systému, zda se ji rozhodl do základní nabídky zařadit, 

či nikoli. 

 

 

 
Obrázek 5: Dynamics CRM - Pracovní plocha 

 

5.3.2 ANNECA InTouch CRM [9] 

InTouch CRM je velmi variabilní CRM systém, který je v základní verzi pro omezený 

počet uţivatelů a bez nároku na podporu zdarma. V plné verzi je moţnost zákaznických úprav 
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nejen poskytovatelem aplikace, ale i samotným zákazníkem. Pro instalaci neklade výrazné 

poţadavky na operační systém (MS Windows, Linux, MacOS X, aj.). Je třeba zajistit pouze 

Java 5 SDK nebo vyšší, MySQL 5 a Apache Tomcat 5.5 nebo vyšší. I v tomto případě není 

bezpodmínečně nutné systém instalovat a lze vyuţít buď tzv. online verze, která však 

neumoţňuje příliš velké zákaznické úpravy nebo formy pronájmu serveru s instalovanou 

aplikací. 

 

 

 
Obrázek 6: InTouch CRM - Kalendář 

 

5.3.3 Sugar CRM [10], [11] 

Sugar CRM je open source systém, takţe neklade ţádné zvláštní nároky na databázový ani 

operační systém. Různé společnosti nabízí k tomuto systému různé varianty podpory a servisu, 

obecně ale všechny nabízí řešení pro malé, střední i velké firmy a jak instalaci na vlastní server, 

tak i řešení SaaS. Jako jediný nemá volně dostupnou verzi v češtině. 

 

 

 
Obrázek 7: Sugar CRM - Po přihlášení 
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5.3.4 Shrnutí srovnání 

Obecně lze říci, ţe hlavními výhodami CRM systémů je jednak dostupnost všech informací 

v jedné aplikaci, jednak nabídka různých statistik (ty je vţdy moţno upravovat a nastavovat dle 

potřeb firmy) a z pohledu operátora zákaznické podpory, který bude tento systém pouţívat 

nejčastěji, je zajisté také moţnost jiţ při hovoru se zákazníkem tohoto zákazníka vyhledat a 

ihned mít k dispozici informace o předchozích problémech nebo komunikaci. Uvedené 

vlastnosti CRM systémů jsou však v rámci jednotlivých CRM systémů řešeny různě vhodnými 

způsoby a právě vhodnost řešení firemních poţadavků by měla být jedním z rozhodujících 

faktorů pro výběr správného CRM systému. 

Obecně lze říci, ţe kvalitní CRM systém je sám o sobě způsobem, jak ve firmě zavést 

funkční pracovní postupy. Pokud ale jiţ firma má nějaké postupy zavedené a osvědčené, je 

samozřejmostí zapracování těchto postupů do CRM systému a tím jeho přizpůsobení 

individuálním podmínkám. 

V případě většiny CRM systémů lze také zajistit propojení mezi CRM systémem a 

ostatními aplikacemi, které firma pouţívá, např. účetním systémem. 
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6 IS pro Helpdesk 

V rámci implementační části své práce jsem vytvořila IS, který by měl slouţit jako podpora 

a evidence firemního helpdesku. Podporuje jak evidenci komunikace se zákazníkem, tak 

sledování stavu vyřízení jednotlivých problémů, jejich členění podle druhu a základní znalostní 

bázi s moţností rozšíření jako pomoc pro operátory helpdesku. Měl by jim především usnadnit 

práci a začínajícím operátorům by měl zjednodušit orientaci v problematice dané firmy. 

 

 

6.1 Analýza IS 

IS slouţí jako důleţitá pomůcka pro práci operátora helpdesku. Je připraven pro helpdesk 

elektronického obchodu, ale změnou znalostní báze v kategoriích lze provést uzpůsobení pro 

většinu odvětví elektronického podnikání. 

Před vytvořením databáze je třeba nejprve objasnit, co vše by měla evidovat. Na prvním 

místě jsou to zajisté informace o zákazníkovi. Zákazníkem můţe být fyzická osoba i firma, ale 

jednání bude vţdy probíhat s konkrétní osobou, proto bude důleţité evidovat informace 

o konkrétní osobě, zatímco informace o firmě budou spíše doplňujícího charakteru.  

Jelikoţ se jedná o systém pro helpdesk, je jeho základním úkolem evidence poţadavků 

jednotlivých zákazníků. Další co bude třeba evidovat, jsou tedy informace o poţadavcích. 

U jakékoli firmy prodávající zboţí lze předpokládat, ţe bude evidovat dva základní druhy 

poţadavků - poţadavky na reklamaci a poţadavky na informace. Základní údaje o obou typech 

poţadavků lze evidovat dohromady. Některé údaje jsou však specifické pro daný druh 

poţadavku a pro ty je vhodné zavést vlastní evidenci. 

Společnými údaji jsou datum vzniku poţadavku, aktuální stav poţadavku, druh poţadavku, 

datum vyřízení poţadavku, informace o zákazníkovi, který poţadavek zadal, o operátorovi, 

který poţadavek vyřizuje, vhodné je také evidovat datum poslední změny. 

Pro reklamaci je dále třeba evidovat, jakého zboţí se týká. Pro evidenci reklamace by 

databáze měla být propojena s evidencí zboţí a potřebné informace o zboţí získávat z této 

evidence. Pro funkčnost této aplikace bude toto propojení nahrazeno zjednodušenou evidencí 

zboţí, ve které platí, ţe kaţdé zboţí je dodáváno zaregistrovanou firmou. Kaţdá firma má 

stanoveno, zda reklamace svého zboţí vyřizuje sama, nebo zda vyuţívá sluţeb autorizovaného 

servisu. Tyto informace budou třeba pro zpracování a posouzení reklamace. 

Pro poţadavky na informace (tedy poţadavky přímo na helpdesk) je vhodné evidovat, zda 

byl zdrojem poţadavku telefonický nebo e-mailový kontakt a samozřejmě záznam 

o komunikaci se zákazníkem. 

Z údajů evidovaných pro všechny poţadavky vyplývá nutnost evidence dalších údajů. 

Kromě evidence zákazníků, která byla zmíněna jiţ na začátku analýzy, je to evidence operátorů, 

seznam stavů poţadavků a seznam změn kaţdého poţadavku. 

Evidence operátorů je nutná nejen pro přiřazení poţadavku konkrétnímu operátorovi, ale 

také proto, ţe přístup do aplikace by měl být omezen pouze pro operátory. Evidence operátorů 

umoţní ukládat uţivatelské jméno a heslo pro přihlašování. Pro moţnost rozdělení pravomocí 

obsahuje evidence operátorů také záznam o přidělené roli. 

V evidenci poţadavků bylo zmíněno sledování stavu poţadavku. Aby byly stavy 

jednoznačné, je třeba je přesně definovat. Zároveň by však měly být přesně definovány 

povolené přechody mezi jednotlivými stavy, aby nemohlo dojít ke změně stavu, která by 

v realitě nemohla nastat (např. ze stavu přijaté reklamace do stavu řešení technickým 

supportem). Sledování změn poţadavku je zajištěno evidencí v samostatné tabulce, kde se 
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kromě data změny a ID poţadavku, kterého se změna týká, ukládají i informace o původním a 

novém stavu poţadavku. 

Jelikoţ IS obsahuje i průvodce pro operátora jako pomoc se zadáním poţadavku, je třeba 

zaloţit znalostní bázi, na které bude průvodce zaloţen. Znalostní báze je zaloţena na dvou 

tabulkách. Jedna obsahuje názvy jednotlivých kategorií a pro kaţdou kategorii označuje její 

rodičovskou kategorii a druhá obsahuje popisy k těm kategoriím, které to vyţadují. 

Podle výše uvedeného popisu bylo navrţeno schéma databáze pro tento IS (Obrázek 8). 

 

 

Client

PK id_client

 client_first_name

 client_last_name

 client_company_name

 client_company_id

 client_address

 client_telephone

 client_email

 client_active

Operator

PK id_operator

 operator_first_name

 operator_last_name

 role

 login

 password

 operator_active

Requirement

PK id_req

 req_sort

 begin_date

 end_date

 req_title

FK1 id_client

FK2 id_operator

 last_chage_date

Logs

PK id_change

 change_date

 begin_status

 end_status

FK1 id_req

Status

PK id_status

 status_name

 ChangeStatus

PK id

 begin_status

 end_status

Helpdesk

PK,FK1 id_req

FK2 id_category

 source

 comment

Category

PK id_category

 category_title

 need_select

 parrent

CategoryDescription

PK,FK1 id_category

 description

Reclamation

PK,FK1 id_req

FK2 id_goods

 notes

Company

PK id_company

 company_name

 company_address

 reclamation

 contact_person

 company_telephone

 eompany_email

Goods

PK id_goods

 goods_name

FK1 id_company

 
Obrázek 8 - Schéma databáze 

 

Popis jednotlivých tabulek: 

 Client - evidence zákazníků 

 Operator - evidence operátorů 

 Requirement - obecná evidence poţadavků  

 Reclamation - záznamy o reklamacích, reklamované zboţí musí být v katalogu zboţí 

 Goods - katalog zboţí; firma, kterou je zboţí dodáváno, musí být zavedena v evidenci 

dodavatelů 

 Company - evidence dodavatelů 
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 Helpdesk - evidence poţadavků na helpdesk (veškeré dotazy a problémy zákazníků); 

poţadavek musí být vţdy zařazen do nějaké kategorie znalostní báze; jako zdroj 

poţadavků je předpokládán telefon nebo e-mail 

 Category - evidence kategorií znalostní báze, má formu stromu, proto musí mít kaţdá 

kategorie svého rodiče (výjimkou jsou hlavní kategorie, kterým se rodič neurčuje, IS 

do databáze uloţí 0); pokud by měl být v dané kategorii proveden výběr zboţí, musí 

být atribut need_select nastaven na TRUE 

 CategoryDescription - obsahuje kategorie, které mají popis 

 Logs - seznam změn poţadavku; uvedený počáteční i konečný stav musí být ze 

seznamu stavů a přechod mezi počátečním a koncovým stavem musí být mezi 

povolenými změnami stavů 

 Status - seznam stavů 

 ChangeStatus - seznam povolených změn stavů 

 

IS umoţňuje pouţívání pro dvě role - operátor a vedoucí.  Jejich oprávnění v rámci funkcí 

IS jsou zachycena v diagramu uţití (Obrázek 9). 

 

 

 
Obrázek 9 - Diagram případu uţití - Role 

 

Evidence zákazníků a Evidence operátorů umoţňuje přidávání a editaci zákazníků, resp. 

operátorů. Probíhá tedy pouze nad tabulkou Client, resp. Operator. Odebrání záznamu není 

uţivatelům ani v jednom případě povoleno, lze pouze označit záznam za neaktivní 

Zadávání a úpravy požadavků slouţí k evidenci poţadavků zákazníků. Zadávání a editace 

probíhá nad tabulkami Requirement, Reclamation, Helpdesk, Logs, Status, ChangeStatus, 

Goods, Company, Category a CategoryDescription, přičemţ z posledních čtyř jsou pouze čteny 

informace, zápis do nich není umoţněn. V závislosti na druhu poţadavku (reklamace nebo 

helpdesk) probíhá zápis a editace buď nad tabulkami Reclamation, Goods a Company nebo 

Helpdesk, Category a CategoryDescription. Tabulka Requirement slouţí k zadání souhrnných 

informací o poţadavku, bez ohledu na jeho druh. Zvláštní úlohu mají zbývající tři tabulky - 

Logs, Status a ChangeStatus. Tabulka Status obsahuje seznam všech stavů poţadavků, tabulka 

ChangeStatus seznam povolených změn stavů (Obrázek 10) a do tabulky Logs se ukládají 

informace o změnách stavů poţadavků. 
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Správa kategorií požadavků umoţňuje editaci znalostní báze IS. Probíhá pouze nad 

tabulkami Category a CategoryDescription.  

 

 

 
Obrázek 10 - Diagram aktivit - povolené přechody mezi stavy 

 

6.1.1 Znalostní báze 

Pro potřeby operátorů helpdesku elektronického obchodu obsahuje aplikace základní 

znalostní bázi. Struktura připravené znalostní báze je k dispozici na schématu (Obrázek 12). 

Znalostní báze obsahuje popisy kategorií důleţité nejen pro procházení průvodcem, ale také pro 

jednání se zákazníkem. Pokud by to daná situace mohla vyţadovat, je v popisu kategorie 

uvedeno „Informujte zákazníka: …“. Operátorovi pak stačí pouze přečíst informaci volajícímu 

zákazníkovi. 

Pro moţnost úprav znalostní báze dle poţadavků konkrétní firmy má uţivatel s rolí vedoucí 

oprávnění přidávat nové kategorie a upravovat popisy řešení u jiţ existujících kategorií.  

 

 

6.2 Implementace 

Pro implementaci byl z důvodu návaznosti na další práci jiného studenta zvolen jazyk PHP, 

framework Nette a databázový systém MySQL s úloţištěm MyISAM. Úloţiště MyISAM 
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nepodporuje transakce, ty jsou podporovány aţ v úloţišti  InnoDB. Zvolený webový hosting, 

Internet Centrum, však ve verzi zdarma úloţiště InnoDB nenabízí. Proto bylo nutné vše řešit na 

úrovni aplikace a databázi vyuţít pouze k ukládání dat. Tento způsob bohuţel není moc vhodný 

a umoţňuje vznik nekonzistence v databázi. Pro firemní vyuţití by proto bylo vhodné některé 

funkce nahradit uloţenými procedurami. Např. funkce pro aktualizaci dat: 

 
public function updateReq($newStatus, Requirement $req,  

Helpdesk $hlp = NULL, Reclamation $rec = NULL) 

{ 

    $oldStatus = $this->findBeginStatus($req->id_req); 

    $this->createLog($req->last_change_date, $req->id_req, 

 $newStatus, $oldStatus); 

    $this->saveReq($req); 

    if (isset ($hlp)) 

    { 

        $this->saveHlp($hlp); 

    } 

    if (isset ($rec)) 

    { 

        $this->saveRec($rec); 

    } 

} 

 

 

by mohla být nahrazena touto uloţenou procedurou: 

 

 
CREATE PROCEDURE updateReq ( 

    newStatus  int, 

    idReq  int, 

    reqSort  char(1), 

    endDate  datetime, 

    lastChangeDate datetime, 

    idCategory  int, 

    hlpComment  varchar(3000) 

    recNotes  varchar(3000)) 

BEGIN 

    declare idChange int; 

    declare oldStatus int; 

 

    SELECT MAX(id_change) INTO idChange  

        FROM Logs  

        WHERE change_id_req = id_req; 

     

    SELECT end_status INTO oldStatus 

        FROM Logs  

        WHERE id_change = idChange; 

 

    INSERT INTO Logs  

(change_date, begin_status, end_status, change_id_req) VALUES 

(lastChangeDate, oldStatus, newStatus, idReq); 

 

    UPDATE Requirement  
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SET end_date = endDate, last_change_date = lastChangeDate 

WHERE id_req = idReq; 

 

    IF reqSort = „H“ THEN 

        UPDATE Helpdesk 

            SET id_category = idCategory, comment = hlpComment 

            WHERE id_req = idReq; 

    ELSEIF reqSort = „R“ THEN 

        UPDATE Reclamation 

            SET notes = recNotes; 

    END IF; 

END; 

 

 

6.2.1 Nette Framework 

Nette Framework [13] je framework pro tvorbu webových aplikací. Nabízí např. 

zabezpečení webových aplikací, ladící nástroje pro vývojáře, nejrůznější doplňky a další. Jako 

jedna z největších předností však bývá vyzdvihována velmi snadná práce s formuláři. 

Nette Framework pouţívá návrhový vzor MVP. Presenter slouţí pro zpracování poţadavků 

a předávání dat. Pro získání dat z databáze se pouţívá model a pro zobrazení získaných dat 

pohled (View). Kaţdý presenter má jednu nebo více akcí, pomocí kterých předává data 

jednotlivým pohledům. 

Mnoţství presenterů není stanoveno, ale není vhodné, aby byly všechny akce napsány 

v jednom presenteru. Správně by měl jeden presenter obsahovat pouze akce související s jednou 

činností. Kaţdá akce má dvě metody - action a render. Metoda action slouţí pro komunikaci 

s modelem a metoda render pro předání dat pohledu. Název akce musí být shodný s názvem 

šablony akce (pohledu). Např. pro šablonu s názvem showOperator zobrazující seznam 

operátorů, vypadá akce takto: 

 
public function actionShowOperator($active = NULL) 

{ 

    if (!isset($active)) 

    { 

        $this->template->operators =  

$this->model->findAllOperators(); 

    } 

    else 

    { 

        $where =  array('operator_active'=>$active); 

        $this->template->operators =  

$this->model->findAllOperators($where); 

    } 

} 

     

public function renderShowOperator($operators) 

{ 

    $this->template->opList = $operators; 

} 
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Model je třída, která se stará o komunikaci s databází. Nette doporučuje vyuţití 

návrhového vzoru Active Record a proto je model tvořený dvěma třídami. Jedna reprezentuje 

záznam z databáze a druhá zajišťuje získávání záznamů z databáze. 

Pokud má být v šabloně akce pouţit formulář, je třeba nejprve napsat dvě samostatné 

metody. Jednu, kterou se formulář nadefinuje a druhou, která se zavolá po kliknutí na tlačítko, 

pokud je formulář korektně vyplněn. Následně je třeba uvést metody akce a v šabloně akce 

pouţít makro, kterým se formulář zavolá. 

 

 

6.2.2 Použití Nette Frameworku v praxi 

Hlavím cílem bylo vytvoření průvodce pro operátora helpdesku. Ten ke své činnosti ale 

potřebuje data - seznam zákazníků, seznam operátorů a alespoň základní znalostní bázi, ze které 

bude vycházet. 

Nette nabízí připravený tzv. skeleton, ze kterého lze vycházet na začátku implementace. 

Připravená základní šablona (tzv. layout), byla upravena dle potřeby, a následně do ní byly 

vkládány bloky s různým obsahem. Jediná část IS, která není na základní šabloně postavena, je 

průvodce pro vytvoření poţadavku na helpdesk. 

Dále bylo třeba rozhodnout o rozvrţení akcí do presenterů. Byly vytvořeny samostatné 

presentery pro evidenci zákazníků, operátorů, poţadavků, kategorií a pro průvodce. 

Z presenterů nabízených Nette byl vyuţit presenter Error, který slouţí pro zobrazování chyb a 

upraven presenter Login. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, je Nette velmi mocným nástrojem pro práci s formuláři. Např. 

metoda pro vytvoření formuláře pro zaloţení nového poţadavku vypadá takto: 
 

 

public function createComponentReqForm() 

{ 

    //PRIPRAVA PRVKU FORMULARE 

    $operatorSelect = $this->model->findOperatorSelect(); 

    $clientSelect = $this->model->findClientSelect(); 

    $statusSelect = $this->model->findStatusSelect(0); 

      

    //FORMULAR 

    $form = new NAppForm; 

    $form->addHidden('id_req'); 

    $form->addRadioList('req_sort', 'Druh požadavku', 

array('H'=>'Helpdesk', 'R'=>'Reklamace')) 

         ->addRule(NForm::FILLED, 'Vyberte druh požadavku.'); 

    $form->addSelect('status', 'Stav', $statusSelect); 

    $form->addText('req_title', 'Název', 50, 100) 

         ->addRule(NForm::FILLED, 'Pole musí být vyplněno.'); 

    $form->addSelect('id_client', 'Zákazník', $clientSelect) 

         ->skipFirst('--vyber zákazníka--') 

         ->addRule(NForm::FILLED, 'Vyberte zákazníka.'); 

    $form->addSelect('id_operator', 'Operátor', $operatorSelect) 

         ->skipFirst('--vyber operátora--') 

         ->addRule(NForm::FILLED, 'Vyberte operátora.'); 
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    $form->addSubmit('save', 'Uložit'); 

    $form->addSubmit('back', 'Zpět')->setValidationScope(NULL); 

         

    $form->onSubmit[] = callback($this, 'processReqForm'); 

       

    return $form; 

} 

 

 

Formulář se vţdy vytváří metodou s názvem createComponentXXX, kde XXX je název 

formuláře. Tato metoda obsahuje nejen vytvoření jednotlivých formulářových prvků, ale 

i nadefinování hodnot pro prvky s výběrem a označení povinných prvků. Jediné, co je třeba při 

takovéto tvorbě formuláře dodrţet, aby názvy jednotlivých prvků (vţdy první řetězec v definici 

formulářového prvku) byly shodné s názvem atributů v databázi, kterým prvky odpovídají. Toto 

je důleţité především pro editační formulář, do kterého se mají vyplnit data získaná dotazem do 

databáze. Pokud nebudou názvy prvků shodné s názvy příslušných atributů, nedojde k nastavení 

výchozích hodnot formuláře. 

V předposledním řádku metody je volána funkce callback, jejímţ druhým parametrem je 

název metody, která má být zavolána při kliknutí na tlačítko formuláře. Tato metoda zpracovává 

data dle potřeby, takţe např. vkládá nový záznam nebo aktualizuje stávající. 

V úvodu metody je část označená jako „příprava prvků formuláře“. Jedná se o vytvoření 

asociativních polí pro prvky s výběrem. Je zde ukázán přístup k metodám v modelu, které jsou 

určeny pro získávání dat z databáze. 

Modely pracují s třídou dibi [14], která slouţí pro práci s databází. Například získání 

asociativního pole pro výběr operátora vypadá takto: 
 

 

public function findOperatorSelect() 

{ 

    return dibi::query( 

'SELECT [id_operator], [operator_last_name]  

 FROM [Operator]  

 WHERE [operator_active] = %b', TRUE,  

'ORDER BY [operator_last_name]' 

) ->fetchPairs(); 

} 

 

 

Při pouţití dibi se názvy atributů a tabulek uvádějí v hranatých závorkách. Metoda 

fetchPairs() slouţí pro získání výsledku v podobě asociativního pole. Dibi dále nabízí metody 

pro získání pouze prvního pole z výsledku (fetchSingle()), pro získání celé tabulky do 

indexovaného pole (fetchAll()) a pro získání celé tabulky do asociativního pole, kde klíčem je 

atribut, uvedený jako parametr metody (fetchAssoc()). 

Pro zobrazení formuláře v šabloně je třeba vytvořit akci a vloţit formulář do šablony. Pro 

vytvoření nového poţadavku byla vytvořena akce addReq, která má dvě metody - actionAddReq 

a renderAddReq. V případě formuláře pro vytvoření nového poţadavku není třeba šabloně 

předávat ţádná data, proto budou obě metody prázdné. Existovat musí, kvůli vazbě na šablonu. 

Do šablony se vytvořený formulář vloţí pomocí makra {widged}, ve kterém se uvede název 

formuláře. Výše uvedený formulář se do šablony vloţí pomocí makra {widged reqForm}.  

Dále bylo třeba řešit přihlašování. Nette zajišťuje přihlašování a odhlašování uţivatelů 

pomocí třídy Nette\Web\User. Metoda pro přihlašování v implementovaném IS vypadá takto: 
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public function loginFormSubmitted($form) 

{ 

   try  

    { 

  $values = $form->values; 

  if ($values['remember'])  

        { 

      $this->getUser()->setExpiration('+ 14 days', FALSE); 

  }  

        else  

        { 

      $this->getUser()->setExpiration('+ 60 minutes', TRUE); 

  } 

  $this->getUser()->login($values['username'], 

 $values['password']); 

  $this->redirect('Client:showClient'); 

   }  

    catch (NAuthenticationException $e)  

    { 

       $form->addError($e->getMessage()); 

   } 

} 

 

 

Jiţ z názvu metody je zřejmé, ţe se jedná o metodu, která zpracovává data z formuláře. 

V tomto případě z formuláře pro přihlášení.  

Pomocí $this->getUser()->setExpiration() se nastavují pravidla pro odhlašování 

uţivatelů. První parametr stanovuje dobu platnosti přihlášení v případě nečinnosti uţivatele a 

druhý parametr stanovuje, zda bude uţivatel odhlášen při zavření okna prohlíţeče. Můţe být 

uveden ještě třetí parametr, kterým se stanovuje, zda bude s odhlášením uţivatele smazána 

i jeho identita. Výchozí implementace identity je v Nette umístěna ve třídě 

Nette\Security\Identity a slouţí k uchovávání informací o jménu, rolích apod. Informace 

z identity lze získat pomocí metody Environment::getUser()->getIdentity(). 

Samotné přihlášení probíhá v metodě $this->getUser()->login(). Tato metoda je 

implementována ve třídě Nette\Web\User. Pomocí zavolání metody authenticate(), 

umístěné ve třídě UsersModel, provádí validaci přihlašovacích údajů s daty uloţenými 

v databázi. Metoda getUser()->login() obsahuje také autentizační handler, který 

implementuje rozhraní Nette\Security\IAuthenticator, díky kterému mohou být při validaci 

přihlašovacích údajů pouţity pro hlášení chyb konstanty IAuthenticator:: 

IDENTITY_NOT_FOUND a IAuthenticator::INVALID_CREDENTIAL. Pomocí těchto 

konstant je pak zpráva identifikována v catch.  

Příkazem $this->redirect('Client:showClient') je nastaveno, ţe po řádném 

přihlášení proběhne přesměrování na seznam všech zákazníků. 

Pro zjištění, zda je přihlášený uţivatel oprávněn zobrazit poţadovanou stránku, je v kaţdé 

akci volána metoda login(), umístěná ve třídě LoginPresenter: 

 

 
protected function login() 

{ 

    $this->template->user = $this->getUser()->getIdentity()->name; 

    if ($this->getUser()->getIdentity()->role == 'O') 
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    { 

        $this->template->role = 'Operator'; 

    } 

    else if ($this->getUser()->getIdentity()->role == 'V') 

    { 

        $this->template->role = 'Vedouci'; 

    } 

} 

 

 

V této metodě se zjišťuje role přihlašovaného uţivatele pomocí metody getIdentity() a 

přiřazuje se do zobrazované role v šabloně. 

Odhlášení uţivatele je řešeno jednoduchou metodou logout(), ve které je volána pouze 

metoda getUser()->logout().  

 

 

 
Obrázek 11 -  Ukázka pracovního prostředí 

 

 

6.2.3 Průvodce pro operátora 

Průvodce pro zadání poţadavku na helpdesk by měl především pomoci operátorovi pruţně 

reagovat na poţadavky zákazníka. Proto musí být zaloţen na znalostní bázi, která je 

reprezentována kategoriemi a jejich popisem. Pro začátek je znalostní báze vybavena 

základními informacemi, ale předpokládá nutnost doplnění v závislosti na poţadavcích 

konkrétní firmy. Provádění zásahů do znalostní báze je umoţněno pouze uţivateli s rolí vedoucí.  

Základní znalostní báze je tvořena stromem (Obrázek 12). Pokud kategorie nemá potomka, 

měla by obsahovat finální informace pro operátora, které by měl poskytnout zákazníkovi. 

U ostatních kategorií je volba na osobě spravující znalostní bázi, zda bude rozhodnutí 

doprovázeno nějakým textem, či nikoli. 

Pro vytvoření poţadavku pracuje průvodce s identitou přihlášeného operátora, ostatní data 

pro vytvoření poţadavku získává v průběhu práce operátora. V posledním kroku si vţdy 

průvodce vyţádá doplnění názvu poţadavku pro základní orientaci a stručného popisu 

zákazníkova problému. 

Celý průvodce je řešen pouze dvěma akcemi. Akce createRequirement slouţí pouze pro 

získání informace, od kterého zákazníka poţadavek vzešel. Akce setRequirement zobrazuje stav 
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odpovídající aktuální pozici ve stromu znalostní báze. Data jsou průběţně ukládána do 

vytvořené session. Podle toho, s jakými parametry je metoda zavolána zobrazuje příslušné 

kategorie. Na začátku je volána s parametrem „0“, takţe jsou zobrazeny pouze hlavní kategorie. 

Podle zvolené kategorie se následně zobrazují pouze ty kategorie, které jsou potomkem zvolené 

kategorie. Pokud se má pro danou kategorii zobrazovat popis, musí být uveden u příslušné 

kategorie v databázi. Pokud je třeba pro další pokračování nalézt konkrétní zboţí (Obrázek 13), 

musí být u dané kategorie v databázi atribut need_select nastaven na TRUE.  

Je třeba upozornit, ţe průvodce slouţí pouze pro zadání poţadavku na helpdesk, nikoli pro 

zaloţení nové reklamace výrobku. Důvodem je, ţe průvodce slouţí především pro telefonický 

kontakt operátora se zákazníkem, kdy operátor nemá dostatek času na rozmyšlenou na správnou 

reakci. Zaloţení nové reklamace je pouze o evidenci a není pro ni třeba průvodce. 

 

 

 

 
Obrázek 12 - Kategorie znalostní báze 
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Obrázek 13 - Ukázka vzhledu průvodce 

 

6.2.4 Knihovna JPGraph 

Uţivatel s rolí vedoucí má k dispozici statistiky zobrazené formou grafu. Připravené 

statistiky zobrazují poměr mezi přijatými poţadavky na helpdesk a reklamacemi (Obrázek 15) a 

pro poţadavky na helpdesk členění na základní kategorie (Obrázek 14). V základním nastavení 

tedy druhý graf zobrazuje poměr mezi přijatými poţadavky na řešení problematiky týkající se 

informací o reklamacích, o zpracování objednávek, o fakturaci a řešení problémů spojených 

s fungováním elektronického obchodu. Pokud však přibude další základní kategorie (tedy 

kategorie bez rodičovské kategorie), bude do grafu automaticky začleněna. 

 

 
Obrázek 14 - Graf sledující poměr přijatých poţadavků na helpdesk 
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Pro vytvoření grafů byla pouţita knihovna JPGraph. Tato knihovna nabízí mnoţství 

různých grafů, které lze snadno vytvořit z dat předaných pomocí pole. Jelikoţ přímé zobrazení 

grafu do šablony (v návaznosti na pouţitý framework Nette) vyţadovalo uloţení grafu do 

souboru a jeho následné načtení v šabloně, byl nakonec raději zvolen způsob zobrazení grafu 

v novém okně.  

Knihovna JPGraph umoţňuje také různé úpravy grafů. Pro grafy pouţité v IS lze například 

odsadit konkrétní zvolený dílek grafu, coţ bylo vyuţito v grafu srovnávajícím mnoţství 

přijatých poţadavků na helpdesk a na vyřízení reklamace (Obrázek 15). 

 

 

 
Obrázek 15 - Graf srovnávající mnoţství poţadavků na helpdesk a vyřízení reklamace 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření studijního materiálu, který řeší problematiku 

zákaznické podpory v prostředí internetu, komunikace se zákazníky a péče o zákazníky. 

Tematicky souvisí s dalšími bakalářskými pracemi v rámci projektu ELPOD. 

Před samotným započetím práce na studijním materiálu, bylo třeba se s touto 

problematikou důkladně seznámit. Kromě kniţní literatury, uvedené v referencích, pro mne byly 

největším přínosem internetové stránky a e-mailem zasílané tipy Pavla Řehulky. Jakmile jsem 

pochopila, co vše zákaznická podpora obnáší, mohla jsem přistoupit k tvorbě poţadovaného 

materiálu. 

Přínosem mé práce by mělo být to, ţe budoucí studenti, kteří se budou zabývat 

problematikou elektronického podnikání a případně po ukončení studia budou chtít s touto 

formou podnikání sami začít, si uvědomí, co vše elektronické podnikání obnáší a ţe samotné 

vytvoření elektronického obchodu a zajištění zboţí zdaleka nestačí. 

Zákaznická podpora je oblast, která se nerozvíjí takovou rychlostí, aby bylo moţno toto 

téma v brzké budoucnosti dále zpracovávat. Lze si však přestavit zpracování návrhu a 

implementaci jednoduchého CRM systému skupinou studentů. 
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