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Anotace 
 
 Tato diplomová práce se zabývá současným stavem poskytování služeb na 

pobočce České spořitelny v Hodoníně. Na základě analýzy metodou dotazníkového 

šetřeni je cílem poskytnout návrh na zvýšení úrovně poskytování služeb na dané 

pobočce a prosadit návrh prostřednictvím Kaizen. 
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Annotation  

 
 This thesis deals with the present state of providing services at the branch 

offices of the insurance company Česká spořitelna in Hodonín. Through the 

analysis using the method of questionnaire survey the goal is to produce  

a proposal leading to the improvement of services at the mentioned branch 

offices and to carry the proposal through Kaizen. 
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1. Úvod 
 

 V současné době společnosti nabízející produkty a služby, které mohou dnes 

konkurovat jen tehdy, když se zaměří nejen na konkurenční ceny, ale i na kvalitní 

úroveň v oblasti poskytování služeb. Musejí si však uvědomit, že to znamená nabídnout 

zákazníkovi stálou a kvalitní úroveň poskytování služeb. Po dohodě s vedoucím 

diplomové práce a vlastním  působením na pobočce České spořitelny v Hodoníně jsem 

se rozhodl zaměřit právě na oblast úrovně poskytovaných služeb jednotlivých poradců, 

kteří se denně  setkávají se zákazníkem. 

 

Neboť právě poskytovaná služba hraje jednu z nejdůležitějších složek v přímém 

kontaktu se zákazníkem. Nestabilní i nízká  úroveň poskytovaných služeb má za 

následek nespokojené zákazníky, což u klientů vzbuzuje pochybnosti a nedůvěru 

v rámci celé České spořitelny. Opakem a cílem této organizace je spokojený zákazník  

a z tohoto důvodu je zapotřebí věnovat pozornost jakým způsobem a do jaké míry jsou 

tyto služby jednotlivých poradců na pobočkách poskytovány. Poskytování služeb je 

velmi důležitá a nejen manažeři by se jí měli zabývat mnohem více, jelikož je to, podle 

mě, velkou částí úspěchu práce s lidmi a úspěchu i vlastního. 

Hlavním cílem práce je navrhnout zvýšení úrovně spokojenosti klientů České 

spořitelny v Hodoníně. Návrh bude vycházet z teoretických poznatků a současného 

stavu v oblasti poskytování služeb, spokojenosti klientů a z vlastních praktických 

zkušeností . 

 

Jedním z důvodů, které mě vedly k volbě tématu této diplomové práce je 

možnost sestavení takové úrovně poskytovaných služeb, která by byla na pobočce 

České spořitelny v  Hodoníně akceptována. Dalším a pro mě neméně důležitým 

důvodem je možnost prosazení tohoto návrhu prostřednictvím  Kaizen. 
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2. Vymezení problému a cíle práce  
 

2.1 Popis odvětví 
 
 V první polovině roku 2008 se struktura bankovního sektoru výrazněji 

nezměnila. Objem přijatých vkladů i úvěrů vzrostl na nové rekordní hodnoty. Výsledek 

hospodaření před zdaněním za 1. pololetí v bankovním odvětví meziročně vzrostl  

o 13,0 %. Přes přetrvávající globální rizika působí hned několik faktorů ve prospěch 

českého bankovního sektoru. Jsou to především důslednější posuzování bonity žadatelů 

o úvěr,  minimální investice do problematických aktiv a významná role vkladů od 

klientů pro financování bank. Podíl klientských depozit k úvěrům patří k nejvyšším  

v rámci celé EU. 

Celkové zadlužení domácností u bank a nebankovních finančních institucí 

především z důvodů řešení bytových potřeb meziročně vzrostlo o čtvrtinu na 938 mld. 

Kč. 

Zatímco v druhém pololetí minulého roku zvýšila ČNB úrokové sazby o 0,25 

p.b. hned třikrát, v 1. pololetí roku 2008 provedla ČNB jen jediné zvýšení o 0,25 p.b. na 

začátku února. Po skončení prvního pololetí došlo ke dvojímu snížení sazeb, které tak 

klesly na 2,75 %. 

2.2 Charakteristika podnikatelského subjektu 
 

Tato práce bude vypracována ve spolupráci s  pobočkou České spořitelny pod 

vedením Jany Malenovské – se sídlem na Národní třída 44, Hodonín 69501. 

 

Česká spořitelna patří v současnosti s téměř 5,5 miliony klientů mezi dominantní 

bankovní instituce v České republice. Jako akciová 

společnost vznikla Česká spořitelna v roce 1992, její 

právní předchůdkyně byla ale založenu už roku 1825 

jako Spořitelna česká. Od roku 2000 se pak Česká 

spořitelna stala členem středoevropské skupiny Erste 

Group (celá skupina čítá celkem cca 17 milionů 
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klientů). 

 

 Počátky lidového peněžnictví na Hodonínsku je možné datovat od roku 1864. 

Historie Městské spořitelny se začala psát v roce 1893. Hlavní náplní spořitelny byla 

nejen bezpečná správa vkladů obyvatelstva, ale také výhodnými půjčkami podporovala 

zemědělce a rolníky, dále také rozvíjela a zvyšovala úroveň bydlení v regionu formou 

hypotéčních úvěrů. 

 

 Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala 

v Hodoníně v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. Své sídlo má, jak 

jsme již uvedli na Národní třídě 44, kde v roce 1995 proběhla rekonstrukce celé budovy 

do dnešní podoby. 

2.3 Popis podnikatelské činnosti 
 

Její služby zasahují do téměř všech domácností v České republice. Je však také 

bankou pro malé a střední firmy a bankou měst, obcí.  

Je schopná pružně reagovat na rychle se měnící 

podmínky na trhu, požadavky a potřeby klientů. 

Nejvýznamnější  změnou  na kterou Česká spořitelna 

v krátké době zareagovala, je přímé bankovnictví. 

Tato služba poskytuje klientům spravovat svůj účet 

přes internet i mobilní síť. Díky široké škále 

produktů, které nabízí vedle klasického bankovnictví zahrnuje i leasingové, pojišťovací, 

investiční, faktoringové a konzultační služby. 

 

 

2.4 Postavení společnosti na trhu 
 

Česká spořitelna má více, než pět miliónů klientů, což hovoří zcela jasně o jejím 

pevném postavení na českém trhu. O tom, že dělá svoji práci dobře svědčí řada ocenění, 

která tato banka získala. K nejvýznamnějším patří ocenění Hypotéka roku v letech 
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2002, 2003 a 2004, Internetové bankovnictví Servis 24 v roce 2004  

a Nejdůvěryhodnější banka roku 2004. Dalším a neméně důležitým je ocenění 

„Nejdůvěryhodnější banka roku 2008“ v soutěži „MasterCard Banka 2008“, které 

získala nejen v roce 2008, ale od roku 2004 už celkem pětkrát za sebou. Česká 

spořitelna získala v roce 2008 také mezinárodní ocenění v časopise „The Banker: Bank 

of the Year 2008“ jako „Banka roku pro Českou republiku“.     

Jedním z mnoha dalších důvodů, které svědčí o dominantním postavení nejen na 

českém, ale i rakouském trhu je silné partnerství, ve kterém je od roku 2000  Česká 

spořitelna členem silné středoevropské Erste Group s téměř 17 miliony klientů. 

V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na 

zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna pokračuje ve zkvalitňování 

svých produktů a služeb, zefektivňování pracovních procesů a upevňování svého 

dominantního postavení na českém trhu. 

 

2.5 Definice problému a určení cíle práce 
 
 Celá Česká spořitelna a stejně tak i každá pobočka této společnosti si klade za cíl 

být nejkvalitnějším poskytovatelem bankovních služeb, což je velmi náročné na úroveň 

jednání pracovníků s klientem. Právě proto nesmíme zapomínat na včasné a pravidelné 

porady na kterých jsou zaměstnanci v krátkosti seznamováni s aktualitami dne a také 

kvalitním školením, které probíhá před nástupem do zaměstnání. Další a neméně 

důležitou složkou z této oblasti je i správná motivace zaměstnanců. V poslední době 

vzhledem k velké fluktuaci zaměstnanců nejen na pobočce České spořitelny v Hodoníně 

se tato společnost rozhodla zkrátit období, ve kterém jsou zaměstnanci proškolováni. 

Takto krácené období, ve kterém jsou zaměstnanci školeni má za následek snížení 

úrovně poskytovaných služeb. Přibývá klientů, kteří jsou nespokojení právě s touto 

úrovní služeb. Na pobočkách přibývá mnoho mladých kolegů, kteří nejsou schopni 

nabídnout tak kvalitní služby, jako zaměstnanci jejichž působení a zkušenosti v bance 

jsou více, než několikaleté.  

  

 Ovšem s tímto faktem se pobočka České spořitelny v Hodoníně potýká, a proto 

jsem se na základě konzultace s vedoucím diplomové práce, manažerem pobočky  
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a vlastním působením na této pobočce rozhodl zaměřit se v diplomové práci na úroveň 

poskytovaných služeb.  Cílem diplomové práce je po předchozí analýze spokojenosti 

zákazníku vypracovat návrh na prosazení opatření ke zvýšení úrovně 

poskytovaných služeb a spokojenosti klientů prostřednictvím skupiny Kaizen. 

Nyní jsme v obecné rovině seznámeni se současným stavem na konkrétní 

pobočce. Podrobná analýza bude provedena metodou dotazníkového šetření a na 

základě výsledku bude stanoven návrh na zvýšení úrovně poskytovaných služeb. 
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3. Teoretická část práce 

3.1 Co jsou služby 

3.1.1 Charakteristika služeb 

 Sektor služeb je značně rozsáhlý. Představuje mnoho různých činností, od 

jednoduchých procesů po složité, počítači řízené operace. V sektoru působí různé typy 

hotelových sítí, mezinárodních cestovních kanceláří, po auditorské a poradenské firmy.  

 

 V důsledku různorodosti je vhodné roztřídit služby podle jejich 

charakteristických vlastností do několika kategorií. Takový přístup umožňuje lepší 

analýzu služeb a pochopení použití různých marketingových nástrojů pro příslušné 

kategorie služeb. 

 

Odvětvové třídění služeb 

 Služby jsou součástí terciárního sektoru národního hospodářství. Nejjednodušší 

je členění služeb podle jejich odvětvové příslušnosti. Jedná se o:  

 dopravu,  

 telekomunikace,  

 ubytovací a hotelové služby,  

 finanční,  

 pojišťovací a bankovní služby,  

 poradenské a advokátní služby,  

 opravárenské a osobní služby. 

 

Dále pak jsou služby zaměřeny spíše na člověka: 

 zdravotnické,  

 vzdělávací,  

 kulturní a sociální služby.  

 

Je možno nalézt další odvětví, protože rozsah a různorodost služeb jsou obrovské.  

Odvětvové členění služeb nám sice napoví mnoho o prováděných činnostech, ale 

pro potřeby marketingu je příliš obecné. V jednotlivých odvětvích nalézáme totiž 
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organizace a služby, které jsou určeny pro zcela jiné trhy a jsou jim nabízeny zcela 

odlišnými způsoby. 

 

 Vzhledem k obtížnosti začlenit služby bylo vytvořeno mnoho základen pro 

klasifikace služeb.(4) 

3.2 Marketingový mix služeb 
 
 Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový 

manažer  utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může 

marketingový manažer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouží stejnému 

cíli, uspokojit potřeby zákazníků a přinést zisk organizaci. Původně obsahoval 

marketingový mix čtyři prvky – v angličtině 4 P – produkt (produkt), cenu (price), 

distribuci (place) a komunikaci (promotion). Aplikace marketingové orientace 

v organizacích poskytujících služby ukázala, že tato čtyři P pro účinné vytváření 

marketingových plánů nestačí. Příčinou jsou především vlastnosti služeb. Proto bylo 

nutné k tradičnímu marketingovému mixu připojit další 3 P. Materiální prostředí 

(physical evidence) pomáhá zhmotnění služby, lidé (people) usnadňují vzájemnou 

interakci mezi poskytovatelem služeb a sledování a analýzy procesů poskytování služeb 

zefektivňují produkci služby a činí ji pro zákazníka příjemnější. (4) 

 

 Většinu služeb poskytují lidé. Proto výběr, školení a motivace zaměstnanců 

mohou vést k zásadním rozdílům v uspokojování potřeb zákazníků. V ideálním případě 

by zaměstnanci měli prokázat schopnosti, zodpovědný přístup, iniciativu, schopnost 

řešit problémy a vstřícnost. Firmy se rovněž snaží demonstrovat jakost svých služeb 

materiálními vlastnostmi svých produktů a jejich prezentací. Hotely proto vypadají tak 

aby jejich styl odpovídal představám zákazníků o hodnotě poskytovaných služeb, ať již 

se jedná o čistotu, rychlost poskytovaných služeb nebo jinou přednost. Firmy 

poskytující služby si mohou vybírat různé procesy, které slouží k poskytnutí služby. 

Restaurace proto mohou nabídnout kavárny, jídelny s rychlou obsluhou, bufety  

a intimní prostředí se svíčkami.  
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Obrázek 1: Prvky systému poskytování služeb 

 

Uživatelé služeb jsou proto ovlivňováni větším počtem vlivů než zákazníci, kteří 

si kupují zboží (viz obr. 1). Představte si zákazníka který navštíví banku, od níž chce 

získat půjčku (služba X). Zákazník pozoruje ostatní zákazníky, čekající na různé služby, 

vnímá okolní materiální prostředí, které se skládá z budovy, interiéru, vybavení  

a nábytku, vidí kontaktní osoby, jedná  s úředníkem poskytujícím půjčky. Zůstává mu 

však skryto zákulisí  procesu poskytnutí půjčky a organizace systému, který zajišťuje 

viditelnou část poskytovaných služeb. Výsledek poskytnuté služby a věrnost zákazníka 

proto závisí na poskytovateli služeb. Tento proces ovlivňuje řada proměnných prvků 

 

 Z hlediska této složitosti se Gronroos domnívá, že marketing v oblasti služeb je 

třeba rozdělit na vnější, vnitřní a interaktivní marketing (viz obr. 2). Vnější (externí) 

marketing představuje normální činnost firmy při přípravě, distribuci, propagaci  

a vyúčtování služeb zákazníkům. Vnitřní (interní) marketing se týká činností, které 

souvisejí s přípravou a se školením zaměstnanců firmy a jejich motivací při poskytování 

služeb zákazníkům. Berry uvádí, že nejdůležitějším přínosem marketingového oddělení 

Ostatní zákazníci

Zákazník A

Inzerce
Vystavování účtů a příjem plateb
Obchodní návštěvy
Prohlášení pro tisk
Ústní komentáře

Služba X

Ostatní služby

Textový blok

Podnik služeb

Vnitřní organizační
uspořádání

Materiální prostředí

Kontaktní osoby

Pro zákazníka neviditelné Pro zákazníka viditelné

Přímé vztahy

Nepřímé vztahy

Podnik služeb jako systém
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je, když „mimořádně šikovně přesvědčí ostatní zaměstnance firmy, aby se cvičili 

v marketingu“. 

 

 

 

Úklidové
služby

Finanční
a bankovní

služby

Stravovací
služby

Zaměstnanci Zákazníci

Vnější marketingVnitřní marketing

Firma

Interaktivní marketing

 

Obrázek 2: Tři typy marketingu v odvětví služeb 

 

Interaktivní marketing spočívá ve zručnosti zaměstnanců při styku se zákazníky. 

Zákazník posuzuje jakost služeb nejen z hlediska technické jakosti, ale také z hlediska 

funkční jakosti. Poskytovatelé služeb musejí nabídnout vysokou technickou úroveň  

a empatii.(6) 

 

3.3 Marketingový výzkum 

3.3.1 Historie marketingového výzkumu 

 

 Historie marketingového výzkumu je poměrně bohatá, začíná již v 19. století. 

Přesněji rokem 1824, kdy se v USA poprvé uskutečnil empirický výzkum chování  

a rozhodování voličů v prezidentských volbách. O sto let později obohatila generace 

nastupujících výzkumníků v čele G. Gallupem a E. Roperem tyto výzkumy především  

o statisticky propracované postupy výběru vzorku. 

 Ve 40. letech minulého století P.F. Lazarsfed a B. R. Berelson publikuji the 

People´s Choice první explanační modely chování. Jednalo se zejména o to, jak dokáží 
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názoroví vůdci ovlivnit rozhodování voličů Záhy se tyto poznatky o vlečníkovém  

a bumerangovém chování a rozhodování voličů přenesly také do marketingu, především 

do modelů chování a rozhodování spotřebitelů. Proto jsou právem výzkumy chování  

a rozhodování  považovány za počátky marketingového výzkumu.(1) 

 

3.4 Marketingový výzkum jako proces 
  

 Efektivní marketingový výzkum si můžeme přiblížit jako proces sestávající 

z následujících pěti kroků: 

 

1. definování problémů a cílů výzkumu, 

2. sestavení plánu výzkumu, 

3. shromáždění informací, 

4. analýza informací, 

5. prezentace výsledků. 

 

Každý konkrétní marketingový výzkum se vyznačuje určitými zvláštnostmi, 

které vyplývají z jedinečné povahy řešených problémů. V průběhu každého výzkumu 

však můžeme obecně rozlišit dvě hlavní etapy, a to etapu přípravy a výzkumu  

a následně potom etapu jeho realizace, včetně zpracování a analýzy zjištěných údajů. 

V rámci těchto etap se uskutečňuje několik po sobě následujících kroků, které spolu 

navzájem souvisejí a doplňují se. Tedy případné nedostatky, které se projeví 

v počátečních fázích výzkumu, mohou mít za následek vážné oslabení čí znehodnocení 

výsledků v následujících fázích. Příprava výzkumu v sobě zahrnuje kroky vedoucí 

k vytvoření předpokladů pro zahájení jeho realizace a v mnohém rozhoduje o jeho 

celkové metodologické kvalitě.(1) 

 

Vzájemná závislost jednotlivých kroků vede k tomu, že případné chyby či 

nedostatky, které se projeví v počátečních fázích výzkumu, mohou mít za následek 

vážné oslabení nebo znehodnocení výsledků ve fázích následujících. (2) 
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Marketingový průzkum je proces, v němž se provádí sběr, analýza a zpracování 

všeho, co může sloužit jako informace, a to organizovaným a systematickým způsobem 

(3). 

3.4.1 Dotazování 

 

Patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Uskutečňuje se 

pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvoleného kontaktu 

s nositelem informací – dotazovaným (respondentem). Tento kontakt může být přímý, 

bezprostřední, jako je tomu v případě písemného zodpovídání našich otázek  

(viz obr. 4-1). (1)  

                                  

 

                                                                        

         ----------psané otázky------>                                                                                                                 

       

 

        <----------psané odpovědi---- 

       výzkumník                                                                          respondent 

Obrázek 3:  Přímé písemné dotazování 

 

Nebo může být naopak zprostředkovaný tazatelem, vstupujícím mezi 

výzkumníka a respondenta, jako je tomu při osobním (ústním) dotazováním, včetně 

třeba telefonického.(1) 

 

3.4.2 Písemný kontakt  

 

 Písemný kontakt je zprostředkován pomocí dotazníků nebo ankety. 

 

 Při tvorbě dotazníku je třeba dávat si pozor na jeho správné složení. Špatné 

sestavení dotazníku může zpochybnit získané informace a výsledky nemusí potom 

odpovídat potřebám a cílům výzkumu.(1) 
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 Dobrý dotazník by měl vyhovovat dvěma hlavním požadavkům: 

 

• účelově technickým, tj. takové sestavení a formulování otázek, aby mohl 

dotazovaný co nejpřesněji odpovídat na to, co nás zajímá, 

• psychologickým, tj. vytvoření podmínek, prostředí, okolností, které by co 

nejvíce pomáhaly tomu, aby se mu tento úkol zdál snadný, příjemný a žádoucí, 

chtěný.(1) 

 

Tyto požadavky by mohly být rozděleny do následujících čtyř oblastí: 

 

1. Celkový dojem – dotazník musí na první pohled upoutat svojí grafickou 

úpravou, což významně ovlivní to, jak bude dotazník na respondenta 

působit. Jde o celkový vjem, jako je formát dotazníku, úprava první stránky, 

barva a kvalita papíru. Vše musí doslova lákat respondenta k tomu, aby se 

dal do vyplňování a věnoval nám tak svůj čas a námahu zabývat se našimi 

dotazy. 

 

2. Formulace otázek – hlavní zásadou je jednoznačnost a srozumitelnost 

otázky. Je vhodné používat formulaci, která dotazovaného nutí, aby dlouze 

vzpomínal, hádal či odhadoval, jen velmi vzácně. 

 

Platí zásada, že čím konkrétnější se ptáme, tím konkrétnější a jasnější 

dostaneme odpověď. 

 

 Snahou je formulovat dotazy tak, aby byly co nejvíce validní. Validní je 

taková otázka, kterou se skutečně ptáme na to, co chceme a potřebujeme zjistit. 

Potřebujeme – li vědět, jak jsou zákaznici spokojeni s úklidem prodejny, 

nebudeme se tázat na jejich názor na čistotu či technický stav komunikací. 

Naproti tomu reliabilita (spolehlivost) vyjadřuje míru stálosti výzkumných 

nástrojů. Konkrétně v případě kladení otázky jde o to, nakolik zůstává otázka 
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spolehlivou a stále platnou při dalších opakováních, například v jiných 

časových, sociálních, kulturních podmínkách.  

 Za problematické se považují rovněž otázky typ „proč“. Dotazovaný nám 

pravděpodobně sotva poskytne celkové vysvětlení problému, nemůže ve své 

odpovědi postihnout všechny momenty, které nás zajímají, není schopen 

objektivní analýzy a mnohdy s motivy své činnosti nebo příčiny některých jevů 

vůbec neuvědomuje. Pokud nás ale zajímá schopnosti zkoumané osoby 

analyzovat události, potom otázky typu „proč“ klademe raději v kvalitativním 

výzkumu. Především je vhodně vyvarovat se všeho, co působí záporně člověka 

(délka dotazníku, dlouhá a složitá formulace otázek atd.). Doporučuje se užívat 

eufemismů, tj. takových opisných vyjádření, která zeslabují negativní hodnocení 

spojená s některými formulacemi. 

 Nevhodné je také používání sugestivních otázek, tj. takových otázek, 

které již tím, jak jsou položeny, formulovány, předem napovídají očekávanou, 

vhodnou odpověď. Vedle sugestivní formulace existuje též sugestivní pořadí 

otázek, kterému se říká haló efekt. 

  V dotazníku lze použít i tzv. projektivní otázky, tj. takové otázky, které 

jsou založeny na předpokladu, že dotazovaný nezná pravý důvod, pro který se 

ptáme. Otázka bývá položena tak, že se zdá, že nevyžaduje jeho postoj či názor, 

ale výpověď o něčem nebo někom jakoby jiném, a očekává se, že dotazovaný se 

s touto osobou nebo situací podvědomě ztotožní. Tyto otázky jsou vhodné 

především v případech, kdy očekáváme, že by nám dotazovaný na přímo 

položenou otázku podal vyhýbavou či nepravdivou odpověď. 

 Podobnou formou projektivních otázek jsou i tzv. bublinové testy. Jsou 

to nakreslené postavičky osob v různých situacích, které mají u úst prázdnou 

bublinu a úkolem dotazovaného je doplnit do ní text podle toho, co by která 

osoba v dané situaci udělala.(1) 

 

3. Typologie otázek 

Existují dva základní typy otázek: tzv. otevřené (volné, nestandardizované)  

a tzv. uzavřené (standardizované, řízené) případně jejich kombinace v podobě otázek 

polootevřených (polozavřených). 
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Otevřené otázky 

V otevřené otázce nepředpokládáme respondentovi žádné varianty odpovědi. Může 

se tedy vyjádřit zcela svobodně, podle svého, svými slovy.  

 

Uzavřené otázky 

 Uzavřené otázky jsou takové, které předem uvádějí několik možných variant 

odpovědí, ze kterých je dotazovaný nucen si jednu nebo několik vybrat. Výhodou je 

zejména rychlé a snadné vyplnění otázky a také nasměrování respondenta na to, co nás 

zajímá. Nevýhodou je nutnost vyjadřovat se v daných variantách, které respondent 

nemusí považovat za náležitě vhodné, přesně a výstižně. Předkládané varianty dále 

mohou působit sugestivně a mohou vést ke konformních odpovědím.  

 Aby se tomuto předešlo, zpravidla se na konec nabízených odpovědí uvádí ještě 

varianta „jiné“, která je vlastně volnou otázkou a umožňuje respondentovi doplnit, co 

považuje za důležité.(1) 

 

 

 

4. Manipulace s dotazníkem 

 

Tato část se týká distribuce dotazníků. Nejběžnější způsob rozdání dotazníku je  

rozeslání poštou nebo osobní předání. Distribuce poštou je lacinější, 

osobní kontakt však může podtrhnout naléhavost výzkumu. Proto je 

vhodné při posílání poštou poučit doručovatele v tom smyslu, aby 

na dotazník určené osoby upozornili a případně jim oznámili, kdy 

si vyplněný dotazník vyzvednout zpět. Tedy vlastně oba nejčastější 

způsoby kombinovat.(1) 

 

3.4.3 Osobní rozhovor 

 

Jedná se o standardizovaný rozhovor tazatele pouze s jedním respondentem. 

Tazatel čte otázky, případně i varianty odpovědí, jak je naformuloval výzkumník. 
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Nevýhodou standardizovaného rozhovoru je oproti dotazníku jeho obsah. S dotazníkem 

analyzujeme při poměrně malých výdajích a jednoduché manipulaci velké množství 

lidí. Při rozhovoru je to obtížnější, neboť je finančně , časově i organizačně náročné 

získat množství tazatelů, vyškolit je, umožnit jim, aby navštívili dotazované osoby  

a provedli s nimi rozhovor. Výhodou dotazníku je jeho standardnost. I když také 

v rozhovoru dostávají tazatelé přesné instrukce jak postupovat, přece jen se jedná  

o různé lidi, kteří se ptají různým způsobem, různě se chovají a někdy i různě formulují 

otázky. Tazatel nesporně respondenta ovlivňuje, ať si to uvědomuje nebo ne, v dobrém 

či špatném slova smyslu. Práci tazatelů je nutné náležitě kontrolovat. Další nevýhodou 

rozhovoru oproti dotazníku je, že zachovává méně anonymity. Na druhé straně ale víme 

přesně, kdo nám na naše otázky odpovídal. Další výhodou je jeho přizpůsobivost. Při 

rozhovoru je možné navázat kontakt s dotazovaným, zmírnit jeho ostych, vysvětlit to, 

čemu nerozumí, apod.(1) 

 

3.4.4  Telefonické dotazování 

 

 Telefonické dotazování je velmi operativní technika. U telefonického rozhovoru 

je výhodou jeho rychlost a cena, respondent je skryt v jisté anonymitě a může 

poskytnout i upřímnější a otevřenější odpovědi. Na druhé straně je jasné, že vybavenost 

a dostupnost telefonem ještě zdaleka není stoprocentní a také telefonický rozhovor musí 

být nutně stručnější než osobní z očí do očí. 

 

Výběr vhodné techniky šetření závisí zejména na povaze zjišťovaných informací a na 

jejich potřebném rozsahu, na charakteru respondentů, na časových a finančních 

možnostech. Každá z uvedených technik má své výhody a nevýhody, které je třeba 

předem pečlivě zvážit. V praktickém využití se jednotlivé techniky navzájem kombinují, 

obecně nelze o žádné říci, že je nejvhodnější.(1) 
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3.5 Předmět marketingového výzkumu 

 

 Již víme, že předmětem marketingového výzkumu je určitý  

sociálně-ekonomický problém. Jeho výchozí formulace může například vypadat takto: 

Spokojenost našich zákazníků. Na první pohled je zřejmé, že pro empirické zjišťování 

je takto zadaný úkol příliš široký a obecný. Proto je nutné jej dále zkonkretizovat  

a vyjasnit si takové pojmy jako „zákazníci“ a hlavně „jejich spokojenost.“ V rovině 

samotného předmětu marketingového výzkumu k tomu slouží definice a následná 

operacionalizace používaných pojmů. 

 Jedná se o postupnou strukturalizaci problému (předmětu marketingového 

výzkumu) s ohledem na cíle a praktickou aplikaci zjištěných výsledků. Měli bychom 

nakonec dospět až k empiricky zjistitelným hodnotám vlastností jednotek objektu, které 

nám poskytnou definované znaky.(1) 

 

 Cílem operacionalizace je tedy konstrukce znaků, postihující hodnoty vlastností 

jednotek zkoumaného souboru. 

   

3.6 Zpracování údajů a analýza údajů 

 

 Po shromáždění všech potřebných údajů jsou tyto údaje zpracovávány tak, aby 

je bylo možno analyzovat. (5) 

 

3.6.1 Samotné zpracování údaj ů 

 

 Při každé výzkumné akci se zpracování údajů vyznačuje zvláštními problémy, 

nicméně vždy je nutno informace po jejich shromáždění upravit, určitým způsobem 

klasifikovat, často i kódovat, a konečně technicky zpracovat, a to formou vhodnou pro 

analýzu. 

 Úprava údajů spočívá v jejich prověrce z hlediska úplnosti a přesnosti, 

v doplnění chybějících informací a ve vyloučení údajů zjevně nesprávných. 
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 Především je nezbytné prověřit validitu údajů, tzn. zda skutečně vyjadřují to, co 

vyjadřovat mají. V této souvislosti je nutné prověřit možné zdroje chyb při aplikaci 

metod sběru sekundárních i primárních údajů. 

 

K nejobvyklejším chybám, které vyžadují úpravu, patří: 

 

� Chyby způsobené tazatelem. Tazateli mohl klást respondentům otázky 

nesprávným způsobem anebo může jít dokonce o fiktivní rozhovory, což je 

obvykle možné odhalit. 

� Neadekvátní odpovědi. Odpovědi mohou být neúplné, nejasné či víceznačné. 

Jestliže respondent ponechá otázku bez odpovědi, není zřejmé, jestli ji 

respondent přeskočil, buď že ji přehlédl, anebo záměrně, a v tomto případě 

zda odpověď neznal nebo zda ji odmítl. 

� Nekonzistentní odpovědi. Různé mohou být logicky nekonzistentní, některé 

z nich nemohou být pravdivé. 

� Irelevantní odpovědi. Odpověď je irelevantní, v případě, že respondent není 

kvalifikován. 

� Chyby způsobené špatnou spolupráci respondenta. Respondent, který není 

ochoten náležitě spolupracovat, může zaškrtat v dotazníku odpovědi zcela 

náhodně. 

� Nezřetelné odpovědi. Při odpovědích na otevřené otázky může být nečitelný 

rukopis, u uzavřených otázek nemusí být jasné, která z alternativních 

odpovědí je zaškrtnuta.(5) 

 

K úpravě chyb existuje několik přístupů: 

 

• Respondent nebo tazatel je znovu kontaktován s žádostí o objasnění 

odpovědi. Tento přístup, je-li prakticky možný, je třeba preferovat. Při 

rozsáhlém výzkumu však může být jeho aplikace značně nákladná. Nové 

poskytnuté údaje se také mohou lišit od těch, které byly získány při 

původním šetření. 
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• Správná odpověď je odvozena z ostatních odpovědí. Jsou-li ostatní údaje 

v dotazníku správné, je z nich někdy možné odvodit správnou odpověď. 

Tento přístup je poměrně riskantní. Dedukovaná odpověď proto musí být 

logicky zdůvodněna a musí se zakládat na faktech daného předmětu 

zkoumání. 

• Odpověď nebo celý dotazník se vyřadí. Vyřadit celý dotazník jako 

nepoužitelný je vhodné tehdy, je-li zřejmé, že respondent buď šetření 

neporozuměl, nebo náležitě nespolupracoval. Vyřadit pouze 

problematické odpovědi lze v případech, kdy respondent na převážnou 

většinu otázek odpověděl správně. Eliminovat otázky nebo celý dotazník 

je třeba také v případech, jsou-li odpovědi nekonzistentní a nelze 

vysvětlit příčinu. Tento přístup může vést ke zkreslení výsledků 

výzkumu. 

• Nečitelné nebo chybějící odpovědi se zahrnou do kategorie neutrální 

odpovědi. Tento přístup může zjednodušit analýzu, aniž by příliš věcně 

zkreslil interpretaci výsledků výzkumu.(5) 

 

3.6.2 Klasifikace údaj ů 

 

 S údaji, které byly získány v procesu sběru informací, lze manipulovat zpravidla 

jedině tehdy, jsou-li rozděleny do tříd nebo kategorií. 

 Správná klasifikace předpokládá především přesné definování třídních znaků, 

jednoznačné vymezení tříd, které se musí vzájemně vylučovat, a konečně takové 

stanovení tříd, aby obsáhly všechny prvky zkoumaného souboru. 

 Při třídění kvantitativních znaků má prvotní důležitost precisní definování 

pojmů. 

 Při třídění kvantitativních znaků je zásadní otázkou především správné stanovení 

intervalů tříd. To je obvykle věcí úvahy. Z hlediska dalšího statistického zpracování je 

však žádoucí, aby délka intervalů byla pokud možno stejná. 

 Pro umožnění detailnější analýzy je možné jednotlivé třídy sloučit, zatímco třídy 

jednou sloučené mohou být zřídkakdy od sebe rozděleny, aniž by bylo třeba provést 

úplně nové třídění. 
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 Při marketingovém výzkumu, na rozdíl od jiných případů aplikace statistického 

třídění je obvykle žádoucí pokládat nulu za třídu samu o sobě. Zde totiž žádný případ 

výskytu určitého jevu může být velmi významných aspektem při zkoumání údajů.(5) 

 

3.6.3 Kódování údaj ů 

 

 Kódováním údajů ve fázi zpracování informací se rozumí převedení slovních 

výrazů nebo klasifikovaných skupin informací do symbolů, písemných znaků tak, aby 

mohla při zpracování dat použita vyšší výpočetní technika. Kódy umožňují převést údaj 

na formu přijatelnou pro počítač.(5) 

 

3.6.4 Sestavení graf ů a tabulek 

 

 Prostřednictvím tabulek a grafů jsou vyjadřovány výsledky výzkumu. Účelem 

tabulek a grafů je podat názorný a srozumitelný, logicky uspořádaný obraz  

o zkoumaných jevech, o jejich vývoji, struktuře a závislostech. 

 Tabulky se používají na různých stupních zpracování údajů. Nejjednodušší jsou 

tabulky pomocné, které se sestavují v průběhu zpracování, dílčí výsledky se shrnují do 

celkových ukazatelů v tabulkách koncentračních, konečné výsledky zpracování se pak 

prezentují v tabulkách výsledných. 

 Z hlediska obsahu se rozlišují tabulky prosté, které obsahují úhrn zjištěných 

údajů nebo jejich uspořádání podle velikosti, času popř. jiného hlediska, tabulky 

skupinové, které obsahují údaje v jednostupňovém třídění, a konečně tabulky 

kombinační, které obsahují údaje roztříděné podle dvou nebo více třídících znaků. 

V průběhu zpracování údajů v procesu marketingového výzkumu se používají všechny 

typy tabulek.(5) 

 

Aplikace grafů 

Tato aplikace umožňuje globální pohled na zobrazované skutečnosti a poskytuje 

rychlý a názorný přehled o tendencích, souvislostech, struktuře a výrazných 

zvláštnostech zkoumaných jevů. 
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 Grafické znázornění umožňuje pohotově srovnávat různá rozdělení četností  

a vizuálně zobrazit kvantitativní vztahy mezi proměnnými, které nemusí být zřejmé 

v numerické podobě. 

 I když jsou grafy velmi užitečné k popisu a pochopení vztahů mezi proměnnými, 

je třeba mít při jejich konstruování a interpretaci na zřeteli, že poskytují pouze globální 

pohled, nikoli exaktní informace, a že vyjádřené vztahy lze snadno zkreslit volbou 

nevhodných měřítek. 

 Technické zpracování údajů do tabulek a grafů předchází jejich statistické 

analýze.(5) 

 

3.7 Analýza údajů 

 

 Prvním krokem při analýze údajů je obvykle analýza každé jednotlivé otázky 

nebo hodnoty znaku zkoumaných jednotek. 

 K numerickému popisu sumarizovaných údajů existuje řada přístupů. Zpravidla 

se vyhází z rozdělení četností zjištěných hodnot znaků, dále bývá charakterizována 

úroveň a variabilita zkoumaných znaků, a posléze bývají zkoumány závislosti mezi 

jevy. 

 Četností se rozumí počet výskytu jednotlivých variant znaku. Je-li definován 

soubor, jednotka a znak, vyjadřující jev, který má být zkoumán, zjišťuje se zpravidla  

u kolika jednotek se vyskytly jednotlivé varianty daného znaku, tj. rozdělení četností 

daného znaku. 

 U kvantitativních znaků bývají předmětem zájmu zejména dvě charakteristiky: 

úroveň znaku a variabilita znaku. Úroveň bývá charakterizována středními hodnotami, 

variabilita mírami variace.(5) 

 

Střední hodnoty charakterizují úroveň pozorovaných jevů v daném souboru jedním 

číslem. Jejich hlavní význam spočívá v tom, že umožňují jednoduše a přehledně 

srovnávat úroveň zkoumaných jevů u dvou nebo více souborů. Nejužívanější středními 

hodnotami jsou průměry, zejména aritmetický průměr, a dále medián a modus.(5) 
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 Míry variace charakterizují vzájemnou diferencovanost jednotlivých hodnot 

kvantitativního znaku, tj. jejich variabilitu. 

 

 Rychlý předběžný odhad variability lez uskutečnit pomocí variačního rozpětí. 

K hlubšímu a přesnějšímu zkoumání variability se v praxi nejčastěji používá 

směrodatná odchylka. 

 Ke srovnání variability dvou nebo více znaků, měřených v různých měrných 

jednotkách, nebo variability téhož znaku u dvou nebo více souborů, které se výrazně liší 

úrovní sledovaného znaku, slouží variační koeficient, který je mírou relativní 

variability.(5) 

 

3.8 Interpretace a prezentace výsledků výzkumu 
 

 Na analýzu údajů úzce navazuje interpretace jejich výsledků. Výsledky 

výzkumu jsou pak uspořádaně prezentovány ve výzkumné zprávě.(5) 

 

3.8.1 Interpretace výsledk ů analýzy 

 

Při interpretaci analýzy výsledků je především nezbytné: 

 

- dodržovat objektivitu, přikládat správnou váhu jednotlivým zjištěným 

skutečnostem, 

- zobecňovat výsledky výzkumu opatrně, neboť ten se uskutečňuje vždy zcela 

určitým způsobem a ve zcela určitých časových a prostorových dimenzích, 

zvláštní obezřetností je třeba při aplikaci výsledků šetření malých výběrů na celý 

základní soubor, 

- věnovat pozornost i zdánlivě méně významným souvislostem, neboť ty mohou 

ukazovat na dříve neuvažované vztahy, 

- rozlišovat mezi míněním a fakty, 

- hledat příčiny a nezaměňovat je s následky, 
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- specifikovat, pro jaké časové období a za jakých podmínek závěry výzkumu 

platí. 

 

Interpretace vyúsťuje v závěry, které jsou simplifikací a zobecněním analytických  

a interpretačních výsledků. Jsou stručným a jasným konstatováním zjištěných 

skutečností, bez dalších statistických údajů, tabulek nebo grafů, takže jsou snadno  

a rychle srozumitelné. 

 

 Závěry, podepřené výsledky výzkumu, bývají často převáděny na doporučení 

nejvhodnějších řešení zkoumaného problému, která spočívá v návrzích na specifické 

směry činnosti. 

 Interpretaci výsledků analýzy a doporučení nemusí nutně dělat pracovníci 

marketingového výzkumu, ale mohou být dělána manažery, kteří budou odpovědní 

za realizaci doporučovaných akcí. V zájmu objektivity je však vhodné, aby se 

interpretace a formulování doporučení účastnili pracovníci marketingového 

výzkumu, kteří jsou se zkoumanou problematikou nejvíce obeznámeni.(5) 

 

3.8.2 Prezentace výsledk ů výzkumu 

 

 Správná prezentace výsledků je velmi důležitá, protože umožňuje překlenout 

rozpor, který často existuje mezi výsledky a doporučeními výzkumu a rutinní činností 

podniku. Pouze účinná prezentace může ovlivnit aktivity podniku. Je třeba mít též na 

zřeteli, že mnohdy hlavně podle kvality prezentace bývá posuzována kvalita 

realizovaného výzkumu. Výsledky výzkumu lze prezentovat písemně nebo ústně. 

 

Písemná prezentace 

 Představuje základní způsob vyjádření výsledků výzkumu, má zpravidla formu 

závěrečné zprávy o výzkumu a jeho výsledcích. 

 Povaha závěrečné zprávy o výzkumu závisí na řadě konkrétních faktorů, např. 

na podrobnosti zprávy, délce užitečné platnosti zprávy aj. V důsledku toho neexistuje 

obecně použitelné schéma výzkumné zprávy. Užitečnou strukturu výzkumné zprávy lze 

proto nastínit jen ilustrativně: 
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� Titulní strana 

Název tématu výzkumu, pro koho byla studie vypracována, autoři studie, datum 

dokončení studie, popř. datum předání studie. 

� Obsah 

Jednotlivé části zprávy s uvedením stran, obsahuje-li zpráva mnoho tabulek  

a obrázků, je vhodné uvést separátní obsahy pro obě kategorie. 

� Stručný souhrn výsledků výzkumu 

Stručné závěry a doporučení, které mají pohotově informovat o hlavních 

výsledcích výzkumu ty manažery, kteří nebudou mít čas nebo zájem prostudovat 

podrobně celou zprávu. 

� Úvod 

Stanovení problému, účelu a cílů výzkumu, popř. i uvedení hypotéz, na nichž se 

výzkum zakládá, může též obsahovat historické pozadí problému, je-li důležité 

pro jeho pochopení. 

� Metodologie  

Popis postupu při výzkumu, zdroje informací, metody a techniky aplikované při 

sběru informací, jejich zpracování a analýze, v jednotlivých případech nutno 

zdůvodnit použití specifických metod a vysvětlit, proč nebyly aplikovány možné 

alternativní metody. 

� Výsledky výzkumu 

Prezentace výsledku výzkumu, v logické návaznosti reprodukovány  

a interpretovány všechny významnější tabulky a grafy s uvedením podrobností 

analýzy. 

� Omezení výzkumu 

Závěry k řešení problému a jednotlivých cílům výzkumu musí logicky vyplývat 

z výsledků výzkumu. Případná doporučení musí být podepřena závěry. 

� Přílohy 

Podpůrný materiál, např. výňatky či kopie důležitých materiálů a dokumentů, 

které souvisejí se studovaným problémem, potřebné poznámky k metodologii, 

komplikované tabulky, které jsou ve zprávě uváděny ve zkrácené formě, vzory 

dotazníků a průvodních dopisů aj. 
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� Všechny ve studii citované zdroje a rovněž publikace studované k problému 

v abecedním pořadí. 

 

 Řada okolností může způsobovat odchylky od uvedené struktury zprávy, kterou 

naprosto nelze pokládat za standardní. 

  Při psaní zprávy je třeba usilovat o přehlednost, jasné vyjadřování, stručnost, 

typografickou rozmanitost, ilustraci textu grafy a obrázky apod. Při konstruování 

tabulek a grafů je nutno dodržovat platná pravidla. 

  

Ústní prezentace 

 Nebývá samostatnou formou vyjádření výsledků výzkumu, ale je spíše 

doplňujícím prostředkem k prezentaci písemné. Umožňuje při demonstraci výsledků 

výzkumu použít vizuální prostředky, které překonávají grafické nebo jiné prostředky, 

uplatňované v písemných zprávách např. filmy, video, vzorky, mechanické modely aj. 

 Ústní prezentace umožňuje rovněž pracovníkům výzkumu lépe objasnit  

a vysvětlit obtížnější partie zkoumané problematiky a zabezpečuje účinnější komunikaci 

mezi výzkumem a manažery, kteří pak mohou lépe porozumět výsledkům výzkumu  

a závěrům, které z nich vyplývají.(5) 

 

3.9 Strategie a marketingová strategie 
 

Termín strategie byl a je velmi často používán v nejrůznějších kontextech  

a v nejrozmanitějším slova smyslu pro nejrozdílnější typy činnosti bez jakéhokoliv 

rozlišování. A právě tato zvyklost má za následek odlišné chápání termínu a nadbytek 

jeho definicí, a to nejen u nás, ale anglosaském odborném světě – část nesrovnalostí  

a někdy i zmatků je poplatná současnému nadměrnému používání tohoto výrazu. 

 Jak chápat strategii? Termín strategie má svůj původ v řečtině – volně 

přeloženo znamená umění velitele, generála (umění vést boj). V terminologii 

obchodníků a výrobců původně termín znamenal schopnost rozhodovat na základě 

vysoké odbornosti a profesionality. Někteří autoři hovoří v této souvislosti  

o schopnostech hraničících s uměním. V angličtině, vedle termínu „strategy“ 

s významem výše uvedeným, je v této souvislosti znám ještě další termín, a sice 
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„stratégem“, mající stejný slovní základ. Je překládán jako úkon nebo akt prováděný 

vedením podniku v rámci vrcholové řídící činnosti. Znamená ale také válečnou lest, trik 

anebo úskok. 

V obecném slova smyslu se strategií rozumí určité schéma postupu, které 

naznačuje, jak za daných podmínek dosáhnout vytyčených cílů. Je to přehled možných 

kroků a činností, které jsou přijímány s vědomím částečné neznalosti všech budoucích 

podmínek, okolností a souvislostí, kdy nejsou poznány všechny přípustné alternativy  

a nelze přesně označit jednotlivé výhody a nevýhody pro potřeby budoucího 

rozhodování. Konečným účelem strategie je dospět k náležité součinnosti veškerých 

aktiv všech položek podniku a vytvořit jednotný a nedělitelný celek jeho dalších 

perspektiv.  

Pro naše šetření, týkající se oblasti marketingu, se samozřejmě strategie 

zaměřují na dosažení perspektivních marketingových cílů v rámci konkrétního 

marketingového prostředí. Strategie charakterizuje směr, který bude organizační 

jednotka sledovat v určitém časovém  období a který vede k nejúčinnější alokaci zdrojů 

pro dosažení vytyčených marketingových cílů. 

Jaké jsou hlavní rysy marketingové strategie? Na obecné úrovni lze konstatovat, 

že marketingová strategie respektuje základní zásady marketingu a vyhází z nich.  

 

Znamená to: 

� uvědomělou orientaci na trh a zákazníka a plné uspokojení jeho potřeb, 

� současné posouzení schopností a možností podniku s ohledem na jeho cíle. 

 

Zásady pro konkrétní vyjádření koncepce marketingové strategie podniku lze 

shrnout do následujících bodů: 

� rozhodování o efektivním vynaložení prostředků ( stanovení výše těchto 

prostředků a jejich promyšlená alokace) do vybudování účinného vztahu 

výrobek- trh ve shodě s vytyčenými cíli podniku, 

� vytvoření a udržení prokazatelných konkurenčních předností na 

vytipovaných trzích.(7) 
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3.10 Řízení a strategické marketingové řízení 
 

Podniky fungující v tržních ekonomikách jsou živými ekonomickými 

organismy, které existují osamoceně. Operují uvnitř prostředí, které silně ovlivňuje 

jejich vnitřní i vnější reakce. Pro bezporuchovost fungování vzhledem k vnitřním  

i vnějším podmínkám: 

 

� jsou vymezena obecná pravidla, zásady a cíle, které je potřeba pochopit  

a respektovat, 

� je stanovena podniková struktura, funkční dělba práce a systém 

komunikace, kterým je třeba porozumět a sdílet je, a to na všech 

podnikových organizačních stupních. 

 

Bez uvědomění si těchto principiálních otázek se podnik zhroutí ve zmatcích  

a nepořádcích. A čím je podnik větší, tím pozorněji a důkladněji je třeba tyto zásady 

respektovat. Podniky a jejich jednotlivé činnosti musí být zřízeny. A tato skutečnost se 

plně vztahuje nejen k podniku jako celku, ale i k marketingu jako jedné z podnikových 

činností. 

Řízení podniku se v obecné rovině jeví jako uspořádaný soubor poznatků 

zpracovaný formou návodů pro jednání, vedoucí k dosažení cílů podniku při efektivním 

použití všech zdrojů, které jsou k dispozici. 

Umět řídit podnikové činnosti tak, aby bylo dosaženo strategických cílů, 

předpokládá chápat procesy řízení nejen z hlediska jejich obsahu, ale i času. 

Předpokládá to pohled na realitu v širokých souvislostech budoucích úkolů podniku. 

Jednou z úhlových podmínek úspěšného rozvoje podniku je kvalitní strategický styl 

řízení, umožňující pochopit a reagovat na změny, ke kterým dochází v podnikovém 

prostředí, a pohybovat se ve směru změn. Společnosti, které nemají jasný strategický 

směr řízení pro dosažení cílů v tržním prostoru, musí být definován s ohledem na 

budoucí potřeby. Pro podnikový úspěch to znamená vyloučit v tomto ohledu jakýkoliv 

„pozdní příchod“. 

Strategické řízení určité oblasti (v tomto momentě se jedná o marketing) probíhá 

jako kontinuální proces složený z řady činností ( plánování, organizování, vlastní 
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rozhodování, komunikování, motivování a kontrola) s cílem dosažení jistých výhod 

prostřednictvím:  

 

� stanovení nejefektivnějšího vztahu podniku ke specifickému trhu (nebo 

segmentu trh), na kterém se realizují výrobky vyráběné podnikem,  

a snaha postupně dosáhnout optimalizace finančních ukazatelů, 

� formování příslušných strategií vedoucích k vytvoření a podpoře 

zdravého a životaschopného tržního prostoru pro výrobek ve shodě 

s marketingovými a podnikovými cíli. 

 

Je to komplexní aktivita založená na řízení jednotlivých činností, jejich 

koordinaci a součinnosti dílčích opatření do jednotného systému, který vede k dosažení 

marketingových cílů, a odpovědnost za to, že vynaložené marketingové aktivity mají za 

následek dosažení podnikových i implementaci marketingové koncepce do praxe. 

Ideou, která by měla toto úsilí podněcovat, je orientace na trh a na uspokojení jeho 

poznaných potřeb lépe než konkurence. Spokojenost zákazníků znamená sladit 

především zájmy spotřebitelů a uživatelů se zájmy podniku i společnosti jako celku. 

Výraznou manažerskou činností v rámci řízení je rozhodování. V podniku to 

jsou soustavné a vědomé aktivity znamenající přizpůsobení podnikové reality vnějšímu 

prostředí. Vztahují se jak k jednotlivým podnikovým složkám, tak k podniku jako celku 

a pomáhají rozsuzovat nejrůznější problémy způsobem, který vede k dosažení cílového 

chování.  

 

Rozhodování může probíhat jako: 

 

� jednorázový akt v případech, kdy se jedná o rutinní záležitost, 

� rozhodovací proces, půjde-li o složité problémy řízení s dlouhodobým dopadem, 

uskutečňované v rámci řady kroků, spojených se sérií činností. 

Podnikové marketingové rozhodování může být rovněž označeno jako 

strategické, jestliže navazuje na strategické cíle, vyznačuje se dlouhodobým 

komplexním přístupem a směruje k zajištění dynamické rovnováhy v měnícím se 

marketingovém prostředí. Jedná se o rozhodování, které se týká významných závazků 
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podniku pro delší časový horizont ve spojitosti s jeho zdroji (například dosažení 

určitého prodejního obratu, tržního podílu apod.).  Soustřeďuje se na trhy a týká se 

výrobků, které je nezbytné vyrábět pro uspokojení zákazníka ve strategickém období. 

Rozhodování vychází ze skutečnosti, že nemá žádný smysl vyrábět zboží, které 

spotřebitel nebo uživatel nechce, když existují výrobky a služby, které potřebuje  

a preferuje. 

Provádět strategická marketingová rozhodnutí není nikdy snadné. Znamená to 

dělat ne pouze jedno rozhodnutí, ale celou řadu rozhodovacích úkonů, které se 

vzájemně ovlivňují. Do strategických marketingových rozhodovacích procesů se 

promítají i četné další úvahy týkající se například výrobních aktivit, řízení nákladů, 

nákladových funkcí apod. 

Proces strategického marketingového řízení a v jeho rámci i strategický 

rozhodovací marketingový proces představují vysoké nároky na informovanost 

managementu a generují tak potřebu informací, zejména potřebu marketingového 

výzkumu (specifikace a shromažďování údajů, transformace údajů v potřebné 

informace, analýzu a interpretaci informací týkající se problémů, které jsou předmětem 

řízení a rozhodování).(7) 

 

3.11 Charakteristika metody KAIZEN    

3.11.1 KAIZEN  

KAIZEN je systém trvalého zlepšování a zdokonalování. Každý den by měl 

proběhnout tak, aby ve společnosti došlo k nějakému zdokonalení. KAIZEN je proces 

myšlení a strategie zajišťující kontinuální zdokonalování za účasti pracovníků na všech 

úrovních organizační struktury. 

3.11.2 KAIZEN – k čemu slouží 

K trvalému zlepšování procesů a zvýšení konkurenceschopnosti České 

spořitelny, využitím zkušeností a iniciativy pracovníků poboček. 
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3.11.3 KAIZEN – hlavní cíle    

KAIZEN má širokou škálu přínosů pro oblast drobného bankovnictví (Retail) 

v České spořitelně, hlavními cíli pro banku jsou: 

• Vytvořit schopnost neustále rychle reagovat na změny tržního prostředí  

• Změnit myšlení a chování pracovníků na všech úrovních: „ Z prosebníků se 

stanou sebevědomí žadatelé“  

• Rychle a efektivně zavádět změny dle potřeb jednotlivých distribučních sítí  

• Poskytnout nástroj manažerům distribučních sítí pro zefektivnění v procesu 

rozhodování  

• Zvýšit vnímání zodpovědnosti pracovníků za úspěšný vztah se zákazníkem  

• Zvýšit schopnost pracovníků ovlivnit prostředí ve společnosti tak, aby vztah se 

zákazníkem mohl být úspěšný  

• Podpořit schopnost pracovníků formovat vztah se zákazníkem diferencovaným 

způsobem, který vychází z jeho očekávání a potřeb  

3.11.4  proč Kaizen práv ě v České spo řiteln ě 

Česká spořitelna chce neustále zlepšovat služby a prodejní servis poskytovaný 

zákazníkům, právě proto jí velmi záleží na odstranění veškerých plýtvání v rámci banky 

(čas, náklady, prodejní příležitosti a spokojenost klientů). Toho lze dosáhnout 

zapojením pracovníků, kteří jsou v provozu a v přímém kontaktu s klientem. 

 

3.11.5  Role účastníka ve skupin ě KAIZEN    

Účastník skupiny KAIZEN je osobou, která identifikuje plýtvání a: 

• vyvolává,  

• prosazuje,  

• realizuje. 
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změny, které směřují ke: 

• Zvýšení kvality prodeje a služeb  

• Zlepšení přístupu k zákazníkům  

• Snížení plýtvání na pobočce, oblastní pobočce a centrále České spořitelny.  

Jedná se o aktivitu vykonávanou dobrovolně, která vychází z vnitřní motivace, vůle po 

změně a zájmu na dalším vývoji České spořitelny.(8) 

 

3.11.6 Co umožní Kaizen distribu čním sítím ČS 

 

1. Vytvořit schopnost neustále rychle reagovat na změny tržního prostředí 

Mění se společnost, klienti i konkurence. Musíme se měnit i my. Abychom 

mohli v neustále se měnícím světě obstát, je nutné na změny umět rychle reagovat. 

KAIZEN je možností jak přicházet a sbírat konkrétní návrhy na zlepšení stávajícího 

stavu v ČS a jak je v případě jejich adekvátnosti také rychle realizovat. 

2. Změnit myšlení a chování pracovníků na všech úrovních: "Z prosebníků se 
stanou sebevědomí žadatelé" 

Často jsme si zvykli, že nemá cenu chtít něco ve svém okolí (lokálně), tak  

i centrálně, změnit. Chyběli nám podklady a podpora. Při prezentaci našich návrhů  

a jejich prosazení jsme vystupovali osamoceně. Nyní budete mít díky KAIZEN 

připravené procesy a podporu pro jejich prezentování a prosazení. Nebudeme sami, ale 

budeme mít možnost konzultovat své návrhy a získat konkrétní podklady pro svá 

tvrzení. Bude záležet jen na nás, jak své požadavky na změnu podložíme fakty. 

3. Rychle a efektivně zavádět změny dle potřeb distribučních sítí 

Ačkoliv každá pobočka (prodejce) žije v jiných podmínkách, máme mnoho 

společného. Díky tomu, že skupiny KAIZEN budou pracovat na všech oblastních 

pobočkách, můžeme společně identifikovat potřebu změny na každé jednotlivé 

pobočce/oblasti (lokální změny), ale i potřeby, které se týkají celé sítě (centrální 
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změny). Tyto požadavky budou moci být řešeny z pohledu více poboček/prodejců  

a proto rychleji a komplexněji. 

4. Poskytnout nástroj manažerům distribu ční sítě pro zefektivnění v procesu 
rozhodování 

Úspěch každé pobočky/oblasti je výsledkem všech pracovníků a řešení směřující 

ke zlepšení je možné vidět z více úhlů pohledu. Řešení nalézaná ve skupině KAIZEN se 

mohou zdát v první chvíli časově náročnější, protože KAIZEN pracuje hodně s fakty  

a jejich kvantifikací. Pro uplatnění změny je ale tento systém trvalejší, neboť proces 

přípravy námětu automaticky vyřadí méně vhodné a nerealizovatelné náměty, a celkové 

přijetí změny je rychlejší. 

5. Zvýšit vnímání zodpovědnosti pracovníků distribu čních sítí za úspěšný vztah se 
zákazníkem 

KAIZEN přináší možnost navrhovat, provádět změny a zlepšení, díky kterým 

budeme moci zefektivnit náplň své práce a zlepšit tak ve svém důsledku spokojenost 

našich klientů. 

6. Zvýšit schopnost pracovníků distribu čních sítí ovlivnit prostředí ve společnosti 
tak, aby vztah se zákazníkem mohl být úspěšný 

Otevřená komunikace ve firmě vytváří "zdravou" společnost s loajálními pracovníky, 

která vytváří "zdravý" vztah se zákazníkem - tedy úspěšnou společnost. S KAIZEN 

možnost  vytvářet takovou společnost máme – umožní nám provádět změny, které jsou 

k užitku klientům i bance. 

7. Podpořit schopnost pracovníků distribu čních sítí formovat vztah se zákazníkem 
diferencovaným způsobem, který vychází z jeho očekávání a potřeb 

Může ovlivnit změnu procesů a postupů prováděných uvnitř banky i těch, které 

mají přímý vliv na jednání s klientem. Jako pracovníci můžeme s podporou KAIZEN 

argumentovat a dávat návrhy na změny, které budou uspokojovat potřeby klientů, banky 

i pracovníků.(8) 
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4. Praktická část 

4.1 ČS v České republice 
 

Kvalita hodnocených služeb je hodnocena v České spořitelně a to konkrétně na 

oblastní pobočce v Hodoníně se sídlem na Národní třídě 44, Hodonín 69501. Tuto 

pobočku jsem si vybral z důvodu mého jednoletého působení jako bankovní poradce. 

Jedná se z hlediska počtu klientů o největší banku v ČR, která nabízí plný 
sortiment služeb a všechny standardní druhy bankovních produktů jak pro občany, tak 
pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy. 

 
 

Aktiva celkem  878,5 mld. Kč 
Počet klientů České spořitelny 5 286 132 
Počet aktivních klientů přímého bankovnictví  1 185 897 
Počet poboček 642 
Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny 10 775 
Počet karet  3 330 887 
Počet bankomatů 1 141 
 
tab.č. 1 Základní fakta k 30.09.2008  
 

 

Akcionář  Podíl na základním  kapitálu (%)  Podíl na hlasovacích právech (%) 

Erste Bank 98 99,5 

Města a obce ČR 1,6 0 

Ostatní 0,4 0,5 

 
tab.2 Aktuální akcionářská struktura České spořitelny 
 
 Česká spořitelna vydala více než 3 mil. Platebních karet, disponuje sítí zhruba 
640 poboček a provozuje více než 1100 bankomatů. Na českém kapitálovém trhu patří 
mezi významné obchodníky s cennými papíry. 
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Základní strategie společnosti 

 

 Česká spořitelna stanovila svou strategii v oblasti své společenské odpovědnosti 

na roky 2008 – 2010. Tato strategie je provázána s programem Banka první volby, který 

položil základy dalšího růstu a úspěchu společnosti. Tuto novou strategii charakterizuje 

motto „ Investujme pro budoucnost“ . Obsahuje tři hlavní oblasti – vzdělávání, 

s primární ale ne výlučně orientací na finanční vzdělávání, pomoc lidem v nouzi se 

zaměřením na stárnoucí společnost a pomoc při prevenci a léčbě drogově závislých  

a udržitelný rozvoj,  péče o prostředí, ve kterém žijeme. 

 

 Program Banka první volby pro roky 2006-2008 zahájila Česká spořitelna 

v červenci 2006 s jasným cílem, aby ji pomohl upevnit vedoucí pozici v oblasti 

drobného bankovnictví a finančních trhů a posílit pozici a význam České spořitelny 

v oblasti služeb malým a středním firmám. Program Banka první volby se skládá ze 

sedmí základních stavebních kamenů, které tvoří základnu pro naplňování jednotlivých 

milníků: 

 

� Klienti 

� Společenská odpovědnost 

� Distribuční siť 

� Firemní kultura 

� Řízení služeb 

� Procesy 

� Služby a produkty 

 

Výčet milníků, kterých v rámci programu Banka první volby dosáhla v prvním čtvrtletí: 

 

� Developerská střediska poskytují specializované poradenství investorům 

a developerům. 

� Dámský investiční klub sdružuje ženy-investorky. 
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Sociální odpovědnost firmy 

 

� Středisko poradenství dlužníkům na pomoc předluženým (17. ledna 

charitativní organizace otevřela svou první kancelář v Praze). 

� Nová strategie sociální odpovědnosti firmy ( motto „Investujme pro 

budoucnost). 

Distribu ční siť 

� Realitní makléři ČS jsou nejkvalifikovanější makléři v České 

republice. 

 

Firemní kultura 

� Výsledky spokojenosti zaměstnanců byly prezentovány v centrále, 

v oblastních pobočkách a v dceřiných společnostech, následný 

realizační plán byl schválen představenstvem. 

� Firemní strategie byla zaměstnancům v centrále a v oblastních 

pobočkách srozumitelně komunikována prostřednictvím workshopů. 

 

Řízení služeb 

� Trvalé zvyšování počtu klientských dotazů zpracovaných do 24 hodin. 

 

Procesy 

� Pobočky: standardní čekací doba na pobočkách 7 min.  

� Centrála: zvýšení počtu návrhů na zlepšení (prostřednictvím 

SIXSIGMA, KAIZEN atd.) 

 

Služby a produkty 

� Uskutečněna vůbec první platba v SEPA (Single Euro Payment Area). 

� Internetové bankovnictví nabídlo klientům nové funkce. 

� Úhrady v EUR do čtyř hodin: Česká spořitelna zadává platby 

PRIEURO. 
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4.2 Fluktuace v České spořitelně 

 
Odchody a příchody pracovníků do České spořitelny 
 
 Jak již bylo v této práci zmíněno jedním z následků na snížení poskytování 

služeb nejen na pozici bankovního poradce je fluktuace. V poslední době vzhledem 

k velké fluktuaci zaměstnanců nejen na pobočce České spořitelny v Hodoníně se tato 

společnost rozhodla zkrátit období, ve kterém jsou zaměstnanci proškolováni. Takto 

krácené období, ve kterém jsou zaměstnanci školeni má za následek snížení úrovně 

poskytovaných služeb. Přibývá klientů, kteří jsou nespokojení právě s touto úrovní 

služeb. Na pobočkách přibývá mnoho mladých kolegů, kteří nejsou schopni nabídnout 

tak kvalitní služby, jako zaměstnanci jejichž působení a zkušenosti v bance jsou více, 

než několikaleté.   

 Vývoj fluktuace během let 2007 až 2008 jsou uvedeny na následujících grafech.

  

  

 

 

 

 

 

 

graf č.1 Fluktuace celková 2007-2008                      graf č.2 Fluktuace dobrovolná 2007-2008 

V druhé polovině roku  2008 se tímto problémem začal zabývat  úsek pro Lidské 

zdroje, který nastavil počátkem ledna 2009 novou komplexní strategii své činnosti. Její 

součástí je i řízení fluktuace pracovníků, které patří mezi důležité oblasti personální 

práce. 

Slovo „fluktuace“ má trochu negativní přídech, v běžném povědomí je 

spojováno s nadměrně častou změnou zaměstnání svědčící o nestabilitě společnosti 
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V této souvislosti je třeba připomenout, že fluktuace je pro každou firmu do jisté 

míry žádoucí. Příchod nových pracovníků může firmu obohatit, přispívá ke zvýšení 

dynamičnosti firmy, bourání stereotypů a přináší možnost nových přístupů. Fluktuace je 

tedy pro zdraví pracovního prostředí společnosti do jisté míry potřebná a nutná. 

Důležitá je právě míra fluktuace – pokud překročí určitou mez, přináší negativa 

do celé řady činností. Patří sem zvýšené náklady, jak na zaškolení stále nových 

pracovníků, tak na udržení úrovně nastavených procesů v rámci společnosti související 

se ztrátou know how. Vyšší fluktuace se dotýká i stávajících zaměstnanců, u nichž může 

vyvolat pocit nejistoty a zvýšit nároky na ně kladené. To může vést k nižší kvalitě 

služeb, která může vyústit až ztrátou klientů. Proto je fluktuaci třeba řídit. 

To ovšem není vůbec jednoduché, protože její příčiny mohou být velmi široké. 

Nadměrnou fluktuaci proto není možné vyřešit okamžitě a z centra. Fluktuací se 

nemohou zabývat jen personalisté, je to záležitost manažerů celé naší banky. 

 

           Banka chce tuto komplikovanou problematiku řešit systémově, proto byla 

ustavena pracovní skupina, ve které jsou zastoupeni odborníci z Lidských zdrojů, 

drobného bankovnictví, odboru kvality. Skupina se primárně zabývá otázkou fluktuace 

pracovníků v pobočkové síti, protože v některých OP byl identifikován možný problém. 

Skupina sleduje vývoj fluktuace podle doby zaměstnání, pozic apod. Na základě 

získaných údajů o odchodech pracovníků se nejprve zaměřila na „nováčky“, tedy 

pracovníky, kteří jsou v bance zaměstnáni méně než jeden rok, u kterých byl shledán 

největší problém. Navrhla opatření na změnu tohoto nepříznivého trendu.  

V letošním roce se skupina zaměří rovněž na starší zaměstnance. V naší strategii 

je být zaměstnavatelem první volby – banka si chce udržet talentované, kvalitní a 

výkonné pracovníky a chce, aby byli spokojeni. I tato aktivita pomůže naplnit tento cíl. 
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4.3 Pobočka České spořitelny v Hodoníně 
 
 V současné době pobočka České spořitelny v Hodoníně má k dispozici 24 
zaměstnanců, kteří jsou k dispozici klientům v průběhu otevírací doby od pondělí do 
pátku a to: 
 
Po: 09:00 – 12:30, 13:30 – 17:00 
Út: 09:00 – 12:30, 13:30 – 17:00 
St:  09:00 – 12:30, 13:30 – 17:00 
Čt: 09:00 – 12:30, 13:30 – 17:00 
Pá: 09:00 – 12:30, 13:30 – 17:00 
 
Mezi nabízené produkty této pobočky patří: 
 
sporožirové účty, přímé bankovnictví, běžné účty v Kč, běžné účty v CM, Cash 
Advance, Směnárenské operace, vklady a výběry hotovosti v CM, hypotéční úvěry, 
úvěry fyzickým osobám – občanům, úvěry právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikatelům, úvěry komunální sféře, termínovaný vklad v Kč, termínovaný vklady 
CM, vkladní knížky, otevřené podílové fondy, zahraniční otevřené podílové fondy, 
otevřené zahraniční podílové – listinné, leasing, šeky, dokumentární platby, stavební 
spoření, úvěry ze stavebního spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, obchody 
s cennými papíry a bezpečnostní schránky. 
 
 V současné době České spořitelna jako taková má k dispozici i pobočky 
s prodlouženým a víkendovým provozem. 
      

Lidské zdroje na pobočce 
K 1.12. 2008 pracuje na pobočce celkem  24 pracovníků na různých pozicích. Pro 
přehlednost uvádím  pozice a počty zaměstnanců v následující tabulce. 

          Manažer mikrooblasti 1  

Zástupce manažera 1  

Bankovní poradce 8  

Privátní poradce 4  

Investiční specialista 1  

Pokladník 4  

Podpora prodeje 3 Metodická podpora poradcům 

Pomocný pracovník 2 Administrativa 

 
Tabulka 3:  Přehled pracovníků pobočky v Hodoníně 
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V uvedené tabulce nejsou zahrnuti pracovníci, s nimiž je uzavřena dohoda  
o pracovní činnost, převážně se jedná o studenty, kteří příležitostně vykonávají 
pomocné práce. 
 
 

4.4 Současné standardy z oblasti poskytování služeb v ČS 

 
I. Základní standardy pro všechny zaměstnance 
 
Plníme očekávání  

Ke klientům se chováme vstřícně, přívětivě, usmíváme se a udržujeme s nimi 
oční kontakt. Pracujeme bez chyb, kvalitně a rychle, abychom splnili očekávání našich 
klientů. 
 
 Uvědomujeme si, že za vším, co děláme stojí klienti naší banky. Učíme se 

z chyb a chyby neopakujeme. 

 

 nejlepší praxe – Úsměv, oční kontakt, podání ruky – vizuální kontakt má největší 

efekt..“  „Kontakt s klienty není rutina, ale „citovka“. Klient je vždy na prvním místě, 

jednáme s ním přirozeně – klienti jsou alergičtí na naučené mechanicky recitované 

formulky, srozumitelně – používáme pojmy, kterým klienti rozumějí. Známe-li dobře 

klienta, užíváme standardy s citem pro tuto skutečnost: Př. „Stando, co pro tebe dnes 

mohu udělat?“ 

 

Etické chování 

 

 Chováme se eticky i v mimopracovní době. Reprezentujeme ČS  

i v mimopracovní době. Mimo pracoviště nemluvíme o interních záležitostech. 

 

Představení  

 Klientům se představujeme celým jménem. Na pracovišti nosíme viditelně 

připnutou jmenovku. U obsluhujících pracovníků na hale pobočky představení se celým 

jménem nahrazuje viditelně připnutá jmenovka nebo tabulka se jménem na přepážce. 

Nošení jmenovek usnadňuje i komunikaci uvnitř banky. 
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Oslovení klienta  

 Oslovujeme klienta jeho příjmením a/nebo titulem. Oslovujeme obecně  

5. pádem. V situacích, kdy si nejsme jisti skloňováním, volíme raději pád první. Užívání 

jména v komunikaci je nástrojem vytváření vztahu. 

 

Z nejlepší praxe – oslovování jménem, pokud je to možné – klienti to vnímají pozitivně, 

myslí si, že si je pamatujeme. Úsměv, oční kontakt, podání ruky – vizuální kontakt má 

největší efekt. Všímám si příchozího klienta, i když jednám s jiným klientem.  

 

Pokud se Vám klient nepředstaví nebo přeslechnete jeho jméno, zeptejte se klienta 

znovu: „Přeslechla jsem Vaše jméno…“, „Omlouvám se, přeslechla jsem Vaše 

jméno…“  

Abychom mohli jménem oslovovat nového klienta, zeptáme se ho na jméno při předání 

vizitky. 

 

Čistota na pracovišti 

 Udržujeme pořádek a čistotu na pracovišti i na pobočce. Odstraníme nefunkční 

přístroje a objekty. Pravidelně kontrolujeme čistotu v dětských koutcích. Při příchodu 

klienta a při odchodu od stolu na delší dobu máme uklizený stůl. V případě nehody 

ihned zajistíme odstranění nečistot. V období nepříznivého počasí či rekonstrukce 

pobočky průběžně zajišťujeme čistotu a pořádek po celou otevírací dobu, pravidelně 

kontrolujeme problematická místa. Nefunkční přístroje působí na klienty negativně – 

navozují dojem špatné péče.  

 

Diskrétnost  

 S klientem komunikujeme diskrétně. Nehovoříme o záležitostech klienta před 

osobami, kterých se to netýká, na pracovišti i mimo něj. V případě nejistoty klienta 

ujistíme o důvěrnosti sdělených informací. 

Před klientem a v prostorách pro klienty nekomunikujeme problémy banky, ani 

své osobní. Vztahuje se nejen na cizí osoby, které by mohly zachytit náš rozhovor např. 

v autobuse, restauraci apod., ale i na pracovníky banky. Poznámka typu "už mi to zase 
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nefunguje", nebo vyprávění o víkendu či dovolené vyvolává u klienta pochybnosti  

o profesionalitě zaměstnanců ČS. 

 

Oblečení  

 Všichni chodíme vhodně oblečeni. 

  

Znalost produktů 

 Všichni známe naše základní produkty. Znalost produktů je úměrná zastávané 

pozici v bance. Za minimum se považuje vědět alespoň o jejich existenci a o místě, kde 

se klient o nich může dozvědět více na intranetu ČS. 

 

Ověření spokojenosti  

 Na závěr jednání s klientem si ověříme, že opravdu všemu porozuměl a že 

odchází spokojen. Jestliže je klient s obsluhou spokojen, požádáme jej o doporučení. 

S klientem se rozloučíme s oslovením jeho příjmením/titulem, poděkujeme a případně 

ověříme, zda pro něj ještě můžeme něco udělat. 

 

Chování na pracovišti  

 Na pracovišti nejíme, nežvýkáme, nechováme se hlučně a nekouříme. V zorném 

úhlu klienta nezvedáme soukromý mobil. U soukromého mobilu máme ztlumené 

vyzvánění. 

Na pracovišti, kde dochází k přímému styku s klienty, máme k dispozici pouze 

bezbarvý nápoj v čiré sklenici nebo ve sklenici s logem ČS. Klient vnímá velmi 

negativně, pokud mají pracovníci větší pohodlí než on (káva, čaj, džus apod.) 

Z nejlepší praxe – na čaj nebo barevný nápoj používáme hrnek, ale ne v zorném úhlu 

klienta. Pijeme, když jdeme k tiskárně. Kávu pijeme jen v zázemí, protože má 

charakteristickou vůni a klient by měl pocit, že máme větší pohodlí než on, a přitom 

jsme tu pro něj.   
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II.  Základní standardy pro komunikaci s klientem 

 

Princip komunikace s klientem  

 Klientovi se chováme tak, aby měl pocit, že je pro nás důvěryhodným 

partnerem. Důvěra se projevuje při každém kontaktu s klientem, při respektování 

pravidel řízení rizik, pokud se neprokáže jinak. 

 

Rovnocenný vztah  

 Dbáme na to, abychom udržovali rovnocenný vztah mezi klientem  

a pracovníkem. Klienty nekáráme, nepoučujeme. Klienti nic „nemusí“. Zabíječ vztahu: 

„To si musíte zavolat na pobočku/na infolinku apod.“. 

 

Profesionální komunikace  

 Ve styku s klientem používáme kultivovaný způsob vyjadřování a výrazy, 

kterým rozumí. Méně obvyklé obraty vysvětlíme. Klientům poskytujeme pravdivé, 

nezkreslené a aktuální informace. Klient obvykle není odborník. Při vysvětlování 

produktů proto používáme výrazy, kterým rozumí. Naši profesionalitu podpoří znalost 

produktů a schopnost poradit. 

Z nejlepší praxe – s klientem jednáme srozumitelně – používáme pojmy, kterým klient-

laik rozumí, a profesionálně – před klientem na sobě nedáme znát osobní problémy (je 

to hra), ale upřímně – když mě nesnesitelně bolí zub, přiznám to. 

 

Prodáváme podle potřeb klientů 

 Zjišťujeme potřeby klientů a na základě toho jim nabízíme produkty. Vždy 

jednáme ve prospěch klienta, nikoliv jen v zájmu banky. Klientům nabízíme služby a 

produkty seriózně, nabízíme individuální řešení. Na závěr vždy shrneme, na čem jsme 

se domluvili a vysvětlíme poplatky a cenu. Vždy si ověříme, že klient rozumí principům 

produktu, který si kupuje. U seniorů dbáme na časový horizont produktů. 
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Plnění slibu  

 Vždy dodržujeme čas sjednaných schůzek.  V případě, že by klient musel čekat, 

vysvětlíme důvody, případně dohodneme jiný termín. Je-li to možné, informujeme 

klienta v předstihu, např. mu zavoláme a se souhlasem klienta posuneme termín. 

Pokud se klient opozdí o více jak 10 minut a my máme další schůzku, omluvíme se 

klientovi a dohodneme s ním jiný termín. V případě náhlé nepřítomnosti předáme 

schůzku kolegovi. 

 

Informace o chybě 

 Zjistíme-li chybu, neprodleně informujeme klienta a současně navrhneme 

nápravu. O neprovedené transakci z jakýchkoli důvodů klienta neprodleně informujeme. 

Navrhujeme řešení např. „Osobně zkontroluji, zda příkaz odešel a budu Vás 

informovat“. Omlouváme se i za chyby (vyjádříme politování), které nebyly způsobeny 

bankou. Např. „Je mi líto, Váš příkaz jsme nemohli zrealizovat, protože bylo uvedeno 

špatné číslo účtu. Vyhovuje Vám, když provedeme opravu na odpolední schůzce, na 

které jsme se včera domluvili?“ Pokud byla chybou zasažena třetí strana, nabídneme 

klientovi zaslání písemné omluvy. 

 

Nabízíme podporu  

 Při vhodných příležitostech nabízíme klientům podporu.  Informujeme  

o průběhu transakce, poplatcích, alternativách, novinkách, akcích. Kontrolujeme 

průkazní lístky, nabízíme kartičky s otevírací dobou apod. Předejde se tak mnohým 

problémům a klient bude vědět, že s ním hrajeme čistou hru. Tímto standardem 

respektujeme např. strukturu prodejního rozhovoru. 

Z nejlepší praxe – Ochotně klientům nabízíme služby nad rámec našich 

povinností – umožníme klientům, aby nás kontaktovali i mimo pracovní dobu – manažer 

si udělá vždy čas na klienta. Klient ocení snahu pomoci. 

 

Alternativní kanály, tým ombudsmana ČS  

 Klientům nabízíme alternativní možnosti komunikace s bankou: bezplatná 

informační linka, transakční linka, linka podpory pro Servis 24, www stránky. 
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Telefony  

 Telefon zvedáme do třetího zazvonění. Telefonický hovor 

zahajujeme standardním představením. Pokud klienta výjimečně necháme čekat, 

nabídneme mu, že zavoláme zpět sami. Při přepojení hovoru uvádíme jméno a číslo. 

 

Rychlost 

 Na klientovo sdělení reagujeme co nejdříve. Na požadavcích klienta začínáme 

pracovat ihned, nejpozději do druhého pracovního dne. Na telefon a e-mail klient 

očekává okamžitou reakci. Pokud klient zavolá v pozdních odpoledních hodinách, 

voláme hned druhý den ráno. Při zpětné informaci nabízíme vhodné prostředky, na 

kterých se s klientem domluvíme (telefon, SMS zprávy,e-mail, fax a internet). 

 

Ochrana údajů 

 Klientům komunikujeme, že Česká spořitelna je banka, která chrání údaje  

o klientech a neposkytuje je jiným subjektům. 

 

 V tuto chvíli jsme zmínili základní standardy, které jsou platné nejen pro již 

zmiňovanou pobočku v Hodoníně,ale pro všechny zaměstnance České spořitelny  

a hlavně pro pozici bankovní poradce. 

 

 

4.5 Metoda dotazníkového šetření 
 
 Metoda dotazníkového šetření je metoda, kterou jsem použil pro výzkum 
spokojenosti klientů ČS na pobočce Hodonín. Postup při provádění této metody je 
popsaný v teoretické části této diplomové práce. 
 
 Dotazování probíhalo na již zmíněné pobočce ČS v Hodoníně v období od 
začátku ledna do konce února tohoto roku. Průzkum byl zaměřen na spokojenost klientů 
České spořitelny v Hodoníně. Dotazování probíhalo formou dotazníkového šetření, 
které bylo anonymní. Jednotlivým bankovním poradcům jsem rozdal připravené 
dotazníky a obeznámil je se způsobem jejich vyplnění.  
 . 
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4.5.1 Předmět marketingového výzkumu 

 

 Jak již bylo řečeno v teoretické části této diplomové předmětem marketingového 

výzkumu je určitý sociálně-ekonomický problém. Jako výchozí formulace je již 

uváděný problém a to konkrétně spokojenost klientů na pobočce ČS v Hodoníně. 

Vzhledem k velké fluktuaci zaměstnanců se výzkum zaměřuje hlavně na spokojenost 

klientů s jednotlivými bankovními poradci a s úrovní se kterou jsou klientům ČS služby 

na této pobočce poskytovány. 

  V následující části jsou uvedeny výsledky metody dotazníkového šetření  

a struktura samotného dotazníku. 

 Do tohoto výzkumu byli zapojeni bankovní poradci. Rozdáno bylo celkem 120 
dotazníků. Do vyhodnocování bylo zařazeno 109 dotazníků, které byly správně 
vyplněny. 
 

4.5.2 Struktura a jednotlivé části dotazníku 

 
 Dotazník byl rozdělen do následujících částí: 
 
 1. Úvod – část dotazníku, ve které se každý z pracovníků představil vlastním 
jménem. Jednotlivý poradci primárně vyřídili požadavky klientů a v samotném závěru 
také klientům vysvětlili, že pobočka má zájem o neustálý rozvoj v oblasti a kvality  
a spokojenosti našich klientů. Klienti byli požádáni o rozhovor, který nezabere více, než 
deset minut.  
 
 2. Další a neméně důležitou částí dotazníku byl dotaz, za jakým účelem pobočku 

ČS navštívili: 

a) změna podmínek současných služeb/produktů 

b) založení nového produktu/služby 

c) získání informací o službách/produktech 

 

 3. ve této části dotazníku byly pokládány konkrétní otázky se kterými klienti 

vyjadřují svou spokojenost či nespokojenost, dále byli klienti v této části požádáni  

o hodnocení jednotlivých faktorů na škále 1 – 5, kde jedna znamená nejlepší a pět 

nejhorší hodnocení. 
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ot. 1 Jak  vyjádříte svůj dojem spojený s Vaší dnešní návštěvou pobočky? 

ot. 2 Kdybyste měl(a) zhodnotit následující vzhled pobočky podle následujících kritérií, 

jak by dopadla? 

- prostor 

- čistota 

- hluk 

- spíše příjemný tón hlasu 

 

ot. 3 Jakou známkou by jste ohodnotili rychlost vyřízení Vašeho požadavku? 

ot. 4 Do jaké míry jste spokojeni se snahou pracovníka dobře poradit? 

ot. 5 Do jaké míry jste spokojeni s rychlostí, se kterou jste se dostali na řadu? 

ot. 6 Jakou známkou hodnotíte sdělení nákladů předem? 

ot. 7 Jste spokojeni s otevírací dobou pobočky ČS v Hodoníně? 

ot. 8 Jakým stupněm vyjádříte odbornou úroveň pracovníků? 

ot. 9 Jak stupněm vyjádříte Vaši celkovou spokojenost s návštěvami na této pobočce? 

 

 Na konci dotazníku byl prostor pro jakékoliv názory náměty klientů ČS. 

4.5.3 Výsledky dotazníkového šet ření 

 V této chvíli se budeme zabývat výsledky jednotlivých částí dotazníků  

a samotnými otázkami. 

 

 Za jakým účelem jste navštívili pobočku ČS? 

  Z následujícího grafu vyplývá, že převážná většina lidí navštívila pobočku ČS 

v souvislosti se změnou služeb nebo produktů. 

 

 

 

 

 

 

 

graf č.3 Počet klientů a účel návštěvy 

38

47

24
získání informací o
službách/produktech

změna podmínek současných
služeb/produktů

založení nového produktu/služby
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 Jak hodnotíte svůj dojem spojený s dnešní návštěvou pobočky? 

 Z uvedených hodnot v následujícím grafu vyplývá, že dojem v souvislosti 

s návštěvou pobočky je u téměř většiny klientů pozitivní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf č.4 Celkový dojem z návštěvy na pobočce  

 

 Kdybyste měl(a) zhodnotit následující vzhled pobočky podle následujících 

kritérií, jak by dopadla?  

- prostor, čistota, hluk. 

K faktoru prostor se vyjádřilo 109 dotazovaných známkou 1. 

K faktoru čistota se vyjádřilo 109 dotazovaných známkou 1. 

K faktoru hluk se vyjádřilo 105 dotazovaných známkou 1 a 4 dotazovaní známkou 2. 

 

Jakou známkou by jste ohodnotili rychlost vyřízení Vašeho požadavku? 

 Z uvedeného grafu je vidět, že je klient ve větší míře spokojen s jakou rychlostí 

byl jeho požadavek vyřízen. 

 

 

 

 

 

 

 

graf. č.5 Rychlost vyřízení požadavku  
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Do jaké míry jste spokojeni se snahou pracovníka dobře poradit? 

 Z následujícího grafu vyplývá spokojenost klienta se snahou pracovníka dobře 

poradit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf č.6  Snaha pracovníka dobře poradit 

 

 Do jaké míry jste spokojeni s rychlostí se kterou jste se dostali na řadu? 

Téměř naprostá většina klientů je spokojena s rychlostí obsluhy jednotlivých poradců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf č.7  Obsluha bez front  

 

 

 

 

 

 

 

 

67

18

35

0 0
0

20

40

60

80

hodnocení známkou
1

hodnocení známkou
2

hodnocení známkou
3

hodnocení známkou
4

hodnocení známkou
5

37

21

48

4 3
0

10

20

30

40

50

60

hodnocení známkou
1

hodnocení známkou
2

hodnocení známkou
3

hodnocení známkou
4

hodnocení známkou
5



 - 57 - 

 Jakou známkou hodnotíte sdělení nákladů předem? 

 Následující graf uvádí spokojenost klientů s informování nákladů před 

uzavřením požadované služby nebo produktu. 

 

 

 

 

 

 

 

graf č.8  Sdělování nákladů předem 

 

 Jste spokojeni s otevírací dobou pobočky ČS v Hodoníně?  

 Převážná většina klientů je spokojena s otevírací dobou pobočky ČS 

v Hodoníně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf č.9  Otevírací doba pobočky ČS 
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 Jakým stupněm vyjádříte odbornou úroveň pracovníků?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10  Odborná úroveň pracovníků na pobočce ČS. 

 

 

 Jakým stupněm vyjádříte Vaši celkovou spokojenost s návštěvami na této 

pobočce? 

 Lze předpokládat podle výsledků tohoto dotazu, že spokojenost klientů 

s pobočkou ČS je uspokojivá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf č.11 Celková spokojnost klientů na pobočce ČS 
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4.5.4 Souhrnné poznatky z provedené analýzy 

 
 Z provedené analýzy vyplývá, že spokojenost klientů je na dobré úrovni. 

Vzhledem k cílům spořitelny jako takové nelze spoléhat jen na tyto výsledky, ale je 

nutné neustále se přizpůsobovat požadavkům trhu a hlavně požadavkům a potřebám 

klientů. Dalších několik nedostatků a předností, které jsem zjistil při svém působení 

jako bankovní poradce v ČS na pobočce Hodonín. 

 

Silné stránky: 

 

• odborná úroveň zaměstnanců 

• otevírací doba pobočky 

• celkový dojem z návštěvy na pobočce 

• rychlost vyřízení požadavku klienta 

• vstřícnost a ochota manažera k jednotlivým poradcům 

• schopnost dobře si poradit mezi poradci 

• možnost sdělit své připomínky a názory na poradách 

 

Slabé stránky 

 

• obsluha bez front 

• snaha pracovníka dobře poradit 

• sdělení nákladů předem 

• četnost porad, informovanost poradců 

• snaha o samostudium 

• informovanost, aktualizace znalostí 

• individuální přístup ke klientům 

 

4.6 Návrhy na opatření 
 
 V současné době je pozitivem, že si nejen Česká spořitelna, ale i řada jiných 

firem začaly uvědomovat, jak cenným faktorem jsou pro ně kvalitní lidské zdroje.  Je 



 - 60 - 

tedy důležitým krokem zařazení pracovníků do firemní strategie, ztotožnění se s firemní 

kulturou a obchodní politikou banky. V každém případě se vyplatí investovat do 

pracovníků a poskytnout jim kvalitní přípravu formou školení a pravidelných porad. 

Nezbývá mi než dodat, že právě spokojenost bankovních poradců  se projevuje  právě 

na kvalitě  poskytovaných služeb.    

 

 Na základě analýzy a kombinace vlastních zkušeností s uvedenou analýzou jsem 

zjistil, že standardy kvality uvedené v této práci pro bankovního poradce České 

spořitelny jsou vyhovující. Hlavní problém vidím v neustálém dodržování jednotlivých 

bankovních poradců právě již zmíněných standardů kvality, což se odráží na 

spokojeností klientů banky.  

 Dále uvádím další tipy, kterými můžeme každodenní prací na pobočkách zvýšit 

spokojenost klientů banky. Na tyto tipy je třeba nahlížet pohledem klientů – s čím by se 

klienti rádi setkali na pobočce, co očekávají. Proto nejsou tipy odlišeny podle 

pracovních pozic – klient se chce setkat s určitým přístupem a není pro něj důležité, kdo 

konkrétně za to má na pobočce odpovědnost. Klíčová je proto iniciativa a týmová 

spolupráce při realizaci těchto kroků. 

 Vzhledem k výsledkům provedené analýzy a vlastním postřehům navrhuji následující 

úpravu stávajících standardů: 

 

 

� Informační program 

� Systém obsluhy 

� Individuální přístup 

� Samostudium, sebevzdělávání 

 

 

 Na následujícím obrázku č. jsou jednotlivé návrhy uvedeny pro lepší přehlednost 

do stávajícího systému standardů kvality.  
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Obrázek 4:  Návrhy na zlepšení úrovně v oblasti služeb 

 

4.6.1 Informa ční program 

 

Informovanost o aktuálních změnách 
 
 V současné době porady celého týmu probíhají 1 x týdně, kde jsou všichni 

pracovnici ve stručnosti seznámeni z výsledků porad manažerů jednotlivých  

mikrooblastí. Ve zbývajícím čase řeší manažer připomínky, návrhy a náměty 

jednotlivých poradců. 

 Komunikaci je velmi důležitým faktorem a nedílnou součástí této společnosti. 

Vzhledem ke spokojenosti a potřebám klientů ČS je důležitou součástí porad, aby každý 

pracovník měl dobrý pocit s porady a po poradě odcházel na své pracoviště správně 

naladěn a dostatečně informován. 

 
Informa ční program 

 
  

Systém obsluhy 
 
  

Individuální p řístup 
 
 

Samostudium 
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Je důležité si uvědomit, že práce každého pracovníka je založena právě na práci 

s informacemi. Přenos informací by měl fungovat jak na vertikální úrovni (přenos           

od vedení firmy k poradcům), tak na horizontální úrovni. 

 

Návrh struktury porad: 

 

� Hlavní porada celého týmu 1 x týdně, ve středu za účasti manažera, 

informace z porad manažerů jednotlivých mikrooblastí 

� Porada týmu 1 x týdně, nejlépe každé úterý za účasti manažera nebo 

zástupce manažera , tématem jsou obchodní výsledky poradců 

� Porada týmu 1 x týdně, nejlépe ve čtvrtek za účasti manažera nebo 

zástupce manažera, jsou náměty, připomínky a aktuality týdne 

� Porada týmu 1 x týdně, krátká desetiminutová porada za účasti 

manažera, zhodnocení výsledků daného týdne. 

 

 Aby tyto porady měly požadovaný smysl a efekt, je nutné, aby si každý 

z účastníků zaznamenával stručně obsah a průběh porad i pro ty, kteří se nemohli 

porady účastnit. Je také nutné stanovit přesný časový harmonogram struktury porad. 

Dále bych navrhoval systém informovanosti formou nástěnky nebo vývěsek. Popřípadě 

rozeslání emailem struktury a obsahu porady manažerem pobočky jednotlivým 

poradcům. 

 Již zmíněná struktura porad se začlení do náplně manažera pobočky tak  

i bankovních poradců na všech pozicích. 

 

4.6.2 Systém obsluhy 

 

 Jedním z dalších faktorů, který se jeví jako slabá stránka z již uvedené analýzy je 

rychlost s jakou se klienti dostanou na řadu. Poradci si klienty přivolávají pomocí 

systému Q-matic, což se je jeví jako velkým pozitivem v obsluze klientů. Nicméně čas 

stanovený vzhledem ke standardům je stanovený průměrně na sedm minut.  
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 V rámci návrhu bych doporučil na základě vlastních zkušeností a konzultaci 

s ostatními kolegy průměrný čas strávený na obsluhu klientů pět minut. Zároveň 

navrhuji následující strukturu prodejního rozhovoru: 

 

� oční kontakt, přivítání klienta 

� vyřízení primárního požadavku 

� zjištění potřeb 

� navázání vztahu 

� nabídka produktu nebo služby 

� rozloučení, oční kontakt, popřípadě podání ruky 

 

 Tímto způsobem by poradci získali více času na obsluhu všech klientů a na 

základě zkušeností s obsluhou a konzultaci s ostatními kolegy bude i tento návrh 

předložen vedoucímu a celé skupině KAIZEN a bude předmětem návrhu na zlepšení 

úrovně poskytovaných služeb v oblasti spokojenosti klientů ČS. 

 

4.6.3 Individuální p řístup 

 

 Vzhledem k pozicím bankovního poradce na přepážce se opomíjí individuální 

přístup ke klientům. Je řada klientů, kteří bohužel nesplňují kritéria banky pro obsluhu 

privátního poradenství a přesto dle mých postřehů a zkušeností vítají spíše přátelský 

přístup a způsob komunikace jako klienti již zařazeni do privátního poradenství. 

 V rámci návrhu na opatření navrhuji doplnění jednotlivých struktur prodejního 

rozhovoru rozšířený v následujících bodech: 

 

� přivítání klienta-oslovení, podání ruky a představení se vlastním jménem 

� navázání vztahu-spíše přátelský způsob komunikace a předání vizitky 

� rozloučení – podání ruky 
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 Uvedené body se projevily jako jedním z dalších pozitiv při jednání s klientem, 

což se projevuje na spokojenosti klienta. Tímto způsobem klient odchází z banky dobře 

naladěn. 

 Dosavadní praxe z oblasti obsluhy klientů na přepážce probíhá následovně: 

 

� pozdravení, představení nahrazuje vizitka 

� vyřízení požadavku klienta 

� nabídka vhodných produktů nebo služby 

� uzavření obchodu  

� rozloučení 

�  

 Dle mého názoru je stávající struktura standardů do jisté míry vyhovující, avšak 

na základě vlastního úspěchu se mi z praxe osvědčil způsob komunikace a přístup ke 

klientům uvedený v návrhu na opatření o čemž svědčí přestup na jinou pozici, kterou 

jako privátní poradce v ČS zastávám. 

 

4.6.4 Samostudium 

 

Možnost dalšího vzdělávání a rozvíjení znalostí a kariérní postup 
 
  

V současné době se klade velký důraz na požadavky a potřeby klientů, což se 

projevuje na znalostech, zkušenostech a odbornosti pracovníka. Je tedy nutné si 

uvědomit, že dalším důležitým faktorem, který je zapotřebí neustále prohlubovat jsou 

znalosti a další vzdělávání pracovníků. Každá společnost by měla mít zájem o kvalitní 

vzdělávání a prohlubování znalostí svých zaměstnanců.  

 

 Již jsem zmínil, že ve společnosti pracuje 24 zaměstnanců. Při současné 

obsazenosti na této pobočce není možné podporovat všechny pracovníky v dalším 

rozvoji znalostí, kromě znalostí nezbytně nutných pro výkon konkrétní pozice. Z tohoto 

důvodu bych navrhl model, podle kterého bude záležet na iniciativě každého 

z pracovníků v případě dalšího kariérního postupu. Cílem tohoto programu je zvýšit 

iniciativu jednotlivých pracovníků v oblasti samostudia a rozšiřování znalostí 
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potřebných pro výkon zaměstnání. Zúčastnit by se mohl každý pracovník, který splňuje 

následující kritéria: 

 

� v zaměstnání je déle než jeden rok 

 

� za poslední rok dosahuje vytyčených obchodních cílů 

 

� smysl pro zodpovědnost dle posouzení manažera pobočky 

 

� zjištění dosavadních znalostí formou písemného testu 

  

� schopnost pracovat v týmu 

 

� organizační schopnosti 

 

� odolnost vůči stresu 

 

 Po úspěšném absolvování písemného testu a pohovoru u personálního 

pracovníka může být pracovník zařazen do dalšího vzdělávání a rozvíjení znalostí dané 

banky. 
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4.7 Přehled návrhů na opatření 

 

V následující tabulce jsou uvedena doporučení. 

 

FAKTORY NÁVRHY 

 
Informovanost 

- pravidelné porady 
- nástěnky s informacemi, aktualitami 
- rozesílání obsah porad emailem 

 
Rychlost obsluhy 

- změna průměrného času obsluhy 
- struktura prodejního rozhovoru  

 
Komunikace, přístup ke klientům 

- individuální přístup 
- návrh pro rozšíření prodejního rozhovoru 

 
Samostudium-odbornost 

- struktura modelu 
- cíl programu 

 
Tabulka 4:  Přehled návrhů na opatření 

 

4.8 Souhrnné hodnocení navrhovaných opatření 
 

 Pro všechny návrhy na opatření jsou možné změny a úpravy kompetentními 

osobami. Záleží na společnosti, které změny pro zlepšení stávajících návrhů bude 

realizovat. Tyto návrhy budou předloženy skupině KAIZEN a jejímu vedoucímu. 

Jelikož jsem členem této skupiny a při konzultacích s jednotlivými kolegy ze skupiny 

bude ubírat naše snaha a výsledek této práce k prosazení již zmiňovaných návrhů. Aby 

došlo ke zlepšení stávajících i nových klientů v oblasti spokojenosti v poskytování 

služeb a produktů na pobočce ČS v Hodoníně je nutné se těmito doporučeními řídit a po 

určité době provést nový průzkum spokojenosti klientů ČS v Hodoníně. 

 Kritickým bodem je všeobecná nepřístupnost lidí k novým věcem. Je tedy nutné, 

aby všichni zaměstnanci až po nejvyšší vedení byli s uvedenými návrhy seznámeni  

a zainteresováni vzhledem ke změnám, které je čekají. Tímto způsobem dojde ke 

ztotožnění s uvedenými návrhy a jejich následnému přijetí. 

 Je nutné přihlédnout i k finanční náročnosti stanovených návrhů.  Finanční 

náročnost je téměř zanedbatelná. Jediným návrhem v případě jeho prosazení je oblast 
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vzdělávání, kdy je nutné vybraným pracovníkům hradit další rozvíjení znalostí 

potřebných pro kariérní postup. Vzhledem k dosud neurčenému počtu osob, které se 

dalšího vzdělávání budou účastnit a místu na kterém tyto kurzy budou probíhat nelze 

náklady ani přibližně stanovit. 

 Posledním návrhem vzhledem k finanční náročnosti jsou nástěnky, které nejsou 

v místnosti, kde probíhají porady. Přibližnou cenu za nástěnky lze vyčíslit na cca  

2000 Kč.  

 Další náklady spojené s  realizací těchto návrhů nejsou v práci zveřejněny 

z důvodu nesouhlasu vedení, které mi zamítlo náklady spojené se školením a zaváděním 

jednotlivých návrhů do stávajícího systému. 

 

4.9 Realizace navrhovaných opatření 
 
 V rámci skupiny KAIZEN, které jsem členem budou, tyto návrhy předloženy v 

 průběhu měsíce července tohoto roku. Setkání skupiny vyselektuje několik 

nejzávažnějších faktorů, které negativně působí na spokojenost klientů. Tyto hlavní 

problémy přepíšou do stanovené šablony a předají se vedoucímu skupiny KAIZEN. 

Dalším krokem bude předložení návrhů vedoucím skupiny ostatním skupinám v jiných 

regionech, při čemž musejí minimálně dvě další skupiny s těmito změnami souhlasit. 

V případě souhlasu s navrhovanými změnami vedoucí skupiny předá návrhy na 

nejbližším setkání regionálního výboru KAIZEN, který se koná začátkem každého 

čtvrtletí daného roku. Tento výbor návrhy verifikuje jak po kvalitativní tak i po 

kvantitativní stránce. V případě přijetí návrhu se návrh vrací vedoucímu skupiny a ten 

jej zadá do databáze České spořitelny. Takto zadané změny se stávají platnými a 

závaznými vždy k určitému datu, kterým je následující měsíc po zadání změn do 

systému. Vzhledem k časovému rozlišení jednotlivých úrovní lze předpokládat platnou 

změnu ve standardech, postupech a možnostech jednotlivých poradců k poslednímu 

čtvrtletí tohoto roku. 
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 V následujícím obrázku jsou uvedeny pro přehlednost jednotlivý kroky realizace 

jednotlivých opatření až po samotné přijetí návrhu. 

 
Očekávané přínosy 
 
 Vzhledem k tomu, že výše navrhovaná opatření se týkají řízení lidských zdrojů,                 

je velice obtížné přesně odhadnout, natož vyčíslit jaký přínos budou mít případné 

změny. Cílem diplomové práce bylo analyzovat metodou dotazníkové šetření a na 

základě vlastních zkušeností a konzultace s kolegy spokojenost klientů ČS na  pobočce 

v Hodoníně. Hodnotit míru úspěšnosti vlivu uvedených návrhů je možné až po delším 

časovém horizontu. Hodnocení bude možné provést na základě nového obdobného 

výzkumu na pobočce ČS Hodonín.  
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5. Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat současný stav spokojenosti klientů 
v oblasti poskytovaných služeb s pobočkou ČS v Hodoníně a zjistit nedostatky 
současného stavu. Dále pak navrhnout vhodná opatření, které vedou k odstranění 
zjištěných nedostatků a následně zlepšení v oblasti spokojenosti klientů. 

 
Základní metodu jsem použil dotazníkový průzkumu, studium firemních 

materiálů, vlastních zkušeností a pozorování zaměstnanců při práci. Tato metoda je 
kombinací kvantitativních údajů z dotazníkového šetření a kvalitativních údajů 
získaných při studiu firemních materiálů a pozorování poradců při práci.  

 
Po provedení dotazníkového šetření byly analyzovány faktory, které jsou 

vzhledem ke spokojenosti klientů vyhodnoceny jako nejslabším článkem v oblasti 
poskytování služeb a produktů. Výsledky metody dotazníkového šetření byly vzhledem 
ke spokojenosti klientů uspokojivé. Nicméně jedním z nejzávažnějších nedostatků se 
jeví čas, se kterým se jednotlivý klienti dostanou na řadu. Dále klienti nejsou spokojeni  
při uzavírání produktů nebo služeb se sdělením nákladů před uzavřením nebo 
poskytnutím služby. Podstatným problémem se také jeví odborná úroveň pracovníků na 
pobočce ČS v Hodoníně. Za důležité považuji připomenout, že klienti velmi pozitivně 
hodnotili prostředí, otevírací dobu a celkový dojem z návštěvy na pobočce. 

 
Závěrečnou částí diplomové práce jsou návrhy na zlepšení stávající situace 

spokojenosti klientů. Jak jsem se již zmínil, jedním z největších problémů se jeví 
odborná úroveň jednotlivých poradců, je tedy nutné se tímto problémem zabývat a 
zajistit tak bezproblémový přenos informací. Stejně tak je i důležitá rychlost s jakou se 
dostanou klienti na řadu. Je zde i řada dalších opatření týkajících se dalšího rozvíjení 
znalostí zaměstnanců. 

 
V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že navržené opatření vycházejí 

z aktuálních výsledků provedené analýzy a současného stavu na trhu. Je tedy nutné 
přihlédnout i k časovému období, ve kterém byla analýza provedena. Jsem přesvědčený, 
že navrhnuté opatření budou prospěšná pro společnost ČS v Hodoníně a povedou ke 
zlepšení zkoumaného stavu v oblasti spokojenosti klientů. 
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