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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výzkum spokojenosti zákazníků 

společnosti All Inclusive Estates s.r.o. Teoretická část popisuje problematiku 

marketingového výzkumu. Praktická část analyzuje spokojenost zákazníků 

zprostředkovanou na základě dotazníkového šetření. Práce obsahuje návrhy na zvýšení 

spokojenosti zákazníků. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on issue of customers satisfaction in company All 

Inclusive Estates s.r.o. The theoretical part describes the problematics of marketing 

research. Practial part provides analysis of customer satisfaction mediated pursuant of 

questionnaire. Thesis contains suggestion for the increase customer satisfaction. 
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ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni se službami společnosti 

All Inclusive Estates s.r.o. a následně z vyhodnocení dotazníků uvést návrhy a doporučení 

na zvýšení spokojenosti zákazníků. Společnost All Inclusive Estates s.r.o. je realitní 

kancelář, která spoluutváří franšízovou síť Century 21. V této společnosti vypomáhám 

jako brigádník na pozici asistenky. Na základě přání společnosti se zaměřím pouze na tu 

sekci zákazníků, kteří se rozhodli přes tuto realitní kancelář prodávat či pronajímat svoji 

nemovitost. 

Dnes je měření spokojenosti zákazníka velice důležité. Zákazník předává informace a 

zkušenosti s daným podnikem své rodině, kamarádům a ostatním lidem ve svém okolí. 

Na základě toho člověk nemusí vůbec nic o daném podniku vědět, jen zaslechnout 

špatnou recenzi a v podniku si nic nenakoupí a ani ho nenavštíví. Spokojenost zákazníka 

je tedy klíčová pro dobrý chod podniku a dle mého názoru vede k loajalitě zákazníka vůči 

danému podniku. Prostřednictvím spokojenosti zákazníků také podnik získává lepší 

postavení na trhu. 

Růst konkurence díky globalizaci je zřejmý. Zákazníci jsou v dnešní době přehlceni 

nabídkami, a proto mohou být náročnější a vybíravější. S použitím internetu se také lépe 

orientují v nabídce trhu, než tomu bylo kdysi. Důsledkem je, že pro podniky je neustále 

těžší získávat nové zákazníky a také je samozřejmě těžší si udržet ty stávající. Dalo by se 

tedy říci, že v současnosti řídí trh zákazníci a podnik musí být schopen předvídat a 

přizpůsobovat se novým situacím na trhu. Musí znát konkrétní požadavky svých klientů 

a musí se snažit je plně uspokojit. 

Výzkumy spokojenosti zákazníků by se měly provádět pravidelně, aby si podnik udržel 

stávající zákazníky, dovídal se aktuální stavy úrovně spokojenosti a také dostával zpětné 

vazby k zavedeným změnám. Ve společnosti se k přímé komunikaci se zákazníkem 

nedostanou všichni zaměstnanci firmy, ale i tito zaměstnanci mohou dělat věci, které 

zákazníkům vadí. Komunikace se zákazníkem je tedy důležitá a výsledky výzkumu 

spokojenosti zákazníků, by měly být prezentovány všem zaměstnancům, aby si udělali 

obrázek o chodu podniku a každý z nich zjistil, že záleží na každém člověku, který 

v podniku pracuje a také na každé činnosti, která v rámci podniku proběhne. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem mé bakalářské práce, která je zaměřena na téma analýza spokojenosti 

zákazníků je zjistit skutečný postoj zákazníků vůči firmě All Inclusive Estates s.r.o. a na 

základě toho vyhodnotit a navrhnout řešení, které povedou ke zvýšení spokojenosti 

zákazníků. Tyto informace by měly být v konečném důsledku společnosti ku prospěchu. 

Na základě dotazníku, který bude rozeslán zákazníkům, bych chtěla získat informace, 

které povedou k vytvoření analýzy. Výsledky této analýzy by měli sloužit ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků společnosti All Inclusive Estates s.r.o. 

Dílčími cíli této práce jsou:  

• na základě dotazníkového šetření zjistit názor zákazníků, 

• zjistit míru loajality zákazníků pomocí metody Net Promoted Score, 

• vytvořit model důležitost-spokojenost, 

• použít metodu sémantického diferenciálu, 

• měření indexu spokojenosti zákazníků na základě dotazníkového šetření, 

• provést SWOT analýzu podniku. 

V bakalářské práci jsem nejdříve zpracovala teoretickou část, kde jsou všechny důležité 

pojmy, které jsem potřebovala pro zpracování analytické části. V analytické části jsem 

zpracovala všechny metody, které jsem uvedla výše jako dílčí cíle bakalářské práce. 

V poslední části jsou předloženy návrhy na zlepšení na základě získaných informací 

v analytické části bakalářské práce. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části práce jsou uvedeny důležité pojmy, které jsou potřebné pro pochopení 

oblasti výzkumu spokojenosti zákazníků a také metody, na základě kterých jsem analýzu 

spokojenosti zákazníků prováděla. 

1.1  Služby 

„V současné době vysvětlují podstatu služeb nejlépe američtí autoři Kotler a Armstrong: 

Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, 

ale nemusí být spojena s hmotným produktem.“ (Vaštíková, 2008, s. 13). 

Mezi poskytovatele služeb patří stát, neziskové organizace a podnikatelský sektor. Díky 

velkému rozsahu sektoru služeb lze služby roztřídit podle různých charakteristických 

vlastností. Nejzákladnější klasifikací služeb je odvětvové třídění služeb na služby 

terciální, kvartérní a Kvinterní. U terciálních služeb se jedná o služby, které se dříve 

vykonávaly doma. Zástupcem terciálních služeb je tedy například kadeřnictví. 

Kvartérními službami rozumíme služby, které usnadňují a zefektivňují rozdělení práce. 

Jako příklad kvartérních služeb lze uvést dopravu. Kvinterní služby můžeme interpretovat 

jako služby, které nějakým způsobem mění a zdokonalují jejich příjemce. Kvinterní 

službou je tedy například zdravotní péče (Vaštíková, 2008, s. 13 – 14). 

 1.1.1 Prvky služby 

Služba obsahuje tyto prvky: 

• materiální prvky – jedná se o hmotné věci, které jsou k vykonání služby potřebné, 

• smyslové požitky – rozpoznáváme je našimi pěti smysly, 

• psychologické výhody nabídky – jsou pro každého zákazníka jiné (Vaštíková, 

2008, s. 92). 

 1.1.2 Vlastnosti služeb 

Nejběžnějšími charakteristikami služeb podle Vaštíkové (2008, s. 20) jsou: 
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• nehmotnost, tzn. že před koupí službu nelze zhodnotit žádným fyzickým 

smyslem, 

• neoddělitelnost služeb od producenta služeb, tedy přítomnost zákazníka je 

v některých fázích poskytování nezbytná, 

• heterogenita, což lze vyložit jako neschopnost vždy předvídat chování všech 

článků při procesu poskytování služby, 

• zničitelnost, kdy službu nelze skladovat, vracet apod., 

• nemožnost vlastnit službu, což znamená, že zákazník nákupem služby nic 

nevlastní, nákupem získá např. jen něčí čas či právo využít něčí majetek 

(Vaštíková, 2008, s. 24). 

1.2  Rozdíl mezi zákazníkem a spotřebitelem 

V průběhu života jsme v roli spotřebitele i zákazníka všichni. Začíná to naším narozením 

a končí úmrtím a věcmi, které již za nás vyřizují ostatní. Lze tento koloběh života použít 

jako příklad pro charakteristiku rozdílů mezi spotřebitelem a zákazníkem (Vysekalová, 

2004, s. 31). 

„Spotřebitel je pojem obecnější, zahrnuje vše, co spotřebováváme, tedy i to, co sami 

nenakupujeme. Spotřebitelem je dítě, pro které matka – zákaznice nakupuje Sunar, 

dětskou výživu či plenky. Zákazník je zjednodušeně řečeno tedy ten, kdo zboží objednává, 

nakupuje a také samozřejmě platí. Člověk v roli spotřebitele i zákazníka by měl být 

alespoň částečně orientovaný v různých oblastech spotřeby, které při jeho nákupech 

připadají v úvahu.“ (Vysekalová, 2004, s. 31 – 32). 

1.3  Spokojenost a loajalita zákazníka 

Prvním ze systémových měření je měření spokojenosti a loajality neboli věrnosti 

zákazníka. Maximalizace spokojenosti a loajality zákazníků je jednou ze základních 

funkcí každého moderního systému managementu jakosti (Nenadál, 2004, s. 62). 
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Obrázek č. 1: Model spokojenosti zákazníka 

(Zdroj: upraveno dle Nenadál, 2004, s. 64) 

Lze definovat tři základní stavy spokojenosti: 

• tzv. potěšení zákazníka, kdy vnímaná skutečnost a poskytnutá hodnota je nad jeho 

očekávání, 

• plná, tedy naprostá spokojenost zákazníka, kdy se očekávání rovná realitě. 

Zákazníkovi požadavky byly nákupem a používáním produktu zcela uspokojeny, 

• limitovaná spokojenost, kdy je zákazníkova spokojenost vždy nižší než jeho 

očekávání. Neznamená to však, že zákazník nemůže být do jisté míry spokojen. 

(Nenadál, 2004, s. 63 - 65).  

Metody definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti jsou zobrazeny na 

obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2: Metody definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti 

(Zdroj: Nenadál, 2004, s. 64) 

Spokojenost zákazníků je měřítko budoucích výsledků na rozdíl od velikosti tržního 

podílu podniku. Zveřejněním vysoké míry spokojenosti zákazníků mohou podniky zvýšit 

počet klientů (Kotler, 2003, s. 126). 

Pojem loajalita zákazníka Nenadál (2004, s. 65) definuje jako způsob chování zákazníka, 

projevující se na trhu zejména dvěma důsledky: opakovanými objednávkami a 

pozitivními referencemi do okolí. 

Podnik získá loajalitu zákazníků zaměřením se na ziskové zákazníky. Věrnostní 

programy většinou nevedou k budování loajality zákazníka, protože nevytvářejí 

emociální vazbu. Podnik by měl odměňovat své loajální zákazníky tak jako nově příchozí. 

Je to z toho důvodu, že například podnik láká potencionální zákazníky na velkou slevu 

za první nákup a loajální zákazníci žádné výhody nemají. (Kotler, 2003, s. 52 – 53). 
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Podle Nenadála (2004, s. 65) byly definovány tyto hlavní faktory loajality zákazníků 

v konkurenčním prostředí: 

• potěšení (tj. více než spokojenost) zákazníka, 

• naprostá spokojenost zákazníka, 

• pozice dodavatele na trhu, 

• míra vzájemné závislosti dodavatele a zákazníka, 

• setrvačnost a pohodlnost zákazníka (Nenadál, 2004, s. 65). 

1.4   Pojem klíčový zákazník 

Pro dotazníkové šetření si budu muset vybrat ty nejdůležitější, tedy klíčové zákazníky. 

V této části si odpovíme na otázku proč má určitý zákazník zcela mimořádný význam pro 

náš podnik. Nejvýznamnějším rysem pro dodavatele je to, že zákazník má zásadní podíl 

na zisku podniku či dosahovaných tržbách. Volba zákazníků na základě faktoru 

zmiňovaného v předešlé větě, do kterých budeme vkládat nejvíce času a peněz, není 

obtížná. Tento postup funguje u dodavatelů, jejichž prioritou je právě tento faktor. Avšak 

podnikové cíle se netýkají pouze zisku a tržeb, ale zahrnují i to, kam chceme směřovat 

své podnikání, teritoriální rozšíření aktivit, nové technologie, nové tržní segmenty, nové 

produkty a především – strategie přežití (Burnett, 2005, s. 61). 

1.5   Metodika měření spokojenosti externích zákazníků 

Ke skutečně profesionálnímu a systematickému zvládnutí těchto měření by firmy měly 

realizovat podle Nenadála (2004, s. 67) tyto kroky: 

• definování, kdo je pro firmu zákazníkem, 

• definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti, 

• návrh a tvorbu dotazníků k měření spokojenosti zákazníků, 

• stanovení velikosti výběru, 

• výběr vhodné metody sběru dat, 
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• tvorbu postupů pro vyhodnocování dat, včetně postupů kvantifikace míry 

spokojenosti, 

• využívání výsledků měření spokojenosti jako vstupů pro procesy zlepšování 

(Nenadál, 2004, s. 67). 

1.6  Marketingový výzkum 

Dříve se marketingoví pracovníci zaměřovali spíše na to, jakým způsobem dosáhnout 

vyšších tržeb. Postupem času došli k uvědomění, že je velmi důležité porozumět 

zákazníkům. (Kotler, 2003, s. 72) 

Marketingový výzkum nemá jednotnou šablonu, která padne všem podnikům. Je to 

unikátní situace pro každý podnik (Phillips, Desdunes, 2012, s. 24).  

„Účelem marketingového výzkumu je pomáhat zdokonalovat a řešit marketingová 

rozhodnutí; vybírat optimální možnosti a dokonce vytvořit program pro marketingová 

rozhodnutí.“ (Hague, 2003, s. 5) 

Kterákoliv informace potřebná nebo alespoň nějak přispívající marketingovému 

rozhodování a metody užívané k získání těchto údajů mohou být pokládány za 

marketingový výzkum. Zjišťování informací o trhu je tedy nejdůležitější (Hague, 2003, 

s. 6). 

Marketingový výzkum může být použit na jakoukoliv formu trhu, kde se nákupčí a 

prodejce schází zá účelem výměny a zvýšení hodnoty (zisku prodejce a spokojenosti 

nákupčího). Nicméně podle charakteru trhu je mnoho rozdílů v přístupu a technologiích 

ze strany výzkumníka. Kdokoli, využívající marketingový výzkum, se bude především 

zajímat o přístup potřebný pro její či jeho typ trhu a výzkumníci z povolání mají dokonce 

sklon se specializovat v trhu, stejně jako v technologii výzkumu. Základní rozdělení trhů 

je na ty, kde spotřebitel je jednotlivec či domácnost nakupující pro své vlastní potřeby a 

uspokojení a ty, kde spotřební jednotkou je firma, organizace, veřejný činitel nebo jiný 

orgán. V těchto případech mohou jednotlivci rozhodovat za organizace, ale nejsou to 

(nebo alespoň neměly by to být) individuální a osobní potřeby, které jsou uspokojovány 

(Hague, 2003, s. 7 – 8). 
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1.7  Dotazníková metoda 

Dotazníková metoda je typickou metodou nepřímého kontaktu. Vzorku zákazníků je 

zaslán předem vytvořený dotazník, jenž musí být sestaven tak, aby umožnil po zpracování 

údajů poznání požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti se zamýšleným 

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

ilustrovali, některé možné požadavky a znaky, aby je mohli dotazovaní doplňovat a 

rozvíjet. Nesmí se ale zapomenout na to, že struktura dotazníku musí v každém případě 

umožňovat jednotné vyhodnocení údajů (Nenadál, 2004, s. 73). 

Dotazník má čtyři záměry: 

• získání přesných informací od respondentů, 

• poskytnutí struktury rozhovorům, 

• zajištění standardního formuláře, kam mohu být zapisována všechna fakta, 

komentáře a stanoviska, 

• ulehčují zpracování dat (Hague, 2003, s. 103). 

1.7.1 Definování otázek pro dotazníky 

Soubor otázek by měl podle Nenadála (2004, s. 79) obsahovat: 

• otázky o celkové spokojenosti zákazníků, 

• otázky vztahující se ke spokojenosti s jednotlivými znaky, kdy by mělo být 

dodrženo, že každému v předchozím kroku definovanému znaku spokojenosti by 

měla být věnována nejméně jedna otázka, 

• otázky týkající se informací o dotazovaném (Nenadál, 2004, s. 79). 

Většinou respondenti špatně odpoví z důvodu špatně formulované otázky, proto je 

důležité věnovat pozornost při tvoření otázek. Pravidel pro tvoření otázek je mnoho, my 

si zde uvedeme jen pár z nich: 

• ptát se přímo v případech, kdy víme, že otázka neuvede respondenta do rozpaků, 

• ptát se jednoduše, což znamená, že by všichni respondenti měli být schopni 

odpovědět na otázku bez rozdílu vzdělání, 
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• vyloučit negativní otázky, které mohou respondenta zmást, 

• užívat krátké otázky, tedy nevkládat více otázek do jedné, 

• pamatovat na genderové vztahy, což znamená použít v dotazníku mužský i ženský 

rod  

• užívat jednovýznamová slova, aby respondenti nepochopili otázky odlišně 

(Kozel, 2011, s. 201 – 204). 

 1.7.2 Formát dotazníku 

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

požadavky budoucí kvantifikace míry spokojenosti zákazníků. Jako použitelné se zdají 

pouze dva formáty: formát checklistů, formát Likertův (Nenadál, 2004, s. 79). 

Pro zpracování dotazníku v mé práci využiji formát Likertův, proto ho zde stručně popíši. 

„Likertův formát vychází z toho, aby každý dotazovaný měl možnost vícestavového 

(škálového) hodnocení. R. A. Likert navrhl tento formát už v r. 1952 tak, aby jeden mezní 

stav (stupeň spokojenosti) vyjadřoval naprosto pozitivní vnímání a druhý mezní stav 

absolutně negativní vnímání zákazníka.“ (Nenadál, 2004, s. 81) 

 1.7.3 Definitivní uspořádání dotazníku 

Dotazník by měl mít podle Nenadála (2004, s. 82) tři základní části: 

• otázky souhrnného charakteru, jež mohu směřovat i k poznání chování zákazníků 

v budoucnosti, 

• otázky zaměřené na hodnocení míry spokojenosti s jednotlivými znaky, které by 

měly tvořit stěžejní část dotazníku, 

• všeobecné otázky segmentace zákazníků. U průmyslových zákazníků to mohou 

být otázky orientované na velikost odběratelské organizace, charakter jejich 

produktů, apod. U individuálních zákazníků může být zajímavé členění podle 

věku, pohlaví, místa bydliště, důvodu nákupu atd. Pro vyhodnocování údajů 

z dotazníků a jejich analýzy jsou tyto otázky nepochybně důležité. (Nenadál, 

2004, s. 82). 
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 1.7.4 Vzorkování zákazníků 

Vzorkování zákazníků je proces výběru jistého počtu respondentů z celého souboru 

zákazníků tak, aby byly zaručeny na tomto výběru výsledky, jaké by přineslo zkoumání 

celého souboru zákazníků (Nenadál, 2004, s. 88). 

Mezi metody vzorkování zákazníků patří metoda Census. Jedná se o metodu, kde velikost 

výběru se rovná velikosti souboru. Zjišťujeme tedy míru spokojenosti u všech našich 

zákazníků. Další metodou je úsudková metoda, která vychází ze zkušenosti lidí, kteří se 

vzorkováním zákazníků zabývají. Poslední metodou je statistická metoda, která vychází 

z poznatků teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky (Nenadál, 2004, s. 89). 

 1.7.5 Manipulace s dotazníkem 

Nejvíce používaný způsob pro rozdání dotazníku je osobním předáním nebo rozesláním 

poštou. Osobní předání může podtrhnout naléhavost výzkumu, distribuce poštou je 

lacinější (Foret, 2003, s. 42). 

Vrácení dotazníků od respondentů může probíhat stejně jako u rozdávání, tzn. poštou 

nebo osobním předáním. Vrácení vyplněného dotazníku poštou je pro respondenta 

anonymnější, u osobního vrácení docílíme větší návratnosti (Foret, 2003, s. 42). 

V praxi se podle Nenadála (2004, s. 95) nabízejí zejména tyto metody sběru dat o 

spokojenosti zákazníků: 

• pomocí telefonu, 

• pomocí klasické nebo elektronické pošty, 

• využitím internetu, 

• osobními rozhovory se zákazníky, 

• metodou „pro forma“, kdy zákazníci mohou reagovat na dotazníky např. při 

východu z obchodního centra nebo po poskytnutí služby (Nenadál, 2004, s. 95). 

Tabulka č. 1: Charakteristiky metod sběru dat o spokojenosti zákazníků  

(Zdroj: Nenadál, 2004, s. 96) 

Metoda sběru dat Výhody Nevýhody 

pomocí telefonů - metoda přímého styku - vysoké náklady 
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- vysoká odezva 

- možnost okamžitého 

vyhodnocování 

- obtížnost získání 

telefonních čísel zákazníků 

poštou zasílanými 

dotazníky 

- nízké náklady 

- použití i pro případy 

velkých vzdáleností 

zákazníků 

- metoda nepřímého styku 

- malá odezva 

- nutnost motivace 

zákazníků 

elektronickou poštou 

- vysoká odezva 

- možnost okamžitého 

vyhodnocování 

- rychlost získání dat 

- možnost napojení 

průmyslových zákazníků 

on-line 

- metoda nepřímého styku 

- malé % zákazníků 

napojených na internet 

přímými pohovory 
- metoda přímého styku 

- vysoká odezva 

- vysoké náklady při 

větších vzdálenostech 

zákazníků 

- nutnost operativní 

evidence všech už 

dotazovaných 

- obtížné dodržení 

struktury vzorku 

„pro forma“ dotazníky - nízké náklady 

- nízká odezva 

- nemožnost exaktního 

vzorkování 

- reakce od zákazníků 

s extrémním vnímáním 

 

1.8  Net Promoter Score (NPS) 

„Net Promoter Score byl vyvinut společností Satmetrix, Bain & Company a Fredem 

Reichheldem a poprvé byl publikován v roce 2003 v Harvard Business Review v článku 

„The One Number You Need to Grow“ (Jediné číslo, které je třeba pro růst). Od té doby 

je chápán jako standard pro měření a zvyšování loajality zákazníků předních společností 

na celém světě.“ (Kozel, 2011, s. 246) 



23 

 

NPS měří jak loajalitu zákazníků tak i zákaznickou zkušenost. Jedná se o jednoduchou 

metodu, která může pomoci v ziskovém růstu. NPS říká, že zákazníky společnosti lze 

rozdělit pomocí jedné otázky („Jak je pravděpodobné, že byste doporučil náš podnik 

svému příteli či známému?“) do tří skupin. Škála pro tuto otázku je od 0 do 10, kde 0 

znamená stoprocentní ne a 10 znamená stoprocentní ano. Zákazníci jsou podle odpovědi 

rozděleni na: 

• příznivce (skóre 9-10) – sem patří loajální zákazníci, kteří doporučí náš podnik a 

jsou z nás svým způsobem nadšení, 

• pasivní zákazníky (skóre 7-8) – sice se jedná o spokojené zákazníky, ale mohou 

příště využít konkurenční podnik, 

• odpůrce (skóre 0-6) – jde o nespokojené zákazníky, kteří mohou roznášet 

negativní recenze (Kozel, 2011, s. 246). 

NPS vypočítáme jako podíl dvou skupin zákazníků. Přesněji řečeno odečteme skupinu 

odpůrců od skupiny příznivců. NPS s výsledkem > 0 bereme jako dobré. NPS které vyjde 

> 50 považujeme jako výborné (Kozel, 2011, s. 247). 

1.9 Model „důležitost-spokojenost“ (D-S) 

Tento Model se využívá k zjištění spokojenosti zákazníka. Lépe řečeno tato metoda 

zkoumá vzájemný vztah mezi důležitostí a spokojeností. Jedná se o srovnání úrovní 

spokojenosti a důležitosti u měřených vlastností. Výsledky lze vyobrazit graficky 

v kvadrantové mapě. Tuto mapu můžeme vidět na obrázku 2. Prioritami podniku by se 

po provedené analýze měly stát položky zaznamenané v kvadrantu 2, který značí vysokou 

důležitost a nízkou spokojenost zákazníků (Fontenotová, 2006, s. 36). 
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Obrázek č. 3: Model důležitost – spokojenost 

(Zdroj: Fontenotová, 2006, s. 36) 

1.10 Sémantický diferenciál 

„Sémantický diferenciál je průzkumová technika používaná ke změření postojů 

spotřebitelů ke značce, firmě nebo předmětu ve vztahu k jiným ve stejné kategorii.“ Tato 

metoda spočívá ve vytvoření seznamu, který obsahuje bipolární adjektiva. Respondent se 

na škále ohraničené těmito sobě opačnými přídavnými jmény rozhoduje, jak silně si 

myslí, že lze to dané přídavné jméno použít (Clemente, 2004, s. 257). 

1.11 Index spokojenosti zákazníka 

Index spokojenosti zákazníka je metoda využívaná k měření spokojenosti zákazníka. 

Evropským indexem spokojenosti zákazníka je ECSI, který je tvořen sedmi složkami 

ovlivňující spokojenost zákazníka. CSI má čtyři proměnné. Každá z nich je dána dalšími 

proměnnými. Mezi složky ECSI patří: 

• image – jedná se o vztah zákazníka ke značce firmy, 

• očekávání zákazníka – se vztahuje k představám o produktu, 

• vnímaná realita – představuje vnější kvalitu produktu i doprovodných služeb, 

které s produktem souvisejí, 

• vnímaná hodnota – jedná se o poměr vnímané kvality zákazníkem a ceny 

produktu, 
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• stížnosti zákazníka – představují nedostatečné uspokojení očekávání zákazníka, 

• loajalita zákazníka – vyplývá z pozitivní nerovnováhy výkonu a očekávání 

(Kozel, 2011, s. 243 – 244). 

Pokud CSI ukáže mnoho nespokojených zákazníků, měl by podnik zjistit, proč tomu tak 

je. Jedním z důvodů může být přechválení svých výrobku či služeb a zákazníkovo 

přemrštěné očekávání se tím pádem nenaplnilo. Dalším důvodem může být přílišný nátlak 

prodejců ke koupi výrobků či služeb (Kotler, 2002, s. 149). 

„Prostřednictvím indexu lze měřit různé dimenze vnímané kvality, které jsou z větší části 

variabilní. Kritéria se při vlastní aplikaci indexu mohou značně měnit a je těžké nalézt 

univerzální systém pro jeho sestavení.“ (Vajčnerová, 2017, s. 69) 

Pro výpočet CSI jsem si vybrala následující vzorce podle Eboli (2009, s. 26): 

𝐶𝑆𝐼𝑗 = ∑[𝑆�̅� ∗ 𝑊𝑘]

𝑁

𝑘=1

, 

kde: 

𝐶𝑆𝐼𝑗 - index spokojenosti k-té oblasti u j-tého zákazníka, 

𝑆�̅� - hodnocení spokojenosti k-té oblasti u j-tého zákazníka, 

𝑊𝑘 - důležitost váhy k-té oblasti u j-tého zákazníka, kterou vypočítáme dle 

vzorce uvedeného níže. 

 

𝑊𝐾 = 𝐼�̅�/∑ 𝐼�̅�

𝑁

𝑘=1

, 

kde: 

𝐼�̅� - míra důležitosti k-té oblasti u j-tého zákazníka, 

∑ 𝐼�̅�
𝑁
𝑘=1  - součet míry důležitosti všech k-tých oblastí u j-tého zákazníka. 
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1.12 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda díky níž zkoumáme vnější a vnitřní prostředí firmy. Jednotlivá 

písmena v názvu této metody vyjadřují počáteční písmena následujících anglických slov: 

• S – strenghts (síly), 

• W – weaknesses (slabosti), 

• O – opportunities (příležitosti), 

• T – threats (hrozby) (Vaštíková, 2008, s. 58). 

„Úspěšná aplikace vhodné marketingové strategie je závislá na tom, jak firma dokáže 

zhodnotit na jedné straně své silné a slabé stránky a jednak jak dokáže identifikovat 

vhodné příležitosti a hrozby.“ (Vaštíková, 2008. s. 58) 

 1.12.1 Analýza vnějšího prostředí firmy 

Analýzou vnějšího prostředí firmy zjistíme možné příležitosti a ohrožení firmy. Externí 

prostředí podniku tvoří makroprostředí, které působí na činnost podniku neustále a 

proměnlivě. Nad tímto prostředím nemáme kontrolu. Makroprostředí se skládá 

z přírodního prostředí, ekonomického prostředí, politického a legislativního prostředí, 

demografického, technologického, kulturního a sociálního prostředí a vlivů globálního 

prostředí (Vaštíková, 2008, s. 58). 

Podle Vaštíkové (2008, s. 58 – 59) může organizace vyhodnotit jednotlivé složky 

makroprostředí z následujících pohledů: 

• přírodní prostředí – pro některé obory může představovat základní potenciál, 

• technologické prostředí – zde se jedná o nové technologie a inovace, 

• demografické prostředí – je rozhodující pro vytváření trhů, jejich struktury a 

velikosti, 

• ekonomické prostředí – je tvořeno faktory, které určují kupní sílu, 

• politicko-právní prostředí – sem patří například legislativní omezení, 

• sociálně-kulturní prostředí – tvoří instituce a další faktory, které ovlivňují 

základní hodnoty, vnímání, preference a chování společnosti, 
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• vlivy globálního makroprostředí – sem patří například mezinárodní smlouvy a 

ujednání (Vaštíková, 2008, s. 59). 

Po vyhodnocení složek makroprostředí se dozvíme naše možné příležitosti a rizika 

(Vaštíková, 2008, s. 61). 

 1.12.2 Analýza vnitřního prostředí firmy 

Analýzou vnitřního prostředí firmy zjistíme silné a slabé stránky podniku. Tato analýza 

zahrnuje externí a interní mikroprostředí (Vaštíková, 2008, s. 62). 

Externí mikroprostředí podle Vaštíkové (2008, s. 62) tvoří zákazníci, dodavatelé, 

konkurence, marketingoví prostředníci (např. finanční organizace) a veřejnost. 

„Interní mikroprostředí organizace představují výrobní, technické, technologické, 

finanční a jiné podmínky, které v dané organizaci poskytující služby existují a určují 

mantinely, v nichž se může činnost organizace pohybovat.“ (Vaštíková, 2008, s. 63). 

Na základě realizované marketingové činnosti jsme schopni zhodnotit silné a slabé 

stránky podniku. Marketingová činnost se navenek projevuje složkami marketingového 

mixu, kam patří produkt, cena, distribuce, komunikační mix, zaměstnanci, materiální 

prostředí a procesy poskytování služeb. Každý faktor síly a slabosti by měl být posouzen 

řídícími pracovníky firmy nebo externím konzultantem. Silné stránky podniku se rozdělí 

na rozhodující silné stránky, marginální silné stránky a neutrální faktory. Slabé stránky 

podniku se rozdělí na rozhodující slabé stránky, marginální slabé stránky a neutrální 

faktory. Po provedeném rozřazení dále můžeme analyzovat silné a slabé stránky tak, že 

jim přidělíme určitou váhu například z hlediska celkové důležitosti pro podnik. Nelze říci, 

že všechny silné stránky podnik posilují a všechny slabé stránky podnik oslabují. Z tohoto 

důvodu je nutné se zaměřit na posílení silných stránek, kterým jsme přiřadili velkou váhu 

(Vaštíková, 2008, s. 63). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části bakalářské práce nejdříve uvedu základní informace týkající se realitní 

kanceláře All Inclusive Estates s.r.o. Dále se budu v rámci analýzy současného stavu 

věnovat uskutečněnému dotazníkovému šetření, které poslouží pro zjištění spokojenosti 

prodávajících a pronajímatelů realitní kanceláře. Na základě této analýzy budu schopna 

v další části bakalářské práce uvést návrhy a doporučení pro realitní kancelář, které 

povedou ke zvýšení stávající spokojenosti zákazníků. 

2.1  Základní informace o společnosti 

Realitní kancelář All Inclusive Estates s.r.o. působí na trhu s nemovitosti již od roku 2007. 

Je jednou z brněnských poboček společnosti Century 21 a nyní ji spoluutváří 24 makléřů. 

Díky svým výsledkům je jednou z nejúspěšnějších kanceláří sítě Century 21 na Moravě. 

Cílem této kanceláře není prodat jakoukoliv nemovitost za jakoukoliv cenu, cílem je 

spokojenost prodávajícího i kupujícího. Makléři kanceláře se řídí jednoduchým 

pravidlem: „Vždy jednej v zájmu klienta!“ Realitní kancelář má jedno klientské centrum. 

2.2  Poskytované služby 

Než si uvedeme poskytované služby realitní kanceláře, charakterizujeme si zákazníka. 

Zákazníkem pro realitní kanceláře jsou prodávající/pronajímatelé i kupující/nájemníci 

nemovitostí. V mé bakalářské práci se na žádost vedení společnosti zaměřuji pouze na 

stranu prodávajících/pronajímatelů. Společnost chce získat povědomí o jejich 

spokojenosti a na základě výsledků se ji snažit zvýšit a tím podpořit četnost náborů 

nových nemovitostí. Realitní kancelář All Inclusive Estates s.r.o. pracuje výhradně na 

doporučení a neprovozuje studené volání. Z tohoto důvodu se domnívám, že zjištění 

spokojenosti zákazníků a snaha o její zvýšení může kanceláři výrazně pomoci. 

Služby poskytované realitní kanceláří All Inclusive Estates s.r.o. můžeme rozdělit do 

několika fází. Tyto fáze vyjadřují průběh prodeje nemovitosti a každá fáze zahrnuje 

několik činností. Mezi poskytované služby tedy patří: 

• fáze náboru nemovitosti (srovnávací tržní analýza nemovitosti a doporučení ceny, 

vytvoření prodejní strategie, seznámení se základními principy společnosti), 
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• příprava nemovitosti na prodej (úprava interiéru pro efektivnější oslovení klienta, 

profesionální focení nemovitosti, grafická úprava fotografií, grafické a textové 

zpracování inzerátu, vytvoření 3D půdorysu), 

• marketing nemovitosti (spolupráce s ostatními realitními kancelářemi, zpracování 

marketingového plánu, reklamní kampaň, internetová inzerce, párování se všemi 

poptávkami v síti Century 21), 

• fáze prodeje (reporting, komunikace se zájemci o nemovitost, kvalifikace 

kupujícího z hlediska financování i vhodnosti nemovitosti pro poptávajícího 

klienta, realizace prohlídek nemovitostí, analýza zpětné vazby od zájemců), 

• právní zabezpečení obchodu (prověření nemovitosti, vyhotovení rezervační 

smlouvy, vyhotovení kupní smlouvy, závazek prodávajícímu, smlouva o úschově, 

advokátní úschova, vypracování návrhu na vklad a vložení smlouvy na katastr 

nemovitostí), 

• poprodejní servis (předání nemovitosti, vypracování předávacího protokolu, 

převod energií na nového majitele, vyhotovení znaleckého posudku pro výpočet 

daně z převodu nemovitosti, vyhotovení přiznání k dani z nabytí nemovitých 

věcí). 

2.3  Průzkum spokojenosti zákazníka 

Realitní kancelář All Inclusive Estates s.r.o. v minulosti neprováděla průzkum 

spokojenosti zákazníka a tím pádem neprováděla ani žádné dotazníkové šetření. Po 

ukončení obchodu realitní makléř pouze zasílá prodávajícímu/pronajímateli i 

kupujícímu/nájemníkovi text e-mailem, kde prosí o hodnocení na facebookových 

stránkách kanceláře a nebo na internetové stránce firmy.cz. 

 2.3.1 Tvorba, struktura a distribuce dotazníku 

Dotazník se se zaměřuje na zákazníky, kteří již přes realitní kancelář All Inclusive Estates 

s.r.o. prodali či pronajali nějakou nemovitost a je tvořen 21 otázkami. Začíná instrukcemi 

pro respondenta a podání informací o účelu dotazování. Po úvodu dotazník obsahuje 

otázky na pohlaví, věk, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání, zda již má dotazovaný 

zkušenost s nějakou realitní kanceláří a z jakého zdroje se o nás dozvěděl. Následuje 

otázka zaměřená na zjištění důležitosti deseti oblastí pro respondenty a hned po ní 



30 

 

následuje otázka zaměřená na zjištění spokojenosti respondentů u stejných deseti oblastí 

jako v otázce předchozí. Tyto dvě otázky nám pomohou pro provedení analýzy různými 

metodami. Další otázky se zaměřují opět na ohodnocení proběhlého prodeje či pronájmu 

nemovitosti a na ohodnocení společnosti. Otázka č. 15 je určena pro zjištění zákaznické 

loajality a zkušenosti metodou NPS. Další otázka v pořadí se dotazuje na to, zda klient 

navštívil naše klientské centrum. Pokud respondent odpověděl, že naše klientské centrum 

nenavštívil, tak pokračoval otázkou č. 20 a přeskočil tím otázky zaměřené na ohodnocení 

klientského centra. Otázka č. 20 slouží pro vyhodnocení pomocí sémantického 

diferenciálu. Poslední otevřená otázka je nepovinná a dotazuje se na podrobnější popis 

toho, co se klientovi konkrétně nelíbilo a žádá ho o návrhy na zlepšení. Většina otázek 

v dotazníku využívá likertův formát a škála je od 1 do 9. 

Dotazník byl vytvořen online a odkaz k jeho vyplnění byl rozeslán e-mailem klientům. 

K oslovení klientů jsem použila celou databázi s kontakty, kterou má realitní kancelář 

k dispozici. Databáze jistě neobsahuje všechny klienty od začátku provozu kanceláře, 

nicméně se kancelář snaží databázi klientů v současnosti udržovat a pravidelně doplňovat. 

Dotazník byl tedy zaslán 266 klientům, kteří přes tuto realitní kancelář prodali či pronajali 

svoji nemovitost. Odpovědi jsem obdržela od 97 z nich. 20 respondentů nedokončilo 

dotazník a neodeslali své odpovědi. Doba, kterou strávili dotázaní vyplňováním, se 

pohybuje v průměru kolem 15 minut. 

 2.4 Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření 

V této části si uvedeme pomocí grafů a různých metod k vyhodnocení výsledky odpovědí 

na otázky, které byly součástí dotazníku. 

 2.4.1 Otázka č. 1 

Na grafu č. 1 vidíme, že dotazník vyplnilo více mužů. Dotazník byl odeslán na e-mail, 

který byl uveden v příslušné kupní smlouvě. Ve většině případů, kdy prodávali 

nemovitost manželé, byl k dispozici pouze jeden e-mail a to pouze na muže. 
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Graf č. 1: Odpovědi na otázku pohlaví respondentů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2.4.2 Otázka č. 2 

Graf č. 2 zobrazuje odpovědi na otázku ohledně věku dotázaných. Z tohoto grafu můžeme 

vyvodit, že zákazníky realitní kanceláře All Inclusive Estates s.r.o. jsou především osoby 

ve věku od 31 do 60 let. Výsledky grafu č. 2 nejsou překvapivé a dalo se očekávat toto 

rozložení. Lidé v tomto věku totiž například často dědí po svých zesnulých rodičích. 

 

Graf č. 2: Odpovědi na otázku věku respondentů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

80%

20%

Jaké je Vaše pohlaví?

MUŽ ŽENA

8%

33%

48%

11%

0%

Jaký je Váš věk?

18 - 30 let 31 - 45 let 46 - 60 let 61 - 75 let 76 a více let



32 

 

 2.4.3 Otázka č. 3 

Na grafu č. 3 vidíme rozložení odpovědí na otázku rodinného stavu respondentů. Z tohoto 

grafu vyplývá, že na realitní kancelář se obracejí převážně manželé a rozvedení. Pro 

realitní kanceláře jsou tedy rozvody pozitivním jevem, jelikož tito lidé řeší vypořádání 

majetku. 

 

Graf č. 3: Odpovědi na otázku rodinného stavu respondentů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2.4.4 Otázka č. 4 

Z grafu č. 4 můžeme vyčíst, že na dotazník odpověděli převážně osoby středoškolsky 

vzdělané. Větší část grafu také tvoří výseč, která vyjadřuje, že na dotazník odpovídalo 

poměrně dost osob s vysokoškolským vzděláním. 

17,5% 2,1%

46,4%

30,9%

3,1%

Jaký je Váš rodinný stav?

Svobodný/á Zasnoubený/á Ženatý/vdaná Rozvedený/á Ovdovělý/á



33 

 

 

Graf č. 4: Odpovědi na otázku vzdělání respondentů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

2.4.5 Otázka č. 5 

Graf č. 5 zobrazuje rozložení odpovědí na otázku, zda již respondent měl nějakou 

zkušenost s jinou realitní kanceláří. Větší část respondentů odpověděla, že ještě neměla 

zkušenost s jinou realitní kanceláří. 

 

Graf č. 5: Odpovědi na otázku zkušeností s jinou realitní kanceláří 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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 2.4.6 Otázka č. 6 

Koláčový graf č. 6 vyjadřuje odpovědi na otázku, která se dotazuje na to, jak se o nás 

daný klient dozvěděl. Více než polovina dotázaných odpověděla, že zná makléře naší 

společnosti. U této otázky měl respondent v případě, že označí položku jiné, zapsat 

konkrétně, jak se dozvěděl o realitní kanceláři. Obdržela jsem jako nejčastější odpověď 

trvalé bydliště blízko klientského centra a reklamy rozmístěné po městské části Brno-

Bystrc. 

 

Graf č. 6: Odpovědi na otázku, jak se o realitní kanceláři respondenti dozvěděli 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2.4.7 Otázka č. 9 

Graf č. 7 obsahuje procentní vyjádření odpovědí na otázku, která se dotazovala na to, zda 

by si zákazník vybral jiného makléře realitní kanceláře v případě, že by měl možnost se 

vrátit zpět na začátek obchodu. Čím nižší číslo tedy respondent uvedl, tím je to lepší 

výsledek pro realitní kancelář. Dotázaný klient měl zaznačit svoji odpověď na škále od 1 

do 9. Aritmetický průměr všech odpovědí získaných od respondentů vychází ve výši 1,9. 

Můžeme tedy konstatovat, že většina klientů by neměnila vybraného makléře realitní 

kanceláře All Inclusive Estates s.r.o. 
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Graf č. 7: Odpovědi na otázku č. 9  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2.4.8 Otázka č. 10 

Otázka č. 10 byla položena za účelem zjištění, jak zákazníci hodnotí rychlost a vstřícnost 

vyřízení jejich požadavků v průběhu obchodu. Vyjádření odpovědí v procentech je 

k nahlédnutí níže v grafu č. 8. Dotázaný klient měl zaznačit svoji odpověď na škále od 1 

do 9. Aritmetický průměr všech odpovědí na otázku č. 10 vyšel ve výši 7,9, tedy dotázaní 

klienti hodnotí dobře rychlost a vstřícnost vyřízení jejich požadavků. 
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Graf č. 8: Odpovědi na otázku č. 10 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2.4.9 Otázka č. 11 

Otázka č. 11 se dotazovala na to, zda by se klient opět obrátil na realitní kancelář All 

Inclusive Estates s.r.o. v případě dalšího prodeje či pronájmu nemovitosti. Respondent 

měl svůj postoj vyjádřit na škále od 1 do 9. Aritmetický průměr všech odpovědí je ve výši 

7,9. Procentuální vyjádření odpovědí je možno vidět v grafu č. 9. Tento výsledek považuji 

za vysoký a na jeho základě lze říci, že většina klientů by se na tuto realitní kancelář 

obrátila v případě dalšího prodeje či pronájmu nemovitosti. 
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Graf č. 9: Odpovědi na otázku č. 11 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2.4.10 Otázka č. 12 

Graf č. 10 zobrazuje rozložení odpovědí na otázku č. 12 v procentech. Tato otázka se 

respondentů tázala na to, do jaké míry naplnila realitní kancelář jejich očekávání. 

Respondent měl svůj postoj opět vyjádřit na škále od 1 do 9. Výsledkem je aritmetický 

průměr ve výši 8,0. 

 

Graf č. 10: Odpovědi na otázku č. 12 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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 2.4.11 Otázka č. 13 

Otázka č. 13 byla položena za účelem zjištění, jak klient hodnotí celkový průběh 

prodeje/pronájmu jeho nemovitosti. Škála u této otázky byla opět od 1 do 9. Aritmetický 

průměr vyšel na 8,0. Z grafu č. 11 můžeme vyčíst v procentech postoj respondentů. 

 

Graf č. 11: Odpovědi na otázku č. 13 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2.4.12 Otázka č. 14 

Graf č. 12 ukazuje rozložení odpovědí na otázku, jejímž úkolem bylo zjistit, jak by klient 

celkově ohodnotil realitní kancelář All Inclusive Estatates s.r.o. z hlediska výsledků, 

úspěšnosti a perspektivy na trhu po zvážení jeho znalostí. Hodnotící škála byla znovu od 

1 do 9 a aritmetický průměr vyšel ve výši 7,5. Tento výsledek nám ukazuje, že by realitní 

kancelář měla zapracovat na tom, aby její klienti viděli realitní kancelář více jako 

perspektivní na realitním trhu. 
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Graf č. 12: Odpovědi na otázku č. 14 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2.4.13 Otázky č. 16 - 19 

Pokud dotázaný odpověděl na otázku č. 16 ano, pokračoval dále otázkou č. 17 a odpovídal 

navíc na otázky, které se zaměřují na klientské centrum realitní kanceláře. V případě, že 

respondent uvedl, že realitní kancelář fyzicky nenavštívil, byl odkázán na to, aby dále 

pokračoval otázkou č. 20. 
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Graf č. 13: Odpovědi na otázku navštívení kanceláře 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Graf č. 14 ukazuje aritmetické průměry odpovědí na otázky 17 – 19, na které odpovídali 

respondenti, kteří odpověděli na otázku č. 16 ano. Těchto respondentů bylo celkem 40. 

Otázka č. 17 žádá klienty o ohodnocení vzhledu kanceláře. Další otázka v pořadí, tedy 

otázka č. 18, se dotazuje na to, jak respondent hodnotí lokaci klientského centra a poslední 

otázka se zaměřuje na zjištění toho, jak klienti hodnotí asistentky kanceláře, které chystají 

klientům občerstvení a jsou v případě potřeby k ruce makléřům.  

 

Graf č. 14: Aritmetický průměr otázek 17 – 19 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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 2.4.14 Otázka č. 21 

Tuto nepovinnou otevřenou otázku nikdo nevyužil. Dotazuje se, co se zákazníkům 

konkrétně nelíbilo a zároveň zahrnuje i výzvu pro uvedení návrhů na zlepšení. 

 2.3.15 Net Promoter Score 

Metodou NPS, která je blíže popsána v kapitole 1.8, jsme schopni zjistit zákaznickou 

loajalitu a zkušenost. Tato metoda je velmi jednoduchá, jelikož spočívá v položení jedné 

typické otázky zákazníkům. Tato otázka byla v dotazníku označena za povinnou a 

konkrétně se jednalo o otázku č. 15. Celkem získaných odpovědí je tedy 97. Z tohoto 

počtu patří 10,3 % zákazníků do skupiny „Odpůrci“, 33 % zákazníků do skupiny „Pasivní 

zákazníci“ a 56,7 % zákazníků do skupiny „Příznivci“. Podrobnější přehled je k dispozici 

níže v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Rozdělení zákazníků do skupin dle metody NPS 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Odpověď Počet odpovědí v % Počet odpovědí 

ve skupině 

v % Skupina 

zákazníků 

0 1 1 

10 10,3 Odpůrci 

1 3 3,1 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 4 4,1 

6 2 2,1 

7 10 10,3 
32 33 

Pasivní 

zákazníci 8 22 22,7 

9 32 33 
55 56,7 Příznivci 

10 23 23,7 

 

Výslednou hodnotu získáme rozdílem mezi „Příznivci“ a „Odpůrci“ následovně: 
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 NPS = 56,7 % - 10,3 % = 46,4 = 46 

Výsledek se má uvádět v celých číslech, proto tedy musíme hodnotu zaokrouhlit. Tím 

pádem bereme v potaz jako výslednou hodnotu 46. Výsledek vypočítaný metodou Net 

Promoter Score je z matematického hlediska kladný a lze ho zařadit do intervalu 0 – 50, 

který se označuje slovním hodnocením dobrý. 

 2.3.16 Model „důležitost – spokojenost“ 

Pro analýzu spokojenosti zákazníků dále dotazník obsahoval otázky, které využijeme pro 

zjištění vztahů mezi důležitostí a spokojeností daných oblastí poskytovaných služeb 

společností All Inclusive Estates s.r.o. Konkrétně se jedná o otázku č. 7, která je zaměřena 

na důležitost a otázku č. 8., která je zaměřena na spokojenost. Obě dvě tyto otázky mají 

10 podotázek, kterým tímto přiřazuji čísla od 1 do 10 v závislosti na tom, jak po sobě 

následují. Model D-S je stručně popsán v kapitole 1.9. Nejdříve si musíme vypočítat osu 

důležitosti a spokojenosti. Tento krok provedeme tak, že vezmeme všechny aritmetické 

průměry jednotlivých otázek pro důležitost a z těchto aritmetických průměrů vypočítáme 

souhrnný aritmetický průměr. To samé uděláme pro otázky týkajících se spokojenosti. Po 

výpočtech vytvoříme graf, kde budou vyneseny tyto osy a zaznačeny jednotlivé vztahy 

mezi důležitostí a spokojeností daných podotázek. Tímto nám vznikne kvadrantová mapa, 

ve které se budeme moci na první pohled rychle zorientovat. 

Určení osy důležitosti a spokojenosti 

Začneme určením osy důležitosti, jejíž výpočet je popsán výše.  

Tabulka č. 3: Určení osy důležitosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo 

podotázky 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmetický 

průměr 

jednotlivých 

otázek 

8 8,2 7,6 8,2 6,5 6,5 8 8,1 8,7 4,5 

Souhrnný 

aritmetický 

průměr 

7,43 
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Pokračujeme stejnou metodikou výpočtu pro určení osy spokojenosti. 

Tabulka č. 4: Určení osy spokojenosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo 

podotázky 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aritmetický 

průměr 

jednotlivých 

otázek 

8,5 8,6 8,5 8,1 8,9 8,9 8,8 8,3 8,6 8,2 

Celkový 

aritmetický 

průměr 

8,54 

 

Z tabulčky č. 3 vidíme, že osa důležitosti nabývá hodnoty 7,43. Hodnota osy spokojenosti 

je uvedena v tabulce č. 4 a její hodnota je 8,54. 

Graf modelu důležitost – spokojenost 

Následující graf č. 15 zobrazuje graf modelu D-S. V grafu jsou zaznačeny vypočítané osy 

a jednotlivé hodnotící podotázky k otázkám č. 7 a 8 z dotazníku, který respondenti 

vyplňovali. V tabulce č. 5 je možné vidět jednotlivý obsah podotázek a jejich číslování. 

Tabulka č. 5: Přiřazené číslování ke zkoumaným oblastem v otázkách č. 7 a 8  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Přiřazené 

číslování 

 Zkoumané oblasti důležitosti a spokojenosti zákazníků, 

 které jsou součástí otázek č. 7 a 8 

1  Komunikace makléře s Vaší osobou 

2  Komunikace makléře s potencionálními zájemci o Vaši nemovitost 

3  Celkový přístup makléře (přístup, vzhled, chování) 

4  Právní služby 

5  Příprava nemovitosti na focení 

6  Focení nemovitosti a úprava fotografií 

7  Inzerce nemovitosti 

8  Rychlost prodeje/pronájmu nemovitosti 

9  Cena, za kterou prodáváte/pronajímáte svoji nemovitost 

10  Péče o zákazníka po skončení obchodu 
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Graf č. 15: Zobrazení výsledků jednotlivých zkoumaných oblastí dle modelu D-S 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu modelu důležitost – spokojenost vidíme, že v kvadrantu 1 (vynikající) se nachází 

inzerce nemovitostí, komunikace makléře se zájemci o nemovitosti a cena, za kterou 

zákazníci prodávají nebo pronajímají svoji nemovitost. Tento kvadrant vyjadřuje, že 

zákazník daným oblastem přiřazuje velkou důležitost a zároveň v těchto oblastech firma 

zákazníka uspokojila. Z kvadrantu 2 (zlepšit) vyčteme, na co se firma All Inclusive 

Estates s.r.o. má zaměřit. Firma by se měla zaměřit na zlepšení právních služeb, potom 

na rychlost prodeje nemovitosti a následně na lepší komunikaci s prodávajícím či 

pronajímatelem. Přepokládám, že u celkového přístupu makléře, zákazníci zvolili nižší 

míru spokojenosti většinou v návaznosti na nedostatek komunikace s jejich osobou. 

V kvadrantu 3 (bez starosti) se nachází péče o zákazníka po skončení obchodu. Z tohoto 

kvadrantu můžeme vyčíst, čeho se zákazníkům nedostává a zároveň o to ani nestojí. 

Kvadrant 4 (nadbytek) ukazuje to, co zákazník nechce, ale dostává to. V tomto kvadrantu 

nalezneme přípravu nemovitosti na focení a samotné focení nemovitosti s následnou 

úpravou pořízených fotografií. 
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 2.3.17 Sémantický diferenciál 

Předposlední otázka dotazníku, tedy otázka č. 20, byla určena pro tvorbu modelu 

sémantického diferenciálu. Tato metoda spočívá v měření psychologických a 

sociologických postojů. V tomto případě se jedná o postoje k realitní kanceláři All 

Inclusive Estates s.r.o. Respondenti tedy měli označit na škále mezi dvěma bipolárními 

adjektivy, jak vnímají realitní kancelář. V grafu č. 16 jsou vyobrazeny výsledky 

sémantického diferenciálu. 

 

Graf č. 16: Zobrazení výsledků sémantického diferenciálu  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu můžeme vyčíst, že nejvyšších kladných hodnot dosáhl přívlastek moderní a 

přátelský. Můžeme také říci, že zákazníci považují realitní kancelář All Inclusive Estates 
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s.r.o. za spolehlivou, důvěryhodnou a úspěšnou. Dále vidíme 3 body, které se nejvíce blíží 

neutrálnímu bodu 5, ale stále jsou na pravé straně grafu. Jedná se o přídavné jméno velká, 

nápadná a výrazná. Na levé straně grafu leží pouze jeden bod, který vyjadřuje, že 

zákazníci považují realitní kancelář za drahou. Otázkou je, zda máme brát toto 

ohodnocení za kladné nebo záporné. Dotazník byl určen pouze pro prodávající a 

pronajímatele nemovitostí. Z grafu důležitost – spokojenost, který se nachází v kapitole 

2.3.16 můžeme vidět, že jsou zákazníci spokojeni s cenou, za kterou se prodává či 

pronajímá jejich nemovitost. Realitní kancelář All Inclusive Estates s.r.o. za rok mé 

působnosti neprodala žádnou nemovitost pod cenou dle statistik a situací na trhu, které 

jsem sledovala pomocí určitých nástrojů realitní kanceláře. Můžeme tedy říci, že v tomto 

případě můžeme brát označení realitní kanceláře za drahou v pozitivním slova smyslu. 

Závěrem je vhodné uvést, že dotázaní vidí realitní kancelář vesměs pozitivně. 

 2.3.18 Index spokojenosti zákazníka 

V dotazníku svoji spokojenost a důležitost k daným oblastem měli respondenti vyjádřit 

na škále od 1 do 9, kdy 1 se rovná absolutní nespokojenosti/nedůležitosti a 9 se rovná 

maximální spokojenosti/důležitosti. Jelikož na dotazník odpovědělo 97 zákazníků, uvedu 

zde pro přehlednost postup výpočtu pouze pro 4 vzorové zákazníky. 

Příprava dat pro výpočet CSI 

Pro přehlednost vidíme níže v tabulce č. 6 shromážděná potřebná data pouze čtyř 

zákazníků. V prvním sloupci tabulky jsou zákazníci označeni číslem od 1 do 4. Druhý 

sloupec s názvem D/S označuje, jestli se v daném řádku vyskytuje spokojenost (S) 

zákazníka s danou oblastí nebo důležitost (D), kterou zákazník přiřadil dané oblasti. 

Tabulka obsahuje odpovědi z dotazníku na otázky č. 7 a 8, přičemž otázka č. 7 je 

zaměřena na důležitost a otázka č. 8. je zaměřena na spokojenost. Obě dvě tyto otázky 

mají 10 podotázek, kterým tímto přiřazuji opět čísla od 1 do 10 v závislosti na tom, jak 

po sobě následují. K těmto 10 podotázkám jsou v tabulce přiřazeny příslušné hodnoty, 

které daný zákazník uvedl v dotazníku. Poslední sloupec je sumou míry důležitosti 

jednotlivých zákazníků, se kterou budeme dále pracovat. 
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Tabulka č. 6: Příprava dat pro výpočet CSI 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výpočet důležitosti váhy deseti oblastí u čtyř zákazníků 

Sumy míry důležitostí z tabulky č. 6 jsou vyjádřením neznámé ∑ 𝐼𝑘
𝑁
𝑘=1  ve vzorci pro 

výpočet důležitosti váhy k-té oblasti u j-tého zákazníka (𝑊𝑘). Níže uvádím celý vzorec, 

který je uveden v kapitole 1.11 i s vysvětlivkami. 

𝑊𝐾 =
𝐼�̅�

∑ 𝐼�̅�
𝑁
𝑘=1

 

Podle výše uvedeného vzorce provedeme výpočet důležitosti vah oblastí u našich 4 

zákazníků. Výsledky výpočtů jsou uvedeny níže v tabulce č. 7. Konkrétní dosazení do 

vzorce si ukážeme pouze u zákazníka č. 1 a jeho odpovědi na otázku o důležitosti č. 1: 

𝑊1 =
9

71
=̃ 0,127  
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Tabulka č. 7: Výpočet důležitosti váhy deseti oblastí u čtyř vzorových zákazníků  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výpočet indexu spokojenosti zákazníka 

Když máme již vypočítány důležitosti vah daných oblastí pro naše zákazníky (𝑊𝑘), 

můžeme se vrhnout na výpočet jednotlivých indexů spokojenosti zákazníka (𝐶𝑆𝐼𝑗). 

Následně vypočítáme celkový index spokojenosti pro všechny zákazníky sečtením 

jednotlivých indexů spokojenosti zákazníků a jejich zprůměrováním. K výsledku se 

dobereme dosazením do vzorce, který uvádím opět níže. Vysvětlivky k vzorci jsou 

uvedeny v kapitole 1.11. 

𝐶𝑆𝐼𝑗 = ∑[𝑆�̅� ∗ 𝑊𝑘]

𝑁

𝑘=1

 

Hodnoty k dosazení máme již nachystané. K dosazení hodnocení spokojenosti k-té 

oblasti u j-tého zákazníka použijeme tabulku č. 6, kde je spokojenost, kterou zákazníci 

přiřadili dané oblasti, vyznačena zelenou barvou. Důležitosti vah daných oblastí pro naše 

4 vzorové zákazníky máme uvedeny v tabulce č. 7. 
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Tabulka č. 8: Jednotlivé indexy spokojenosti čtyř vzorových zákazníků 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V tabulce č. 8 máme uvedeny výpočty jednotlivých indexů spokojeností u našich čtyř 

vzorových zákazníků. Hodnoty ve sloupci mají uvedeny pouze tři desetinná místa, součet 

hodnot počítá se všemi desetinnými místy hodnot nad ním. Poslední řádek nám ukazuje 

index spokojenosti zákazníka v %. 

Po sečtení všech 97 jednotlivých indexů spokojenosti a následného zprůměrování nám 

vyjde, že index spokojenosti zákazníků All Inclusive Estates s.r.o. je 94,9 %. 

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza se skládá ze dvou částí. První část zahrnuje analýzu vnějšího prostředí 

společnosti a druhá část zahrnuje analýzu vnitřního prostředí společnosti. Analýzu jsem 

provedla na základě dotazování a interních zdrojů sekundárních dat společnosti během 

mého působení v realitní kanceláři All Inclusive Estates s.r.o. 
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 2.5.1 Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí znamená nalézt možné příležitosti a hrozby pro podnik. 

Příležitosti 

• stěhování lidí do města Brna za prací 

• nárůst počtu obyvatel 

• nové mezinárodní obchody 

Hrozby 

• ztráta zákazníka 

• nepříznivé podmínky bank a spořitelen 

• posílení konkurence 

• nárůst fixních nákladů 

• změna legislativy 

 2.5.2 Analýza vnitřního prostředí 

Analýzou vnitřního prostředí získáme přehled o silných a slabých stránkách podniku. 

Silné stránky 

• poskytování komplexních služeb 

• spolupráce s jinými realitními kancelářemi 

• osobní přístup ke klientům 

• soutěže pro klienty 

• event marketing 

Slabé stránky 

• nedostatečná propagace kanceláře  

• webové stránky sítě Century 21 

• jedno klientské centrum 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce se budu zabývat návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků 

realitní kanceláře All Inclusive Estates s.r.o., které budou vycházet ze zpracované analýzy 

současného stavu v předchozí kapitole. 

Z provedené analýzy můžeme vidět, že zákazníci, kteří odpověděli na zaslaný dotazník, 

hodnotili realitní kancelář vcelku kladně. Podařilo se nám ale najít pár oblastí, které by 

stály za to zlepšit. Mým cílem je tedy se nad těmito oblastmi zamyslet tak, aby se jejich 

vylepšením zvýšila spokojenost prodávajících/pronajímatelů nemovitostí ve společnosti 

All Inclusive Estates s.r.o. 

3.1 Přístup makléře a jeho komunikace se zákazníkem 

Celkový přístup makléře a jeho komunikace se zákazníkem jsou dvě oblasti, které 

respondenti hodnotili nižší spokojeností a vyšší důležitostí. Je nutné se tedy na tyto oblasti 

zaměřit a zlepšit je.  

 3.1.1 Hlídání zasílání reportingu 

Z mého pozorování jsem často narážela na makléře, kteří jsou stále zaneprázdnění a 

nedávají zpětnou vazbu prodávajícímu/pronajímateli nemovitosti o tom, v jakém je 

prodej/pronájem aktuálním stádiu a nemůžeme se pak divit, že prodávající/pronajímatel 

je naštvaný a myslí si, že makléř si vezme peníze v podstatě za nic, přitom dělá vše pro 

to, aby se daná nemovitost prodala/pronajala. 

Navrhuji tedy pro zlepšení komunikace mezi makléřem a prodávajícím/pronajímatelem, 

aby makléři zasílali asistentkám kanceláře kopie e-mailových zpráv, jejichž obsahem je 

reporting. Tento informativní e-mail o tom, kolik měl makléř prohlídek na dané 

nemovitosti, kolik jich má domluveno, jak to celé probíhalo, zda je nějaký vážný zájemce, 

případné informace o úpravě inzerátu, jeho exportu, topování a dalších věcech, by měl 

makléř poslat minimálně jednou týdně. Nebyl by stanoven den, ve kterém mají všichni 

makléři zaslat reporting, ale každé pondělí proběhne kontrola tabulky asistentkou 

kanceláře a v případě, že daný makléř nebude mít splněno, zašle se jeho jméno vedení 

kanceláře. Tato tabulka by byla velice jednoduchá a její návrh můžete vidět na obrázku 

č. 4. 
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Obrázek č. 4: Návrh tabulky pro hlídání reportingu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V prvním sloupci by byly uvedeny jména makléřů v abecedním pořadí seřazeny podle 

příjmení. Na obrázku č. 4 jsou v prvním sloupci místo jmen uvedeny čísla. Druhý sloupec 

by obsahoval datum, kdy daný makléř zaslal reporting klientovi a ve třetím sloupci by se 

pomocí funkce KDYŽ nastavilo, že pokud bude řádek ve druhém sloupci obsahovat 

pomlčku, pak se automaticky doplní do třetího sloupce slovo NE a pokud bude řádek ve 

druhém sloupci obsahovat datum, potom se ve třetím sloupci objeví slovo ANO. Tento 

sloupec slouží pro rychlou orientaci například při filtrování toho, kdo zasílání reportingu 

neprovádí. Do čtvrtého sloupce s názvem Kontrola dne se zapíše datum, kdy asistentka 

kanceláře provedla kontrolu. Asistentky realitní kanceláře All Inclusive Estates s.r.o. mají 

své denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní aktivity. Tato kontrola by se tedy zařadila mezi 

týdenní aktivity a vložila by se mezi události v google kalendáři vždy na pondělí. 

V případě, že makléř nepošle reporting bude mu udělena pokuta ve výši 500 Kč. Výjimka 

nastává v případě, že se makléř předem omluví, že reporting nepošle a uvede i důvod, 

proč reporting nezašle. 
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 3.1.2 Školení pro makléře 

Jelikož jsou makléři v realitní kanceláři All Inclusive Estates s.r.o. velmi zaneprázdnění 

a často si stěžují, že nic nestíhají, což se odráží v komunikaci se zákazníkem, tak navrhuji 

absolvování dvou školení. 

Time management 

Jedním ze školení, které pro realitní kancelář doporučuji, je absolvování dvoudenního 

kurzu time managementu nabízeného počítačovou školou Gopas. Cena kurzu je 17 200 

Kč a v ceně jsou zahrnuty i materiály. Mezi přínosy, které by absolvování školení mělo 

zajistit, patří zvýšení vlastní produktivity, snížení stresu z přetíženosti, možnost vytvořit 

si vlastní podpůrný systém a možnost aplikace principů v každodenním životě. 

Tento kurz by mohl navštívit jeden dobrovolník z kanceláře nebo jednatel firmy. 

V realitní kanceláři All Inclusive Estates s.r.o. jsou jedinci, kteří rádi investují do svého 

osobního rozvoje, a proto si myslím, že by této nabídky někdo rád využil. Kurz se koná i 

v Brně, takže by daný jedinec nemusel ani nijak daleko jezdit. Školení by zaplatila 

kancelář s tím, že po školení si připraví osoba, která školením prošla prezentaci na téma 

time managementu a přednese, co se v kurzu naučil. Tato prezentace by byla vhodná 

například místo týdenní porady, které kancelář pořádá. Výsledkem této prezentace bude 

předání informací z absolvovaného školení ostatním makléřům, kteří tímto budou moci 

umět lépe pracovat se svým časem. Z ekonomického hlediska je absolvování tohoto kurzu 

jedním jedincem, který následně přednese získané informace z kurzu ostatním, finančně 

nenáročným návrhem na zlepšení. 

Profesionální péče o zákazníka 

Druhým školením, které navrhuji absolvovat opět jednomu dobrovolníkovi či jednateli 

realitní kanceláře All Inclusive Estates s.r.o., je jednodenní kurz s názvem Profesionální 

péče o zákazníky nabízeného vzdělávacím centrem ACZ. Cena kurzu je 2 299 Kč a koná 

se v Praze. V ceně kurzu jsou opět zahrnuty i materiály. Účastník tohoto kurzu se dozví 

něco o komunikaci se zákazníky, která je klíčová v péči o zákazníky, jak rychle rozpoznat 

osobnostní styl zákazníka, jak jednat se zákazníky různých osobnostních typů, jak nejlépe 

zvládat stížnosti a mnoho dalšího. 
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Kancelář by účastníkovi zaplatila zmiňovaný kurz a k tomu i cestu tam a zpět. Proplacení 

pohonných hmot v tomto případě bude v kalkulaci všech návrhů na zvýšení spokojenosti 

prodávajících/pronajímatelů připočtena k ceně tohoto kurzu ve výši 1 000 Kč. Výše 

zmíněná kalkulace se nachází v kapitole 3.5. Konec kurzu je kolem třetí hodiny 

odpolední, a proto není nutné účastníkovi proplácet i přenocování v hotelu. Podmínkou 

by bylo opět vypracovat po absolvování kurzu prezentaci a přednést místo týdenní 

porady, co se daný jedinec v kurzu naučil. Tak jako u předešlého školení je absolvování 

tohoto školení jedním jedincem finančně nenáročné pro realitní kancelář, a přitom může 

být v budoucnosti velice výnosné. Je to z toho důvodu, že za cenu jednoho školení, jehož 

náplň bude přednesena ostatním makléřům, budou ostatní schopni lépe komunikovat se 

zákazníky a tím se zvýší jejich spokojenost v této oblasti. 

 3.1.3 Event marketing 

Realitní kancelář All Inclusive Estates s.r.o. občas pořádá akce pro klienty a určitě 

doporučuji, aby v tomto tato realitní kancelář dále pokračovala a nějakou akci pro klienty 

pořádala minimálně jednou ročně. Návrhem na zvýšení spokojenosti zákazníků v tomto 

případě je zavedení pravidelných každoročních akcí místo nahodilých setkání s klienty 

jednou za tři roky. 

Akce pro klienty tohoto typu je nejlepší plánovat dopředu a neřešit důležité záležitosti na 

poslední chvíli. Z tohoto důvodu jsem již nyní zjišťovala ceny, za které se bude moci 

uspořádat večer pro 50 klientů. Pozvaný klient si s sebou může vzít jednu osobu jako 

doprovod. Poptávaný podnik má vzadu velký venkovní salón pro firemní, narozeninové 

a další typy oslav. Pro klienty bude přichystané grilování a míchané drinky. Navíc si 

mohou klienti přivést i děti, jelikož součástí salónu je malé fotbalové a dětské hřiště. 

Každý makléř pozve pár svých klientů, které již zná lépe, protože tato akce bude spíše 

uvolněnějšího rázu. Nápoje, které budou pořízené a přichystané, budou pro klienty 

zdarma. Potom si klienti další drinky hradí již ze svého a musí využít bar mimo salón. Na 

této akci se budou moci klienti zapojit do soutěže o poukaz do wellness centra pro dvě 

osoby. Na závěr večera bude vítěz vylosován a bude mu předán zmíněný poukaz. Tato 

akce by stála okolo 65 000 Kč. V ceně je zahrnut pronájem salónu, veškeré jídlo, 

alkoholické i nealkoholické nápoje, poukaz do wellness centra pro dvě osoby a peníze, 

které budou vyplaceny třem brigádnicím obsluhující klienty během večera. 
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3.2 Rychlost prodeje/pronájmu nemovitosti 

Rychlost prodeje/pronájmu nemovitosti je jednou z dalších oblastí, na kterou je potřeba 

se zaměřit. Zákazníci ovšem dobře hodnotili cenu, za kterou nemovitost prodali či 

pronajali. Zdá se tedy, že za cenu vyššího zisku z prodeje či pronájmu nemovitosti trpí 

rychlost prodeje či pronájmu nemovitosti. V kanceláři se potýkáme se zákazníky, kteří na 

prodej spěchají, ale realitní kancelář nechce prodávat/pronajímat danou nemovitost pod 

cenou. Na začátku prodeje/pronájmu se cena nastřelí výše a až po nějaké době inzerce se 

postupně snižuje. V dnešní době je situace taková, že ceny nemovitostí stále mírně 

stoupají a potencionální kupci mnohdy čekají, zda se situace již neobrátí. 

 3.2.1 Hlídání poptávek 

S poptávkami se v této kanceláři nezachází nejlépe. Nevěnuje se jim taková pozornost, 

jakou by si zasloužily. Pokud se někdo zastaví v klientském centru nebo tam zavolá s tím, 

že hledá pronájem či chce zakoupit nějakou nemovitost, tak si většinou sedne s makléřem 

a ten sepíše jeho požadavky. Potom se klient zadá do systému a chodí mu na e-mail naše 

nově nabrané nemovitosti a vyfiltrované nabídky nemovitostí dle jeho požadavků 

z nejmenovaného inzertního serveru. Na firemní e-mail chodí kanceláři spoustu dalších 

poptávek po nemovitostech v Brně a blízkém okolí z inzertních a jiných serverů, které se 

ale nechávají ležet ladem. 

Navrhuji tedy, aby se nyní začal brát zřetel na tyto poptávky a pokud by některá 

nemovitost nabraná realitní kanceláří All Inclusive Estates s.r.o. vyhovovala z větší části 

požadavkům poptávajícího, tak by mu byly zaslány podrobnější informace o této 

nemovitosti. 

Jsou dvě řešení této situace. Poptávky chodí na e-mail kanceláře, který mají pod kontrolou 

asistentky. Mají plnohodnotnou pracovní náplň, a proto si myslím, že ačkoliv mají jistý 

přehled o aktuálních nemovitostech k prodeji či pronájmu, bylo by pro ně časově náročné 

vyhledávat, jestli nějaká nabraná nemovitost realitní kanceláře vyhovuje požadavkům 

poptávajícího. Druhý návrh zahrnuje také spolupráci asistentek, ale není pro ně tak časově 

náročná. Spočívá v přeposlání poptávky do společného chatu kanceláře. Tento chat je 

hlavním každodenním komunikačním kanálem mezi všemi v kanceláři. Záleželo by tedy 

na tom, zda by makléři těmto zaslaným zprávám věnovali pozornost. Obě dvě varianty 
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jsou finančně velice nenáročné, protože nic nestojí a zavedením jedné z těchto variant 

může kanceláři přinést rychleji prodané/pronajaté nemovitosti, spokojeného 

prodávajícího/pronajímatele a také kupujícího/nájemníka. 

 3.2.2 360° fotografie 

I když nám analýza ukázala, že příprava nemovitosti na focení a samostatný akt focení 

s následnou úpravou pořízených fotografií je zákazníky považována za něco, s čím jsou 

sice spokojeni, ale nepřikládají těmto oblastem příliš velkou důležitost, stojím si za tím, 

že tyto poskytované služby přispívají k rychlejšímu prodeji/pronájmu nemovitosti. Na 

základě hezkých fotografií se ozývá více zájemců, kteří si chtějí sjednat s makléřem 

prohlídku nemovitosti. 

360° fotografie jsou věcí, která se na českém trhu s nemovitostmi již začíná používat. Je 

to opět služba navíc, která může potěšit prodávajícího/pronajímatele a taky může přispět 

k rychlejšímu prodeji/pronájmu nemovitosti. Na základě spolupráce s inzertním serverem 

a prodejcem výpočetní techniky a elektroniky jsem pro realitní kancelář All Inclusive 

Estates s.r.o. vybrala 360° panoramatickou kameru Mi Sphere. Tato kamera má 

širokoúhlý objektiv, který eliminuje mrtvé úhly. Skládá se ze dvou 190° širokoúhlých 

rybích čoček a také obsahuje dva senzory, které jsou velmi citlivé vůči světlu. Náklady 

na pořízení této 360° kamery činí 8 500 Kč. Díky výše uvedené spolupráci jsem ujištěna, 

že pořízení fotografií touto kamerou nebude dělat problémy při jejich nahrání na větší 

inzertní servery. 

 3.2.3 Použití vůní 

Čich je smyslem člověka, který může hrát výraznou roli při prováděných prohlídkách 

nemovitostí. V realitní kanceláři All Inclusive Estates s.r.o. je k dispozici pár vůní, které 

se ale většinou nevyužívají a když si je někdo vypůjčí, tak je také většinou nevrátí zpět. 

Během mého působení v této realitní kanceláři jsem zavedla seznam, kam každý makléř 

napíše, kterou vůni si vypůjčil, den vypůjčení a svoje jméno. Návratnost vůní se rychle 

zvýšila a nyní je čas pro dokoupení nových vůní, aby měli makléři širší spektrum pro 

výběr vhodné vůně. Výběr vůně závisí na druhu nemovitosti a také na jejím okolí. Pro 

dřevostavbu u lesa vybereme například vůni borovice. Přikláním se k tomu, aby kancelář 

investovala do vůní a každému makléři pořídila jednu vůni co možná nejvíce univerzální, 
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kterou budou mít makléři stále ve svém kufru auta a v případě, že si nestihnou vůni 

vyzvednout nebo si ji zapomenou v kanceláři vzít, tak by měli jednu vždy po ruce. Do 

kanceláře by se dokoupilo minimálně pět odlišných vůní. Jejich výběr bude záviset na 

vedení realitní kanceláře anebo se o vůních mohou makléři pobavit na poradě a zároveň 

hlasováním určit, které vůně se koupí. Mělo by se jednat o jednoduché a snadno 

identifikovatelné vůně jako například pomeranč či vanilka. Základem je to s vůní 

nepřehnat a navodit příjemnou atmosféru při provádění klienta nemovitostí. Nemovitost 

nemusí být bez chyby, podněcující argumenty makléře ke koupi dané nemovitosti také ne 

a v tomto případě může hrát vůně významnou roli při rozhodnutích klienta. Z tohoto 

důvodu se domnívám, že by zavedení pravidelného používání vůní mohlo zvýšit rychlost 

prodeje či pronájmu nemovitostí. Je tedy potřeba dokoupit 24 kusů vůní, kde každá by 

byla pro jednoho makléře a k tomu ještě dalších 5 kusů vůní, které by byly k dispozici 

všem makléřům. Životnost vůní, které by byly k dispozici všem makléřům, odhaduji 

maximálně na 2 měsíce. U vůní, které by měli makléři u sebe, odhaduji životnost přibližně 

na 5 měsíců. V tabulce č. 9 je uvedena přibližná cena za 63 kusů vůní, které by měli 

makléři spotřebovat za půl roku. 

 3.2.4 Nový web 

Dalším návrhem na zlepšení, který by mohl zvýšit spokojenost zákazníků a také rychlost 

prodeje/pronájmu nemovitosti je tvorba nového webu. Nyní existuje v rámci celé české 

sítě Century 21 web pro všechny realitní kanceláře. Je velice nepřehledný, často v něm 

chybí kompletní informace, design webových stránek je zastaralý a obsahuje dva 

vyhledávače na hlavní straně, podle kterých zákazníci nemohou vyhledat informace 

v rámci celého webu. Na žádosti o opravu nedostatků mi nebylo odpovězeno a ani 

vyhověno, a proto tedy navrhuji tvorbu vlastního webu realitní kanceláře All Inclusive 

Estates s.r.o. 

Web by obsahoval hlavní nabídku, z nichž jedna položka by po rozkliknutí obsahovala 

popis toho, kdo jsou a popis služeb realitní kanceláře. Další položka z hlavní nabídky by 

byla určena pro vložení referencí realitní kanceláře, tzn. prodané/pronajaté nemovitosti a 

slovní ohodnocení od klientů. Dále by v hlavní nabídce byla položka, pod kterou by se 

skrývala aktuální nabídka nemovitostí, další položka v hlavní nabídce by odkazovala na 

seznam našich makléřů a poslední položka by odkazovala na kontakt na realitní kancelář. 
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Návštěvníci webu by se zde mohli registrovat do přednostních nabídek, které chodí 

zájemcům o nějakou nemovitost e-mailem o den dříve, než jde nemovitost do inzerce a 

také by mohli touto cestou požádat o ocenění své nemovitosti zdarma. Na základě 

konzultace s firmou, která se zabývá tvorbou webových stránek, jsem se dozvěděla cenu, 

za kterou by nám tato firma nový web dle našich představ vytvořila. Jedná se o přibližnou 

sumu ve výši 50.000 Kč. Tento web by byl vytvořen tak, aby si ho mohla již firma dále 

upravovat sama. O web by se staral jednatel realitní kanceláře, který je vystudovaný 

v oblasti informatiky, spolu s programátory, IT techniky a grafiky, se kterými realitní 

kancelář doposud pracovala na různých projektech, týkajících se marketingu. 

 3.2.5 Behaviorální reklama 

Tento návrh souvisí s předešlým návrhem na zvýšení spokojenosti zákazníků a to 

konkrétně s tvorbou nového webu. Behaviorální reklama by fungovala tak, že po 

navštívení webu realitní kanceláře All Inclusive Esteates s.r.o., se bude při dalším užívání 

internetu uživateli zobrazovat reklama na realitní kancelář různých typů. Například když 

si návštěvník webu bude prohlížet byty k prodeji, tak se mu potom bude objevovat 

reklama na byty k prodeji realitní kanceláře. Tato reklama může přilákat kupce i jedince, 

kteří chtějí nějakou nemovitost prodat či pronajmout. Cena této reklamy je velice 

variabilní v závislosti na tom, co přesně reklama má obsahovat a podle kterých kritérií se 

bude zobrazovat. Některé firmy měsíčně investují do této reklamy v řádech tisíců a jiné 

v řádech několika stovek korun českých. Registrace je u nejmenované společnosti zdarma 

a pro začátek by realitní kanceláři jistě stačilo investovat 800 Kč/měsíc. Z tohoto důvodu 

bude v kalkulaci v kapitole 3.5 zahrnuta částka za rok, která při měsíční odváděné částce 

ve výši 800 Kč dohromady dělá 9 600 Kč. Po roce již bude schopna realitní kancelář 

objektivně vyhodnotit, zda tato reklama je užitečná či nikoliv. 

3.3 Právní služby 

Oblast právních služeb vyšla v modelu důležitost - spokojenost nejhůře, jelikož 

respondenti právní služby ohodnotili vysokou důležitostí a nižší spokojeností než ostatní 

zkoumané oblasti. Z tohoto důvodu je tedy nutné se na tuto oblast zaměřit a navrhnout 

možná řešení. Realitní kancelář All Inclusive Estates s.r.o. spolupracuje s jednou 

advokátní kanceláří, která se skládá ze dvou právniček a jednoho jejich asistenta. Makléři 
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mohou spolupracovat i s jinými právníky, pokud chtějí, ale dle mého pozorování většina 

makléřů využívá služeb pouze této jedné advokátní kanceláře.  

 3.3.1 Komunikace 

Makléři se setkávají s těmito dvěma právničkami, pokud se podepisuje kupní smlouva 

nebo pokud jim je potřeba dovézt nějaké důležité dokumenty jako například nabývací 

tituly či mnohostránkové výpisy z katastru nemovitostí. Převážně mezi sebou však 

komunikují spíše telefonicky. Nastává zde tedy problém, kdy vytížení makléři neznalí 

plně právních záležitostí přesně neví, co klientům odpovědět na jejich specifické otázky, 

s právničkami se setkávají velmi málo a telefonicky se nahání obě dvě strany celý den. 

Klient tedy čeká někdy až příliš dlouho, než mu makléř sdělí odpověď na jeho dříve 

položenou otázku. V tomto případě zde opět vázne komunikace, která potřebuje vylepšit. 

Doporučuji situaci nyní řešit pouze rozmluvou s právničkami o tom, že klienti právní 

služby berou jako velmi důležitou složku při prodeji či pronájmu nemovitosti a nejsou 

s ní plně spokojeni, a proto je potřeba, aby s klienty více hovořili o věcech, které 

právníkům jsou možná zcela jasné a berou je za samozřejmé, ale pro obyčejné lidi to 

samozřejmé není. Nastávají totiž často případy, kdy se nějaký úkon na úřadech zdrží či 

se vyskytne nějaký problém, který není lehké vyřešit a v těchto případech je dvojnásob 

důležité, aby se ze strany právniček, se kterými realitní kancelář All Inclusive Estates 

s.r.o. spolupracuje, klientům dostalo vysvětlení v takovém rozsahu, aby ho byli schopni 

klienti plně pochopit. Je tedy jasné, že když se objeví nějaký zádrhel na úřadech, který 

nelze hned vyřešit a hledají se různá řešení problému, tak klient může dát nižší 

spokojenost, za což ale právničky mnohdy vůbec nemohou. Dále realitní kanceláři 

doporučuji, aby si zvala právničky na své týdenní porady v případě, že se v zákoně objeví 

novinky týkající se realit anebo mohou tyto novinky či změny nějakým způsobem ovlivnit 

realitní činnost v průběhu obchodu. Právničky by makléřům odprezentovaly tyto novinky 

či změny a makléři by se jich rovnou mohli ptát na své otázky, které se nebudou muset 

nutně týkat pouze probíraného tématu. Těchto porad by během roku nebylo mnoho, ale i 

přes to mohou přispět ke zprůchodnění komunikace mezi makléři a zmíněnými 

právničkami. Právničky s těmito poradami souhlasí, protože jim to může ušetřit čas, který 

by věnovaly dlouhému telefonování s jednotlivými makléři na stejné téma. Takto se 

informace dostanou ve stejný čas všem účastníkům porad. 
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3.4 Dotazníkové šetření 

Doporučuji realitní kanceláři All Inclusive Estates, aby v dotazníkovém šetření dále 

pokračovala a mohla porovnávat jisté ukazatale v čase. Proč toto doporučuji, si 

vysvětlíme nyní na zkoumaném CSI v rámci dotazníku. Index spokojenosti zákazníků 

realitní kanceláře All Inclusive Estates s.r.o. po provedených výpočtech, které je možno 

si prohlédnout v analytické části mé bakalářské práce, vyšel ve výši 94,9 %. Tento 

výsledek se sice zdá uspokojivý, ale nemáme ho možnost porovnat s dalšími výsledky 

z předešlých let, protože tato realitní kancelář index spokojenosti zákazníků nikdy 

nezkoumala. Nevíme tedy zda se CSI zvyšuje či snižuje. Z tohoto důvodu navrhuji, aby 

realitní kancelář každoročně zkoumala index spokojenosti zákazníků v rámci 

dotazníkového šetření a výsledky indexů spokojenosti zákazníků porovnávala mezi 

sebou. Dotazníky by se opět odesílaly e-mailem a to v blízké době od ukončení obchodu. 

Tento e-mail by odesílali klientům makléři a analýzu odpovědí by prováděly asistentky 

kanceláře. Výsledky dotazníku zajistí podniku pevný základ pro rozmýšlení nad tím, jak 

zvýšit spokojenost zákazníků. 

3.5 Kalkulace nákladů na realizaci navrhovaných změn 

V této části provedeme kalkulaci nákladů na provedení navrhovaných změn. Tabulka č. 

9 obsahuje všechny výše uvedené návrhy řešení, které by měly zvýšit spokojenost 

prodávajících/pronajímatelů nemovitostí a jejich přibližnou pořizovací cenu. Ceny jsou 

v některých oblastech spíše orientační. 

Tabulka č. 9: Kalkulace nákladů na realizaci návrhů  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

NÁVRH 

CENA 

POŘÍZENÍ 

VČETNĚ DPH 

1. Hlídání zasílání reportingu 0 Kč 

2. Školení time management 17 200 Kč 

3. Školení profesionální péče o zákazníka + proplacení cesty 3 299 Kč 

4. Event marketing 65 000 Kč 

5. Hlídání poptávek 0 Kč 
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6. 360° kamera 8 500 Kč 

7. Vůně 6 300 Kč 

8. Nový web 50 000 Kč 

9. Behaviorální reklama 9 600 Kč 

10. Právní služby 0 Kč 

11. Dotazníkové šetření 0 Kč 

CELKEM 169 899 Kč 

 

3.6 Kalkulace výnosů po realizaci navrhovaných změn 

Po realizaci všech navrhovaných změn by se měla minimálně udržet úroveň spokojenosti 

zákazníků, která je již podle výpočtu CSI dost vysoká. Spokojenost zákazníků se však 

ještě může i zvýšit, což přinese více kladných recenzí na facebookových stránkách realitní 

kanceláře, na webové stránce firmy.cz a novém webu realitní kanceláře. Díky těmto 

recenzím budou přicházet nebo volat do klientského centra noví zákazníci, kteří chtějí 

prodávat či pronajímat nějakou nemovitost a budou chtít využít služeb realitní kanceláře 

All Inclusive Estates, s.r.o. Dále by se měl zvýšit počet nově příchozích klientů, kteří 

přijdou na doporučení od stávajících klientů. Zvýší se tak celkové povědomí o firmě, 

které bude generovat stále nové zákazníky, kteří budou chtít zprostředkovat prodej či 

pronájem nemovitosti přes tuto realitní kancelář. Díky tomuto se bude moci realitní 

kancelář pyšnit širší nabídkou nemovitostí k prodeji a pronájmu. 

Předpokládám, že realizace navrhnutých změn přiláká 4 nové zákazníky měsíčně, z nichž 

2 zákazníci budou chtít prodat a 2 budou chtít pronajmout svoji nemovitost. Provize 

z prodejů nemovitostí je standardně ve výši 5 % z prodejní ceny nemovitosti. Provize 

z pronájmů nemovitostí jsou obvykle ve výši jednoho nájmu. Celkovou provizi z prodejů 

těchto dvou nově nabraných nemovitostí v prvním měsíci odhaduji na 300 000 Kč. 

Celkovou provizi z pronájmů dvou nově nabraných nemovitostí v prvním měsíci 

odhaduji na 35 000 Kč. Čistá provize je provize, od které jsou odečteny transakční 

náklady. Pod těmito transakčními náklady si můžeme představit například odměnu 

právníkovi. Předpokládáme, že tyto náklady činí 20 % z celkové provize. Z této čisté 

provize makléř dostane 50 %. Druhá část čisté provize jde přímo kanceláři. 
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Tabulka č. 10: Výpočet provize pro realitní kancelář za nemovitosti nabrané v 1. měsíci 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Nemovitosti Celková provize Čistá provize 
Provize realitní 

kanceláře 

2x pronájem 35 000 Kč 28 000 Kč 14 000 Kč 

2x prodej 300 000 Kč 240 000 Kč 120 000 Kč 

Celkem 335 000 Kč 268 000 Kč 134 000 Kč 

 

Z tabulky č. 10 vidíme, jaké budou finanční přínosy pro realitní kancelář po prodaných a 

pronajatých nemovitostech, které byly nabrané v prvním měsíci v důsledku zvýšení 

spokojenosti prodávajících a pronajímatelů nemovitostí. 

Předpokládám, že kupec prodávaných nemovitostí se najde za 8 týdnů od začátku inzerce 

a nájemníci k nemovitostem k pronájmu se objeví za 4 týdny od začátku inzerce 

nemovitosti. Dále předpokládám, že k inzerci dojde týden po nabrání těchto nemovitostí. 

Celkově tedy prodej nemovitostí od samotného začátku po zakončení prodeje platbou 

provedenou kupujícím bude dle mých odhadů trvat 17 týdnů a pronájem nemovitostí od 

samého začátku po zakončení pronájmu platbou nájemníka bude trvat 7 týdnů. 

Předpokládám, že se zavedení navrhnutých změn projeví po 16 týdnech od jejich 

zavedení. Těchto 16 týdnů odečtu od celkového počtu týdnů, které má rok. Získám tím 

36 týdnů, za které se stihnou prodat 4 nemovitosti a pronajme se 10 nemovitostí, které 

realitní kancelář nabrala díky navrhnutým změnám. Na základě těchto informací tedy 

počítám s tím, že realitní kanceláři za rok tyto návrhy na zlepšení přinesou celkem částku 

ve výši 310 000 Kč. Pokud podělíme částku celkové investice, která je součástí tabulky 

č. 9, vypočítanou částkou 310 000 Kč, vyjde nám, že se nám tato investice navrátí 

přibližně za 6,5 měsíce. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce, která je vypracovaná na téma výzkum spokojenosti 

zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení, bylo zjistit různými metodami úroveň 

spokojenosti zákazníků společnosti All Inclusive Estates, s.r.o., která se zabývá 

zprostředkováním prodejů a pronájmů nemovitostí. K této hlavní činnosti zajišťuje 

klientům i další doprovodné služby, které se zprostředkováním obchodu tohoto typu 

souvisí. Cílem také bylo pomoci této společnosti s dalšími rozhodnutími při zlepšování 

úrovně spokojenosti zákazníků.  

První část bakalářské práce je část teoretická, kde uvádím důležité pojmy pro pochopení 

celé tématiky. Z uvedené teorie vycházím při zpracování analýzy v druhé analytické části 

bakalářské práce. 

Hlavní náplní druhé části bakalářské práce je analýza současného stavu podniku. Na 

začátku analytické části představuji společnost, se kterou jsem během zpracovávání 

bakalářské práce spolupracovala. Analýzu současného stavu podniku provádím za 

pomoci dotazníkového šetření. Dotazník, který se skládal z 21 otázek, byl zaslán celé 

databázi klientů, kterou jsem měla k dispozici. Ze získaných odpovědí z dotazníku jsme 

se nejprve dozvěděli, že zákazníky realitní kanceláře jsou především osoby ve věku od 

31 do 60 let, které jsou buď ve svazku manželském nebo jsou rozvedené. Dále se jedná 

především o zákazníky se středoškolským vzděláním, které již před prodejem či 

pronájmem své nemovitosti znali makléře realitní kanceláře All Inclusive Estates s.r.o. 

Z odpovědí také vyplynulo, že zákazníci dobře hodnotí rychlost a vstřícnost vyřízení 

jejich požadavků a zároveň i celkový průběh prodeje či pronájmu své nemovitosti. 

Přibližně 40% respondentů by se na realitní kancelář stoprocentně obrátilo v případě 

dalšího prodeje či pronájmu nemovitosti a také přibližně 40 % dotázaných označilo 

nejvyšší možné hodnocení u otázky, která zjišťovala, do jaké míry realitní kancelář 

naplnila jejich očekávání. Pokud by byla možnost vrátit se zpět na začátek obchodu, tak 

více jak polovina dotázaných by si určitě nevybrala jiného makléře této realitní kanceláře. 

V analytické části jsem dále využila metodu Net Promoter Score. Výsledek, ke kterému 

jsem došla na základě této metody, lze zařadit do kategorie, která je označována za 

dobrou. Díky modelu důležitost-spokojenost jsem odhalila oblasti, které je potřeba 

v realitní kanceláři zlepšit. Mezi tyto oblasti patří komunikace makléře 
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s prodávajícím/pronajímatelem nemovitosti, celkový přístup makléře, právní služby a 

rychlost prodeje/pronájmu nemovitosti. Na základě sémantického diferenciálu jsem se 

dozvěděla, že dotázaní vidí realitní kancelář All Inclusive Estates s.r.o. především jako 

moderní a přátelskou. K analýze spokojenosti zákazníků jsem také použila výpočet 

indexu spokojenosti zákazníka, který vyšel ve výši 94,9 %.   

V poslední části bakalářské práce jsem na základě výsledků z analytické části předložila 

návrhy a doporučení pro společnost All Inclusive Estates, s.r.o., které by v budoucnosti 

měly zvýšit celkovou spokojenost zákazníků. První oblastí, kterou je potřeba v realitní 

kanceláři zlepšit, je přístup makléře a jeho komunikace s prodávajícími/pronajímateli 

nemovitostí. Jako návrhy na zlepšení této oblasti jsem navrhla finančně nenáročné hlídání 

zasílání reportingu, pořádání akcí pro klienty a absolvování školení na téma time 

management a profesionální přístup k zákazníkovi. Druhá oblast, která je zapotřebí 

zlepšit, je rychlost prodejů/pronájmů nemovitostí. Tuto oblast navrhuji zlepšit za pomoci 

hlídání příchozích poptávek, použití vůní při prohlídkách nemovitostí, tvorby 360° 

fotografií, nového webu a behaviorální reklamy. Právní služby jsou další oblastí, jejíž 

úroveň by se měla zvýšit. Pro její zlepšení jsem navrhla nejdříve rozmluvu s právničkami 

o tom, aby prodávající/pronajímatele nemovitostí více informovaly do hloubky o stavech, 

ve kterých se momentálně nachází jejich nemovitosti. Dále jsem navrhla zavést setkání 

právniček s makléři během porad v případě, že změna zákona ovlivní nějakým způsobem 

realitní činnost. Na závěr jsem uvedla, že by realitní kancelář měla pokračovat 

v dotazníkovém šetření, aby mohla výsledky porovnávat v čase. Náklady na realizaci 

všech výše uvedených návrhů vychází ve výši 169 899 Kč. Přínosem pro realitní kancelář 

budou po provedení návrhů noví zákazníci, kteří budou chtít prostřednictvím této realitní 

kanceláře prodat nebo pronajmout svoji nemovitost. Dle odhadu by se investice na 

provedení změn měla realitní kanceláři vrátit zhruba za 6,5 měsíce. 

Věřím, že mnou předložené návrhy obsažené v této bakalářské práci pomohou realitní 

kanceláři All Inclusive Estates s.r.o. ke zvýšení spokojenosti zákazníků a budou pro tento 

podnik přínosem. 
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