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ABSTRAKT 

Bakalářská práce pojednává o měření spokojenosti zákazníka v oblasti managementu kvality. 

Teoretická část se zabývá spokojeností zákazníka a je zde rozebrána metodika jejího měření. 

Praktická část popisuje aktuální měření spokojenosti zákazníka ve firmě Tawesco s.r.o., 

Kopřivnice. Cílem je vyhodnotit současný stav a následně doporučit možné opatření pro 

zlepšení managementu kvality v oblasti spokojenosti zákazníka, což je zpracováno následovně.  

Práce je především zaměřena na úpravy formální stránky dotazníku, doporučení 

vztahující se k navýšení odezvy respondentů a zefektivnění procesu dotazování. Veškeré 

návrhy změn jsou vypracovány na základě rozboru současného firemního dotazníku a 

zhodnocení dat měření spokojenosti zákazníků z let 2017-2019. Jednotlivá doporučení by měla 

vést ke zpřesnění informací získaných od respondentů, což by mělo přispět k účinnému 

zavádění zlepšení a následnému nárustu spokojenosti zákazníka. 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the measurement of customer satisfaction in the field of quality 

management. The theoretical part contains customer satisfaction and the methodology of 

measuring customer satisfaction is analyzed. The practical part describes current measurement 

of customer satisfaction in the company Tawesco s.r.o., Kopřivnice. The aim of this work is to 

evaluate the current situation and propose recommendations for improving quality management 

in the area of customer satisfaction, which is processed as follows.  

This bachelor thesis is mainly focused on the modification of the formal side of the 

questionnaire, recommendations for increasing the response rate of respondents and 

streamlining the survey process. There are developed reccomendations for changes based on 

the analysis of the current companies questionnaire and comparability of data obtained from 

respondents from the years 2017-2019. Particular recommendations should lead to more 

accurate information obtained from customers and it ensures more effective implementation of 

improvements and subsequent increase of customer satisfaction. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Měření spokojenosti zákazníka, management kvality v oblasti spokojenosti zákazníka, 

metodika měření spokojenosti zákazníka, rešerše současného stavu, zpětná vazba, dotazníkové 

šetření, návrh opatření, proces neustálého zlepšování 

KEYWORDS 

Measurement of customer satisfaction, quality management in the field of customer 

satisfaction, the methodology of measuring customer satisfaction, search of the current state, 

feedback, questionnaire survey, proposal of measures, continuous improvement process 
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1 ÚVOD 

V dnešní dynamicky vyvíjející se době se konkurence neustále zvyšuje a vývoj vědy i techniky 

přináší nové příležitosti ke zlepšení. Pro firmy není snadné sledovat a naplňovat uvedené 

tendence. Zákazník má mnoho možností výběru dodavatele z tuzemska či zahraničí, a proto 

žádná firma nemá jistou budoucnost. Klíčovým prvkem k zajištění dlouhodobější existence je 

spokojený zákazník. Firmy musí soustavně usilovat o nabízení produktů a služeb odpovídající 

kvality za přiměřené vynaložení nákladů. Proto je třeba se zaměřit na potřeby a očekávání 

zákazníků, pružně reagovat na změny zákaznických preferencí a současně se snažit 

minimalizovat vnitřní neefektivnosti v procesech tak, aby mohly produkty a služby poskytovat 

za přijatelnou cenu. Jedině takto se jim podaří vytvořit dobrý hospodářský výsledek, který je 

potřebný pro další rozvoj. Právě výše uvedené lze považovat za důležité cíle každé současné 

prosperující moderní firmy. 

K tomu, aby firma zmíněné cíle naplnila, napomáhá měření spokojenosti zákazníka, 

které umožňuje identifikovat požadavky zákazníka a zhodnotit plnění jeho potřeb a očekávání. 

Tato bakalářská práce pojednává o měření spokojenosti zákazníka ve firmě Tawesco s.r.o., 

Kopřivnice. 
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2 VYMEZENÍ HLAVNÍCH POJMŮ 

Než bude popsána samotná metodika měření spokojenosti zákazníka, je třeba objasnit několik 

základních pojmů v oblasti managementu kvality obecně. 

2.1 Historický vývoj kvality 

Již ve starověku se lidé zabývali tím, zda jim výrobky potřebné pro život, k lovu nebo ke stavbě 

obydlí budou dobře sloužit, zda jim nástroje ušetří sílu, zda se jim budou líbit, zkrátka 

srovnávali výsledky, kterých dosáhli s předem stanovenými představami. Vůbec nejstarší 

definice pojmu „kvalita“ je přisuzována řeckému filozofovi Aristotelovi. 

Ve středověku zajišťovali dohled nad kvalitou výrobků řemeslnické cechy (později 

i manufaktury a stát) v podobě různých nařízení a pravidel. V případě prokázání vad na 

výrobcích, či vědomé šizení zákazníků, se v některých zemích usekávaly ruce či dokonce 

konaly popravy.  

S rozvojem řemeslné výroby si kvalita začala budovat svou pozici. Výhodou v dobách 

řemeslné výroby byl přímý kontakt zhotovitele se zákazníkem, který tudíž mohl do procesu 

výroby operativně zasahovat. Nevýhodou však byla nízká produktivita, což vedlo ve dvacátých 

letech dvacátého století k zavedení prvních výrobních linek. S nástupem průmyslové výroby 

přišlo několik změn, jako např. dělba práce (narušení komplexního přístupu). Z tohoto důvodu 

bylo nutno zavést průběžnou kontrolu týkající se naplnění požadovaných charakteristik 

výrobku. 

V období 2. světové války nároky na kvalitu výrazně vzrostly, což dalo za vznik 

technických norem (státních, oborových, podnikových). V této době také došlo k prvnímu 

oddělení výroby a technické kontroly ve Fordových závodech. Postupně se začali zohledňovat 

i další požadavky (kromě bezvadnosti) jako spolehlivost, úspornost, dobrá ovladatelnost nebo 

vzhled a vlivem těchto změn v nárocích se odpovědnost za kvalitu a komplexní řízení přesunulo 

k vrcholovému managementu. 

Japonci jako jedni z prvních využili veškerých přínosů a poznatků z oblasti kvality a 

zrodil se tak základ skutečných moderních systémů kvality označovaný jako Company Wide 

Quality Control (CWQC). Další vývoj vedl k prvním pokusům o totální management kvality 

(TQM), který v současné době představuje jednu ze tří základních koncepcí managementu 

kvality. V druhé polovině 20. století rovněž začaly vznikat normy stanovující požadavky 

na řízení jakosti v rámci jednotlivých výrobních odvětví. [1,3] 

V dnešní době existuje mnoho různých ustanovení požadavků na řízení kvality pro 

různé odvětví a organizace jako například AS/EN 9100 pro kosmonautiku a letectví, ISO řady 

22 000 pro výrobce potravin, norma IATF 16949, VDA 6 pro automobilový průmysl a mnoho 

dalších. 

2.2 Pojetí kvality  

Existuje mnoho přístupů jak „kvalitu“ definovat. Některé přístupy jsou dále uvedeny. 

  Juran: „Kvalita je způsobilost pro užití.“  

  Crosby: „Kvalita je shoda s požadavky.“ 

  Feigenbaum:“Kvalita je to, co za ni považuje zákazník.“ [3] 
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Nicméně jako univerzální považujeme definici z normy ČSN EN ISO 9000:2016, která 

udává: „Kvalita je stupeň naplnění požadavků souborem inherentních charakteristik objektu“, 

kde požadavek je chápán jako potřeba či očekávání, které je stanoveno spotřebitelem, závazným 

předpisem nebo se obecně předpokládá a za inherentní charakteristiky jsou považovány 

existující vlastnosti v objektu (produktu, služby apod.), které jsou pro něj typické. [2] 

Nástroje a metody kvality 

Nástroje a metody kvality jsou rozmanité postupy a techniky používané ke zmapování, 

odhadování a analyzování problémů operativního řízení kvality a jejího zlepšování. Většinou 

pomáhají uspořádat potřebné informace do logických souvislostí, seřadit je podle potřeby a 

najít mezi nimi vztah. Výsledkem je poté soubor informací, které lze použít k další analýze 

nebo mohou sloužit jako podklad k přímému rozhodnutí. [1] Řadíme zde například vývojové 

diagramy, procesní mapy (př. SIPOC), Paretovu metodu, diagram příčin a následků, PDCA, 

SWOT analýzu, PEST analýzu, Porterovu metodu, metodu FMEA a mnoho dalších. 

Analýza procesu pomocí nástrojů a metod kvality je v dnešní době často požadována 

zákazníkem, neboť dokládá to, že byl výrobek zhotoven ve stabilních výrobních podmínkách 

zabezpečující požadovaná kritéria kvality. Získané informace jsou však důležité i pro 

samotného výrobce, umožňují mu například zvolit vhodný způsob výroby daného výrobku, 

odhadnout rizika vzniku neshodných kusů, plánovat preventivní a nápravná opatření, hodnotit 

jejich účinnost atd. [7] 

2.3 Systém managementu kvality 

Systém managementu kvality je nedílnou součástí systému managementu jakékoliv organizace. 

Zahrnuje činnosti zajišťující: 

→ identifikaci cílů organizace 

→ nastavení a řízení procesů, které jsou potřebné pro poskytování hodnot a 

dosahování výsledků pro relevantní zainteresované strany 

→ určení a optimalizace zdrojů potřebných pro dosažení požadovaných výsledků jak 

organizace, tak relevantních zainteresovaných stran  

→ prostředky ke stanovení opatření řešící zamýšlené i nezamýšlené důsledky při 

poskytování produktů či služeb. [2] 

Aby byl kterýkoliv systém managementu kvality pro organizaci přínosný, musí mít 

pevně dané výchozí myšlenky a strategické zásady na nichž dále staví (zaměření na zákazníka, 

leadership, angažovanost lidí, procesní přístup, neustálé zlepšování, rozhodování na základě 

faktů, management vztahů). [11] 

Systém managementu kvality i dílčí procesy mohou být realizovány používáním cyklu 

PDCA (Demingův model), což lze sledovat na Obr. 1). 

→ P (plan) – plánuj: zahrnuje určení cílů systému managementu kvality a jeho 

procesů, stanovení zdrojů potřebných pro dosažení výsledků, které jsou v 

souladu s požadavky zákazníka a politikou firmy a identifikaci příležitostí/rizik 

→ D (do) – dělej: realizace toho, co bylo naplánováno 

→ C (check) – kontroluj: monitoring a měření procesů a výsledných produktů a 

služeb ve vztahu k cílům a požadavkům 

→ A (act) – jednej: přijímání opatření pro zlepšení podle potřeby [8] 
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Obr. 1) Procesní model systému managementu kvality [8] 

2.4 Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 

Koncepce ISO je jedním ze tří základních strategických přístupů budování a rozvoje systému 

managementu kvality, které lze sledovat na obrázku č.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2) Základní charakteristiky koncepcí systémů managementu kvality. Inspirováno 

z [4] doplněno dle [3]   
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Soudobým základem koncepce ISO je trojice mezinárodních norem, týkajících se 

managementu kvality, jimiž jsou: 

→ ČSN EN ISO 9000:2016 – Systémy managementu kvality – Základní principy a 

slovník:  

Uvádí základní termíny, definice, pojmy a stěžejní informace pro pochopení a aplikace 

zásad managementu kvality. [2] 

→ ČSN EN ISO 9001:2016 – Systémy managementu kvality – Požadavky:  

Tato norma charakterizuje zásady managementu kvality v případě, že organizace usiluje 

o schopnost poskytovat produkty a služby splňující požadavky zákazníka 

(popř. příslušných zákonů a předpisů). Prosazuje procesní přístup, což přispívá 

k efektivnosti a účinnosti organizace při dosahování vytyčených cílů a mimo jiné 

nabádá k monitorování vnímání míry naplnění potřeb a očekávání zákazníka a 

na základě analýz a vyhodnocení získaných informací projevování neustálé snahy 

o zlepšování. [8] 

→ ČSN EN ISO 9004:2019 – Kvalita organizace – Návod k dosažení udržitelného 

úspěchu: 

Zahrnuje návody pro organizace, které chtějí pokračovat nad rámec ISO 9001 a 

prohlubovat úroveň svého systému managementu kvality. Tato norma se zaměřuje 

na posilování schopnosti organizace dosahovat udržitelného úspěchu. [10] 

Mimo tyto normy existuje i doplňková řada norem ISO 10000, jejichž obsahem jsou 

návody charakterizující naplňovaní konkrétních požadavků normy ISO 9001. Například jeden 

z požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 se týká měření spokojenosti zákazníků a norma 

ČSN ISO 10004:2019 – Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro 

monitorování a měření obsahuje návod pro implementaci účinných a efektivních procesů 

měření a monitorování zákaznické spokojenosti. [11] 

2.5 Měření v systémech managementu kvality  

Norma ČSN EN ISO 9000:2016 stručně definuje pojem měření jako: „Proces k určení 

hodnoty“. [2] Veškerá měření lze rozdělit do dvou základních skupin: měření technická a 

systémová.  

Technická měření, která stanovují hodnoty veličiny (parametru) vztahující se 

k hmotným výstupům z různých procesů. Patří sem měření rozměrů, vlastností či složení 

materiálu nebo například měření elektrických veličin. 

Systémová měření, která se realizují v rámci organizačních systémů (systém 

managementu kvality), mohou přinášet tato pozitiva: 

→ Manageři mohou na základě měření získat spolehlivé informační vstupy 

k rozhodovacím procesům 

→ Hloubková analýza dat z měření může odhalit kořenové příčiny problémů a slabá místa 

v procesech  

→ Eliminují možnosti intuitivního, subjektivně založeného hodnocení a rozhodování 

→ Vymezí kritické faktory budoucího úspěchu, vývoje a růstu organizace 

→ Poskytují náhled na reálný stav jednotlivých procesů, ale i celého systému managementu 

podniku 

→ Zajišťují propojení klíčových výsledků s klíčovými procesy organizace 
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→ Lze je využít k posuzování efektivnosti a účinnosti zavedených preventivních opatření 

ke zlepšení 

→ Usnadňují komunikaci mezi skupinami manažerů a manažerů s řadovými zaměstnanci 

→ Výsledky měření lze uplatnit v motivačních programech pro zaměstnance 

→ Dělá celý systém managementu strukturovanějším a transparentnějším 

→ Umožňují určit, zda systém managementu kvality plní své funkce. [4] 

Podle zaměření lze systémová měření rozdělit do tří oblastí, které lze sledovat na Obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3) Základní rozdělení systémového měření [4] 
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Obr. 4)  Funkce zpětné vazby v systémech managementu kvality [4] 
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3 MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA 

Měření spokojenosti zákazníka, spadající do koncepce CRM, je v našich organizacích 

v posledních dvaceti letech často diskutovaným tématem, a to zejména z důvodu neustálého 

vývoje tržního prostředí a sílící konkurence. Informace získané monitoringem a měřením 

zákaznické spokojenosti mohou pomoci identifikovat požadavky zákazníka, které se firma 

snaží naplnit v souladu s ekonomickou návratností a prosperitou podniku. Zkrátka je třeba 

nastavit procesy ve firmě tak, aby to bylo příznivé pro obě strany. Požadavek na toto měření se 

poprvé objevil v normě ČSN EN ISO 9001:2000. [4] 

V dnešní době již mnoho českých organizací využívá, ač ne vždy zcela korektně, zpětné 

vazby od svých zákazníků, jelikož jsou si vědomi toho, že právě zákazníci jsou konečným 

arbitrem rozhodujícím o jejich prosperitě, vývoji, existenci. Proto je třeba pečlivě 

shromažďovat a analyzovat všechny důležité faktory ovlivňující spokojenost zákazníka. [4] 

Než bude popsána samotná metodika měření spokojenosti zákazníka, bude poukázáno 

na s tímto tématem související pojmy.  

3.1 Pojem spokojenost zákazníka 

Definice tohoto pojmu v normě ČSN EN ISO 9000:2016 zní takto: „Spokojenost zákazníka je 

vnímání zákazníka, týkající se stupně splnění jeho očekávání“ [2]. Kriteriální norma ČSN EN 

ISO 9001:2016 pak určuje, že: „Organizace musí monitorovat, jak zákazníci vnímají míru 

splnění jejich potřeb a očekávání. Organizace musí určit způsoby získávání, monitorování a 

přezkoumávání těchto informací.“ [8] Znamená to tedy, že pokud chce organizace naplnit 

požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, tak mimo jiné musí mít vypracovanou, 

dokumentovanou a systematicky používanou metodiku aplikace této formy zpětné vazby, což 

v reálu nebývá vždy zcela naplněno. [4] 

V praxi bývá již samotná spokojenost zákazníka mylně interpretována a spojována 

s reklamací ve smyslu: “Jsou-li nulové reklamace, jsou i spokojení zákazníci“. To se pak 

projevuje tím, že organizace v této souvislosti shromažďují a vyhodnocují pouze informace 

týkající se stížností a reklamací, tudíž jejich nespokojenosti. [6] Přičemž dle normy ČSN ISO 

10002:2019, orientující se na návody a doporučení, jak se stížnostmi pracovat, uvádí, že je to 

vyjádření nespokojenosti s organizací, ať už jejich službami či produkty nebo přímo s procesem 

vyřizování stížností, tudíž dle počtu stížností nelze objektivně hodnotit zákaznickou 

spokojenost. [14]. Navíc je prokázáno, že oficiální reklamace jsou jen „vrcholem ledovce“ 

nespokojenosti, jelikož touto formou si, dle údajů z roku 2016, stěžují přibližně pouze 4% všech 

nespokojených zákazníků, tudíž to, že má určitá organizace nulový objem stížností nemusí 

nutně indikovat vysokou míru pozitivního vnímání zákazníka. [4]   

Spokojenost zákazníka je tedy, jak již bylo jinými slovy napsáno, určitý souhrn pocitů 

vyvolaných rozdílem mezi jeho požadavky a vnímanou realitou na trhu, přičemž požadavky 

jsou kombinací jeho vlastních potřeb a očekávání. Jedinečná technologie či kvalita, která není 

vnímaná zákazníkem, se míjí s účinkem a není na trhu doceněna. [15] Obecně platí, že manažer 

nebo specialista v podniku nahlíží na kvalitu jinak než zákazník. Aby došlo k co největšímu 

sjednocení, je třeba zkoumat a zjišťovat potřeby zákazníka, převádět je do technických 

parametrů produktu sofistikovanými metodami kvality a pomocí zpětných vazeb zlepšovat 

daný produkt. [9] 
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Obr. 5) Koncepční model zákaznické spokojenosti [11] 

Podle japonského experta pana Noriaki Kana lze u jakéhokoliv výrobku/služby vymezit 

tři skupiny potřeb, ovlivňující míru spokojenosti zákazníka, někdy označovány jako Kanovy 

charakteristiky: 

→ a) nutné („musts“ - M) – implicitně očekávané, musí být bezpodmínečně 

splněny, v opačném případě bude zákazník velmi nespokojený (např. pokud nůž 

nerezaví, spokojenost se nezvýší, bere se to jako samozřejmost, ale pokud nůž 

začne hned po koupi rezavět, zákazník bude velmi nespokojený) 

→ b) lineární uspokojení zákazníka („linear“ - L) – spokojenost zákazníka se přímo 

úměrně zvyšuje se zlepšováním dané charakteristiky (př. snižující se spotřeba 

paliva u auta) 

→ c) milé překvapení („delight“ - D) – naplnění dané charakteristiky je pro 

zákazníka neočekávané a velmi potěšující (např. zvukový signál při nedovření 

dveří ledničky). Pokud se potřeba D stane u zákazníku oblíbenou, konkurence ji 

také začne aplikovat a časem se stane standardní součástí produktu – stane se 

z D potřeba typu L nebo dokonce M. [5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6) Kanův diagram [5] 
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Lze tedy říci, že vnímání zákazníka také závisí na tom, které druhy charakteristik jsou 

naplněny. Pokud výrobce selže u charakteristik L či M, bude to mít mnohem větší dopad 

na spokojenost zákazníka ve srovnání s nenaplněním charakteristiky D. [5] Kategorizování 

může organizaci pomoci stanovit, na které charakteristiky by se v procesech zlepšování měla 

primárně zaměřit. [11] 

Loajalita zákazníka 

Podle výzkumů je získání nového zákazníka přibližně pětkrát nákladnější než udržení 

současného. Společnost se neustále vyvíjí a s tím i požadavky zákazníka. Nejedná se tedy 

o jednorázovou činnost, naopak je potřeba nepřetržitě projevovat snahu o vyhovění aktuálních 

potřeb a naplnění jejich očekávání. Vysoká míra spokojenosti zákazníka je jednou ze záruk 

loajality (věrnosti), což je kladný postoj a oddanost zákazníka k podniku, jehož důsledkem 

může být nejen opakovaná spolupráce (nákup produktů či služeb), ale i šíření pozitivních 

referencí a doporučení mezi potencionální zákazníky. [16]  

Hlavními faktory loajality zákazníka v konkurenčním prostředí jsou: potěšení zákazníka 

nebo naprostá spokojenost zákazníka, pozice dodavatele na trhu, míra vzájemné závislosti 

dodavatele a zákazníka, setrvačnost a pohodlnost zákazníka. Spokojenost je tedy rozhodující 

podmínkou pro zachování si věrnosti a přízně zákazníků i do budoucna. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7) Model spokojenosti zákazníka, převzato z [3]  
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3.2 Metodika měření spokojenosti externích zákazníků 

Z praxe vychází, že podniky jsou nuceny opustit povrchové marketingové výzkumy a nahradit 

je exaktními a systémovými postupy měření spokojenosti zákazníka. Musí se zabývat 

současnými i očekávanými požadavky zákazníka, jelikož je to ten nejefektivnější způsob, jak 

si organizace může zajistit dlouhodobější přežití a setrvání v konkurenčním prostředí. [6] 

V roce 2011 vznikla doplňková norma ČSN P ISO/TS 10004:2011 Management 

kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro monitorování a měření, pro podnikovou praxi, 

která obsahuje návody a postupy, jak by organizace měly snímat a vyhodnocovat zpětné vazby 

svých zákazníků. Některá doporučení ze současného vydání normy ČSN ISO 10004:2019 

budou použita i v následujícím popisu metodiky měření spokojenosti zákazníka. Všechny 

činnosti, které by měly být do hodnocení spokojenosti zákazníka zahrnuty, dělí norma do tří 

oblastí: plánování, realizace (provoz) a zlepšování. [4] 

Na obrázku 8) lze sledovat jednotlivé kroky metodiky měření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8) Základní soubor činností při měření spokojenosti externích zákazníků [4] 
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3.2.1 Stanovení účelů a četnosti měření 

Podle dříve uvedeného, smyslem analýzy informací obdržených měřením spokojenosti 

zákazníka je především odhalování příležitostí pro další zlepšování. Vrcholovému vedení 

organizací to umožňuje rozpoznat a dále sledovat i některé další významné ukazatele 

výkonnosti. 

V praxi tato zpětná vazba může posloužit k různým účelům, jako například: 

→ Hodnocení reakcí zákazníků na nové, inovované výrobky či služby 

→ Obdržení informací o vnímání podpůrných procesů (dodávání, fakturace aj.) 

z pohledu zákazníka 

→ Srovnání s konkurencí formou benchmarkingu 

→ Zaměření se na důvody negativního ohlasu a reklamací produktů 

→ Zkoumání příčin úpadku, ztráty pozice na trhu 

→ Zkoumání souvislostí mezi nynější zpětnou vazbou zákazníků a jejich budoucím 

chováním, snaha o predikci. [11] 

Zvolení primárního účelu je vcelku zásadní, odvíjí se od toho koncepce následujících 

činností jako např. výběr vzorku, návrh dotazníku, volba metody sběru dat, četnost měření apod. 

Mezi četností měření a frekvencí dodávání by mělo fungovat pravidlo o přímé úměře, 

avšak závisí to na různých faktorech jako je množství uvolněných zdrojů, zda se jedná 

o pravidelné dodávky či nikoliv, celkový plán a účel měření apod. Žádný exaktní model četnosti 

měření tedy neexistuje. [4] 

3.2.2 Určení zákazníků 

Za zákazníka lze považovat osobu nebo organizaci, které odevzdáváme výsledky vlastní práce, 

produkty nebo služby. Každá organizace má dvě hlavní skupiny zákazníků: interní 

(zaměstnanci podniku) a extérní (zprostředkovatelé, odběratelé, koneční uživatelé výrobků a 

služeb). [6]  

Pro podnik je základem uvědomit si, kdo všechno je pro ně zákazníkem. Například pro 

výrobce lisovaných komponentů do aut není zákazníkem pouze automobilový závod, který 

dané komponenty používá ke zhotovení aut, ale také jsou to i všichni ti, kteří auta využívají. 

Zákazníky jsou tedy všichni jmenování, avšak je třeba je rozlišovat, neboť mohou mít rozdílné 

potřeby a očekávání, a navíc ne všichni zákazníci mají pro podnik stejnou hodnotu. Proto je 

třeba roztřídit zákazníky do jednotlivých segmentů (skupin) a zvolit ty, které jsou pro ně 

stěžejní a u kterých bude měření realizovat.  

Zákazníky lze dále rozdělit na pravidelné a nepravidelné, přímé a nepřímé, 

potencionální a ztracené. [11] 

Klasifikace podniků z pohledu druhu jejich zákazníků 

Podniky lze klasifikovat podle druhu jejich zákazníků: 

→ B2C (B to C či business-to-customer) - spotřebitelské podniky, jejichž zákazníci jsou 

koncoví spotřebitelé 

→ B2B (B to B, business-to-business) podniky, jejichž zákazníci jsou jiné podniky 

→ podniky B2G (B to G, business-to-government) - poskytují produkt státní správě. [12]  
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3.2.3 Přidělení odpovědností, pravomocí a zdrojů 

Při měření spokojenosti externích zákazníků je potřeba stanovit: 

→ Vlastníka procesu měření, který bude mít všechny potřebné pravomoci a 

odpovědnost (odpovědnost za správnost předkládaných informací, pravomoc 

ke jmenování a řízení týmu podílejícím se na daném měření atd.) 

→ Kdo a jakým způsobem bude komunikovat s jednotlivými skupinami zákazníků 

→ Kdo bude shromážděná data zpracovávat   

→ Kdo a kde a komu budou získané informace předána 

→ Kdo bude moct navrhnout případné změny a inovace vedoucí k zvýšení 

spokojenosti zákazníků 

→ Kdo bude ověřovat vhodnost volby konkrétní metodiky a postupů popř její 

rozvoj apod. 

Zanedbání přidělení těchto úkonů může vést ke zbytečným komplikacím a 

nedorozuměním, ztrátě údajů, a původní smysl celé metodiky měření se přemění 

v bezvýslednou nutnost podstupovanou jen „na oko“, tak aby při auditech systému 

managementu kvality bylo všechno „v pořádku“.  

Dalším podstatným ovlivňujícím faktorem jsou uvolňované zdroje, které mnohdy 

vystačí jen na nejméně finančně a časově náročné metody sběru dat, které nejsou zcela 

efektivní. [4] 

3.2.4 Identifikace znaků spokojenosti a jejich závažnosti 

Znaky spokojenosti slouží k převádění vnímání a souhrnu pocitů zákazníků do „řeči čísel“ a 

zajišťují tak to, že požadavky zákazníků budou naplněny.  Díky nim se zpětná vazba od 

zákazníků realizuje.  

Stává se, že za znaky spokojenosti jsou automaticky považovány veškeré znaky kvality 

výrobku. To je však zavádějící, neboť ne vždy jsou zákazníci schopni vnímat veškeré technické 

parametry, na které může klást důraz výrobce (např. u strojírenských výrobků odolnost a 

životnost jednotlivých komponent) a sestaví na základě svého vnímání vlastní škálu znaků, 

které pro ně hrají důležitou roli. Především tyto znaky jsou pak pro výrobce důležité. [6] 

V praxi se rozlišují dva druhy metod identifikace znaků spokojenosti: 

a) Metody rozvoje znaků kvality: Aktivními účastníky nejsou reální ani potenciální 

zákazníci, ale zaměstnanci organizace, kteří jsou vyzváni k tomu, aby se vžili do role zákazníka 

a z jejich pohledu definovali požadavky. Tato metoda je sice méně náročnou na zdroje a čas, 

avšak výsledky jsou mnohem méně objektivní, právě proto by se organizace měly zaměřit spíše 

na druhý druh metod. 

b) Metody naslouchání hlasů zákazníka: Znaky spokojenosti zde určují skuteční 

zákazníci (jak vlastní, tak i zákazníci konkurence). Je však stěžejní, aby si organizace vyjasnila, 

kdo je pro ni zákazníkem. A dokázala převést mnohdy laické vyjádření zákazníků do jazyka 

techniků. [4,6] 

Vhodnými způsoby, jak obě tyto metody v praxi realizovat, jsou: dotazníkové šetření, 

přímé interview, analýza tzv. kritických událostí a diskuse v ohniskových skupinách. Tyto jsou 

podrobně popsány v [4], [6] 
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3.2.5 Nepřímé indikátory spokojenosti zákazníka 

Organizace by měla brát v potaz veškeré existující zdroje poskytující informace související se 

spokojeností jejich zákazníků, jako například: 

→ frekvence a trend sporů, stížností, reklamací či pochval ze strany zákazníků 

→ frekvence a trend servisních neshod 

→ informace získané při komunikaci se zákazníkem (oddělení marketingu, oddělení 

zákaznického servisu) 

→ zprávy z průzkumů dodavatelů prováděných zákaznickými organizacemi, které mohou 

odhalit, jak je organizace vnímána spotřebiteli a uživateli 

→ mediální zprávy, které by mohly odhalit, jak jsou organizace nebo její produkty a služby 

vnímány, a které samy o sobě mohou také ovlivnit vnímání zákazníků 

→ odvětvové/průmyslové studie zahrnující srovnávací hodnocení charakteristik produktů 

a služeb organizace 

→ příspěvky a diskuse na sociálních sítích. 

Tyto ukazatele mohou pomoci formovat informace získané přímo od zákazníků. [11] 

3.2.6 Návrh a přezkoumání dotazníku měření spokojenosti zákazníků 

Dotazník je nejpoužívanější nástroj pro získávání zpětné vazby. Dobře sestavené dotazníky 

mohou sloužit jednak jako nástroj nepřímého kontaktu se zákazníky, tak jako vodítko pro 

tazatele při přímých interview. Jejich struktura umožňuje snadné a rychlé zpracování dat a 

pokud se nemění produktové portfolio, lze je využívat opakovaně. 

Tvorba dotazníku by měla zahrnovat: 

→ definování základního souboru otázek 

→ výběr vhodného formátu dotazníku 

→ konečné uspořádání dotazníku 

→ popis vstupních informací pro respondenty 

→ přezkoumání dotazníku [4] 

Definování základního souboru otázek 

Definování otázek na základě identifikovaných znaků spokojenosti a zkušeností by mělo být 

první z jednotlivých kroků.  

Při formulaci by se měly respektovat tyto zásady: 

→ otázky je třeba formulovat jednoznačně a konkrétně, aby respondent věděl, na co se 

tazatel ptá 

→ je na místě, vyhýbat se odborným termínům, cizím slovům a slovním spojením, které 

by pro respondenta mohly být neznámé a nesrozumitelné 

→ otázka by měla být formulována do jedné výstižné věty, neboť dlouhá souvětí mohou 

působit nejednoznačně a mohou tak být příčinou zmatených odpovědí 

→ sestavení dotazu nesmí působit na zákazníka tak, že je jim předsouvána forma či náplň 

odpovědi 

→ jednoznačnost, srozumitelnost a konkrétnost otázek by měla být před schválením 

přezkoumána jinými pracovníky organizace (popř. vybranými zákazníky).  
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Pokud nebudou výše uvedená pravidla dodrženy, může se výrazně snížit počet dobře 

pochopených otázek, počet odpovědí, a tudíž i objektivita celého procesu zkoumání 

spokojenosti zákazníka. [4] 

Výběr vhodného formátu dotazníku 

Volbou dotazníku lze ovlivnit schopnost potencionální kvantifikace míry důležitosti 

jednotlivých znaků spokojenosti zákazníků. K tomuto použití existují 4 základní druhy formátů. 

Jejich výhody a nevýhody jsou uvedeny v Tabulce 1) 

Tab 1)  Druhy formátů, převzata z [4] a upravena dle [9] 

Formát Výhody Nevýhody 

Check-list 
- jednoduchý pro tázané 

- jednoduchý pro 

vyhodnocení 

- dvoustavové hodnocení spokojenosti 

(odpověď „ano“ x „ne“; „souhlasím“ x 

„nesouhlasím“) 

- neumožňuje kvantifikaci míry 

spokojenosti 

- neobjektivní zpracování dat 

- nevhodný pro účely exaktního měření 

Likertův 

- jednoduchý pro tázané 

- víceškálové hodnocení 

- umožňuje ohodnotit míru 

spokojenosti 

- při více než pětistupňové škále může 

působit nepřehledně, mást respondenty 

Verbální 

- jednoduchý pro tázané 

- umožňuje ohodnotit míru 

spokojenosti 

- malý předpoklad 

chybovosti 

- při více než pětistupňové škále může 

působit nepřehledně, mást respondenty 

- při telefonickém sběru dat může být 

náročný na pochopení 

Numerický 

- jednoduchý pro tázané 

- použitelný pro všechny 

metody sběru dat 

- možnost velkého rozsahu 

škály (i deset a výše) 

- nejvíce přesný formát pro 

kvantifikaci míry 

spokojenosti 

- výběr z rozsáhlé škály může být pro 

dotazované obtížný 
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Konečné uspořádání dotazníku 

Dotazník by měl být uspořádán následovně: 

→ vstupní informace pro dotazované (smysl průzkumu, návod k vyplnění, adresa odeslání 

i s nejzazším termínem, nabídka obeznámení s vyhodnocením dotazníku, motivace 

k objektivním odpovědím) 

→ souhrnné dotazy na celkovou spokojenost zákazníka (mohou vést k odhadu budoucímu 

chování zákazníků) 

→ dotazy týkající se znaků spokojenosti, přičemž každému, v předchozím kroku 

definovanému, znaku by měla být věnována minimálně jedna otázka 

→ tzv. segmentační otázky týkající se informací o dotazovaném (forma využití našich 

produktů, malá nebo velká firma apod.). 

Někdy může nastat problém týkající se počtu otázek, respektive dle zkušeností z praxe, 

pokud je otázek více než 15, ochota respondenta k vyplňování dotazníku klesá, mnohdy se proto 

musí přistoupit ke snížení jejich počtu, a to buď tzv. úsudkovou metodou nebo matematickým 

přístupem (korelační analýzou či skupinovou diferencí). [4, 9]  

Při tvorbě dotazníku by se kromě rozsahu měly brát v potaz i další aspekty, jako 

například: frekvence dotazování, změny v seznamu otázek v souvislosti s poznáním trendů 

ve vývoji, zachování anonymity respondentů a důvěrnosti informací apod. [9] 

Přezkoumání dotazníku 

Kontrola se obvykle provádí tak, že se rozešle finální návrh dotazníku reprezentativnímu počtu 

respondentů a následný sběr dat a vyhodnocení probíhá stejně jako u reálného průzkumu. Toto 

testování by mělo poukázat na případné slabiny ve srozumitelnosti otázek, reakci respondentů, 

délce dotazníku a podobně. [4] 

3.2.7 Určení vzorku zákazníků a metody sběru dat 

Cílem, při stanovení vzorku zákazníku, je zvolit takovou skupinu zákazníků, kteří se budou 

s určitou pravděpodobností shodovat s názory všech zákazníků dané organizace a budou tak 

poskytovat objektivní, spolehlivá data za co nejmenší náklady.  

Jedním z přístupů je tzv. „stratifikované vzorkování“, kdy jsou zákazníci rozděleni 

podle určitého, pro organizaci podstatného, kritéria (např. velikost, zahraniční/tuzemský 

zákazník, počet stížností, délka spolupráce, potenciální hodnota pro organizaci aj.). 

Druhou možností je vytvoření tzv. „náhodného vzorku“, reprezentující celý soubor 

(všechny zákazníky). Tento způsob vzorkování se využívá v případě, že je zastoupení 

zákazníků homogenní, nebo tehdy, kdy je nedostatek informací k jejich rozčlenění 

do jednotlivých segmentů.  

V případě, že je počet zákazníků relativně malý (B2B podniky), vzorek dotazovaných 

se může shodovat s celkovým počtem zákazníků. [11] 

Jakmile je stanoven vzorek zákazníků, který má být osloven, je třeba zvolit vhodnou 

metodu sběru dat, která se odvíjí od technických možností organizace, uvolněných zdrojů, 

požadavcích na objektivitu a spolehlivost dat, či počtu a přístupnosti dotazovaných. Stručný 

přehled metod je zpracován pro přehlednost do Tabulky 2). 
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Tab 2)  Metody sběru dat. Inspirováno [9] doplněno z [4] 

Metoda sběru dat Výhody Nevýhody 

Přímá interview se 

zákazníky 

- Nejobjektivnější  

- Lze získat nejen kvantifikaci 

míry spokojenosti, ale i 

odůvodnění  

- Vysoká odezva 

- Největší pravděpodobnost 

korektní odezvy 

- Přímý kontakt 

- Časově a finančně náročná  

- Přímý styk může způsobit 

ostýchavost 

- Složité na dodržení struktury 

vzorku  

- Možnost zkreslení výpovědi 

tazatelem 

Telefonická 

interview 

- Lze získat nejen kvantifikaci 

míry spokojenosti, ale i 

odůvodnění  

- Vysoká odezva  

- Použití i v případě velké 

vzdálenosti dotazovaných 

- Menší časová a finanční 

náročnost oproti přímým i. 

- Nutnost telefonních čísel 

zákazníků 

- Někdy je obtížné navázat tel. 

spojení → opakování → 

zvyšování nákladů a pracnosti 

- Neochota dotazovaných → 

zkracování rozhovoru na úkor 

objektivity 

Elektronickou 

poštou zasílané 

dotazníky  

 

- Minimalizace možnosti 

ovlivňování výpovědí  

- Vysoká odezva (možnost 

urgování nevrácených 

dotazníků) 

- Možnost okamžitého 

vyhodnocení → rychlost 

získaných dat 

- Nízké náklady 

- Bez zkreslení tazatele 

- Úsilí motivovat zákazníky 

ke korektnímu vyplnění a 

zvýšení návratnosti  

- Nutnost e-mailových adres 

zákazníků 

- Nepřímý styk 

- Existence skupin zákazníků 

bez přístupu k internetu a 

užívání elektrické pošty 

- Neschopnost ověřování 

správnosti a důvěryhodnosti 

odpovědí  

Dotazníkové 

šetření na 

webových 

stránkách 

 

- Nízké náklady 

- Zachována anonymita 

odpovědí (zákazníci vnímají 

pozitivně) 

- Bez zkreslení tazatele 

 

- Úsilí motivovat zákazníky 

ke korektnímu vyplnění a 

zvýšení návratnosti   

- Časová prodleva v návratnosti 

- Upoutá pozornost zákazníků 

s extrémním vnímáním 

- Nízké odezvy  

- Nepřímý styk 

- Neschopnost ověřování 

správnosti a důvěryhodnosti  

„Pro forma“ 

dotazníky 

- Nízké náklady a nenáročnost 

→ předem vytvořené 

dotazníky umístěné na 

dostupných místech pro 

zákazníky 

- Nízká odezva (závisí čistě na 

aktivitě zákazníků) 

- Předpoklad reakce zákazníků 

s extrémním vnímáním 

- Nejméně spolehlivá a 

objektivní 
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3.2.8 Sběr dat 

Při sběru dat je třeba se zabývat tzv. garancí odezvy zákazníků společně se spolehlivostí 

získaných dat. Při měření spokojenosti je návratnost korektně zodpovězených dotazníků 

z celkového přepokládaného počtu pouze určité procento, označované jako odezva zákazníků. 

Za nespolehlivá jsou považována data získaná s menší než 50 % odezvou. [4] 

Aby výsledky měření byly hodnotné, spolehlivé, je třeba aby organizace neopomíjely 

motivaci zákazníků ke korektnímu vyplnění dotazníku. Ta se v praxi v některých případech 

realizuje v podobě „protihodnoty“ – slevové kupóny, služby zdarma atd. [4] 

Získaná data by se měla uchovávat na úložištích, usnadňující následné zpracování. 

K tomu se již v dnešní době využívají propracované informační systémy zahrnující jak 

systematický sběr a správu informací v neelektronické podobě, tak i softwarové programové 

balíky. Lze rozlišovat 4 základní typy informačních systémů, které se liší ve stáří, v míře využití 

IT, automatizaci, komplexnosti a rozsahu: systém papírové databáze (kartotéka), balík 

programů typu Office – elektronická kartotéka (př. Microsoft Office), Programy pro správu 

kontaktů a management času (př. Act! Soft4Sale) a Komplexní CRM e-systémy (př. Siebel, 

Marketing Manager aj.). [13] 

3.2.9  Analýza a zpracování dat 

Obvykle se získaná data zpracovávají pomocí nástrojů statistické analýzy, které lze rozdělit 

na přímé, sloužící k popisu a vyhodnocení odpovědí na jednotlivé otázky a nepřímé, jejichž 

cílem je identifikovat faktory, které významně ovlivňují spokojenost a propojenost mezi 

danými faktory. Pro přehlednost jsou zpracovány v Tabulce 3). [11] 

Tab 3)   Nástroje statistické analýzy [11] 

Přímé nástroje  Použití 

Průměr (výběrový) Ke stanovení průměrné míry spokojenosti  

Medián K identifikaci střední hodnoty míry spokojenosti 

Rozpětí (výběrové) K vymezení intervalu mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou odpovědi 

Směrodatná odchylka K popisu variability v hodnocení míry spokojenosti 

Paretova analýza 
Ke klasifikaci dat a jejich roztřídění tak, aby bylo možné definovat priority 

pro následné zlepšování 

Analýza trendů K popisu vývoje hodnot míry spokojenosti v čase 

Regulační diagramy 
Ke sledování významných odchylek reálných hodnot míry spokojenosti 

od hodnot cílových 

t-test 
K testování rozdílů mezi dvěma skupinami (tuzemští, zahraniční 

respondenti) 

Analýza rozptylu K testování statisticky významných rozdílů mezi 3 a více skupinami 

Nepřímé nástroje  Použití 

Vážená analýza dat K určení váženého průměru odpovědí 

Korelace 
K určení, zda lze odpovědi na jednu otázku použít k predikci odpovědi na 

jinou otázku a k měření síly vztahu mezi proměnnými 

Regrese 
K analýze vztahu mezi 2 a více proměnnými a k měření účinků jedné nebo 

více proměnných na danou odpověď 
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Návody a postupy k použití těchto statistických technik lze nalézt v normě ČSN ISO/TR 

10017:2004 Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000. [11] V dnešní době jsou 

zmíněné nástroje statistické analýzy zahrnuty v softwarových balíčcích.  

3.2.10 Komunikace výsledků a realizace zlepšení 

Pro názornost se získaným hodnotám udává i grafická podoba, s využitím vhodných typů grafů, 

například výsečové (pie chart), sloupcové (histogramy), spojnicové nebo krabicové (box-plot). 

Výsledky analýzy dat by měly být předloženy především vrcholovým vedením a 

oddělením zajišťující příslušné funkce v organizaci. Zde by měla být zavedena opatření vedoucí 

ke zlepšení, jejichž účinnost by se zpětně ověřovala. Organizace by měla také zvážit sdílení 

výsledků měření zákaznické spokojenosti a následných zlepšení se samotnými zákazníky. 

Může to být bráno jako projev zodpovědnosti a posílit to účast zákazníků na dalších měřeních. 

[11] 

3.2.11 Udržování a rozvoj metodiky měření 

Organizace by měla pravidelně přezkoumávat procesy monitorování a měření zákaznické 

spokojenosti za účelem zajištění efektivnosti a účinnosti měření a získávání relevantních 

informací. [11] 
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4 PŘEDSTAVENÍ FIRMY TAWESCO S.R.O. 

4.1 Historie vývoje firmy Tawesco s.r.o. 

Firma Tawesco s.r.o., Kopřivnice byla založena v roce 1995 vyčleněním provozu nářaďovna 

ze společnosti TATRA a.s.  V té době se zabývala výrobou nářadí s dodávkami pro 

automobilový průmysl v České republice i zahraničí. V roce 1998 se nářaďovna rozrostla 

o lisovnu a v roce 2005 byla rozšířena o svařovnu. V následujících letech byly výrobní 

možnosti postupně prohlubovány a modernizovány budováním robotizovaných svařovacích 

pracovišť pro výrobu sériových svařenců a postupným rozšiřováním o nové typy lisů.  

V roce 2011 prodala společnost TATRA a.s., jakožto mateřská společnost 100% 

obchodní podíl v Tawesco s.r.o. firmě PROMET TOOLS a.s. Ta je součástí skupiny PROMET 

GROUP a.s. zaměřující se na strojírenský, slévárenský a ocelárenský průmysl.  

Na obrázku č. 9 je znázorněno schéma skupiny PROMET GROUP a.s., pro 

jednoduchost jsou zde uvedeny jen ty nejdůležitější společnosti. [18] 

 

Obr. 9) Schéma skupiny PROMET GROUP a.s. [19] 

V současné době sídlí firma v Moravskoslezském kraji, konkrétně ve městě Kopřivnice. 

Zaměstnává průměrně 740 kmenových zaměstnanců. [18] 

Organizační schéma  

Společnost je rozdělena do několika logických úseků, které sdružují pracovníky specializované 

pro dané funkce potřebné k chodu podniku. Každý celek má svého ředitele, který řídí své 

podřízené, rozhoduje a schvaluje v rámci oboru své funkce. [19] 
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Obr. 10)  Organizační schéma Tawesco s.r.o. [19] 

4.2 Nabídka služeb a produktů  

Společnost Tawesco s.r.o. zajišťuje konstrukci, výrobu a údržbu širokého sortimentu nářadí pro 

klasické, postupové a transferové lisy. Rovněž se firma zabývá výrobou svařovacích, 

kontrolních a měřících přípravků s mechanickým, pneumatickým či hydraulickým ovládáním. 

Dále také nabízí lisování Fe, CrNi a Al výlisků na klikových, postupových, transferových a 

hydraulických lisech a následnou komplementaci jednotlivých produktů bodovým svařováním. 

V rámci výrobní divize zaměřené na svařování poskytují výrobu svařenců podsestav, sestav 

karoserií a podvozků pro automobilový průmysl, ale také zemědělství a lesnictví, a to metodami 

odporového, laserového či obloukového svařování. [17] 
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Obr. 11)  Příklady pruduktů firmy Tawesco s.r.o. [19] 

4.3 Certifikace 

V roce 2018 úspěšně proběhly recertifikační a certifikační audity systému řízení kvality 

pro jednotlivé provozovny dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a IATF 16949:2016 v oblasti 

sériové výroby výlisků za studena a svařování ocelových konstrukcí pro automobilový průmysl. 

V oblasti kusové výroby lisovacího nářadí, přípravků a měřidel dle normy VDA 6. část 4:2017. 

Dále byl auditován dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 systém enviromentálního 

managementu a systém řízení kvality ve svařování podle normy ČSN EN 3834-2. [18] 
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4.4 Zákazníci 

Z portfolia výrobků a služeb nabízených a realizovaných firmou Tawesco s.r.o. vyplývá, že pro 

oblasti výroby – lisovna, svařovna podnik spadá do kategorie B2B, tedy produkty a služby jsou 

poskytované dalším společnostem. Podnik tedy v tomto případě nekomunikuje přímo 

s konečným uživatelem, ale se zástupci na různých nákupních mezistupních.  Menší skupinu 

tvoří zákazníci koncoví, a to v případě zakázek pro oblast výroby – nářaďovna.  

 Procentuální zastoupení oblastí výroby podle objemu výroby [19] 

Zakázky pro provozovny lisovna a svařovna jsou založeny na dlouhodobější spolupráci, 

v případě provozovny nářaďovna jde především o zakázky jednorázové. 

K navázání spolupráce s novými zákazníky dochází převážně ze strany firmy. 

Potenciální zákazník je v první fázi kontaktován referentem prodeje telefonicky, poté je zaslána 

prezentace firmy Tawesco s.r.o. společně s produktovým portfóliem a v případě zájmu je 

dohodnuto osobní jednání. 1 

K roku 2019 je zaznamenáno dohromady pro všechny oblasti výroby přibližně 60 

zákazníků, přičemž některým jsou dodávány kombinace produktů ze všech tří provozoven, 

například ŠKODA Auto odebírá nástroje, výlisky i svařence. Mezi jejich dlouholeté zákazníky 

patří ŠKODA Auto, John Deere, Tatra, Magna, Audi, Benteler, Volkswagens, Kion, Porsche, 

Claas a další. [19] 

 Největší zákazníci v závislosti na objemu výroby [19] 

                                                 
1 Ústní sdělení, Martin Monsport, Dis., (pracovník firmy Tawesco s.r.o., Areál Tatry 1449, Kopřivnice), 19.2.2020 
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4.5 Konkurence  

Každý podnik má danou konkurenční strategii tak, aby obstál v boji s konkurencí a udržel si 

svůj tržní podíl. Konkurenční rivalita je dle Porterovy analýzy považována za jednu z 5 vnějších 

sil (jimiž jsou rivalita firem působících na daném trhu, substituty, odběratelé, dodavatelé, 

potenciální nová konkurence) ovlivňující podnikání firem v daném odvětví. Při analýze této 

síly je potřeba zaměřit se na faktory ovlivňující rivalitu v odvětví jako například: velikost a 

počet konkurentů (zahraniční okolí), růst trhu, fixní náklady, výrobní kapacity apod. [20] 

Konkurence v oblasti výroby lisovacího nářadí, kovových výlisků a svařenců je jak 

v ČR, tak v zahraničí velká. Výhodou oproti zahraničním podnikům je schopnost výroby 

s nižšími náklady, a tudíž nižší prodejní cenou za výrobek požadované kvality, bereme-li 

v potaz vzdálenost dodavatele a zákazníka, dobu doručení výrobků či požadované množství 

výrobků. Mezi největší současné konkurenty řadí firma Tawesco s.r.o. společnosti: FOREZ 

s.r.o., LAKUM Group, STROJTEX, strojírenská s.r.o., EBAS spol. s.r.o., STEELTEC CZ s.r.o. 

[19] 

4.6 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran  

Tab 4)  Požadavky extérních zainteresovaných stran, převzato z [19] 

Externí zainteresované 

strany, které mohou mít 

vliv na management 

kvality 

Požadavky těchto stran, které ovlivňují systém řízení kvality 

Vlastníci 

(PROMET TOOLS a.s.) 

Požadavky na růst hodnoty společnosti, zhodnocení vložených zdrojů, 

zisk z činnosti organizace je dostatečný pro další rozvoj výrobních 

systémů, dostupné zdroje pro profinancování investic, firma není 

přeúvěrovaná a má likviditu 

Banky Požadavky na vyvážené finanční toky a stabilní ekonomické výsledky 

Zákazník 
Požadavky na kvalitu, cenu, termíny, technickou bezpečnost 

výrobku, požadavky IATF 16949:2016, specifické požadavky  

Koncoví uživatelé Bezvadná kvalita výrobku 

Státní dozor Plnění právních požadavků (zákon č. 22/1997 Sb., 90/2016 Sb.) 

 

Tab 5)  Požadavky interních zainteresovaných stran, převzato z [19] 

Interní zainteresované 

strany, které mohou mít 

vliv na management 

kvality 

Požadavky těchto stran, které ovlivňují systém řízení kvality 

Zaměstnanci 
Požadavky na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a 

přiměřenou odměnu za odvedenou práci 

Interní zákazníci Požadavky na kvalitu, cenu, produktu a provedený rozsah 
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5 ANALÝZY SOUČASNÉHO MĚŘENÍ 

SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA VE FIRMĚ 

TAWESCO S.R.O. A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Pracovníci firmy Tawesco s.r.o. jsou si vědomi, že jedním se základních předpokladů úspěšné 

organizace je snaha o neustálé zlepšování, a to hned z několika důvodů. Konkurence na trhu se 

neustále zostřuje, vývoj vědy a techniky přináší nové příležitosti ke zlepšení, vnější a vnitřní 

podmínky (legislativa, dostupnost surovin, podmínky na trhu apod.) mají rovněž vliv, což 

vyplývá i ze SWOT analýzy vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Firma toto prostředí 

monitoruje a hodnotí, jaký vliv mají interní a externí aspekty na kvalitu produktu a cíle 

organizace a na základě toho se snaží firemní procesy strategicky řídit.  

Požadavky zákazníků se dynamicky mění a jsou neustále náročnější, proto k dosažení 

cíle spokojeného zákazníka musí nabízet produkty a služby v odpovídající kvalitě a zlepšovat 

je podle zákaznických preferencí. Zároveň podnik musí neustále odstraňovat a snažit se 

předcházet vnitřní neefektivnosti v procesech, aby mohl produkty a služby nabízet 

za přijatelnou cenu, a přitom vytvářet zisk, potřebný pro další existenci a rozvoj.  K tomu je 

ve firmě mimo jiné využíváno měření spokojenosti zákazníka.  

Následující kapitola předkládá mnou provedenou analýzu dosavadního způsobu měření 

spokojenosti zákazníků s cílem navrhnout zlepšení managementu kvality v oblasti spokojenosti 

zákazníka, konkrétně:  

→ zpřesnit získávané informace 

→ navýšit návratnost dotazníků, který by měla být větší než 50%, abychom data 

mohli považovat za objektivní 

→ zefektivnit proces dotazování.  

K provedení této analýzy byly použity interní data firmy v rozmezí let 2017-2019. 

V případě realizace navržených změn ve firmě Tawesco s.r.o. lze sledovat účinnost a efektivitu 

zavedení při provedení pravidelného měření spokojenosti zákazníka v následujícím roce. 

5.1 Popis procesů a činností při řízení zakázky ve firmě Tawesco s.r.o. 

Tawesco s.r.o. má stanovený závazný postup, odpovědnosti a pravomoci pro řízení obchodního 

procesu v příručce kvality, což je dokument popisující systém zabezpečování kvality. Definuje 

politiku kvality a způsoby, jak naplňovat požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a IATF 

16949:2016. S touto příručkou jsou seznámeni všichni zainteresovaní zaměstnanci a 

na dodržovaní dohlíží ředitele jednotlivých úseků.  

Hlavním cílem všech procesů je přetvářet, prostřednictvím kvalitních činností tvořící 

daný proces, vstupy na výstupy, které splňují požadavky a očekávaní zákazníka. U dílčích 

procesů jsou uvedeny jednotlivé úseky organizace, které jsou odpovědné za efektivní fungování 

daného procesu. 

Jak lze sledovat v procesní mapě (lze sledovat na následující straně), hlavní procesy 

vycházejí z požadavků zákazníka a končí hodnotou, kterou výrobek pro zákazníka představuje. 

Což poukazuje na skutečnost, že komunikace se zákazníkem před a v průběhu realizace 

zakázky a následná zpětná vazba je stěžejní pro správné nastavení a pochopení hlavních či 

vedlejších podpůrných procesů a administrativně technických záležitostí. 
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Procesní mapa s využitím dalších nástrojů z řad základních analýz kvality (Ishikawa, 

SIPOC), může být rovněž používána při hledání příčin nespokojenosti zákazníka a dopomoci 

tak k cílenému a efektivnímu zavadění nápravných opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legenda: 

 

 

 

 

 

Obr. 12)  Mapa procesů definovaných v Tawesco s.r.o. [19] 
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5.2 Monitorování spokojenosti zákazníků ve firmě Tawesco s.r.o.  

Certifikací ISO 9001 se firma zavázala k získávání zpětné vazby od svých zákazníků. 

Spokojenost zákazníka je ve firmě zjišťována těmito způsoby: 

→ Dotazníková šetření  

→ Informace získané při komunikaci ve fázi realizace zakázky včetně informací 

z fáze užití produktů  

→ Rozborem oprávněných stížností a reklamací zákazníka  

→ Přezkoumání online portálu zákazníka a hodnocení zákazníkem (Scorecards) 

→ Různými doporučeními v rámci veletrhů, konferencí či obchodních cest  

→ Zprávy od zákazníku o výsledcích výběrových řízení 

→ Průzkumem trhu  

→ Rozborem trendů obchodních případů (věrnost zákazníků)  

→ Měření objemu zakázek ve srovnatelném období [19] 

5.3 Měření spokojenosti zákazníka ve firmě Tawesco s.r.o a návrhy na zlepšení 

V této podkapitole je přiblížen současný způsob měření spokojenosti zákazníka formou 

dotazníkového šetření a v návaznosti na to jsou doporučeny návrhy na zlepšení. 

5.3.1 Stanovení účelů a četností měření   

Mezi primární účely měření spokojenosti zákazníka firma zahrnuje informace o: 

→ kvalitě dodané zakázky a splnění požadavků zákazníka 

→ termínovém plnění 

→ techniko-ekonomické úrovni zakázky – vnímaní ceny produktů 

→ celkovém hodnocení obchodních vztahů. 

Měření se provádí jednou ročně a závěry vyhodnocení slouží především jako náměty 

pro další opatření vedoucí ke zlepšování. [19] 

5.3.2 Určení zákazníků 

Společnost má zákazníky rozdělené do tří segmentů, podle toho, do jaké oblasti požadovaný 

produkt spadá – lisovna, svařovna, nářaďovna. Dále je také rozlišuje podle objemu tržeb. 1 

5.3.3 Přidělení odpovědnosti, pravomocí a zdrojů 

Celkovou odpovědnost za činnosti spadající do tohoto procesu má ředitel úseku Marketing a 

prodej Tawesco s.r.o. Dílčí odpovědnosti, které mají pracovníci tohoto oddělení, jsou podrobně 

uvedeny, specifikovány a přiděleny jednotlivým zaměstnancům v tzv. Matici odpovědnosti. 

[19] 

5.3.4  Identifikace znaků spokojenosti a jejich závažnosti 

Jednotlivé znaky spokojenosti jsou zahrnuty v otázkách 1-9 dotazníkového šetření. Dotazník 

byl sestaven centrálně a je jednotný pro společnosti spadající do skupiny PROMET GROUP 

a.s. 1 2 

                                                 
1 Ústní sdělení, Martin Monsport, Dis. (pracovník firmy Tawesco s.r.o., Areál Tatry 1449, Kopřivnice), 19.2.2020 
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5.3.5 Rozbor dotazníku z roku 2019 a návrhy na zlepšení 

Hodnocení spokojenosti zákazníka je ve firmě Tawesco s.r.o. prováděno metodou vyhodnocení 

odpovědí na otázky v dotazníkovém formuláři, jehož ukázka je uvedena v Příloze č.1. 

Dotazník je tvořen 10 otázkami: 

1. Reakce na poptávku – přístup pracovníků, úroveň, ochota 

2. Rozsah nabídky ve srovnání s konkurencí 

3. Platební podmínky ve srovnání s konkurencí 

4. Plnění technických požadavků, reakce na změny a požadavky zákazníka 

5. Proces dojednávání kupní smlouvy / objednávky 

6. Plnění přepravních, balících podmínek, průvodní doklady 

7. Dodržování dodacích termínů 

8. Poprodejní služby, reklamace, servis apod. 

9. Firemní prostředí, image, prezentace 

10. Celkové hodnocení a dosavadní zkušenosti ze spolupráce 

Dotazník má numerický formát s pětistupňovou škálou bodového hodnocení: 

1 bod – zcela nesplnil očekávání 

2 body – horší než očekávání 

3 body – podle očekávání 

4 body – lepší než očekávání 

5 bodů – zcela překonal očekávání,  

znamená to tedy, že nejlépe hodnocenou otázkou je ta s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

U každé otázky je rovněž třístupňová škála k určení váhy daného parametru pro respondenta: 

    1 – malý význam pro zákazníka 

2 – střední význam pro zákazníka 

  3 – velký význam pro zákazníka,  

tudíž při vyhodnocení obdržených dat lze zjistit nejen to, nakolik byly splněny očekávání 

zákazníka, ale také míru jejich důležitosti. 

Dotazník má dvojjazyčnou podobu (český a anglický jazyk) a jeho celková struktura je 

následující: 

→ v horní části je adresa organizace a prostor pro základní informace o dotazovaných 

(název firmy, kontaktní osoba, sídlo firmy) 

→ dále je uveden návod k vyplnění 

→ následuje samotný dotazník, přičemž prvních 9 dotazů se týká jednotlivých znaků 

spokojenosti a poslední otázka je souhrnná, vztažena k celkové spokojenosti zákazníka. 

[19] 
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Zhodnocení a návrhy na zlepšení: 

Jednotlivé otázky jsou vhodně definovány a zahrnují stěžejní znaky spokojenosti zákazníka. 

Formulace otázek je jednoznačná, konkrétní a stručná, bez používání nesrozumitelných 

slovních spojení. Počet otázek, volba numerického formátu a pětistupňová škála hodnocení je 

rovněž optimální.  

Co však v dotazníku chybí, je prostor pro doplňující informace. Respondent sice může 

vyjádřit nenaplnění očekávání horším bodovým hodnocením otázky, která se dané 

nespokojenosti týká, avšak zpětně, po vyhodnocení dotazníku a zaznamenání nižšího 

průměrného hodnocení lze jen odhadovat, kvůli čemu přesně bylo hodnocení sníženo. 

Například u otázky č. 6, nebude nijak zpětně dohledatelné, zda nebyly splněny přepravní 

či balící podmínky nebo zákazník nebyl spokojen s průvodními doklady.   

Obr. 13)  Otázka č.6 z dotazníku firmy Tawesco s.r.o. [19] 

Proto je navrženo vytvoření prostoru pro zaznamenání připomínky. V případě bodového 

hodnocení nižšího než 3 (2 – horší než očekávání, 1 – zcela nesplnil očekávání), by se pomocí 

podmíněného formátování zobrazilo pole pro bližší specifikaci negativního hodnocení.  

Obr. 14)  Návrh pole pro bližší specifikaci k otázkám dotazníku firmy Tawesco s.r.o. 

Do emailu, jehož součástí je dotazníkové šetření, by bylo vhodné uvést krátký průvodní 

text, který bude poukazovat na důležitost zpětné vazby, význam a záměr dotazování, zkrátka 

motivuje zákazníky k vyplnění dotazníku. Tento návrh by měl přispět k navýšení odezvy 

dotazovaných zákazníků. 

V závěru dotazníku by bylo vhodné rovněž ponechat prostor s výzvou k zaznamenání 

případných postřehů a připomínek, které by taktéž mohly přispět k bližšímu porozumění 

zákaznických požadavků a očekávání. 

5.3.6 Určení vzorku zákazníků a návrh na zlepšení 

Do vzorku zákazníků, kterým firma zasílá dotazníkové šetření jsou řazeni zejména zákazníci 

s největším objemem tržeb a dlouhodobou spoluprací, což spadá do tzv. stratifikovaného 

vzorkování. [19] 

Opakované nedodržování námi vyžádaných balících podmínek 
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Zhodnocení a návrh na zlepšení: 

Vzhledem k relativně malému celkovému počtu zákazníku (cca 60) je navrženo navýšení počtu 

dotazovaných. Firma by měla projevovat snahu o naplnění požadavků a očekávání všech svých 

zákazníků bez ohledu na velikosti zakázek, což je utvrzeno i současnou situací, kdy mnoho 

velkých automobilových závodů, které pro firmu představovaly „nejdůležitější“ zákazníky bylo 

nuceno vlivem epidemie koronaviru SARS-CoV-2 omezit či zcela přerušit výrobu a firma 

Tawesco s.r.o. tak byla odkázána zejména na menší zakázky. Dotazováním všech zákazníků 

firmy se zvýší hodnota získaných informací. Dalším přínosem této změny může být také 

pozitivní vnímání zákazníky. Zájem ze strany firmy Tawesco s.r.o. o zpětnou vazbu menších či 

nepravidelných zákazníků se může projevit také na nárustu jejich spokojenosti, loajality a 

prohloubení spolupráce. 

5.3.7 Sběr, analýza a zpracování dat – návrh na zlepšení 

Dotazníky rozesílá ve formě přílohy emailu referent prodeje vybranému vzorku zákazníků vždy 

ve stejnou dobu (například na konci roku). Referent prodeje rovněž zaznamenává informace 

o počtu rozeslaných, respektive vrácených a nevrácených dotazníku a získaná data vždy jednou 

ročně vyhodnocuje.  

Obdržená data od zákazníků provozoven lisovna a svařovna jsou vyhodnocována 

dohromady. Odděleně jsou pouze zákazníci provozovny nářaďovna.  

Ke sběru, analýze a zpracování dat firma využívá balík programů Microsoft Office, 

konkrétně pro vyhodnocení výsledků jsou použity základní statistické nástroje programu Excel. 

 Výsledky hodnocení zákazníků jsou poté zpracovány do dokumentu: Vyhodnocení 

spokojenosti zákazníků, který obsahuje:  

→ Způsob získávání informací, výběr vzorku zákazníků 

→ Otázky a způsob hodnocení 

→ Návratnost dotazníků od vybraných zákazníků provozovny nářaďovna 

→ Hodnocení výsledků jednotlivých otázek a jejich grafické zpracování (výsečový grafy) 

pro provoz nářaďovna 

→ Návratnost dotazníků od vybraných zákazníků provozoven lisovna, svařovna 

→ Hodnocení výsledků jednotlivých otázek a jejich grafické zpracování (výsečové grafy) 

pro provozovny lisovna, svařovna 

→ Celkové vyhodnocení. 

Tento dokument je následně předložen k přezkoumání řediteli Marketingu a prodeje, 

který předá získané informace příslušným oddělením, kde se podle potřeby stanoví opatření pro 

zlepšení a plán jejich realizace. [19] 

Zhodnocení a návrhy na zlepšení: 

Jiný způsob dotazování (telefonické interview, přímé interview s jednotlivci) by mohl navýšit 

procento návratnosti, avšak jednotný způsob dotazování elektronickou formou napomáhá k co 

nejmenšímu zkreslení získávaných informací, zajišťuje stejné podmínky všem respondentům, 

lépe se vyhodnocuje a je méně náročný na zdroje.  

Možností, jak zefektivnit sběr, analýzu a zpracování dat je zavedení dotazníkové 

platformy (např. SPSS, Statistica aj.), která má v sobě implementovány nástroje pro základní 

analýzu a zpracování výstupu, nebo využití modulu Cloud CRM, který by měl tyto služby 
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rovněž podporovat. Cloud CRM je nabízeno jako rozšíření QAD CRM systému, který je 

ve firmě zaveden od roku 2017. Dotazníky by byly zasílány automaticky (ne zaměstnancem) e-

mailem s odkazem na daný dotazník a následně by byly bez zásahů zaměstnanců rovněž 

vyhodnocovány, což by snížilo ekonomickou náročnost celého procesu. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé oblasti výroby jsou spravovány samostatně (lze 

sledovat na Obr. 10: Organizační schéma Tawesco s.r.o.), doporučením vyplývajícím z této 

bakalářské práce je provádět vyhodnocování dotazníku pro zákazníky výrobní oblasti lisovna a 

výrobní oblasti svařovna odděleně. I v případě, že se jedná o zákazníky, kteří využívají služeb 

jak provozovny lisovna, tak provozovny svařovna, jsou obchodní zakázky sjednávány odděleně 

pro jednotlivé provozovny, znamená to tedy, že mohou být zákazníci jinak spokojeni se 

službami při řízení zakázky provozovny lisovna a jinak mohou být naplněny/nesplněny jejich 

očekávání službami svařovny. Hodnocení dílčích aspektů ovlivňující spokojenost zákazníka, 

které jsou v dotaznících uvedeny, jako například: rozsah nabídky, plnění technických 

požadavků, balících a přepravních podmínek, dodržování dodacích termínů apod. se tedy 

mohou pro dané provozovny lišit. Rozdělení vyhodnocení společně se zavedením bližší 

specifikace nespokojenosti k jednotlivým otázkám by mělo přispět k zpřesnění a objektivizaci 

získaných údajů. Mohly by se tak efektivněji odhalit mezery v jednotlivých procesech dané 

provozovny. 

5.3.8 Souhrn doporučených návrhů na zlepšení 

Návrh č. 1 – doplnění otázek o okno pro bližší specifikace negativního hodnocení v případě 

nižšího bodového hodnocení: 1 – zcela nesplnil očekávání nebo 2 – horší než očekávání 

zákazníka. 

Návrh č. 2 – v průvodním e-mailu objasnit cíle a důležitost dotazníkového šetření a motivovat 

zákazníky k vyplnění dotazníku. 

Návrh č. 3 – na závěr dotazníku rovněž vyzvat respondenty k zaznamenání případných 

připomínek a podnětů. 

Návrh č. 4 – zasílání dotazníků všem zákazníkům firmy Tawesco s.r.o. 

Návrh č. 5 – plná automatizace zasílání dotazníků a následného vyhodnocení získaných dat 

pomocí dotazníkové platformy s analytickými nástroji. 

Návrh č. 6 – rozdělení vyhodnocování získaných dat pro provozovny lisovna a svařovna. 
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5.4 Analýza Vyhodnocení spokojenosti zákazníka pro rok 2019 ve firmě 

Tawesco s.r.o. 

5.4.1 Porovnání odeslaných a navrácených dotazníků z let 2017-2019 

Na základě dat získaných z Vyhodnocení spokojenosti zákazníků firmy Tawesco s.r.o. 

pro jednotlivé roky 2017-2019 je vypracována Tabulku 6). 

Tab 6)  Přehled počtu zaslaných a vrácených dotazníků z let 2017-2019 [19] 

 

 

Dle Tabulky 6), lze říci, že počet dotazovaných zákazníků provozovny nářaďovna 

poklesl o téměř 60%. Počet dotazovaných zákazníků provozoven lisovna, svařovna se z roku 

2017 na rok 2018 navýšil o 4, v roce 2019 poté jeden zákazník ubyl. Tyto rozdíly v počtech 

dotazovaných pro oba segmenty jsou především způsobeny přehodnocením významnosti 

jednotlivých zákazníků v závislosti na objemu tržeb. Vliv má také nárust či úbytek počtu 

zákazníků v daných segmentech. 

Co se týče procenta návratnosti, lze říci, že je odezva v případě provozovny nářaďovna 

dostačující a lze považovat získaná data za spolehlivá a objektivní, neboť odezva je vetší než 

50% ve všech třech letech. V segmentu lisovna, svařovna, kde bylo osloveno 20 firem a 

odpovědělo jich pouze 6, což činí 30% by bylo namístě zaměřit se na způsob, jak zvýšit 

návratnost zaslaných dotazníků. 

Problém s nízkou návratností může souviset také s tím, že někteří zákazníci firmě 

zasílají tzv. Score Cards, neboli hodnocení dodavatelů a mohou tak nabývat nesprávného 

dojmu, že tento způsob zpětné vazby je pro firmu dostačující, tudíž zaslané dotazníky již 

nevyplňují. Proto by bylo vhodné, při zasílaní dotazníků do e-mailu uvést nejen smysl 

průzkumu a jeho důležitost (viz Návrh č.2), ale také fakt, že zasílané Score Cards a jiné formy 

zpětné vazby nenahrazují obdržený dotazník. 

 

Přehled počtu zaslaných a vrácených dotazníků v letech 2017-2019 

Rok Provozovna Zasláno Vráceno Odezva [%] 

2017 

Nářaďovna 15 11 73,33 

Lisovna 
+ 

Svařovna 
17 7 41,17 

2018 

Nářaďovna 12 6 50 

Lisovna 
+ 

Svařovna 
21 11 52,38 

2019 

Nářaďovna 6 5 83,33 

Lisovna 
+ 

Svařovna 
20 6 30 
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5.4.2 Porovnání průměrného bodového hodnocení dílčích otázek v letech 2017- 2019 

Výsledky průměrného bodového hodnocení zákazníku provozovny nářaďovna a provozoven 

lisovna a svařovna z let 2017-2019 získaných z interních dat firmy Tawesco s.r.o. jsou pro 

přehlednost zpracovány do Tabulky 7) a Tabulky 8). Hodnoty průměru uvedené v Tabulce 7) a 

Tabulce 8) jsou vypočítány jako aritmetický průměr z průměrného bodového hodnocení 

jednotlivých otázek vždy pro daný rok. Vážený průměr pak zohledňuje i průměrnou váhu 

jednotlivých otázek pro zákazníky, které jsou rovněž získány z interních dat firmy. 

Tab 7)  Přehled průměrného bodového hodnocení jednotlivých otázek zákazníky provozovny 

nářaďovna v letech 2017-2019 [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle Tabulky 7) lze říci, že hodnoty dílčích otázek v jednotlivých letech jsou proměnné, 

z toho lze usoudit, že firma na vyhodnocená data reaguje zaváděním různých nápravných 

opatření a vylepšení, což potvrzuje i fakt, že otázky s nejhorším průměrným bodovým 

hodnocením (označeny žlutě) v daném roce mají vždy alespoň nepatrně lepší bodové hodnocení 

v roce následujícím. To, že již zavedená zlepšení ovlivňují spokojenost zákazníků lze vidět 

u pozvolného nárustu celkového průměru hodnoty spokojenosti zákazníka v jednotlivých 

letech, a to i v případě průměru váženého. 

Kromě jedné výjimky (otázka č.3 v roce 2017), měly všechny otázky ve všech třech 

letech průměrné hodnocení nad 3 body, tedy podle očekávání zákazníka. 

Přehled průměrného bodového hodnocení jednotlivých otázek 

zákazníky provozovny nářaďovna  

v letech 2017-2019 

Rok 2017 2018 2019 

Otázka Průměr Průměr Průměr 

1. 3,64 4,33 4,40 

2. 3,64 4,17 3,80 

3. 2,91 4,17 3,40 

4. 3,82 3,67 4,60 

5. 3,64 4,33 4,00 

6. 3,64 4,17 3,80 

7. 3,27 3,33 3,40 

8. 3,36 4,33 3,80 

9. 3,91 3,33 4,00 

10. 4,00 3,33 4,00 

 

Průměr 3,583 3,917 3,920 

Vážený 

průměr 
3,571 3,916 3,918 

Legenda 

 Označení pro nejhorší průměrné bodové hodnocení 

 Označení pro nejlepší průměrné bodové hodnocení 
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K nejhůře hodnoceným otázkám jednoznačně patří otázka číslo 7, týkající se dodržování 

dodacích termínů. Rovněž otázka č.3, vztahující se k platebním podmínkám vzhledem 

ke konkurenci, má v roce 2017 a 2019 nejnižší průměrné bodové hodnocení. 

Musíme brát v potaz skutečnost, že v jednotlivých letech se liší počet respondentů, což 

může výsledky zkreslovat. 

Tab 8)  Přehled průměrného bodového hodnocení jednotlivých otázek zákazníky provozoven 

lisovna svařovna v letech 2017-2019 [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I v tomto případě můžeme dle Tabulky 8) předpokládat, že se firma snaží zavádět 

zlepšení, především u otázek s nejhorším bodovým hodnocením (žlutě označené hodnoty), což 

se odráží na výsledcích v podobě nepatrně vyššího průměrného bodového hodnocení vždy v 

následujícím roce. Tomuto tvrzení se vymyká otázka č. 3, týkající se platebních podmínek ve 

srovnání s konkurencí, která ve všech třech letech spadá mezi nejhůře hodnocené otázky. 

Když se opět zaměříme na celkové průměry a celkové vážené průměry spokojenosti 

zákazníků jednotlivých let, taktéž lze zaznamenat drobný nárust. 

V případě provozoven lisovna a svařovna není ani jedna hodnota nižší než 3 – podle očekávání 

zákazníka, což rovněž svědčí o úspěšné orientaci na spokojenost zákazníka. 

Přehled průměrného bodového hodnocení jednotlivých otázek 

zákazníky provozoven lisovna a svařovna  

v letech 2017-2019 

Rok 2017 2018 2019 

Otázka Průměr Průměr Průměr 

1. 3,43 3,45 3,5 

2. 3,29 3,18 3,5 

3. 3,00 3,00 3,00 

4. 3,29 3,36 3,83 

5. 3,14 3,55 3,83 

6. 3,57 3,64 4,17 

7. 3,14 3,55 4,33 

8. 3,57 3,64 3,67 

9. 3,57 3,45 3,67 

10. 3,43 3,43 4,00 

 

Průměr 3,343 3,425 3,75 

Vážený 

průměr 
3,327 3,432 3,768 

Legenda 

 Označení pro nejhorší průměrné hodnocení 

 Označení pro nejlepší průměrné hodnocení 
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5.4.3 Otázky s nejhorším průměrným bodovým hodnocením zákazníků provozovny 

nářaďovna v roce 2019   

Nejhorší průměrné hodnocení měly tyto otázky:  

→ Otázka č.3: Platební podmínky ve srovnání s konkurencí s průměrným bodovým 

hodnocením 3,40 a průměrnou váhou parametru 2,80 

 Otázka č.3 – provoz nářaďovna [19] 

Nespokojenost zákazníků pravděpodobně souvisí především s délkou splatností 

vystavených faktur, což je ve firmě Tawesco s.r.o. pro většinu zákazníků 55 dní. Nejedná se 

tedy o žádné pochybení na straně firmy, odvíjí se to od finančních standardů podniku. V rámci 

dosažení zlepšení by proto bylo namístě, aby úsek Marketingu a prodeje prohloubil spolupráci 

s Finančním oddělením a vymysleli způsob, jak zákazníkům nabízet atraktivnější platební 

podmínky v porovnání s konkurencí. 

→ Otázka č.7: Dodržování dodacích termínů – s průměrným bodovým hodnocením 

3,40 a průměrnou váhou parametru 3,00 

 Otázka č.7 – provoz nářaďovna [19] 

Vzhledem k maximální míře důležitosti pro zákazníka 3,00, lze usuzovat, že dodací 

termíny jsou pro zákazníky velice významný ukazatelem. K tomu, aby byly dodržovány 

sjednané termíny dodání je zapotřebí zpřesnit plánování veškerých procesů výroby, od zajištění 

materiálových potřeb, kapacit, až po expedici zakázky.  

→ Otázka č.2: Rozsah nabídky ve srovnání s konkurencí – s průměrným bodovým 

hodnocením 3,80 a váhou parametru 2,40 

→ Otázka č.8: Prodejní služby, reklamace a servis – s průměrným bodovým 

hodnocením 3,80 a váhou parametru 2,40 

20%

40%

20%

20%

Otázka č.3

Zcela nesplnil očekávání

Horší než očekávání

Podle očekávání

Lepší než očekávání

Zcela překročil očekávání

20%

20%60%

Otázka č.7

Zcela nesplnil očekávání

Horší než očekávání

Podle očekávání

Lepší než očekávání

Zcela překročil očekávání
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Graf 5) Otázka č.2 – nářaďovna                        Graf 6) Otázka č.8 – nářaďovna [20] 

Přestože jsou tyto otázky dle průměrných bodových hodnot třetí nejhůře hodnocené, 

neznamená to, že by rozsah nabídky firmy Tawesco s.r.o., konkrétně dle zákazníků provozovny 

nářaďovna byl neuspokojivý nebo v případě otázky č.8, že by pracovníci z oddělení Kvality a 

oddělení Prodeje a marketingu, kteří zajišťují tyto činnosti (prodejní služby, reklamace, servis 

apod.) provádějí práci nedostatečně. Naopak průměrné hodnocení 3,80 je výrazně lepší, než je 

očekávání zákazníka. 

5.4.4 Otázky s nejhorším průměrným bodovým hodnocením zákazníků provozoven 

lisovna a svařovna v roce 2019   

Mezi otázky s nejhorším průměrným hodnocením patří: 

→ Otázka č.3: Platební podmínky ve srovnání s konkurencí s průměrným bodovým 

hodnocením 3,00 a průměrnou váhou parametru 2,60 

Graf 7) Otázka č.3 – lisovna, svařovna [19] 

Stejně tak jako v letech předchozích, i v roce 2019 má tato otázka nejnižší hodnocení. 

Návrh, jak zvýšit spokojenost zákazníka v tomto ohledu je totožný jako v případě provozovny 

nářaďovna. Úsek prodeje a marketingu by měl zvážit bližší spolupráci s finančním oddělením 

tak, aby byli schopni zákazníkům nabízet lepší platební podmínky. 

→ Otázka č.1: Reakce na poptávku – přístup pracovníků, úroveň, ochota – 

s průměrným bodovým hodnocením 3,50 a průměrnou váhou parametru 2,60 

→ Otázka č.2: Rozsah nabídky ve srovnání s konkurencí – s průměrným bodovým 

hodnocením 3,50 a průměrnou váhou parametru 2,80 
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   Graf 8) Otázka č.1 – lisovna, svařovna [19]       Graf 9) Otázka č.2 – lisovna, svařovna [19]a č.2 

– lisovna, svařovna [20] 

Graf 8) a Graf 9) potvrzují, že v obou případech ani jeden zákazník nehodnotil danou 

otázku hůře než třemi body. Proto lze konstatovat, že reakce na poptávku i rozsah nabídky 

ve srovnání s konkurencí je dle respondentů na úrovni.  

5.4.5 Celkové zhodnocení výsledků dotazníkového šetření v roce 2019 

Slabší stránkou měření spokojenosti zákazníka je nízká odezva, obzvláště v případě návratnosti 

dotazníků od zákazníků provozoven lisovna, svařovna. Navýšení odezvy lze docílit motivací 

k vyplnění dotazníku (viz odst. 5.4.1.).  

Přestože jsou výše zmíněné otázky řazeny k nejhůře hodnoceným, ve všech případech 

je průměrné hodnocení rovno nebo větší než 3. Splňují tedy očekávání zákazníka. Avšak 

v souladu s Demingovým modelem neustálého zlepšování je třeba na tyto otázky nahlížet jako 

na ty, s jejichž parametry byly zákazníci nejméně spokojeni, a tudíž jsou to vhodné ukazatele 

toho, kde by z pohledu zákazníka bylo zlepšení žádané nejvíce. 

Vzhledem k tomu, že v dotazníku není zaveden prostor pro bližší specifikaci 

negativního hodnocení, v případě, že bylo zaznamenáno horší průměrné hodnocení než 3 – 

podle očekávání, nelze přesně stanovit příčinu nespokojenosti a navrhnout tak konkrétní 

opatření pro zlepšení.  

Výsledky dotazníkového šetření nasvědčují tomu, že z pohledu respondentů si firma 

vede velmi obstojně ve všech ukazatelích, které zákazník shledává jako podstatné. K dobrým 

výsledkům dotazníkového šetření dopomohl také QAD CRM systém, který je ve firmě zaveden 

od roku 2017. Tento systém zefektivňuje a usnadňuje aktivity a procesy spojené s tvorbou a 

dlouhodobým udržováním vztahů se zákazníky, komunikaci se zákazníky, shromažďování a 

zpracovávání informací o zákaznících za účelem dosažení rovnováhy mezi uspokojením jejich 

potřeb a prosperitou podniku. 

To, že se pracovníkům firmy Tawesco s.r.o. orientace na požadavky zákazníka daří, 

dokládá i níže uvedený graf vývoje prodeje v letech 2017-2019, kde lze sledovat zvyšující se 

celkový prodej v posledních letech. 
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Graf 10) Vývoj prodeje v letech 2017-2019 [19] 
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6 ZHODNOCENÍ A VÝSLEDKY PRÁCE 

Předkládaná bakalářská práce pojednává o měření spokojenosti zákazníka v oblasti 

managementu kvality. 

Úvod teoretické části je věnován objasnění základních pojmů, co je to kvalita a její 

historický vývoj, systém managementu kvality a koncepce managementu kvality na bázi norem 

ISO. Dále byla uvedena podstata a význam zpětné vazby v systémech managementu kvality a 

definice spokojenosti zákazníka. Teoretickou část uzavírá podrobný popis metodického 

postupu pro měření spokojenosti zákazníka. 

Praktická část je vytvořena na základě spolupráce s firmou Tawesco s.r.o. v Kopřivnici. 

Nejprve je představena firma Tawesco s.r.o. Následně je v práci popsán současný způsob 

měření spokojenosti zákazníka pomocí dotazníkového šetření. V rámci tohoto byla navržena 

opatření na zlepšení spočívající ve formální úpravě dotazníku, konkrétně: 

Návrh č. 1 – doplnění otázek o okno pro bližší specifikace negativního hodnocení v případě 

nižšího bodového hodnocení: 1 – zcela nesplnil očekávání nebo 2 – horší než očekávání 

zákazníka. 

Návrh č. 2 – v průvodním e-mailu objasnit cíle a důležitost dotazníkového šetření a motivovat 

zákazníky k vyplnění dotazníku. 

Návrh č. 3 – na závěr dotazníku rovněž vyzvat respondenty k zaznamenání případných 

připomínek a podnětů. 

V rámci určování vzorku dotazovaných zákazníků bylo doporučeno: 

Návrh č. 4 – zasílání dotazníků všem zákazníkům firmy Tawesco s.r.o. 

Další navržené změny se vztahují ke sběru, analýze a zpracování dat, konkrétně: 

Návrh č. 5 – zavedení plné automatizace zasílání dotazníků a následného vyhodnocení 

získaných dat pomocí dotazníkové platformy s analytickými nástroji. 

Návrh č. 6 – vyhodnocování získaných dat bude prováděno pro provozovny lisovna a svařovna 

odděleně. 

Všechna tato doporučení by měla vést k zpřesnění získávaných informací, navýšení 

návratnosti dotazníků a celkovému zefektivnění procesu dotazování, což by mělo přispívat 

k účinnému zavádění zlepšení a následné rostoucí spokojenosti zákazníka.  

Další část bakalářské práce je věnována analýze hodnocení spokojenosti zákazníka 

ve firmě pro rok 2019, kde je rozebrána návratnost dotazníků v letech 2017-2019.  

Poté následuje porovnání průměrného bodového hodnocení jednotlivých otázek v letech 

2017-2019, z nichž vyplynulo, že spokojenost zákazníků v průběhu let mírně stoupá. To 

nasvědčuje tomu, že firma se na zpětnou vazbu zákazníku snaží reagovat formou zavádění 

opatření vedoucí ke zlepšení. 

Závěrečná část práce je věnována otázkám s nejhorším průměrným bodovým 

hodnocením a celkovému zhodnocení výsledků dotazníkového šetření z roku 2019, ze kterého 

vychází, že je orientace na zákazníka ve firmě Tawesco s.r.o. na dobré úrovni. 
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Za přínosné v této práci lze považovat: 

→ provedení podrobné rešerše současného stavu měření spokojenosti zákazníka 

→ zjištění aktuálního měření spokojenosti zákazníka ve firmě Tawesco s.r.o. 

→ vyhodnocení a provedení návrhu opatření na zlepšení managementu kvality v oblasti 

spokojenosti zákazníka 

→ návrhy na zlepšení týkající se dotazníkového formuláře ve smyslu zpřesnění 

získávaných informací a navýšení odezvy 

→ návrh změny vztahující se k určení vzorku dotazovaných zákazníků za účelem 

zvýšení hodnoty získávaných informací 

→ návrhy změn v rámci metody sběru dat a jejich zpracování vedoucí 

ke zefektivnění procesu dotazování 

→ zhodnocení výsledků měření spokojenosti zákazníka z roku 2019. 

Cílem bakalářské práce dle zadání byla rešerše současného stavu. O tom pojednává 

kapitola 3. Dalším cílem bylo vyhodnocení a provedení návrhu opatření na zlepšení 

managementu kvality v oblasti spokojenosti zákazníka. Této oblasti je v bakalářské práci 

věnován značný obsahový prostor, a to v kapitolách 4, 5, a 6. Nejdůležitějším cílem byla 

formulace vlastníc závěrů a také doporučení, které jsou rozebrány v kapitolách 6. a 7.  
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7 ZÁVĚR 

„Spokojenost zákazníka je vnímání zákazníka, týkající se stupně splnění jeho očekávání“ [2], 

což se netýká jen samotné kvality výrobků, ale i hlavních a vedlejších procesů a aspektů, které 

jsou součástí obchodního případu. Jedním z úkolů managementu kvality je identifikovat 

nespokojenost zákazníka a odstranit příčinu. K tomu je mimo jiné využíváno zpětné vazby ve 

formě dotazníkového šetření.  

Dle hodnocení respondentů se firmě Tawesco s.r.o. orientace na potřeby a očekávání 

zákazníka daří. Lze tedy říci, že společnost Tawesco s.r.o. je v rámci svých činností 

uvědomělou firmou, která věnuje dostatek pozornosti kvalitě a vztahům se zákazníky. 

V souladu s Demingovým modelem by však firma měla projevovat snahu o neustálé 

zlepšování. Návrhy přednesené v této bakalářské práci by měly přispět k efektivnějšímu 

zavádění nápravných opatření ve firmě Tawesco s.r.o. tam, kde je to dle zákazníka nejvíce 

žádané, což se odrazí na výsledné spokojenosti zákazníků, navýšení kvality produktů a tím 

postavení firmy na trhu. 

 

  



 

58 

 

 

  



 

59 

 

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] VEBER, Jaromír a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2., aktualizované vydání.   

Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1. 

[2] ČSN EN ISO 9000. Systém managementu kvality - Základní principy a slovník. 5.vydání. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 

[3] NENADÁL, Jaroslav, Darja NOSKIEVIČOVÁ, Růžena PETŘÍKOVÁ, Jiří PLURA a Josef 

TOŠENOVSKÝ. Moderní management jakosti. Praha: Management Press, 2008. ISBN 

978-80-7261-186-7. 

[4] NENADÁL, Jaroslav. Systém managementu kvality: Co, proč a jak měřit?. Praha: 

Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-426-4. 

[5] BLECHARZ, Pavel. Kvalita a zákazník. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-20-0. 

[6] NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplnění vydání. Praha: 

Management Press, 2004. ISBN 80-7261-110-0. 

[7] NENADÁL, Jaroslav, Darja NOSKIEVIČOVÁ, Růžena PETŘÍKOVÁ a Josef 

TOŠENOVSKÝ. Moderní systémy řízení jakosti. 2. doplnění vydání. Praha: Management 

Press, 2002. ISBN 80-7261-071-6. 

[8] ČSN EN ISO 9001. Systém managementu kvality - Požadavky. 5.vydání. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 

[9] NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management 

Press, 2001. ISBN 80-7261-054-6. 

[10] ČSN EN ISO 9004. Management kvality: Kvalita organizace - Návod k dosažení 

udržitelného úspěchu. 2. vydání. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2019.  

[11] ČSN ISO 10004. Management kvality: Spokojenost zákazníka - Směrnice pro 

monitorování a měření. 2. vydání. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2019.  

[12] LEHTINEN, Jarmo L. Aktivní CRM: Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada, 2007. 

ISBN 978-80-247-1814-9. 

[13] CHLEBOVSKÝ, Vít. CRM: Řízení vztahů se zákazníky. Brno: Computer Press, 2005. 

ISBN 80-251-0798-1. 

[14] ČSN ISO 10002. Management kvality: Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování 

stížností v organizacích. 2. vydání. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2019. 

[15] LIM, Jong S. Quality management in engineering: A Scientific and Systematic Approach. 

Great Britain, Padstow, Cornwall: CRC Press, 2019. ISBN 978-0-367-23008-1. 

[16] LOŠŤÁKOVÁ, Hana a a kolektiv. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. 

Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-2710-419-2. 

[17] TAWESCO PROMET GROUP: Profil společnosti [online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné 

z: http://www.tawesco.cz/profil-spolecnosti/#top 

[18] Veřejný rejstřík a Sbírka listin: Sbírka listin Tawesco s.r.o. – Ministerstvo spravedlnosti 

České republiky [online]. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=59685762&subjektId=707401&spis=830926 

[19] Tawesco s.r.o., Interní dokumentace. Kopřivnice, 2019.  

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=59685762&subjektId=707401&spis=830926
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=59685762&subjektId=707401&spis=830926


 

60 

 

[20] KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: Teorie pro praxi. 2.    

vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8. 



 

61 

 

9 SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 

9.1 Seznam obrázků 

Obr. 1) Procesní model systému managementu kvality [8] ..................................................... 19 

Obr. 2) Základní charakteristiky koncepcí systémů managementu kvality. Inspirováno 

z [4] a doplněno dle [3] ............................................................................................................ 19 

Obr. 3) Základní rozdělení systémového měření [4] ............................................................... 21 

Obr. 4) Funkce zpětné vazby v systémech managementu kvality [4] ...................................... 22 

Obr. 5) Koncepční model zákaznické spokojenosti [11] ......................................................... 24 

Obr. 6) Kanův diagram [5] ....................................................................................................... 24 

Obr. 7) Model spokojenosti zákazníka, převzato z [3] ............................................................ 25 

Obr. 8) Základní soubor činností při měření spokojenosti externích zákazníků [4] ................ 26 

Obr. 9) Schéma skupiny PROMET GROUP a.s. [19] ............................................................. 35 

Obr. 10) Organizační schéma Tawesco s.r.o. [19] ................................................................... 36 

Obr. 11) Příklady pruduktů firmy Tawesco s.r.o. [19]............................................................. 37 

Obr. 12) Mapa procesů definovaných v Tawesco s.r.o. [19] ................................................... 42 

Obr. 13) Otázka č.6 z dotazníku firmy Tawesco s.r.o. [19] ..................................................... 45 

Obr. 14) Návrh pole pro bližší specifikaci k otázkám dotazníku firmy Tawesco s.r.o. ........... 45 

9.2 Seznam tabulek 

Tab 1) Druhy formátů, převzata z [4] a upravena dle [9] ........................................................ 30 

Tab 2) Metody sběru dat. Inspirováno [9] doplněno z [4] ....................................................... 32 

Tab 3) Nástroje statistické analýzy [11]................................................................................... 33 

Tab 4) Požadavky extérních zainteresovaných stran, převzato z [19] ..................................... 39 

Tab 5) Požadavky interních zainteresovaných stran, převzato z [19] ...................................... 39 

Tab 6) Přehled počtu zaslaných a vrácených dotazníků z let 2017-2019 [19]......................... 48 

Tab 7) Přehled průměrného bodového hodnocení jednotlivých otázek zákazníky provozovny 

nářaďovna v letech 2017-2019 [19] ......................................................................................... 49 

Tab 8) Přehled průměrného bodového hodnocení jednotlivých otázek zákazníky provozoven 

lisovna svařovna v letech 2017-2019 [19] ............................................................................... 50 

9.3 Seznam grafů 

Graf 1) Procentuální zastoupení oblastí výroby podle objemu výroby [19] ............................ 38 

Graf 2) Největší zákazníci v závislosti na objemu výroby [19] ............................................... 38 

Graf 3) Otázka č.3 – provoz nářaďovna [19] ........................................................................... 51 

Graf 4) Otázka č.7 – provoz nářaďovna [19] ........................................................................... 51 

Graf 5) Otázka č.2 – nářaďovna [19] ....................................................................................... 52 

Graf 6) Otázka č.8 – nářaďovna [19] ....................................................................................... 52 

Graf 7) Otázka č.3 – lisovna, svařovna [19] ............................................................................ 52 

Graf 8) Otázka č.1 – lisovna, svařovna [19] ............................................................................ 53 

Graf 9) Otázka č.2 – lisovna, svařovna [19] ............................................................................ 53 

Graf 10) Vývoj prodeje v letech 2017-2019 [19]..................................................................... 54 

 





 

63 

 

10 PŘÍLOHY 

Příloha č.1: Ukázka dotazníku firmy Tawesco s.r.o. 
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