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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazník] se zákaznickým centrem společnosti Zebra 

Technologies. Na základE provedené analýzy současného stavu je vyselektováno kritické 

místo, které je možné Uešit dostupnými zdroji. V diplomové práci jsou navrženy možné 

pUístupy k Uešení tohoto kritického místa opUené o teoretické základy Uízení jakosti v podnicích. 

 

Abstract 

The Master’s thesis is focused on the customer satisfaction with support centre of the company 

Zebra Technologies.  Based on analysis of the current state is selected critical site to be resolved 

by available resources. The Master’s thesis proposes possible approaches to solving this critical 

site based on the theoretical basics of quality management in enterprises. 
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ÚVOD 

Jakožto členovi globálního týmu zabývajícího se mEUením a následným zlepšováním 

spokojenosti zákazník] v nadnárodní společnosti Zebra Technologies, mi bylo svEUeno 

zpracování diplomové práce na téma spokojenost zákazník] se zákaznickým centrem právE 

pro tuto společnost.  

Jakost v obchodním podnikání je v současné dobE nesmírnE d]ležitá. Ve vysoce konkurenčním 

prostUedí, jaké na trhu panuje, se zákazníci pUi sebemenší nespokojenosti s dodávaným 

produktem mohou pUíštE obrátit na služby konkurenční firmy. To znamená pro firmu nejen 

okamžitou finanční ztrátu, ale i možnou ztrátu v budoucích letech. Nespokojený zákazník m]že 

rozšiUovat svou nespokojenost se službou či produktem mezi ostatní stávající či potencionální 

zákazníky. To m]že mít za následek i ztrátu dobrého jména společnosti, na kterém každá firma 

usilovnE pracuje, a která má pro ni mnohdy nesmírnou hodnotu. Je tedy velmi d]ležité jakost 

nabízených služeb či produkt] hlídat a neustále zlepšovat v nikdy nekončícím cyklu. Z tohoto 

d]vodu vznikla i tato diplomová práce. 

Společnost Zebra Technologies je nadnárodní technologická společnost s hlavním sídlem 

v USA. SoustUe@uje se na výrobu a prodej tiskáren a sledovacích zaUízení užívajících se v 

obchodím podnikání. Dokáže svým zákazník]m nabídnout kompletní Uešení a[ už se jedná o 

maloobchod, logistická a distribuční centra či napUíklad zdravotní zaUízení. 

Diplomovou práci jsem zpracovával pro BrnEnskou pobočku společnosti zapsanou 

v obchodním rejstUíku jako Zebra Technologies CZ s.r.o. s hlavním pUedmEtem podnikání 

výroba, instalace, opravy elektrických stroj] a pUístroj], elektronických a telekomunikačních 

zaUízení. 

V BrnEnské pobočce Zebra Technologies sídlí pUedevším zákaznická podpora. Dovolat se sem 

mohou pUedevším evropští zákazníci, pokud mají technický problém, či jakýkoli jiný dotaz 

týkající se produkt] a služeb společnosti Zebra Technologies a to jednak z oblasti „presales“ 

(informace o dostupných produktech a službách) nebo již výše zmínEný požadavek na 

technickou podporu nebo fyzickou opravu jednotky (tzv. „post-sales“). Do brnEnské pobočky 

jsou také sváženy poškozené jednotky na opravu. Záruční i pozáruční opravy poškozených 

jednotek jsou formou „outsourcingu“ provádEny externím dodavatelem.  
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Diplomová práce se vEnuje nejen zákaznické podpoUe v brnEnské pobočce, nýbrž Ueší 

zákaznickou podporu jako celek. Jednotlivá zákaznická centra jsou rozmístEna po celém svEtE. 

V každém centru zákaznické podpory se nachází vícejazyčné týmy a zákazníci volající z 

daného regionu jsou vždy pUesmErování do nejbližšího centra podpory. Zákazníci volající 

mimo pracovní hodiny daného regionu jsou pUesmErování do regionu v nEmž má servisní 

centrum momentálnE pracovní dobu (tzv. „follow-the-sun model“). Pro interní potUeby 

společnosti jsou jednotlivé regiony rozdEleny následovnE: 

• NALA – pokrývá zemE Severní a latinské Ameriky (nEkdy dále rozdElované na NA a 

LATAM) 

• EMEA – pokrývá zemE Evropy, Afriky a blízkého východu 

• APAC – pokrývá zemE Asie, Austrálie a Oceánie 

Zebra Technologies tedy Ueší spokojenost zákazník] jako celek globálnE a aplikuje všude 

stejné procesy a pracovní postupy. 
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1 CÍL PRÁCE 

Primárním cílem této diplomové práce je navrhnout efektivnEjší zp]sob Uešení zákaznických 

stížností, internE nazvaných „hot alert“. Jedná se o pUípady, kdy zákazník dal v pr]zkumu 

spokojenosti jasnE najevo, že nebyl spokojený s poskytnutou službou, sv]j technický pUípad 

nepovažuje za vyUešený a nebo si pUeje být znovu kontaktován společností Zebra. Součástí 

Uešení problému bude d]raz na zrychlení a zjednodušení celého procesu. 

 

1.1 Metody a postupy zpracování 

Počáteční impulzem této diplomové práce bylo zvýšení úrovnE spokojenosti zákazník] se 

zákaznickým centrem společnosti Zebra Technologies.  

V první UadE bylo potUeba seznámit se s danou problematikou a současným stavem 

v zákaznickém centru společnosti. Analýzou současného stavu bylo odhaleno jedno 

z kritických míst, na které lze zamEUit pozornost v podobE zlepšovacího návrhu z pozice člena 

týmu zajiš[ujícího kvalitu zákaznického centra. Odhalení a konkrétní definování tohoto 

kritického místa jasnE specifikovalo cíl této diplomové práce uvedený výše. 

Definování cíle umožnilo vyhledat možné pUístupy, jak na daný problém nahlíží teorie 

zabývající se problematikou jakosti v obchodních firmách. Tyto teoretické východiska 

umožnili navrhnout Uešení vedoucí ke splnEní stanoveného cíle diplomové práce. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKů PRÁCE 

V této kapitole budou postupnE definovány jednotlivé teoretické pojmy a postupy související 

s problematikou spokojenosti zákazník] a pUedevším týkající se konkrétnE daného cíle 

diplomové práce. 

 

2.1 Základní modely pojetí jakosti ve firmách 

V následujících odstavcích jsou popsány nEkteré z pUístup] k Uízení jakosti ve firmách. 

2.1.1 Total quality management 

Total quality management (zkrácenE TQM) je podniková strategie, která na první místo klade 

spokojenost zákazník]. Cílem TQM je kontinuální zlepšování podniku z pohledu zákazník], 

vlastník] i zamEstnanc]. Snaží se o výrazné snížení náklad] na odstranEní následk] chyb 

společnE se zlepšením služeb zákazník]m. Zlepšuje vnitUní procesy podniku, zvyšuje jeho 

flexibilitu1. 

Spokojený zákazník je hlavním cílem TQM. Je velmi d]ležité znát požadavky a očekávání 

zákazníka. Proto TQM klade velký d]raz na zjiš[ování požadavk] zákazníka, poznávání jejich 

očekávání a mEUení spokojenosti. Zkoumání tEchto veličin je velmi nákladná a interpretace 

výsledk] nepUíliš pUesná. U smluvních vztah] tipu dodavatel-zákazník existuje ve smlouvE 

jasná definice očekávaných parametr] a lze i následnE snadno odvodit zákazníkovu 

spokojenost s dodržování smluvních podmínek. VýraznE komplikovanEjší situace nastává, 

pokud podnik nezná konečného spotUebitele. VzácnE jde tuto odezvu interpretovat skrze 

reklamace výrobk]. Aby toho nebylo málo, požadavky zákazník] každým rokem rostou a je 

stále obtížnEjší ve vzr]stajícím konkurenčním období požadavky zákazník] plnE uspokojit.2 

2.1.2 Japonské Uízení kvality 

                                                           

 
1 Frehr, H. Total Quality management. 1995. s. 24 
2 Frehr, H. Total Quality management. 1995. s. 199 
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NejvEtším pUedstavitelem japonského pojetí Uízení kvality je Kaoru Ishikawa 

Charakteristika japonského Uízení kvality – odlišení od západního pojetí: 

• Celopodnikové- účast všech zamEstnanc] 

• Výchova a vzdElávání k Uízení jakosti 

• Činnost kroužk] jakosti 

• ProvErky jakosti 

• Využívání statistických metod 

• Celonárodní aktivity podporující Uízení jakosti3 

 

Tízení jakosti dle Ishikawi znamená vyvíjet, konstruovat vyrábEt a zabezpečovat servisem 

kvalitní výrobek, který je co nejvíce ekonomický a pUináší uživateli trvalé uspokojení. Nestačí 

aby výrobek splOoval zákonné normy, to samo o sobE k dosažení kvality výrobku nestačí. 

Hlavní jsou požadavky konečného spotUebitele. PUi vývoji nových produkt] by mEl podnik 

požadavky svých spotUebitel] pUedvídat a pUizp]sobovat se jim. To vše musí být pro zákazníka 

ekonomicky pUijatelné. Ani ta nejvyšší jakost výrobku nedokáže ospravedlnit jeho 

pUedraženost. Tedy jakost nem]že existovat bez toho aby brala v úvahu cenu, zisk a Uízení 

náklad].4 

 

 

 

 

 

                                                           

 
3 Iゲｴｷﾆ;┘;が Kく J;ヮﾗﾐゲﾆ= IWゲデ;く ゲく ンヱ 
4 Iゲｴｷﾆ;┘;が Kく J;ヮﾗﾐゲﾆ= IWゲデ;く ゲく ンヶ-37 
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2.1.3 Six sigma 

Základy metodologie six sigma položili podniky provozující velkosériovou výrobu, které si 

uvEdomili, že proto, aby dosahovali stanovených ekonomických úspEch], není možné, aby 

z jejich linek vycházelo pUíliš mnoho vadných výrobk]. PUijali za cíl vyrábEt se stejnou 

technologií, dElníky a výrobními vzory výrobky s vyšší kvalitou za nižší náklady. Na rozdíl od 

TQM nepovažuje míru vyhovEní interním požadavk]m to co definuje kvalitu. Six sigma se 

soustUedí na zvýšení hodnoty dodávané zákazník]m a na zvýšení efektivity proces]. Six sigma 

pomáhá zvyšovat výslednou kvalitu tím, že pomáhá podnik]m vyrábEt produkty lépe 

s minimem závad, rychleji, mínEno zlepšením plynulosti procesního toku, a levnEji, tedy 

s minimálním plýtváním5. 

 

2.2 Základní pojmy jakosti 

Specifikace jakosti v podniku: 

• Určit jednotku pro hodnocení jakosti 

• Stanovení metody mEUení 

• Stanovení relativního významu jednotlivých charakteristik jakosti – zpravidla má 

výrobce více než jen jednu charakteristiku jakosti, proto je potUeba dané 

charakteristiky roztUídit podle významu. Kritická vada (vztahuje se k bezpečnosti 

života), Hlavní vada (výraznE ovlivOuje fungování výrobku) a vedlejší vada 

(neovlivOuje fungování výrobku, ale je pro zákazníka nepUíjemná) 

• Docílení shody o vadách a nedostatcích 

• Odhalování skrytých vad 

• Statistické hodnocení jakosti 

• Stanovení jakosti návrhu a jakosti výrobní – jakost návrhu je cílová jakost o jakou 

podnik usiluje, naopak jakost výrobní ukazuje do jaké míry skutečnE výrobky 

dosahuje jakost návrhu6 

                                                           

 
5 S┗ﾗ┣ｷﾉﾗ┗=が Aく )ﾉWヮジﾗ┗=ﾐｹ ヮﾗSﾐｷﾆﾗ┗┠Iｴ ヮヴﾗIWゲ└く ゲくヴヱ 
6 Iゲｴｷﾆ;┘;が Kく J;ヮﾗﾐゲﾆ= IWゲデ;く ゲ. 40-45 
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2.2.1 Tízení norem jakosti 

Dokonalé normy neexistují, a[ už se jedná o mezinárodní, státní či podnikové normy. Obvykle 

v sobE skrývají nEjakou vadu. Navíc požadavky uživatel] se neustále mEní, v pr]bEhu času se 

zvyšují nároky zákazník] na jakost. V praxi tedy podnik musí normy neustále hodnotit, 

revidovat a kontrolovat. To nejde bez toho, aby podnik neustále monitoroval požadavky 

zákazník].7 

2.2.2 Využití statistických metod 

V Uízení jakosti se často využívají statistické metody. M]žeme je rozdElit do3 kategorie 

obtížnosti: 

• Elementární statistické  – paretova analýza, diagram pUíčinných vliv] a efekt], 

stratifikace, kontrolní seznam, histogram, diagram rozptylu, regulační diagram.  

• StUednE obtížné statistické metody – teorie výbErových zkoušek, statistická výbErová 

kontrola, metody statistických odhad] a test], metody využití smyslového hodnocení, 

metody plánování experiment] 

• Pokročilé statistické metody – pokročilé metody plánování experiment], 

multivariantní analýza, r]zné metody operačního výzkumu8 

 

 

 

 

 

                                                           

 
7 Iゲｴｷﾆ;┘;が Kく J;ヮﾗﾐゲﾆ= IWゲデ;く ゲく ヴヶ 
8 Iゲｴｷﾆ;┘;が Kく J;ヮﾗﾐゲﾆ= IWゲデ;く ゲく ヱヲヵ-130 
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2.3 Zjiš[ování požadavk] zákazník] 

Zp]soby zjiš[ování požadavk] zákazník]: 

• PUímé dotazován dosavadních či pUípadných zákazník] – tato varianta pUichází 

v úvahu je pUi pUímých vztazích mezi zákazníky a dodavateli 

• Marketingová studie daného trhu – používá se pUedevším, pokud chceme s výrobkem 

proniknout na nový trh 

• Systematické vyhodnocování dotaz] zákazník či reklamací – je d]ležité, aby se 

jednalo o organizované, metodické a dlouhodobé shromaž@ování všech relevantních 

informací. Dále je d]ležité, aby byla jasnE definována kategorizace tEchto informací. 

• Zkoumání konkurence – jednou z metod je tzv. benchmarking, kdy se podnik snaží 

porovnat s nejlepší firmou v daném segmentu 

• Návrhy z vlastní organizace 

Veškeré shromaž@ování informací o zákaznících má smysl pouze tehdy, pokud budou získaná 

data následnE zpracovávána, vyhodnocována a použita pro zlepšování výrobk] či služeb9. 

 

2.4 MEUení spokojenosti zákazník] 

Spokojenost zákazník] lze vysvEtlit jako rozdíl mezi očekáváním zákazníka a vnímanou 

realitou výrobku či služby. Čím menší bude tento rozdíl, tím vyšší bude spokojenost zákazníka. 

Pokud bude vnímaná realita stejná či vyšší než očekávání zákazníka, m]žeme hovoUit o 

naprosté spokojenosti10. 

2.4.1 MEUení spokojenosti dle TQM 

V podstatE jedinou mEUenou hodnotou s určitou vypovídací hodnotou v oblasti mEUení 

spokojenosti zákazník] je procento zákazník], kteUí nakoupí opakovanE. K nákupu u stejného 

výrobce se zákazník rozhodne pouze tehdy, když byla naplnEna všechna jeho očekávání. Další 

                                                           

 
9 Frehr, H. Total Quality management. 1995. s. 200-202 
10 NWﾐ;S=ﾉが Jく MﾗSWヴﾐｹ ゲ┞ゲデYﾏ┞ ギｹ┣Wﾐｹ ﾃ;ﾆﾗゲデｷが Pヴ;ｴ;く ゲく ヱヴヵ 
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z možností je dotazování se zákazníka na jeho spokojenost, a[ už formou dotazník] či pUímím 

dotazováním. 

MEUitelné aspekty spokojenosti zákazník]: 

• Strukturované výsledky dotazování 

• Pr]bEh počtu reklamací zp]sobených vadou výrobku 

• Pr]bEh počtu reklamací zp]sobených jiným d]vodem 

• Pr]bEh výdaj] na záruky 

• Zákazník]v systém hodnocení11 

 

 

 

 

2.4.2 Kan]v model monitorování spokojenosti zákazník] 

Tento model definoval tUi skupiny znak] spokojenosti: 

• Bonbónky – pUedstavují maličkosti pro zákazníka nad rámec standartní služby. Pokud 

je zákazník neodhalí nebude nespokojen, ale pokud je využije, zvýší se radikálnE jeho 

spokojenost. (napUíklad nabídnutá káva pUi čekání) 

• SamozUejmosti – spojené se základními funkcemi 

• Nutnosti – malá skupina znak], které pUi absenci radikálnE snižují spokojenost 

zákazníka (napUíklad dodržování pravidel provozu dopravcem)12 

 

 

 

                                                           

 
11 Frehr, H. Total Quality management. 1995. s. 203-205 
12 NWﾐ;S=ﾉが Jく MﾗSWヴﾐｹ ゲ┞ゲデYﾏ┞ ギｹ┣Wﾐｹ ﾃ;ﾆﾗゲデｷが Pヴ;ｴ;く ゲく ヱヴΒ 
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2.4.3 Index spokojenosti zákazníka se znaky služby 

Index spokojenosti zákazníka se znaky služby se počítá dle následujícího vzorce: 

荊鎚鎚 噺 布 拳沈鎚鯨沈津
沈退怠  

Kde N je počet znak] spokojenosti zákazníka se službami 拳沈鎚 je váha i-tého znaku spokojenosti zákazníka se službami, když musí platit デ 拳沈鎚 噺 な津沈退怠  

Si je výsledek hodnocení spokojenosti i-tého znaku služeb zákazníky. Spočítá se dle vztahu: 

鯨沈 噺  デ 鯨沈掴掴掴退怠隙  

Kde X je celkový počet zákazník, který byl vybrán k hodnocení 

Si je hodnocení i-tého zákazníka 

U mEUení indexu spokojenosti zákazník] nezáleží ani tak na výsledku v daném okamžiku jako 

spíš na sledování trendu. Pokud se napUíklad hodnota indexu spokojenosti zákazník] bEhem 

posledních tUech mEsíc] výraznE snížila, mElo by to být výrazné varování pro vedení podniku13. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
13 NWﾐ;S=ﾉが Jく MﾗSWヴﾐｹ ゲ┞ゲデYﾏ┞ ギｹ┣Wﾐｹ ﾃ;ﾆﾗゲデｷが Pヴ;ｴ;く ゲく ヱヴΒ-152 
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2.4.4 Loajalita zákazník] 

V praxi se ukazuje, že i firmy, které pravidelnE vykazují vysoké hodnocení indexu spokojenosti 

zákazník] o nEkteré své zákazníky pUicházejí. Je to z toho d]vodu, že tato metoda opomíjí 

d]ležité faktory jako dynamiku trhu a výkonnost a rozsah nabídky konkurence. Proto se 

v posledních letech zavádí pojem loajalita zákazník]. I když nespornE existuje vztah 

spokojenosti zákazníka s loajalitou, nebyla jeho tEsnost zatím spolehlivE dokázána. Souvislosti 

jsou zachyceny v následující tabulce: 

spokojenost   

┗┞ゲﾗﾆ= 

• Dynamický a 

konkurenční trh 

• Malá rozdílnost ve 

výrobcích 

• Určité zvyky a 

pravidla zákazník] 

• Omezená dostupnost 

výrobk] 

• PotEšení zákazník] 

(díky cenám, servisu, 

značce, vztah]m) 

• Dobrý program 

loajality 

ﾐｹ┣ﾆ= 

• Minimální hodnota 

pro zákazníka (vinou 

nízké jakosti, vysoké 

ceny, špatného 

renomé, 

nevhodnosti) 

• Dostupnost 

alternativní nabídky 

• Určitá pravidla a 

faktory 

trhu(monopoly) 

• Liknaví zákazníci 

• Pohodlnost 

• Neexistence 

alternativní nabídky 

• Vysoké náklady na 

zmEnu dodavatele 

• Vynikající program 

loajality 

 Nｹ┣ﾆ= ┗┞ゲﾗﾆ= 

  loajalita 
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Faktory ovlivOující loajalitu zákazníka: 

• PotEšení pUi pUekonání očekávání 

• Celková spokojenost zákazníka 

• Setrvačnost a liknavost zákazník] ( nepUipravených zejména psychicky na razantní 

zmEny) 

• Vzájemné vztahy mezi obchodními partnery 

• Pozice dodavatele na trhu14 

 

2.5 Reklamace a stížnosti 

Za stížnost by se mEla považovat každá kritika ze strany zákazníka vyplývající 

z bezprostUedního použití výrobku či služby. Reklamace je pak projev nejvyšší nespokojenosti 

zákazníka. Mnohé výzkumy naznačují, že na jednu podanou stížnost pUipadá 50 až 250 

reálných problém] zákazník]. To je zapUíčinEno pohodlností či slušností ze strany zákazník], 

dostatečnou nabídkou substitut] na trh, krátkou záruční dobou či vyššími výdaji na 

reklamování než je skutečná cena výrobku. 

Role Uízení reklamací: 

• Rychlé Uízení reklamací je zárukou zachování si vErnosti zákazník] 

• Reklamace a následná analýza jejich pUíčin jsou cenné informace pro zlepšování 

kvality15 

 

 

 

                                                           

 
14 NWﾐ;S=ﾉが Jく MﾗSWヴﾐｹ ゲ┞ゲデYﾏ┞ ギｹ┣Wﾐｹ ﾃ;ﾆﾗゲデｷが Pヴ;ｴ;く ゲく ヱヵΒ-165 
15 NWﾐ;S=ﾉが Jく MﾗSWヴﾐｹ ゲ┞ゲデYﾏ┞ ギｹ┣Wﾐｹ ﾃ;ﾆﾗゲデｷが Pヴ;ｴ;く ゲく ヱヲΑ-130 
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Zákazníci, kteUí si stEžují jsou velmi d]ležití. Dávají firmE zpEtnou vazbu a zároveO tím dávají 

najevo, že mají zájem o další spolupráci. NepUejdou mlčky ke konkurenci, ale dají si tu práci, 

že specifikují, co pUesnE by firma mEla zlepšit, aby byl zákazník naprosto spokojen.  

4 fáze Uízení stížností: 

• Simulace stížností – povzbuzení zákazníka, aby sdEloval svou spokojenost a stížnosti 

• PUíjem stížností – pUíjem stížností odborným personálem 

• Zpracování stížností a reakce na nE – stížnosti musí být ihned zpracovány a Uešeny ke 

spokojenosti zákazníka 

• Analýza stížností – pUesnE rozebrat pUíčiny stížností a vypracovat návrhy na zamezení 

dalšího výskytu16 

2.5.1 Tízení reklamací dle Ishikawi 

Pokud se výrobky na základE stížností uživatel] zlepšují, proto jsou informace o reklamacích 

velmi d]ležité. Podniky musí své zákazníky povzbuzovat, aby na pUípadné nedostatky 

upozorOovali. Prvním krokem v Uízení jakosti je odhalení skrytých stížností a jejich pUemEna 

na otevUené stížnosti. Informace o stížnostech je tUeba aktivnE shromaž@ovat a dále je 

analyzovat. 

Rychlost a dobrá v]le je základní klíč k rychlé nápravE stížností a reklamací. To znamená, že 

reklamace a stížnost musí být Uešena co nejdUíve, vadný výrobek musí být co nejdUíve nahrazen. 

Dále se musí zajistit, aby se vadný výrobek či služba k danému zákazníkovi již nikdy 

v budoucnu nedostala17. 

 

 

                                                           

 
16 Nﾗ┗┠が Iく ふﾐWぶゲヮﾗﾆﾗﾃWﾐ┠ ┣=ﾆ;┣ﾐｹﾆ に ﾐ=ジ Iｹﾉい ヲヰヰヶく ゲく ヱヱヱ-116 
17 Iゲｴｷﾆ;┘;が Kく J;ヮﾗﾐゲﾆ= IWゲデ;く ゲく ヶヶ-69 
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2.6 Specifika managementu jakosti ve službách 

Zvláštnosti managementu jakosti ve službách 

• Charakter vEtšiny služeb je nehmotný a tudíž se obtížnE mEUí úroveO jakosti. 

• Cena služby nehraje tak vysokou roli, jako u produktu 

• Pozitivní reference spokojených zákazník]  hrají mnohem vEtší roli než u produkt] 

• Zákazníci vnímají mnohem vEtší riziko u poUízení služby než u produktu. Služba se 

mnohem h]Ue reklamuje. Je d]ležité zákazníka pUedem informovat o všech aspektech 

služby. 

• Častokrát je pro úspEch služby a plnou spokojenost zákazníka potUebná nemalá 

aktivita právE ze strany zákazníka. Typickým pUíkladem mohou být vzdElávací 

služby. 

• U služeb je velmi zásadní lidský faktor. Zákazník vnímá obsluhující personál, který 

tak má mnohdy vEtší kontrolu nad výslednou spokojeností zákazníka, než pevnE dané 

parametry služby. 

Výše zmínEné charakteristiky ukazují, že Uízení jakosti služeb je snad ještE náročnEjší než Uízení 

jakosti ve výrobní firmE. V organizacích poskytujících služby je d]ležitý pravidelnE provádEný 

marketingový pr]zkum mapující potUebnost služby a požadavky zákazník]. Výsledky tohoto 

pr]zkumu by mEly být transformovány do stručného popisu služby, což je dokument, který 

rámcovE charakterizuje její koncepci. 

Výsledky poskytování služby musí být v Uízení jakosti neustále mEUeny a vyhodnocovány. 

Podnik se u mEUení zamEUuje spíše na vybrané charakteristiky efektivnosti jako napUíklad 

náklady na jakost. Na druhé stranE spokojenost zákazníka podnik zjistí pouze soustavným 

monitoringem míry jeho spokojenosti. U monitoringu míry spokojenosti zákazníka je d]ležité 

zamEUit se na ty znaky, které zákazník pUímo vnímá18. 

 

                                                           

 
18 NWﾐ;S=ﾉが Jく MﾗSWヴﾐｹ ゲ┞ゲデYﾏ┞ ギｹ┣Wﾐｹ ﾃ;ﾆﾗゲデｷが Pヴ;ｴ;く ゲく ヱヶΓ-173 
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Vlastnosti komplexní zákaznické servisní služby: 

• Odborná úroveO – vysoká znalost vlastních produkt], ale i základních vlastností 

konkurenčních produkt] 

• VstUícnost a slušnost 

• Rychlost – podnik by se mEl snažit nalézt pro zákazníka Uešení co nejrychleji, aby 

nemusel zbytečnE čekat 

• Spolehlivost – pokud dáme zákazníkovi nEjaký slib, musíme ho následnE dodržet 

• TrpElivost a pochopení pro pUání zákazníka 

• Flexibilita – schopnost plnit i neobvyklá pUání zákazník] 

• Angažovanost a ochota pomoci 

• Ochota pUiznat chybu – současnE navrhnout náhradní Uešení 

• Vybudování d]vEry 

• Jsou zohledOovány detaily 

• Iniciativa – umEní rozpoznat co by si zákazník mohl pUát a nabídnout to zákazníkovi 

dUíve, než formuluje pUání 

Co tedy musí pUedevším splOovat zamEstnanec zákaznického servisu? V první UadE jsou to 

technické znalosti produktu.19 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
19 Nﾗ┗┠が Iく ふﾐWぶゲヮﾗﾆﾗﾃWﾐ┠ ┣=ﾆ;┣ﾐｹﾆ に ﾐ=ジ Iｹﾉい ヲヰヰヶく ゲく ヱヲヲ-130 
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2.7 Zvyšování spokojenosti zákazník] 

OpatUení ke zvyšování spokojenosti zákazník]: 

• Organizace s orientací na zákazníky – všichni zamEstnanci ve firmE by mEli dElat vše, 

aby byl zákazník co nejvíce spokojen 

• Zjiš[ování požadavk] a očekávání zákazník] 

• Zapojení zákazník] do tvorby výrobk] 

• Systematický benchmarking – spočívá v nalezení nejlepšího výkonu konkurence, 

definování toho v čem spočívá rozdíl a čím se vyznačuje a následné jeho použití, jako 

pUedlohy pro vlastní firmu 

• NepUetržité mEUení spokojenosti zákazník], zlepšování slabých míst – zákazník často 

svou nespokojenost nedává sám najevo, podnik se zpravidla o zákazníkovE 

nespokojenosti dozví až ztrátou zákazníka. Pravidelným zjiš[ováním spokojenosti 

zákazník] lze tyto ztráty redukovat. 

• Shromaž@ování a vyUizování stížností zákazník] – navázání pUímého kontaktu 

s reklamujícím zákazníkem a urychlené vyUízení jeho problému m]že mít zmírOující 

účinek na zákazníkovu nepUíjemnou zkušenost s výrobkem či službou. Je také d]ležité 

sledovat opakující se závady, které mohou mít fatální vliv na zákazníkovu 

spokojenost20. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
20 Frehr, H. Total Quality management. 1995. s. 206-210 
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2.7.1 Zvyšování spokojenosti zákazník] ve službách 

První základní zásada služeb zákazník]m je plnit své závazky. M]žete být na zákazníka 

sebemilejší, ale dokud nedodáte slíbený produkt či službu v požadované kvalitnE a ve 

smluvený termín, zákazník nebude spokojen. Pokud se i pUes veškerou snahu nepodaUí splnit 

dohodnuté podmínky existují dva základní zp]soby, jak danou situaci Uešit: 

• Informovat zákazníka o problému dUív, než on si daného problému všimne a 

informuje o nEm firmu.  

• Ve firmE musí existovat záložní plán, jak takové situace Uešit 

V uspokojování zákaznických očekávání je velmi d]ležitá proaktivní komunikace. Špičková 

úroveO v poskytování služeb spočívá nejen ve stoprocentním plnEní závazk], ale i informování 

zákazníka o pr]bEhu jejich plnEní21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
21 FヴWWﾏ;ﾐデﾉWが Dく BU)) ヵヰ ﾏ;ﾉｷLﾆﾗゲデｹが ﾆデWヴY ﾏ;ﾃｹ ┗Wﾉﾆ┠ ┗ﾉｷ┗ ﾐ; ヮヴ┗ﾗデギｹSﾐｹ ゲﾉ┌┥H┞ ┣=ﾆ;┣ﾐｹﾆ└ﾏく ヲヰヰヶく  ゲく ンヶ-37 
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2.8 Používané nástroje 

V následujících odstavcích jsou uvedeny základní nástroje používané pro zlepšování 

podnikových proces]. 

2.8.1 Deming]v cyklus PDCů 

Deming]v cyklus je metoda používaná u zlepšování kvality výrobk], služeb či podnikových 

proces]. Klade se za cíl neustále zlepšování. To je dosaženo opakovaným provádEním 

následujících činností: 

• P (plan) – naplánování požadovaného zlepšení. Stanovují se cíle a nezbytné zdroje k 

provedení. 

• D (do) – realizace plánovaných zlepšení 

• C (check) – kontrola výsledku pUedchozího kroku oproti p]vodním hodnotám 

• A (act) – úpravy p]vodního zámEru na základE výsledk] pUedchozího kroku22. 

 

 Obrázek č.  1: Deming]v cyklus PDCů23  

 

                                                           

 
22 Management mania に Deminguv cyklus. [online] 2012 
23 Ecomerce WIKI に The PDCA cycle. [online] 2017 
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2.8.2 Ishikaw]v diagram 

Ishikawuv diagram, diagram pUíčin a následk] či diagram rybí kosti jak je nEkdy také nazýván 

je jeden z nástroj], jehož cílem je nalezení nejpravdEpodobnEjší pUíčiny daného problému. 

Vychází ze základního pUedpokladu, že každý problém (následek) má svou pUíčinu či 

kombinaci více pUíčin.  

Postup tvorby Ishikawova diagramu:  

 

Obrázek č.  2: Diagram pUíčin a následk]24 

Diagram znázorOuje pUedchozí obrázek. Určíme si základní problém který chceme Uešit. 

K páteUi diagramu se následnE pUipisují následující vEtve: Materiál, procesy, metody, 

technologie, stroje, lidé a prostUedí. Pomocí metod jako je brainstorming se k jednotlivým 

vEtvím pUipisují potencionální pUíčiny. Jakmile jsou všechny možné pUíčiny vyčerpány, 

pUiUazují se jim váhové koeficienty. NáslednE se analyzují pUíčiny, které dostaly nejvEtší 

váhové ohodnocení. Dále se m]žou použít metody, jako paretova analýza k určení, které 

pUíčiny budou Uešeny jako první. K určeným pUíčinám se definují nápravné kroky. Po aplikaci 
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tEchto krok] se sleduje, zda byl p]vodní Uešený problém odstranEn, pokud ano, byla úspEšnE 

odhalena jeho pUíčina. Pokud problém pUetrvává, pozornost se zamEUuje na další možné 

nalezené pUíčiny24. 

 

2.8.3 DMAIC 

DMAIC je daty Uízený cyklus používaný ke zdokonalování optimalizaci podnikových proces]. 

Je to jeden z klíčových nástroj] používaných v Six sigma, ale m]že být používán i pro jiné 

rámce Uízení kvality. 

DMAIC je zkratka pro pEt postupných zlepšovacích krok], které se vykovávají v pUesnE daném 
poUadí. 

Define – Cílem tohoto kroku je jasná definice podnikového problému. Stanovení jasného cíle, 

možných zdroj]. Tyto informace jsou obvykle obsažené v projektové dokumentaci. 

Measure – Cílem této fáze je stanovení současných hodnot, které budou použity jako výchozí 

bod pro zlepšování. V této fázi se pUedevším shromaž@ují dostupná data. Tato data budou 

pozdEji porovnávaná s novými daty po zlepšovacím procesu, aby bylo možné objektivnE zmEUit 

míru zlepšení. Je na operujícím týmu, aby určil jaká data a jak se budou mEUit. 

Analyze – cílem tohoto kroku je identifikovat a zhodnotit klíčové pUíčiny, na kterých se bude 

pracovat. Pomocí nástroj] jako napUíklad Diagram pUíčin a následk], je možné identifikovat 

velké množství pUíčin. D]ležité je z tEchto identifikovaných pUíčin určit 3-4 klíčové pUíčiny.  

Improve – v této fázi se nalézá Uešení k vybraným pUíčinám a následnE se implementuje. Pro 

nalézání možných Uešení jsou aplikovány metody jako napUíklad brainstorming. Tešení by mEla 

být co nejjednodušší. Je možné otestovat jejich účinnosti pomocí PDCA cyklu.  

                                                           

 
24 Vﾉ;ゲデﾐｹ IWゲデ; に Ishikawa diagram. [online] 2013. 



 

30 

 

Control – cílem této fáze je zaručit dlouhodobé zlepšování. Monitorují se aktivity, aby bylo 

zaručeno jejich neustále zlepšování. Pokud bylo dosaženo zlepšení od p]vodních výchozích 

hodnot je potUeba tyto zmEny standardizovat do podnikových proces]25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
25 Webber, L. Quality Control for Dummies. s. 42-43 
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2.9 Shrnutí teoretických východisek 

V této kapitole byly popsány jednotlivé teoretické pUístupy k problematice spokojenosti 

zákazník]. Tato diplomová práce se zabývá spokojeností zákazník] se zákaznickým centrem, 

tedy pouhým výUezem celkové spokojenosti zákazník]. To je však neoddElitelnou součástí od 

celkové jakosti výrobku. Z tohoto d]vodu byly popsány i pUístupy pro pojetí jakosti výrobk]. 

Dále byly zd]raznEny specifika spokojenosti zákazník] se službami.  

Dle zmínEných teorií je klíčový pUedpoklad zvýšení spokojenosti zákazník] se službou 

pUedevším rychlost vyUizování jednotlivých požadavk] a odborná znalost personálu. Dle 

provedené analýzy současného stavu se právE s tEmito problém společnost Zebra Technologies 

v oblasti zákaznického centra potýká nejvíce.  

V následující části tedy bude navrhnuto zlepšení kritických míst s využitím zmínEných 

teoretických pUedpoklad]. K tomu bude využito nástroj] pospaných taktéž v teoretických 

východiscích. Spokojenost zákazník] je nikdy nekončící proces, který je nutno stále 

zdokonalovat. V tvrdém konkurenčním prostUedí je stále nutné bojovat nejen o nové zákazníky, 

ale bojovat i o udržení stávajících. Proto je nutné stanovovat si stále vyšší cíle v oblasti mEUení 

spokojenosti zákazník], poskytovat kvalitnEjší služby či stále zkracovat čas určený 

k reklamaci. Z tEchto d]vod] se jeví nejlepší pro daný problém využít metodu DMAIC. 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

V této kapitole je nejprve pUedstavena samotná společnost Zebra Technologies a její stručná 

historie. Následuje analýza podnikových proces], sloužících k Uízení spokojenosti zákazník]. 

Kapitola je zakončena stanovení kritických míst, které jsou pUedmEtem vlastního Uešení této 

práce. 

 

3.1 PUedstavení společnosti 

Zebra Technologies je technologická veUejnE obchodovatelná společnost s hlavním sídlem 

v USA. Vyrábí širokou škálu značkovacích a sledovacích zaUízení či tiskáren. Do jejího 

portfolia lze zaUadit napUíklad tiskárny termálních štítk] s čárovým kódem, či tiskárny užívané 

na pokladnách hypermarket], dále skenery, RFID čtečky a jiná sledovací zaUízení.  

V současné dobE má společnost zastoupení ve 26 zemích napUíč celým svEtem. Prodává své 

výrobky do více než 170 zemí. Celkový počet zamEstnanc] se blíží pEti tisíc]m. Současným 

výkonným generálním Ueditelem společnosti je Anders Gustafsson. 

 

 

Obrázek č.  3: Logo společnosti26 

 

                                                           

 
26 Zebra に Company information. [online] 2017 
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BrnEnská pobočka společnosti je v obchodním rejstUíku zapsána jako Zebra Technologies CZ 

s.r.o. s hlavním pUedmEtem podnikání výroba, instalace, opravy elektrických stroj] a pUístroj], 

elektronických a telekomunikačních zaUízení.  

 

3.1.1 Historie společnosti 

Zebra Technologies byla založena v roce 1ř6ř jako Data Specialities Incorporated. V roce 

1řŘ6 byla společnost pUejmenována na Zebra Technologies Corporation a její zamEUení se 

soustUedilo na výrobu a prodej tiskáren a sledovacích zaUízení užívajících se v obchodím 

podnikání. V roce 2014 pak společnost provedla d]ležitou akvizici společnosti Motorola 

Solutions, která vyrábEla pUedevším pUenosné skenery a zaUízení pro monitoring zboží a 

majetku. Díky této akvizici firma dokáže svým zákazník]m nabídnout kompletní Uešení a[ už 

se jedná o maloobchod, logistická a distribuční centra či napUíklad zdravotní zaUízení27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
27 Funding Universe に Zebra Technologies Corporation History. [online] 2003 
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3.2 ůnalýza současného stavu zákaznického centra 

Celková spokojenost zákazník] se společností Zebra Technologies je velmi komplexní 

záležitost, která v sobE zahrnuje spokojenost se samotnými výrobky a také spokojenost 

se zákaznickou podporou či servisním stUediskem pUi poruše výrobku. Toto vše probíhá 

v součinnosti s marketingovým oddElením, které se snaží zjiš[ovat očekávání zákazník] na 

výrobek. Ze získaných dat následnE tEží samotná výroba a pUedevším vývojové centrum 

nových produkt]. Tyto jednotlivé části jsou navzájem propojené a ovlivOují se. Není však 

v možnostech jedné diplomové práce pokrýt celkovou spokojenost zákazník] u tak velké 

společnosti. Z tohoto d]vodu se tato diplomová práce omezuje na Uešení spokojenosti 

zákazník] se zákaznickým centrem společnosti Zebra Technologies.  

Podle toho, s jakým problémem se zákazník na zákaznické centrum obrací, existují dva typy: 

• Opravárenské centrum, které Ueší čistE závady produkt], vyžadující opravu, 

• Centrum technické podpory (dále označované jako zákaznické centrum), na které se 

zákazníci mohou obrátit s jakýmkoli technickým i netechnickým dotazem, týkající se 

produkt] a služeb společnosti. 

V nEkterých pUípadech je možné, že činnosti tEchto dvou oddElení se prolínají. M]že se stát, 

že problém zákazníka, který se p]vodnE obrací na zákaznické centrum, vyústí nutností opravy. 

A naopak, zákazník p]vodnE požadující opravu poškozené jednotky, m]že následnE potUebovat 

další technickou podporu. 

Interní rozdElení organizačních složek firmy odráží nastavenou strategii pro jednotlivé typy 

zákazník], pro cílové trhy a pro jednotlivé produktové segmenty. Hlavní dvE divize firmy se 

označují AIT a EVM. Systém vnitUního Uízení proces] a zdroj] společnosti je certifikovaný 

normou ISO 9001:201528. 

 

                                                           

 
28 IﾐデWヴﾐｹ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞ ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｷ Zebra Technologies 
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Typická zaUízení divize AIT: 

 

Obrázek č.  4: Ukázka tiskáren společnosti Zebra Technologies29 

Typická zaUízení divize EVM: 

 
Obrázek č.  5: Ukázka skener] společnosti Zebra Technologies30 

                                                           

 

29 Zebra Technologies に Products. [online] 2018 

30 デ;ﾏデY┥ 
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Zákaznická centra jsou rozmístEna po celém svEtE. KromE Brna jsou v Americkém Holtsvillu, 

Lincolnshiru, Mexico city, Sao Paulu nebo asijském Singaporu a Penangu. Zákaznická centra 

jsou rozdElena do jednotlivých tým]. Každý tým Uídí supervizor, který má pod sebou nEkolik 

agent]. KromE toho, že tyto týmy jsou rozdEleny podle toho, jestli se zabývají divizí AIT nebo 

EVM, jsou nadále rozdEleny podle toho zda poskytují technickou či netechnickou podporu. 

Agenti netechnické podpory jsou školeni zejména na efektivní komunikaci se zákazníky a na 

znalosti proces] oprav, dostupnosti produkt] a náhradních díl]. Co se týká servisních oprav 

jednotek, mají však jen základní technické znalosti produkt]. Na druhé stranE na agenty 

technické podpory jsou kladeny vEtší požadavky, protože kromE komunikace se zákazníky 

musí ovládat technické znalosti podporovaných produkt], mít pUístup ke znalostní databázi a 

k pravidelným informacím z center vývoje produkt] a služeb. 

Zákazníci mohou využívat nEkolik úrovní servisních služeb: 

• Záruční služby – jsou poskytovány servisní služby, kryté jsou kryty v rámci záruční 

doby. 

• Pozáruční smluvní služby – jsou Uešeny zakoupením tzv. servisní smlouvy pokrývající 

rozsah zakoupených jednotek. Jednotky jsou ve smlouvE registrovány na základE 

sériového čísla. Typy servisních smluv se dElí na Select a Essential podle toho zda si 

zákazník chce pUiplatit za rychlost opravy či okamžitou výmEnu porouchané jednotky. 

• Prémiové služby – tEmto zákazník]m jsou poskytovány kompletní služby v podobE 

proaktivního sledování zakoupených jednotek, jejich monitoring a proaktivní sledování 

jejich funkčnosti a pUípadnE její včasná výmEna, tak aby na stranE zákazníka 

nedocházelo k žádným výpadk]m služeb či jiným ztrátám zp]sobeným porouchanou 

jednotkou. Spokojenost tEchto zákazník] je mEUena zvláštním typem pr]zkumu, který 

cílí na mEUení aspekt] celkového obchodního vztahu Zebry a zákazníka, namísto 

jednotlivých servisních událostí. Tento pr]zkum spokojenosti je provádEn jednou za  

rok. 
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• Placené pozáruční služby – jednotlivé pozáruční servisy nebo opravy jsou zákazníkovi 

fakturovány na základE objednávky. VyUizování objednávek a fakturace má na starosti 

netechnická část zákaznického centra31. 

Vzhledem k tomu, že prémiové služby jsou novou záležitostí a v současné dobE ji využívají 

pouze jednotky zákazník], bylo vygenerováno pouze malé množství pr]zkum] spokojenosti s 

touto službou. Samotné vedení zatím zcela jasnE nedefinovalo, jak se má Uešit spokojenost 

tEchto prémiových zákazník]. Tato diplomová práce se tedy bude vEnovat neprémiovým 

zákazník]m, kterých je nepomErnE vEtší množství a existují tak historická data z výsledk] 

pr]zkum] spokojenosti. 

 

3.3 Popis a zhodnocení současného stavu 

Zákazníci se mohou na zákaznická centra obracet nEkolika zp]soby. KromE tradičního pUímého 

zavolání do jednoho z call center či po poslání emailu, je pro zákazníky neustále vyvíjen a 

zlepšován portál, kde zákazníci mohou sdElit sv]j problém pomocí pUipraveného webového 

formuláUe.  

A[ už se zákazník rozhodne kontaktovat společnost jakýmkoli zp]sobem, vždy je vystaven 

takzvaný ticket, kterému je pUidEleno unikátní číslo pUípadu. Tento ticket nabývá v pr]bEhu 

času r]zné stavy(od počátečního otevUení po konečné uzavUení), podle toho jak na daném 

pUípadu pracuje agent, který si daný pUípad pUebere. Na jednotlivých pUípadech se m]že podílet 

i více agent] najednou. 

Pokud je zákazník]v problém na tolik závažný, že jeho jednotka potUebuje opravu, je 

generováno další unikátní číslo opravy (tzv. číslo RMA). Záleží pak na zákazníkovi, jaký 

stupeO servisních služeb si platí. Podle toho je bu@ zákazníkovi poskytnuta jiná náhradní 

jednotka ihned, nebo je nucen čekat na opravu jednotky a její následné poslání zpEt.  

Poté co agent prohlásí problém za vyUešený, uzavUe se ticket. Zákazník má 7 dní na to znovu 

ticket otevUít, pokud není spokojen s dodaným výsledkem Uešení. V tom pUípadE se dále pracuje 

                                                           

 
31 IﾐデWヴﾐｹ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞ ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｷ Zebra Technologies 
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na Uešení problému podle zákazníkova pUání. Pokud zákazník bEhem 7 dní ticket znovu 

neotevUe, je daný pUípad uzavUen natrvalo. Pokud se i po tom zákazník obrátí na zákaznické 

centrum s tím, že problém nebyl vyUešen, je vytváUen nový unikátní ticket s novým číslem 

pUípadu. 

 

3.3.1 PUedstavení procesu Uízení spokojenosti zákazník] 

Na základE jednoho z požadavk] systému Uízení kvality je nutné sledovat spokojenost 

zákazník] se všemi produkty a službami společnosti Zebra, služby zákaznického centra 

nevyjímaje. Proces sledování spokojenosti se v podstatE  spouští uzavUením ticketu ze strany 

zákaznického centra a je detailnE popsán dále. Celý tento proces je vnitUnE popsán v operační 

proceduUe nazvané „Survey process document“, jejím vlastníkem je globální manažer kvality 

technické podpory.  

Podstatou procesu je odeslání a úspEšné doručení dotazníku spokojenosti v odpovídajícím 

jazyce kontaktní osobnE na stranE zákazníka e-mailem a následné zpracování jeho hodnocení 

pomocí stanovených nástroj]. 

Dotazník spokojenosti existuje v nEkolika jazykových mutacích (angličtina, španElština, 

francouzština, nEmčina, italština, čínština, japonština, korejština, nebo i čeština), tak aby bylo 

možné oslovit co nejvíce zákazník] společnosti. Kritériem pro odeslání pr]zkumu spokojenosti 

je znát zákazníkovo celé jméno, firmu, e-mail a unikátní číslo pr]zkumu. 

Kompletní dotazník včetnE všech možných variací otázek je uveden v pUíloze č. 1 a č. 2. 

Následující vzorové ukázky znázorOují jednu z variant, tak ji vidí zákazník, který se rozhodl 

dotazník spokojenosti vyplnit. 
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Obrázek č.  6: Dotazník spokojenosti - strana 132 

                                                           

 

32 Zebra Technologies に Support Center Survey. [online] 2018 
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Obrázek č.  7: Dotazník spokojenosti - strana 233 

                                                           

 

33 Zebra Technologies に Support Center Survey. [online] 2018 
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Obrázek č.  8: Dotazník spokojenosti - strana 434 

 

 

 

                                                           

 

34 Zebra Technologies に Support Center Survey. [online] 2018 
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Cílem tEchto dotazník] je: 

• porozumEt co Uídí zákazníkovou spokojenost,  

• zjistit zda je nutné poskytnout zákazníkovi další podporu, 

• naplánovat budoucí nápravná opatUení,  

• neustále mEUit úroveO spokojenosti a KPI ovlivOující spokojenost s podporou a 

opravou, 

• poskytnout zpEtnou vazbu daným agent]m, tak aby byli více zákaznicky 

orientovaní a rozumEli co zákazník žádá. 

Používají se dva typy dotazník] spokojenosti: 

• repair survey, který má možnost pUidání nEkolika otázek týkajících se  

zákaznické podpory, 

• support center survey, který má možnost pUidání nEkolika otázek týkajících se 

oprav35. 

Pro Uízení oprav a požadavk] na podporu zákazník] se používají specializované CRM nástroje. 

Z tEchto nástroj] jsou data extrahována a dále nahrávána do specializovaného nástroje, který 

se dále používá pro odesílání a veškeré Uízení dotazník] spokojenosti. Toto extrahování a 

následné nahrávání dat do tohoto nástroje probíhá každý pracovní den. Víkendová data jsou 

nahrávána vždy v pondElí. Pokud se jedná o data týkající se zákaznické podpory, dotazník je 

odesílán jeden pracovní den po uzavUení pUípadu. Pokud se jedná o data týkající se oprav, 

dotazník je odesílán 15 pracovních dní po odeslání jednotky zákazníkovi. Tento delší interval 

je zvolen z toho d]vodu, aby mEl zákazník dostatek času opravenou jednotku obdržet zpEt a 

vyzkoušet. 

 

                                                           

 
35 IﾐデWヴﾐｹ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞ ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｷ Zebra Technologies 
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Mohou tedy nastat následující scénáUe: 

a) Jeden repair ticket uzavUen – dotazník s otázkami na opravu poslaný 15 dní po 

odeslání jednotky zákazníkovi. (pokud zákazník komunikoval se support 

centrem, jsou pUidány otázky týkající se zákaznické podpory.) 

b) Více repair ticket] uzavUeno - dotazník s otázkami na opravu poslaný 15 dní 

po odeslání první jednotky zákazníkovi. (Pokud zákazník pUed nebo bEhem 

opravy komunikoval se zákaznickým centrem, jsou pUidány otázky týkající se 

zákaznické podpory.) 

c) Jeden support ticket uzavUen – do 4Ř hod poslán dotazník s otázkami na 

zákaznickou podporu. Pokud daný pUípad vyžadoval následnE i opravu, repair 

survey je odeslán až po jejím vyUízení. 

d) Více support ticket] uzavUeno - do 48 hod poslán dotazník s otázkami na 

zákaznickou podporu týkající se prvního pUípadu. Pokud daný pUípad 

vyžadoval následnE i opravu, repair survey je odeslán až po jejím vyUízení. 

e) Kombinace všech pUedchozích – zákazníkovi bude poslán jeden pr]zkum 

spokojenosti pouze na první ukončený pUípad ze všech, a[ už to byl jakýkoli. 

Pokud se jedná o opravu, dotazník bude odeslán pr]zkum 15 dní po odeslání 

jednotky36.  

Celopodnikovým požadavkem společnosti je, že na žádnou e-mailovou adresu nesmí jít v rámci 

30ti kalendáUních dn] víc než jedna pozvánka na účast v pr]zkumu spokojenosti.  

Výsledky zodpovEzených dotazník] od zákazník] jsou pak uchovávány opEt pomocí 

specializovaného nástroje na Uízení dotazník], odkud m]žou být data kdykoli exportována 

podle požadovaných parametr] a časového horizontu. Nejd]ležitEjší hodnocení, která se hlídají 

jsou celková spokojenost se zákaznickou podporou, spokojenost s daným agentem (používá se 

známkování 1-5, kdy 5 je nejlepší výsledek) a to zda zákazník považuje sv]j problém za 

vyUešený. Pokud systém zaznamená zodpovEzený dotazník s výraznE špatným výsledkem – 

                                                           

 
36 IﾐデWヴﾐｹ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞ ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｷ Zebra Technologies 



 

44 

 

celková spokojenost je 1-2 a nebo zákazník nepovažuje sv]j problém za vyUešený. je 

vygenerována nutnost okamžité akce pUidElena konkrétnímu supervizorovi. Takové to pUípady 

jsou označovány jako hot alert. 

3.3.2 Tým odpovEdný za proces 

Tým zabezpečují Uízení spokojenosti zákazník] se zákaznickým centrem reflektuje interní 

regionální rozdElení společnosti. Rozlišují se následující regiony: 

• APAC, kam spadají zemE ležící v Asii, Austrálii a Oceánii, 

• EMEA, kam spadají evropské zemE, dále Afrika a zemE na blízkém východE, 

• NALA, kam spadají zemE Severní a Jižní Ameriky. 

Každý z tEchto region] má pUíslušného manažera kvality, který je odpovEdný za spolupráci 

s týmy v daném regionu, tak jak je popsáno dále v kapitole 3.3.3 

Vedoucí roli týmu pak pUedstavuje globální manažer, který je odpovEdný za celkovou kvalitu 

a dodržování ISO standard].  

Poslední člen týmu, je odpovEdný za zpracovávání dat ve specializovaných nástrojích pro 

Uízení pr]zkumu spokojenosti zákazník], tak jak je detailnEji popsáno v kapitole 3.3.3 
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3.3.3 Popis pracovních činností Uízení spokojenosti zákazník] 

V následující kapitole je popsán pr]bEh činností Uídících spokojenost zákazník] se 

zákaznickým centrem společnosti. 

3.3.3.1 Generování pr]zkum] spokojenosti 

Jelikož je velmi d]ležité, aby pr]zkumy spokojenosti byly odesílány pr]bEžnE tak, aby 

zákazník mEl v pamEti daný pUípad kterého se pr]zkum týká, dbá se na to aby byly data ze 

CRM systém] extrahována každý den a následnE nahrána do specializovaného nástroje na 

Uízení dotazník] spokojenosti, který se pak již automaticky stará o odesílání pr]zkum]. Ty jsou 

odesílány s jednodenní zpoždEním po uzavUení pUípadu. To je z d]vodu, aby zákazník mohl 

zákaznické centrum dodatečnE kontaktovat, pokud není pUesvEdčen, že byla jeho záležitost plnE 

vyUešena. Je plnE v kompetenci člena týmu Uízení kvality, aby nastavil všechny parametry 

provedení pr]zkumu, včetnE formulace e-mailové pozvánky, formulace otázek v pr]zkumu, 

obstarání jazykových verzi a definice datových polí jakožto i následných automatických 

notifikací, report] a jiných komunikací.   

3.3.3.2 Hot aletry 

Je d]slednE dbáno na to, aby bylo co nejdUíve nakládáno s výše zmínEnými hot alerty. Jsou to 

pUípady kdy byl zákazník výraznE nespokojen se zákaznickou podporou či nepovažuje sv]j 

problém za vyUešený, pUestože byl pUípad uzavUen. Pokud by nenastala okamžitá nápravná akce, 

zákazník m]že ztratit d]vEru ve společnost pUípadnE odrazovat další potencionální zákazník 

od koupE produkt] společnosti Zebra.  

Každý pracovní den je sledováno určeným členem týmu Uízení kvality služeb, zda se v systému 

neobjevil nový hot alert. V pr]mEru vzniká deset hot alert] každý den. Každý nový hot alert 

spouští pracovní postup, neboli workflow, pUičemž povEUení pracovník oddElení kvality je 

kategorizuje a pUidEluje odpovEdnému manažerovi. Toto workflow bEží na intranetové stránce 

platformy Sharepoint, kterou společnost Zebra využívá v rámci svého účtu Office 365. Vzniká 

tak registr záznam] (tzv. registr hot alert]) jde jsou ukládány v pr]bEhu celého roku všechny 

pr]zkumy splOující kritéria hot alertu a jsou tak k dispozici pro pozdEjší analýzy nebo potUeby 

interního auditu. U každého hot alertu se zjiš[uje, jaký agent na daném pUípadu pracoval 

(takzvaný case owner) a supervizorovi daného agenta je emailem posláno upozornEní, aby hot 

alert provEUil. Supervizor provede nápravná opatUení, podle potUeby kontaktuje zákazníka tak, 
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aby byl problém vyUešen k zákazníkovE spokojenosti. Supervisor pak do registru hot alert] 

napíše analýzu koUenové pUíčiny zákaznické nespokojenosti a jaká nápravná opatUení byla 

zavedena na úrovni zamEstnance nebo týmu. Tato následná opatUení jsou dále revidována 

manažerem kvality, který potvrdí a uzavUe záznam jako efektivní, popUípadE vyžádá dodatečné 

pUezkoumání pUípadu jiným zamEstnancem nebo i oddElením. Pokud v nápravném opatUení 

neshledá žádný problém, označí v registru hot alert] pUípad za definitivnE uzavUený. 

3.3.3.3 Celkové výsledky pr]zkum] 

Všechny získané dotazníky jsou pravidelnE exportovány ze specializovaného nástroje každé 

pondElí. Tyto výsledky jsou ukládány do sdíleného souboru, kde jsou uloženy výsledky za celý 

rok. Každému jednotlivému výsledku pr]zkumu je manuálnE pUidElena kategorie oblasti, které 

se týká. Základní kategorie týkající se zákaznického centra jsou následující:  

• nedostatečné aktivní naslouchání,  

• nedostatečná znalost agenta,  

• agent nezavolal zpátky,  

• nevyhovující čas registrace,  

• špatná komunikace ze strany agenta,  

• nezkontrolováno, zda dodané Uešení funguje,  

• neudElán krok navíc, 

• dlouhá doba trvání,  

• dlouhá doba dodání Uešení,  

• nezvládnutí očekávání zákazníka,  

• chybEjící pravidelné updaty pUípadu,  

• nezodpovEzení na email,  

• nedostatečná celková kvalita,  

• špatná profesionalita,  

• dlouhé čekání ve frontE,  

• odpovE@ trvala pUíliš dlouho,  
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• problém vyUešen pouze částečnE,  

• nepUevzetí odpovEdnosti za pUípad,  

• pUíliš mnoho pUedávání zákazníka,  

• dlouhé čekání na zpEtné zavolání  

• dlouhé čekání na zpEtný email. 

KromE tEchto kategorií existují ještE kategorie specifikující problém, kdy si zákazník nestEžuje 

pUímo na činnost zákaznického centra. NapUíklad zákazník si stEžuje na výrobek samotný nebo 

nefunkčnost webového portálu37. 

Na základE tohoto souboru jsou sestavovány další tabulky a grafy s výsledky podle daných 

region] a časových horizont]. Díky pUidElené kategorii je možné sledovat jaký agent se potýká 

nejčastEji s jakým problémem. Na základE toho jsou supervizor]m agent] doporučována 

nápravná opatUení, na kterých mohou s daným agentem pracovat. 

 

3.3.4 Podmínky pro dodržování 

Díky používaným softwarovým Uešením není problém Uízení odesílání pr]zkum] spokojenosti 

a jejich následnému skladování.  

Situace je jiná u zpracovávání hot alert]. Hot alerty jsou dennE roztUi@ovány a posílány 

pUíslušným supervizor]m. Avšak supervizoUi jsou vEtšinou zaneprázdnEni každodenním 

Uízením agent]. I když je pUidElené hot alerty nutno zpracovávat co nejdUíve, stává se, že jsou 

zpracovávány s nEkolikadenním či týdenním odstupem. Navíc není nikde definován postup, 

jak konkrétnE by mEl supervisor postupovat pUi nápravných opatUeních. Je plnE v kompetenci 

supervizora jaký postup zvolí, zda v týmu určí agenta, který bude mít tyto hot aletry na starosti, 

či zda se o hot alert postará p]vodní agent pUípadu. V každém pUípadE by mEl být za pUíslušný 

hot alert vždy odpovEdný supervizor. NEkteUí supervizoUi však Uešení hot alert] plnE delegují 

nEkterému ze svých zkušenEjších koleg]. V záznamech pak není na první pohled zcela zjevné, 
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kdo je pUímo odpovEdný, protože u jednoho záznam] m]že figurovat i více jmen. To zda se 

pak supervizor podílí na dohledu Uešení hot alertu či zda není popsáno jen všeobecné nápravné 

opatUení, pak následnE manažer kvality není schopen efektivnE ovEUit. Každý tým má vlastní 

školitele a školící záznamy a je jen na uvážení supervizora týmu zda agenta pošle na dodatečné 

školení na základE daných hot alert] agenta. 

Další zátEží pro týmy je pak spolupráce s opravárenským centrem. Tito agenti mají vynikající 

technické znalosti a spolupracují s externí firmou na opravách poškozených jednotek. Nejsou 

však školeni v komunikaci se zákazníky a není ani v kompetenci ze strany opravárenského 

centra jako dodavatele pUímo oslovovat zákazníky nebo jiné dodavatele či partnery společnosti 

Zebra. Pokud se tedy pUi opravE naskytne nEjaká nejasnost a je nutné kontaktovat zákazníka, 

jsou tyto požadavky pUeposílány do zákaznického centra dle pUíslušného regionu a jazyka 

zákazníka. Všechny tyto požadavky jsou uchovávány v registru požadavk] na volání. Jakmile 

je daný požadavek splnEn, je výsledek volání opEt zaznamenán do registru a pUedán zpátky 

opravárenskému centru. Celý tento proces nepUedstavuje pro týmy zákaznické podpory 

takovou zátEž, jako Uešení hot alert]. Jedná se o jednotky požadavk] týdnE. Problém spíš 

nastává v procesu jako takovém, kdy jednotlivé týmy musí kromE registru hot alert] hlídat ještE 

další soubor, zda není požadavek na volání zákazníkovi od opravárenského centra smEUován 

právE na nE. Pro týmy zákaznické podpory má samozUejmE vEtší d]ležitost zabývat se včasným 

zavíráním hot alert], které pUímo souvisejí s jejich prací a cíli jejich oddElení. OpEt se stává, že 

tyto požadavky jsou zpracovávány i s nEkolikadenním či týdenním zpoždEním. V extrémních 

pUípadech není požadavek zpracován v]bec. Toto vše m]že mít negativní dopad na celkové 

vnímání spolehlivosti a kultury společnosti Zebra, zvláš[ když pUihlédneme ke skutečnosti, že 

požadavek na volání je jedna z otázek v obou verzích pr]zkumu spokojenosti.  

U pravidelného týdenního doplOování výsledk] pr]zkum] nastává nejvEtší riziko u pUiUazování 

kategorie daného výsledku pr]zkumu. To provádí pUíslušní specialisté týmu Uízení kvality. 

Určení nEkterých kategorií m]že být nejasné, nEkteré výsledky mohou spadat do více kategorií, 

avšak manažer musí zvolit právE jednu. Za zvolení kategorie tedy odpovídá daný manažer 

kvality. Na základE tEchto kategorií se dále dává doporučení supervizor]m, na čem pracovat s 

danými agenty. Toto probíhá na týdenní bázi. Je zde klíčové, aby doporučení daným 

supervizor]m ohlednE jednotlivých agent] byla co nejlépe cílena, tak aby se daní agenti mohli 

dále rozvíjet a pUispívat tak k celkové kvalitE služeb. 
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3.3.5 Shrnutí analýzy současného stavu 

Pro Uízení spokojenosti zákazník] se zákaznickou podporou společnosti je klíčové Uešení 

pUedevším takzvaných hot alert]. Tedy obdržení nízké známky spokojenosti s provedenou 

službou nebo tvrzení zákazníka, že problém není vyUešen. Zákazník má v tEchto pUípadech 

pocit, že služba neprobEhla dle jeho pUedstav. Pokud si zákazník vyloženE nepUeje být znovu 

kontaktován zákaznickým centrem, je provádEn doplOující telefonát s cílem poskytnou 

zákazníkovi dodatečnou péči, pUípadnE dozvEdEt se podrobnosti zákazníkovi nespokojenosti. 

Díky získaným informacím je následnE možné instruovat agenty, aby se počet takovýchto 

pUípad] v budoucnu zmenšoval. 

Další d]ležitou složkou Uízení spokojenosti zákazník] je uchovávání veškerých výsledk] 

pr]zkum] spokojenosti. Díky tomu je možné sledovat a kategorizovat nejčastEjší nedostatky, 

jakých se agenti dopouští. Za rok 2017 a první kvartál roku 2018 byly nejčastEjší nedostatky 

následující: 

• Reakce agenta trvá pUíliš dlouho (16%) 

• Agent uzavUel pUípad aniž si ovEUil, že poskytnuté Uešení funguje (12%) 

• Agentova nedostatečná znalost (ř%) 

Kompletní seznam problémových oblastní je uveden v sekci 3.3.3.3 
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3.4 Požadavky vedení firmy v následujících letech 

Ze strategických zámEr] společnosti vyplývá dlouhodobý cíl týkající se zákaznických center -  

udržovat celkovou spokojenost zákazník] nad Ř5%. V nEkterých regionech se tento 

dlouhodobý cíl daUí spolehlivE plnit. Avšak v nEkterých regionech je splnEní tohoto cíle 

pomErnE vzdáleno. Vedení tedy požaduje zamEUit se na tato centra a práci jejích agent] tak, 

aby bylo dosaženo požadovaných výsledk], pUípadnE zlepšit spolupráci mezi zákaznickým a 

opravárenským centrem ve kvalitE komunikace ohlednE probíhajících oprav.  

Vedení také usiluje o co nejvyšší snižování náklad]. Pro zákaznická centra to znamená, jejich 

pr]bEžné pUesouvání do oblastní s nižšími náklady na pracovní sílu. To má ovšem za následek 

nutnost zaškolování nových agent] a s tím spojené riziko nižší kvality podpory v daném centru. 

Vedení také požaduje zamEUení se na skutečné pUíčiny toho co opravdu Uídí zákazníkovu 

spokojenost. Je jasné, že zákazníci v EvropE budou mít jiné požadavky na zákaznickou podporu 

než zákazníci v Severní Americe či Asii. Je tedy zapotUebí identifikovat tyto rozdíly a podle 

toho uzp]sobit školení agent]. 

Od začátku roku 201Ř se díky strategickým zámEr]m společnosti zmEnila interpretace 

hodnocení zákazníkem. Z]stala pEtibodová škála, avšak zmEnil se pohled na číselné 

hodnocení. Do roku 201Ř bylo hodnocení 3 považováno za dobré, nyní je hodnocení 3 

považováno za neutrální a uspokojivá hodnocení zákazníkem jsou pouze hodnocení 4 a 5. Tato 

zmEna se také projevila ve výpočtu výsledného hodnocení za dané období jednotlivých tým] 

či region]. Do roku 201Ř byl celkový výsledek vyjadUován metrikou nazvanou Top 3 Box. 

Tedy hodnocení 3-5 je považováno za dostačující a procentní pomEr jejich výskytu ku 

výsledk]m 1-2 je výsledné celkové procento. Od roku 201Ř se pUešlo na výpočet váženým 

pr]mErem s cílem dosáhnout výsledku alespoO 4,4. Toto je oproti pUedešlému cíli Ř5% výrazný 

posun cílové la[ky nahoru. Mimo jiné to pro jednotlivé týmy znamená vEtší zátEž v podobE 

Uešení výše zmínEných hot alert]. Dote@ byly za hot aletry považovány pouze hodnocení 1 a 

2. Nyní musí být z logiky vEci a danému cíli považováno za hot alert i hodnocení 3. To 

pUedstavuje dodatečné pracovní vytížení pro jednotlivé týmy. 
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3.5 Stanovení problému k Uešení 

Jak vyplývá z analýzy současného stavu nejčastEjší pUíčiny nespokojenosti zákazník] jsou 

následující: 

• reakce agenta trvá pUíliš dlouho,  

• agent uzavUel pUípad, aniž by ovEUil, že poskytnuté Uešení opravdu funguje  

• všeobecná agentova nevEdomost.  

Agent zákaznického centra je styčným bodem společnosti se zákazníkem a je jeden z klíčových 

faktor] ovlivOující celkovou výslednou známku následného pr]zkumu spokojenosti. Tím jak 

se vedení společnosti snaží postupnE zvyšovat la[ku úrovnE poskytovaných služeb, rostou i 

požadavky kladené na samotné agenty. Proti tomu však jde snaha společnosti neustále snižovat 

náklady. Zákaznická centra jsou postupnE pUesouvána do oblastí s nižšími náklady na pracovní 

síly. A i pUes počáteční zaškolení nových pracovník] není možné zajistit, aby takto novE 

zaškolení pracovníci podávali stejné výkony jako agenti pracující v zákaznickém centru 

nEkolik let. To má za následek zvýšené množství nespokojených zákazník], které je nutno 

znovu kontaktovat a pokusit se jejich pUetrvávající problém vyUešit. To ovšem znamená další 

dodatečnou zátEž na již tak vytížené agenty.  

Primárním cílem této diplomové práce je navrhnout efektivnEjší zp]sob Uešení takzvaných hot 

alert]. Tedy pUípad], kdy zákazník dal v pr]zkumu spokojenosti jasnE najevo, že nebyl 

spokojený s poskytnutou službou a pUeje si znovu být kontaktován společností Zebra 

Technologies. Součástí Uešení problému bude d]raz na zrychlení a zjednodušení celého 

procesu. 
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 

Z pozice týmu pro Uízení kontroly kvality spokojenosti zákazník] se zákaznickým centrem 

společnosti Zebra Technologies je jednou z klíčových náplní práce zajistit co nejlepší 

podmínky pro supervizory jednotlivých tým] zákaznického centra. SupervizoUi by mEli 

dostávat co nejpUesnEjší zpEtnou vazbu z obdržených pr]zkum] spokojenosti, tak aby mohli 

pracovat s jednotlivými agenty na zdokonalování jejich dovedností. SupervizoUi by pak zpEtnE 

mEli poskytovat informace o tom, jaká nápravná opatUení byla s jednotlivými agenty 

provedena. To vše by však mElo být co nejjednodušší, aby supervizoUi nepoci[ovali pUíliš 

velkou dodatečnou pracovní zátEž, nebo[ jejich hlavní úkolem je Uízení svého tým] agent]. 

Jak vyplynulo z analýzy současného stavu ve společnosti, kritické místo, kde je prostor pro 

zdokonalení, je Uešení takzvaných hot alert]. Tedy pUípad], kdy zákazník ohodnotil 

spokojenost s poskytnutou službou hodnotou 1-3 nebo nepovažuje sv]j technický požadavek 

za vyUešený. Se vzr]stajícími nároky společnosti na poskytování služeb tEchto hot alert] 

pUibývá a je stále d]ležitEjší se zabývat každým jednotlivým z nich. V rámci této práce je 

poskytnut návrhy na zlepšení tohoto kritického místa. Návrh je podrobnE rozebrán 

v následujících kapitolách. 

 

4.1 Jednotný registr hot alert] a požadavk] na volání 

Návrh na zlepšení se zabývá úpravou obou registr] blíže pUedstavených v kapitole 3.3.3.2 

4.1.1 Registr hot alert] 

Tento registr je základním nástrojem používaným pro zvládání hot alert]. Mají do nEj pUístup 

na jedné stranE supervizoUi a na stranE druhé členové týmu zajiš[ující dodržování kvality, kteUí 

jsou zodpovEdní za včasné vkládání novE vzniklých hot alert] do tohoto registru, a zároveO 

jsou odpovEdní za konečnou kontrolu a potvrzení úspEšného uzavUení hot alertu. Jsou zde tak 

uchovávány všechny hot alerty včetnE d]ležitých informací jako jsou: datum jeho vzniku, 

agent, kterého se hot alert týká, vlastník hot alertu, který ho bude prozkoumávat a v neposlední 

UadE výsledek jeho analýzy včetnE nápravných opatUení. 
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Jak bylo zmínEno výše, v nEkterých pUípadech si zákazník v pr]zkumu spokojenosti se službou 

pUeje, aby byl zákaznickým centrem dodatečnE kontaktován, protože jeho problém nebyl plnE 

vyUešen. V tomto pUípadE je nutné kontaktovat zákazníka co nejdUíve, nebo[ dle výše 

uvedených teoretických východisek je opoždEná reakce společnosti na zákazník]v požadavek 

jednou z hlavních pUíčin celkové nespokojenosti se službou.  

Z pozice týmu zabezpečující kontrolu kvality existují dvE možnosti, jak zrychlit proces 

zpracovávání hot alert]: 

• Jednoznačné určení osoby, která bude daný hot alert zpracovávat 

• D]sledná kontrola čas], za jakou jsou hot alerty zpracovávány a urgování odpovEdných 

osob 

V současné dobE má každý tým své zástupce, kterým jsou hot alerty pUiUazovány. V nEkterých 

týmech tuto pozici zastává pUímo supervizor týmu, v jiných pUípadech jsou určeni zkušenEjší 

agenti. Je velmi častou praxí, že nEkteré hot alerty mají více vlastník]. Tato nejednoznačnost 

v odpovEdnostech pak skýtá možnosti pro prodlevy pUi jejich Uešení. 

4.1.2 Registr požadavk] na volání 

KromE hot alert] je další povinností supervizor] jednotlivých tým] hlídat tzv. registr 

požadavk] na volání. Tento jednoduchý soubor ve formátu .xlsx je výsledkem spolupráce mezi 

zákaznickým a opravárenským centrem. PodobnE jako pro zákaznické, i pro opravárenské 

centrum je zákaznická spokojenost s poskytnutým servisem jedním z jejich cíl] a vzhledem 

k dodavatelské povaze této služby z hlediska společnosti Zebra i nezbytným kritériem pro 

hodnocení kvality dodavatele. OddElení kvality oprav rozesílá zákazník]m své vlastní 

pr]zkumy spokojenosti. Pracovníci opravárenského centra však nejsou školeni v komunikaci 

se zákazníky a jak již bylo zmínEno dUíve, nemají ani oprávnEní komunikovat se zákazníky 

společnosti Zebra. Pokud opravárenské centrum pUi Uešení nEjakého pUípadu potUebuje 

dodatečnE kontaktovat zákazníka kv]li nEjakým nejasnostem, obrací se s tímto požadavkem 

na zákaznické centrum. 

Veškeré tyto požadavky jsou vedeny v registru požadavk] na volání. Jsou zde opEt uloženy 

informace jako datum vzniku požadavku, komentáU od opravárenského centra a odpovEdná 
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osoba určená k provedení telefonátu. V neposlední UadE je zde následnE doplnEn komentáU od 

zákazníka po uskutečnEní dodatečného volání, který doplOuje odpovEdná osoba, a který se pak 

následnE pUedává zpEt opravárenskému centru. 

Pro vyUizování tEchto požadavk] platí stejné nároky na rychlost provedení, jako v pUípadE hot 

alert] zákaznického centra. Avšak vzhledem k tomu, že tyto požadavky jsou umístEny v jiném 

souboru mají pro supervizory zákaznického centra, kteUí jsou navíc zaneprázdnEni 

zpracováváním hot alert], menší prioritu. Je proto pomErnE častou praxí, že tyto požadavky 

jsou zpracovávány s vEtším časovým odstupem, než by bylo teoretickými východisky 

doporučováno. Jednotlivé pr]zkumy spokojenosti opravárenského centra a zákaznického 

centra jsou navíc propojeny. Velmi často se stává, že konkrétní zákazník jedná, jak 

s opravárenským, tak se zákaznickým centrem. Pokud pak takovou službu hodnotí negativnE, 

Ueší tento pUípad jak opravárenské centrum, tak zákaznické centrum. Za zákaznické centrum se 

tento pUípad zanese do registru hot alert] a analyzuje se z hlediska zákaznického centra. StejnE 

tak se Ueší separátnE z hlediska opravy. Pokud však v tomto pUípadE opravárenské centrum 

vyžaduje další kontaktování zákazníka, objeví se tento pUípad i v registru požadavk] na volání. 

SupervizoUi zákaznického centra pak na takovém pUípadu pracují dvakrát. V extrémním 

pUípadE se m]že pUi nepozornosti stát, že se dvakrát zpEtnE kontaktuje zákazník kv]li stejnému 

problému. Sjednocení tEchto dvou registr] si klade za cíl tyto problémy odstranit. 
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4.2 Realizace návrhu pomocí  metody DMAIC 

V této kapitole je popsán postupný návrh realizace návrhu pomocí nástroje DMAIC popsaného 

v teoretických východiscích. 

4.2.1 První fáze – Define 

Cílem realizace tohoto návrhu je zkrátit čas, který je potUebný k Uešení jednotlivých hot alert]. 

ZároveO si toto Uešení klade za cíl zjednodušit celý proces pro supervizory tak, aby byl 

pUehlednEjší a poskytoval tak supervizor]m co nejlepší pomoc pro zvládání hot alert]. 

Sjednocením registru hot alert] a registru požadavk] na volání má za cíl opEt zjednodušit a 

zpUehlednit celý proces, tak aby jak hot alerty, tak požadavky od opravárenského centra byly 

zpracovávány co nejrychleji a nejjednodušeji. 

Realizace tohoto Uešení bude plnE v režii týmu zabývajícího se kontrolou kvality zákaznického 

centra. Realizace nového, sjednoceného registru, bude implementována na bázi platformy 

SharePoint, v rámci služeb Microsoft Office 365 a vyžádá si implementační pomoc  vnitUního 

systému správy IT, který se specializuje na podporu zamEstnanc] s platformou SharePoint. 

Jednotlivé týmy agent] pracujících s jednotlivými registry budou postupnE seznamovány 

s nadcházejícími zmEnami. Proces zpracovávání jednotlivých hot alert] a požadavk] 

opravárenského centru bude v zásadE velmi podobný současnému a nevyžádá si tak dodatečné 

školení pracovník]. Po celou dobu realizace bude zapotUebí zajistit postupné zpracovávání 

novE pUíchozích hot alert], tak aby bEhem pUechodu na nový registr nedošlo k žádnému 

výpadku. 
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4.2.2 Druhá fáze – Measure 

Bohužel pravdEpodobnE nebude možné mEUit výsledky daného Uešení pUímo na hodnocení 

spokojenosti zákazník], nebo[ výsledné hodnocení se skládá z mnoha faktor], které na 

zákazníka p]sobí. Bylo by velmi obtížné určit, jak moc se zrychlení zpEtného kontaktu pUi jeho 

nespokojenosti projeví na dalším jeho hodnocení. 

Pro porovnání výsledku realizace nového návrhu oproti stávajícímu se jako nejlepší zp]sob 

jeví zmEUit pr]mErnou dobu zpracování jednotlivých hot alert] a požadavk] od opravárenského 

centra v současném systému zpracovávání. Pro pUesnEjší výsledky je jednotlivé pr]mErné doby 

potUeba rozdElit podle jednotlivých tým] rozdElených do region]. 

Další cíl nového sjednoceného registru je celkové zjednodušení a zpUehlednEní celého registru. 

Pro tyto účely je vhodné zmEUit pr]mErný počet vlastník] jednotlivých hot alert] opEt 

rozdElený podle jednotlivých tým] a region]. 

V současném registru hot alert] a registru požadavk] na volání jsou údaje za celý minulý rok 

2017 a údaje k současnému datu za rok 201Ř. Tyto údaje poskytnou dostatečný základ pro 

porovnání s budoucím Uešením. Zlepšení tEchto pr]mErných hodnot oproti novým hodnotám 

po zavedení nového registru bude d]kazem úspEchu daného Uešení. 

NamEUené pr]mErné doby zpracování hot alert] za rok 2017 a první kvartál roku 201Ř podle 

jednotlivých region] a divizí: 

Tabulka 1: Pr]mErná doba zpracování hot alert] 

Divize  Region  Pヴ└ﾏ[ヴﾐ= SﾗH; ┣ヮヴ;Iﾗ┗=ﾐｹ ふSﾐ┞ぶ 
AIT APAC 14,68 

EVM APAC 11,40 

AIT + EVM APAC 13,84 

AIT EMEA 10,91 

EVM EMEA 8,33 

AIT + EVM EMEA 9,78 

AIT NALA 7,25 

EVM NALA 7,78 

AIT + EVM NALA 7,36 

CWﾉﾆﾗ┗[   9,6 
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Graf 1: Pr]mErná doba zpracování hot alert] 

 

Doporučená doba zpracování hot alert] je 5 dní. Dle namEUených pr]mErných hodnot této 

hranice nedosahuje žádný z region]. Pokud se podíváme blíže na konkrétní týmy, nEkteré 

z nich tuto doporučenou dobu splOují. Na druhé stranE existují týmy, které stanovenou dobu 

pUekračují více než dvojnásobnE. 

NamEUené pr]mErné hodnoty počtu vlastník] jednoho hot alertu za rok 2017 a první kvartál 

roku 201Ř podle jednotlivých region] a divizí: 

Tabulka 2: Pr]mErný počet vlastník] hot alertu 
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Celkový pr]mErný počet vlastník] hot alertu je 2. Nejlépe z tohoto hodnocení vychází region 

EMEA, kde jsou pomErnE jasnE stanovení vlastníci.  Pokud se podíváme blíže na konkrétní 

týmy, nEkteré týmy splOují pravidlo jednoho vlastníka již nyní. Na druhé stranE existují týmy, 

které dosahují pr]mErného počtu 5 vlastník] na jeden hot alert. 

Tyto namEUené hodnoty budou výchozím bodem pro porovnání výsledk] navrhovaného Uešení. 

4.2.3 TUetí fáze - Analyze 

PUi analyzování možných pUíčin, které vedou k nedostatečné rychlosti zpracování hot alert], je 

nutné se zamEUit na ty pUíčiny, které je možné ovlivnit z pozice týmu kontrolujícího kvalitu 

zákaznického centra. Z této pozice je možné dávat pouze doporučení a zpEtnou vazbu 

jednotlivým tým]m, které pak mají nejvEtší podíl na zpracování jednotlivých hot alert]. Je tedy 

potUeba zajistit včasné a co nejjednodušší pUedávání informací o novE vzniklých hot alertech. 

Dále je pak potUeba hlídat jednotlivé časy zpracování a pUípadnE urgovat odpovEdné osoby.  

Pro analýzu možných pUíčin možný pUíčin rychlosti zpracování hot alert] byl použit Ishikaw]v 

diagram pUíčin a následk]. Výsledky provedené analýzy jsou znázornEny na následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek č.  9: Ishikaw]v diagram pUíčin a následk] 
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Z provedené analýzy vyplývají následující oblasti, které je možné ovlivnit z pozice týmu 

kontrolujícího kvalitu zákaznického centra: 

• JednoznačnE určit osobu, která bude daný hot alert zpracovávat 

• JednoznačnE určit osobu, která bude odpovEdná za opoždEný hot alert 

• JasnE určit čas, za který je daný hot alert nutné zpracovat a d]sledná kontrola jeho 

dodržení. 

 

4.2.4 Čtvrtá fáze - Improve 

Jako Uešení analyzovaných problému je zvoleno vytvoUení nového registru namísto stávajícího 

registru hot alert], který bude zároveO obsahovat i požadavky opravárenského centra. 

Struktura stávajícího registru hot alert]: 

• Datum pUíchozího dotazníku spokojenosti,  

• stav hot alertu (nabývající hodnoty: new/closed),  

• Tým vlastníka p]vodního pUípadu,  

• informace o zákazníkovi,  

• Informace o tom, zda chce zákazník být ještE kontaktován,  

• Jméno vlastníka p]vodního pUípadu,  

• Majitel hot alertu,  

• Textové pole pro souhrn analýzy,  

• Pole pro určení kategorie a subkategorie hot alertu a  

• datum uzavUení hot alertu. 
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Struktura stávajícího registru požadavk] na volání:  

• Stav požadavku (nabývající hodnoty: Planned/Delivered/Canceled),  

• Datum pUíchozího dotazníku spokojenosti,  

• pole pro komentáU k požadavku na kontaktování od opravárenského centra, 

•  informace o zákazníkovi,  

• Pole se jménem supervizora, kterému je požadavek pUidElen a  

• výsledek provedeného volání, který je pak dále pUedáván zpEt opravárenskému centru. 

Pro jednotný registr, který v sobE obsahuje jak registr hot alert], tak registr požadavk] na 

volání, je nutné sjednotit tyto dvE struktury. Navíc je nutné pUidat nová pole, která budou sloužit 

ke rozlišování zda se jedná o hot alert, či požadavek opravárenského centra. Dále jsou pUidána 

nová pole určující jednoznačnE osobu vyUizující daný pUípad, pole pro osobu odpovEdnou za 

daný pUípad a pole pro další zainteresované osoby. Dále je pUidáno pole, které určuje počet dní 

zbývajících k vyUízení pUípadu, a které bude výchozím bodem pro vytváUení urgencí 

jednotlivým vlastník]m. 

Struktura včetnE vysvEtlení jednotlivých polí nového registru je následující: 

• Datum – datum, kdy systém zaznamenal pUíchozí vyplnEný dotazník spokojenosti od 

zákazníka. Od tohoto data bEží lh]ta tUí pracovních dní na vyUešení hot alertu 

• Stav – zobrazuje slovní stav daného pUípadu, který je vodítkem pro pracovníky 

pracující s registrem.  Po sjednocení je potUeba, aby toto pole nabývalo více hodnot: 

o New – novE pUidaný pUípad, který je nutno zpracovat 

o Delivered – tento stav se týká pouze požadavk] od opravárenského centra. 

Znamená, že požadavek na volání zákazníkovy byl proveden a výsledek m]že 

být pUedán zpEt opravárenskému centru. 
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o Canceled – tento stav se týká hlavnE požadavk] od opravárenského centra. 

Znamená, že tento požadavek byl zrušen. Možnou pUíčinou m]že být napUíklad, 

že zákazník nebere telefon.  

o Closed – tento stav znamená, že hot alert, či požadavek byl úspEšnE vyUešen 

o Overdue – nový stav, který znamená, že pUípad nebyl vyUešen ve stanovené 

lh]tE, o tomto stavu bude informována osoba odpovEdná za daný hot alert 

• Počet dní zbývajících k vyUešení – počítáno jako pEtidenní lh]ta od data, kdy systém 

zaznamenal pUíchozí dotazník spokojenosti od zákazníka. Pokud zbývá jeden den a hot 

alert není stále vyUešen, je urgována osoba uvedená jako vlastník hot alertu. 

• P]vod pUípadu – určení zda se jedná p]vodnE o pr]zkum spokojenosti opravárenského 

centra nebo zákaznického centra. 

• Informace o zákazníkovi – nezbytné informace k identifikování zákazníka 

• Informace o tom, zda chce být zákazník ještE kontaktován – zákazník má pUi 

vyplOování dotazníku možnost zvolit si, zda si pUeje být zpEtnE kontaktován 

zákaznickým centrem. Pokud zvolí možnost ne, je celý hot alert Uešen pouze analýzou 

p]vodního pUípadu. 

• Poznámka – vzhledem k tomu, že dotazníky spokojenosti nezávisle na sobE 

zpracovávají zákaznické a opravárenské centrum a nEkdy se pUípady prolínají, jsou pak 

jednotlivé výsledky dotazník] pUeposílány mezi jednotlivými centry s doprovodnými 

komentáUi s dosavadními zjištEními. Toto pole umožní zachytit tyto poznámky a 

zároveO bude suplovat pole s doprovodným komentáUem v p]vodním registru 

požadavk] na volání. 

• Tým vlastníka p]vodního pUípadu – tým agenta, který Uešil p]vodní hodnocený 

pUípad 

• Vlastník p]vodního pUípadu – jméno agenta, který Uešil p]vodní hodnocený pUípad 
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• Vlastník hot alertu – jednoznačnE určená osoba, který bude daný hot alert zpracovávat 

a doplOovat nápravná opatUení do registru. Bude záležet na každém týmu, zda tato osoba 

bude pUímo supervisor týmu či určený agent. 

• ZodpovEdná osoba – jednoznačnE určená osoba, který nese odpovEdnost za to, aby byl 

daný hot alert zpracován včas. Typicky touto osobou budou jednotlivý supervizoUi 

tým]. Tato osoba bude informována, pokud se daný hot alert neuzavUe v dané tUídenní 

lh]tE. 

• Zainteresované osoby – další osoby, které mají zájem na tom být informovány o 

daném hot alertu. Typicky tEmito osobami jsou zástupci vlastníku hot alertu pUi jeho 

absenci. 

• Výsledek – stručná analýza daného hot alertu, pUípadnE výsledek zpEtného volání 

zákazníkovi. 

• Nápravné opatUení – opatUení provedená pro to, aby se daná chyba agenta 

neopakovala. Toto opatUení by mEl poskytovat supervizor odpovEdný za daný pUípad. 

• Kategorie problému – volba ze seznamu pUeddefinovaných možností pUíčiny 

problému 

• Subkategorie problému – možnost textového doplnEní kategorie problému 

• Datum uzavUení pUípadu 

Zavedení nového jednotného registru pomocí demingova cyklu PDCA: 

• Plan – naplánování nové struktury sjednoceného registru, naplánování datumu 

pUechodu na nový sjednocený registr. Jednotlivé týmy musí jasnE definovat osoby, 

které budou hot alerty zpracovávat a musí být jasné definované odpovEdné osoby. 

• Do – samotná realizace nového sjednoceného registru, nutná spolupráce s odborným 

týmem zabývajícího se implementací v SharePointu.  

• Check – sbírání zpEtné vazby od jednotlivých tým]. Smysl nového sjednoceného 

registru je ve zpUehlednEní celého procesu 
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• Act – úpravy nového sjednoceného registru dle zpEtných vazeb od jednotlivých tým] 

PUedpokládá se, že celý první tento cyklus zabere 14 dní. Na základE výsledk] zpEtných vazeb 

z prvních 14 dní provozu budou tyto pUipomínky analyzovány a pUípadnE implementovány. 

V pr]bEhu dalšího fungování je nezbytné, aby byly vždy zajištEny správné osoby odpovEdné 

za zpracování hot alert]. Jednotlivé týmy se v pr]bEhu času m]žou obmEOovat, proto je nutné, 

aby jakákoli zmEna byla neprodlenE oznamována a mohli tak být podniknuty pUíslušné kroky 

k zajištEní hladkého pr]bEhu zpracování hot alert]. 

 

4.2.5  Pátá fáze – Control 

Tato fáze souvisí s výše zmínEným demingovým cyklem PDCA. V první týdnech provozu je 

nezbytné sbírat zpEtnou vazbu zúčastnEných tým], analyzovat ji a provádEt pUíslušná opatUení. 

PUedpokládá se, že po prvním mEsíci provozu nového registru bude možné zmEUit první 

výsledky, zda se dosáhlo ke zlepšení v oblasti rychlosti zpracovávání hot alert] oproti 

p]vodním hodnotám uvedeným v kapitole 4.2.2. PUi pozitivních hodnotách prvního srovnání 

bude potUeba nové postupy zaznamenat do podnikových standard]. 
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4.3 Pracnost zavedení návrhu 

Zavedení nového sjednoceného registru bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi dojde 

k implementaci samotného registru. Druhá fáze pak začne spuštEní zkušebního provozu 

registru. 

4.3.1 První fáze – implementace 

Samotná realizace začne pUedstavením pUedbEžného návrhu a struktury nového registru 

zainteresovaným stranám. V první UadE je to vedení společnosti odpovEdné za Uízení 

spokojenosti zákazník]. Po odsouhlasení pUedbEžného návrhu vedením probEhne pUedstavení 

ostatním zainteresovaným stranám, tedy pUedevším supervizor]m a manažer]m 

opravárenského centra. Toto pUedstavení bude probíhat prostUednictvím telekonferencí a celé 

by nemElo zabrat více než jeden týden.  

Dále bude následovat navržení konečné struktury sjednoceného registru. Konečnou strukturu 

musí odsouhlasit pUíslušní manažeUi kvality. Dále je tuto strukturu nutné konzultovat i 

se zainteresovanými stranami, tedy napUíklad supervizory či opravárenským centrem 

společnosti. Jakmile bude konečná struktura registru schválena, lze pUejít k samotné 

implementaci.  

Sjednocený registr bude implementován na bázi platformy SharePoint, v rámci služeb 

Microsoft Office 365 a vyžádá si implementační pomoc  vnitUního systému správy IT, který se 

specializuje na podporu zamEstnanc] s platformou SharePoint. V pr]bEhu realizace 

implementace specializovaného týmu je tUeba zajistit od pUíslušných tým] seznamy 

odpovEdných osob, tak aby mohl být realizován navrhovaný systém jednoznačnE určených 

odpovEdností. Odhadovaná doba realizace je odhadována na jeden týden.  

Po dokončení implementace je možné pUejít k spuštEní zkušebního provozu, o čemž budou 

zainteresované strany informovány oficiálním emailem. PUedpokládaná délka trvání první fáze 

je 2-3 týdny. 
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4.3.1.1 Činnosti zainteresovaných tým] 

Na první fázi se tedy budou podílet následující týmy: 

• Tým zabezpečující kvalitu zákaznického centra 

o Návrh nové struktury 

o Prezentace návrhu 

o Spolupráce s vnitUním týmem správy IT specializujícího se na podporu 

s platformou SharePoint 

• SupervizoUi 

o Účast na telekonferencích 

o Definování pUipomínek k struktuUe sjednoceného registru 

o Definování odpovEdných osob 

• Opravárenské centrum 

o Účast na telekonferencích 

o Definování pUipomínek k struktuUe sjednoceného registru 

o Definování odpovEdných osob 

• IT tým 

o Implementace registru na platformE SharePoint 
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Jednotlivé náklady na lidské zdroje shrnuje následující tabulka: 

Tabulka 3: Odhadované lidské zdroje realizace prvního fáze 

T┠ﾏ ﾗSｴ;Sﾗ┗;ﾐ┠ L;ゲ ふLﾉﾗ┗[ﾆﾗｴﾗSｷﾐ┞ぶ 
T┠ﾏ ギｹSｹIｹ ﾆ┗;ﾉｷデ┌ ┣=ﾆ;┣ﾐｷIﾆYｴﾗ IWﾐデヴ; 30 

S┌ヮWヴ┗ｷ┣ﾗギｷ ┣=ﾆ;┣ﾐｷIﾆYｴﾗ IWﾐデヴ; 5 

Oヮヴ;┗=ヴWﾐsﾆY IWﾐデヴ┌ﾏ 5 

IT デ┠ﾏ 10 

Celkem 50 

 

4.3.2 Druhá fáze – zkušební provoz 

Po spuštEní zkušebního provozu se začnou zpracovávat nové hot alerty a požadavky 

opravárenského centra v novE vytvoUeném registru. Jádro procesu z]stává stejné. BEhem první 

fáze byli supervizoUi seznámeni s odlišnostmi v procesu a tudíž nic nebrání bEžnému provozu 

zpracovávání hot alert] a požadavk] zákaznického centra.  

Úkolem týmu Uídícího kvalitu  zákaznického centra je v této fázi monitorovat pr]bEh 

zkušebního provozu  a shromaž@ovat zpEtnou vazbu od supervizor] a operujících agent]. Po 

prvním týdnu provozu bude možné rozeslat informační email s dosavadními zkušenostmi ze 

zkušebního provozu. Po dvou týdnech zkušebního provozu se pUedpokládá nashromáždEní 

dostatečných informací. Bude možné zhodnotit první výsledky provozu a pUípadnE vyUešit 

dodatečné výraznEjší opravy, které nebylo možné opravit ihned bEhem prvních dvou týdn] 

zkušebního provozu. PUípadný zásah do zmEny struktury sjednoceného registru si vyžádá opEt 

pomoc specializovaného IT týmu.  

NejpozdEji po jednom mEsíci zkušebního provozu bude možné poskytnout první výsledky 

provozu, které budou srovnány s úvodními namEUenými hodnotami. PUi pozitivních výsledcích 

pUistoupí tým zabezpečující kvalitu zákaznického centra ke standardizaci celého procesu. 
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4.3.2.1 Činnosti zainteresovaných tým] 

Na druhé fázi se budou podílet následující týmy: 

• Tým zabezpečující kvalitu zákaznického centra 

o Monitoring pr]bEhu zkušebního provozu 

o Oprava drobných chyb bEhem zkušebního provozu 

o Zhodnocení výsledk] zkušebního provozu 

o Standardizace procesu 

• SupervizoUi 

o Shromaž@ování zpEtné vazby 

• Opravárenské centrum 

o Shromaž@ování zpEtné vazby 

• IT tým 

o V pUípadE nutnosti úpravy registru na platformE SharePoint 

Jednotlivé náklady na lidské zdroje shrnuje následující tabulka: 

Tabulka 4: Odhadované lidské zdroje realizace druhé fáze 

T┠ﾏ ﾗSｴ;Sﾗ┗;ﾐ┠ L;ゲ ふLﾉﾗ┗[ﾆﾗｴﾗSｷﾐ┞ぶ 
T┠ﾏ ┣;HW┣ヮWL┌ﾃｹIｹ ﾆ┗;ﾉｷデ┌ ┣=ﾆ;┣ﾐｷIﾆYｴﾗ IWﾐデヴ; 40 

S┌ヮWヴ┗ｷ┣ﾗギｷ ┣=ﾆ;┣ﾐｷIﾆYｴﾗ IWﾐデヴ; 2 

Oヮヴ;┗=ヴWnsﾆY IWﾐデヴ┌ﾏ 2 

IT デ┠ﾏ 2 

Celkem 46 
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4.4 Popsání procesu po realizaci návrhu 

Proces zpracování hot alertu i proces zpracování požadavku opravárenského centra z]stanou 

do jisté míry stejné, jako tomu je u současného stavu. 

4.4.1 Proces zpracování hot alertu 

Každý pracovní den bude kontrolováno zda v systému nevznikl nEjaký nový hot alert. Nové 

hot alerty budou exportovány ze specializovaného systému na rozesílání pr]zkum] 

spokojenosti zákazník]m. Každému hot alertu bude dle pUipravených podklad] pUiUazen 

jednoznačný vlastník, který má za úkol daný hot alert zpracovat, dále bude pUiUazena osoba 

odpovEdná za daný hot alert (typicky supervizor týmu), pUípadnE budou pUiUazeny další 

dodatečné osoby, které mají zájem na informování o pr]bEhu zpracování hot alertu. Tento 

export s doplnEnými odpovEdnými osobami bude nahrán do sjednoceného registru hot alert] a 

požadavk] zákaznického centra. 

Po nahrání dat do registru systém automaticky obstará rozeslání emailových upozornEní 

vlastníkovi hot alertu a osobám, uvedených v poli zainteresované osoby. Nyní je na tEchto 

osobách, aby hot alert zpracovali.  

V této chvíli m]žou nastat 3 následující scénáUe: Hot alert je zpracován bEhem prvních 3 dní. 

Hot alert je zpracován bEhem prvních 5 dní, nebo Hot alert nebyl zpracován za 5 dní od pUidání 

do registru. 

4.4.1.1 Hot alert byl zpracován bEhem prvních 3 dní 

Tento pUípad je nejideálnEjší. Vlastník hot alertu zpracuje pUípad bEhem prvních 3 dní. Po 

vložení nápravného opatUení do registru se vygeneruje upozornEní pro odpovEdnou osobu za 

daný hot alert, aby mohla zkontrolovat poskytnutou analýzu hot alertu. ZároveO se vygeneruje 

upozornEní pro pUíslušného manažera kvality, který poskytnuté nápravné opatUení zreviduje a 

následnE celý hot alert uzavUe. Tímto je celý proces u konce. 
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4.4.1.2 Hot alert byl zpracovaný v prvních 5 dnech 

Pokud nebyl hot alert zpracován v prvních tUech dnech, jak je popsáno v pUedchozí kapitole 

4.4.1.1, vygeneruje se vlastníkovi hot alertu a osobám uvedených v poli zainteresované osoby 

další emailové upozornEní, tak aby odpovEdné osoby mohli zareagovat a hot alert zpracovat.  

Dále se postupuje, tak jak je uvedeno v pUedchozí kapitole 4.4.1.1. Hot alert je tak úspEšnE 

uzavUen v pUedepsané dobE 5 dn]. 

4.4.1.3 Hot alert nebyl zpracován za 5 dní 

Pokud hot alert nebyl zpracován po dvou upozornEních ani po 5 dnech od pUidání do registru, 

pole stav v registru se zmEní na „overdue“. Dále se vygeneruje upozornEní pro osobu 

odpovEdnou za zpracování hot alertu a pUíslušnému manažerovi kvality o tom, že nebyla 

dodržena stanovená doba pro zpracování hot alertu.  

OdpovEdná osoba pak musí zajistit urychlené zpracování daného hot alertu. Dále musí 

pUedložit nápravné opatUení, které zajistí, aby se daná situace v budoucnu neopakovala. Toto 

opatUení opEt zreviduje pUíslušný manažer kvality, který pak hot alert označí jako uzavUený. 

4.4.2 Proces zpracování požadavku opravárenského centra 

Požadavek opravárenského centra na opEtovné kontaktování zákazníka je zaznamenán ve 

chvíli, kdy je vlastnictví Uešené stížnosti ve specializovaném nástroji na Uízení pr]zkum] 

spokojenosti pUedáno pUíslušnému pracovníkovi týmu zabezpečujícího kvalitu zákaznického 

centra. Tešená stížnost obvykle v systému obsahuje doprovodný komentáU o dosavadní analýze 

stížnosti a specifikaci d]vodu opEtovného volání zákazníkovi. 

Tento požadavek bude následnE manuálnE vložen do registru včetnE doprovodného komentáUe 

do pUipraveného pole. Na základE regionu odkud pochází zákazník bude dle pUipravených 

podklad] doplnEn vlastník požadavk], odpovEdná osoba, pUípadnE další zainteresované osoby. 

Systém automaticky obstará rozeslání emailových upozornEní pUíslušným osobám o vzniku 

nového požadavku. Nyní je na tEchto osobách, aby požadavek zpracovali. 

V této chvíli m]žou nastat 3 následující scénáUe: požadavek je zpracován bEhem prvních 3 dní, 

požadavek je zpracován bEhem prvních 5 dní, nebo požadavek nebyl zpracován za 5 dní od 

pUidání do registru. 
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4.4.2.1 Požadavek byl zpracován bEhem prvních 3 dní 

Tento pUípad je nejideálnEjší. Vlastník hot požadavku zpracuje pUípad bEhem prvních 3 dní. Po 

vložení komentáUe od zákazníka po uskutečnEném volání se vygeneruje upozornEní pro 

pUíslušného pracovníka týmu zabezpečujícího kvalitu zákaznického centra. Tento komentáU je 

následnE vložen zpEt do specializovaného nástroje pro Uízení pr]zkumu spokojenosti a 

vlastnictví stížnosti je pUedáno zpEt povEUené osobE opravárenského centra. Tímto proces 

z hlediska zákaznického centra úspEšnE ukončen. 

4.4.2.2 Požadavek byl zpracován bEhem prvních 5 dní 

Pokud nebyl požadavek zpracován v prvních tUech dnech, jak je popsáno v pUedchozí kapitole 

4.4.2.1, vygeneruje se vlastníkovi požadavku a osobám uvedených v poli zainteresované osoby 

další emailové upozornEní, tak aby odpovEdné osoby mohli zareagovat a požadavek zpracovat.  

Dále se postupuje, tak jak je uvedeno v pUedchozí kapitole 4.4.1.1. Požadavek opravárenského 

centra je tak úspEšnE splnEn v pUedepsané dobE 5 dn]. 

4.4.2.3 Požadavek nebyl zpracován za 5 dní 

Pokud požadavek nebyl zpracován po dvou upozornEních ani po 5 dnech od pUidání do registru, 

pole stav v registru se zmEní na „overdue“. Dále se vygeneruje upozornEní pro osobu 

odpovEdnou za zpracování požadavku a pUíslušnému manažerovi kvality o tom, že nebyla 

dodržena stanovená doba pro zpracování požadavku.  

OdpovEdná osoba pak musí zajistit urychlené zpracování daného požadavku. Dále musí 

pUedložit nápravné opatUení, které zajistí, aby se daná situace v budoucnu neopakovala. Toto 

opatUení zreviduje pUíslušný manažer kvality.  
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4.5 Další možné rozšíUení 

PUi úspEšné implementaci pUedstaveného Uešení v podobE pozitivních výsledk] na celý proces 

zpracování hot alert] se nabízí další rozšíUení tohoto Uešení. Celá myšlenka nového registru je 

založena na sjednocení hot alert] pocházejících z pr]zkum] provádEných zákaznickým 

centrem společnE s požadavky na zpEtné volání zákazník]m z pUípad], které Ueší opravárenské 

centrum. Vzhledem k tomu, že zákazník m]že bEhem své interakce se společností pUijít do 

kontaktu jak se zákaznickým centrem, tak s opravárenským centrem, je kladen stále vEtší d]raz 

na spolupráci obou center. 

Další možné rozšíUení by tedy bylo vytvoUit jeden jednotný registr, kde by byly zaznamenávány 

pUípady z obou center. K tomuto registru by mEli pUístup obE strany, které by tak mohli zároveO 

pracovat s jednotlivými pUípady podle toho, kdo by byl jejich vlastníkem. Toto Uešení by 

zrychlilo a ulehčilo zpracovávání právE takových pUípad], na kterých se podíleli obE centra a 

je tedy nutná interakce mezi jednotlivými centry.  

Zákaznická a opravárenská centra jsou rozmístEna po celém svEtE. V extrémních pUípadech se 

m]že stát, že interakce mezi zákaznickým centrem a opravárenským centrem probíhá pUes p]l 

svEta a ztrácí se tím drahocenné hodiny, nEkdy i dny. Ne zUídka kdy se stává, že právE pUípady, 

kde je potUeba interakce obou center, patUí k tEm klíčovým, které mají vliv na budoucí 

spokojenost zákazníka. Takto sjednocený registr by umožnil zrychlení komunikace a 

zjednodušení celého procesu. 

ObE centra mají rozdílné procesní postupy a jednotlivé týmy jsou rozdElené podnikovou 

hierarchií. Sjednocení registr] obou opravárenských centra by byl tedy mnohem náročnEjší 

projekt obnášející více plánování, více lidských zdroj] a času. Tento projekt by bylo možné 

uskutečnit až po prokazatelných pozitivních výsledcích pUedloženého návrhu. 

 

 

 



 

72 

 

5 VYHODNOCENÍ NÁVRHU 

Dle stanoveného cíle diplomové práce jsem navrhnul Uešení, která má zvýšit úroveO 

spokojenosti zákazník] se zákaznickým centrem společnosti Zebra Technologies. Provedenou 

analýzou současného stavu se ukázalo, že prostor pro zdokonalení skýtá pUedevším oblast 

zpracovávání takzvaných hot alert]. Tedy pUípad], kdy zákazník nebyl spokojený 

s poskytnutou službou zákaznického centra, nebo se dokonce domnívá, že jeho záležitost 

nebyla vyUešena v]bec. 

Dle teoretických východisek, která se zabývají danou problematikou, jsou právE takové pUípady 

klíčové pro utváUení spokojenosti zákazníka se službou a společností celkovE. Takovéto 

pUípady je nutné Uešit urgentnE, jelikož m]žou mít v extrémních pUípadech za následek ztrátu 

daného zákazníka.  Takovýto nespokojený zákazník navíc m]že svou špatnou zkušenost šíUit 

dále, a společnost tím m]že ztratit své pracnE budované dobré jméno, což je samozUejmE 

doprovázeno i ekonomickými ztrátami. 

Základní premisa návrhu této diplomové práce je tedy následující. Sníží-li se pr]mErná doba 

zpracovávání tEchto hot alert], zvýší se spokojenost zákazník] se službami zákaznického 

centra. 

 

5.1 Porovnání současného a navrhovaného pUístupu 

Současný pUístup Uešení hot alert] je následující:  

• Do registru hot alert] jsou každý den pUidávány pUípady, který jsou identifikovány jako 

hot alert.  

• Na základE rozUazení podle vlastníka p]vodního pUípadu jsou vygenerována upozornEní 

o vzniku nového hot alertu. 

• Každý tým má povEUenou osobu, která tyto hot alerty zpracovává. NEkteré týmy mají 

tEchto povEUených osob více. V extrémních pUípadech pak není jasné, kdo pUesnE daný 

hot alert zpracovává. Dle procesních standard] však za daný hot alert odpovídá 

supervisor týmu, který by mEl i daný hot alert zpracovávat. 
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• KromE prvního upozornEní o vzniku hot alertu není generováno žádné další upozornEní. 

• Tešení daného hot alertu je ponecháno plnE v režii jednotlivých tým]. Supervizor by 

mEl doplnit nápravná opatUení, která zajistí, aby se daný prohUešek u p]vodního 

vlastníka pUípadu již neopakoval. 

• Celý proces zpracování hot alertu je uzavUen pUíslušným manažerem kvality, který 

zreviduje navrhovaná opatUení a hot alert v registru označí jako uzavUený. 

KromE Uešení hot alert] mají týmy za úkoly Uešit požadavky opravárenského centra na základE 

vzájemné spolupráce. Tyto úkoly vEtšinou obsahují požadavek na opEtovné kontaktování 

zákazníka, jelikož opravárenské centru zaznamenalo určité nejasnosti bEhem Uešení výsledk] 

jejich pr]zkumu spokojenosti. Tyto požadavky jsou evidovány v oddEleném souboru 

nazývaném registr požadavk] opravárenského centra. 

Oproti tomu navrhované Uešení pUichází s tEmito rozdíly: 

• První zásadním rozdílem je sjednocení jednotlivých registr], tak aby byl celkový proces 

zjednodušen, zpUehlednEn a aby bylo s obEma druhy úkol] pro jednotlivé týmy 

zacházeno se stejnou prioritou. 

• Jednoznačné určení odpovEdností. V novém sjednoceném registru bude jasnE na první 

pohled viditelné, komu je pUidEleno zpracování daného hot alertu a kdo je odpovEdná 

osoba za daný hot alert. 

• Systém pravidelných upozornEní pUíslušným osobám pUi prodlevách zpracovávání. 

• Nový registr obsahuje více možných stav], kterých m]že daný hot alert nabývat 

v pr]bEhu jeho zpracovávání. (Oproti p]vodním stav]m new/in progress/closed). To 

umožní pUehlednEjší obrázek o pr]bEhu zpracovávání. 
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5.2 Výhody nového Uešení 

Nový sjednocený registr, který v sobE slučuje starý registr hot alert] a registr požadavk] na 

volání pUináší následující výhody: 

• Veškeré pUípady, které je nutné Uešit ze strany jednotlivých tým] jsou nyní na jednom 

místE. Týmy už tak nemusí hlídat dva r]zné soubory. Již se nem]že pUihodit, aby byl 

jeden pUípad Uešen zároveO co by hot alert v jednom souboru a zároveO jako požadavek 

opravárenského centra v druhém souboru. Toto Uešení pUináší zpUehlednEní celého 

procesu zpracování hot alert]. 

• Další výhodou plynoucí ze sjednocení obou soubor] je fakt, že nyní je vEtší 

pravdEpodobnost, že se bude s hot alerty a požadavky na opEtovné volání zákazníkovi 

od opravárenského centra zacházet se stejnou prioritou. V současném Uešení je nasnadE, 

že supervizoUi jednotlivých tým] nemusí registr požadavk] opravárenského centra 

kontrolovat tak často a mírnE tak upUednostOují Uešení hot alert], které se pUímo týkají 

jejich pUípad].  

• Každý jednotlivý pUípad má nyní jasnE určeného vlastníka, který je povEUeným jeho 

zpracováním a osoby, které je zodpovEdná za včasné splnEní úkolu. Tato jednoznačnost 

pUispívá dále ke zpUehlednEní celého procesu. 

• Další výhodou je aplikovaný systém urgencí pUi nedodržení včasné reakce na novE 

vzniklý hot alert.  

Všechny tyto výhody nového Uešení smEUují k hlavnímu cíli – tedy zkrácení doby Uešení hot 

alert].  
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5.2.1 Možná úskalí navrhovaného Uešení 

PUes vyjmenované výhody mého návrhu jsem si vEdom nEkterých úskalí, které toto Uešení 

s sebou m]že pUinést: 

• Systém jasnE určených odpovEdností pro každý jednotlivý pUípad bude závislý od 

aktuálnosti informací jednotlivých tým] o tom, kdo je určen, aby tyto hot alerty Uešil. 

Pokud nebudou tyto informace aktuální celý systém urgencí nebude dopadat na 

úrodnou p]du. 

• Další potencionální nevýhodou je nemožnost na první pohled jasnE určit, zda se jedná 

o hot alert p]vodnE patUící zákaznickému centru, nebo zda se jedná o požadavek na 

opEtovné volání zákazníkovi od opravárenského centra. Navrhované Uešení počítá 

s rozlišování p]vodu pUíchozího vyplnEného dotazníku od zákazníka. Tedy zda se jedná 

o pr]zkum spokojenosti patUící zákaznickému centru, nebo zda se jedná o pr]zkum 

spokojenosti opravárenského centra s doplOující otázkou na spokojenost se 

zákaznickým centrem. Požadavky na zpEtné volání zákazníkovi od opravárenského 

centra se na první pohled budou jevit jako hot alerty p]vodnE z opravárenského centra 

doplnEné o hodnocení spokojenosti se zákaznickým centrem. Konkrétní požadavek 

musí být specifikován až v pUipraveném poli pro poznámku.  
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5.3 Výsledné vyhodnocení návrhu 

PUi porovnání výše zmínEných výhod s možnými úskalími po jeho zavedení dle mého názoru 

pUevažují benefity. 

 Celý systém zpracovávání hot alert] se stane díky novému procesu jednodušší, pUehlednEjší a 

pUedevším rychlejší. PUedstavený zp]sob notifikací zajistí, že se o jakémkoli zpoždEní 

v pr]bEhu Uešení hot alert] oproti standardizovaným lh]tám, dozví odpovEdná osoba. Budou 

tak moci být učinEny nápravná opatUení do budoucna.  

PUedstavené Uešení pUitom poUád nechává jednotlivým supervizor]m moc rozhodovat a Uídit 

své týmy. I když budou v novém sjednoceném registru jasnEji specifikované konkrétní 

odpovEdné osoby, určení tEchto zodpovEdných osob je stále v kompetenci jednotlivých 

supervizor]. Každý manažer tým] má jiný pUístup pro Uízení svého tým]. Pro další možný 

rozvoj jednotlivých tým] je tedy d]ležité, aby supervizor]m z]stávaly co nejvEtší pravomoci 

a mohli tak smEUovat tým dle svých pUedstav. 

Jsem pUesvEdčený, že po zavedení a postupném standardizování jednotlivých navrhnutých 

postup], se dospEje ke snížení pr]mErné doby zpracování hot alert] oproti p]vodním 

namEUeným hodnotám. Dle výše zmínEných teoretický pUedpoklad] by snížení pr]mErného 

času Uešení pUípad] výraznE nespokojených zákazník], mElo mít za následek zvýšení úrovnE 

spokojenosti zákazník] se zákaznickým centrem. 

 Celkovou spokojenost zákazník] ovlivOuje mnoho faktor], jako jsou napUíklad výrobek 

společnosti Zebra Technologies jako takový, samotné znalosti jednotlivých agent] nebo i návrh 

webového portálu vytvoUený pro zpracovávání požadavk] na servis. Ne všechny tyto faktory 

lze ovlivnit z pozice týmu zabezpečujícího Uízení kvality se zákaznickým centrem společnosti 

a nebyly ani pUedmEtem Uešení této diplomové práce. Vzhledem k tEmto fakt]m realisticky 

odhaduji zvýšení spokojenosti po projevení se výsledk] realizace návrhu v Uádu desetin. PUi 

vysoko nastavené cílové la[ce úrovnE spokojenosti vedením společnosti a celkové vysoké 

úrovni spokojenosti v současné dobE je však každý posun ve výsledcích smErem nahoru vítaný. 

Tízení kvality je navíc nikdy nekončící proces. Poskytnutý návrh pUedstavuje solidní výchozí 

bod pro další zlepšování. 
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ZÁVDR 

V rámci této diplomové práce jsem se zabýval spokojeností zákazník] se zákaznickým centrem 

společnosti Zebra Technologies. Spokojenost zákazník] je v dnešní vysoce konkurenční dobE 

nanejvýš d]ležitá. Zákazníci se mohou pUi sebemenší nespokojenosti s dodávaným produktem 

či službou pUíštE obrátit na nEkoho z konkurent]. To pro firmu znamená nejen okamžitou 

ekonomickou ztrátu, ale i možnou ztrátu v budoucích letech. Nespokojený zákazník m]že svou 

negativní zkušenost šíUit mezi ostatní stávající zákazníky, pUípadnE mezi potencionální 

zákazníky. Firma tak m]že velmi snadno ztratit d]vEru a své dobré jméno. Je proto velmi 

d]ležité vEnovat neustálé úsilí zlepšování kvality poskytovaných služeb. 

V práci jsem začal obecným popisem struktury a fungování zákaznických a servisních center 

společnosti. V rámci analýzy současného stavu jsem již podrobnE popsal standardy, ze kterých 

vychází současné firemní procesy sloužící pro dodržování kvality provozu zákaznického centra 

společnosti. Díky statistickým údaj]m o spokojenosti zákazník] z roku 2017 a prvního 

kvartálu roku 201Ř, která firma dlouhodobE shromaž@uje a analyzuje, jsem získal pUedstavu o 

potencionální oblastech ke zlepšování. Následná analýza podnikových proces], která se již 

zamEUila na ony potencionální oblasti ke zlepšení, nastínila kritické místo. Konkrétní návrh na 

zlepšení nalezeného kritického místa pak jasnE definoval konkrétní cíl této diplomové práce. 

Konkrétním cílem této diplomové práce jsem stanovil navrhnutí efektivnEjšího zp]sobu Uešení 

takzvaných hot alert]. Tedy pUípad], kdy zákazník v pr]zkumu spokojenosti negativnE 

ohodnotil poskytnutou službu.  

PUi znalosti jasného cíle jsem následnE mohl vyhledat vhodnou literaturu zabývající se 

podobným problémem. V teoretické části této diplomové práce jsem nejdUíve obecnE pUedstavil 

možné teoretické pUístupy k pojetí kvality v podnicích. Dále jsem specifikoval, jak se tyto 

jednotlivé pUístupy staví k otázce spokojenosti zákazník]. Teoretická východiska jsem dále 

konkretizoval. Popsal jsem, jaká jsou specifika Uízení jakosti ve službách a servisu. To vše 

vyústilo v pUedstavení možných teoretických metod, které je možné využít pro konkrétní 

Uešený problém.  

V hlavní části diplomové práce jsem pak pUedstavil návrh, který Ueší daný problém. Tedy 

efektivnEjší zp]sob zpracování takzvaných hot alert].  
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StEžejní částí navrhovaného Uešení je sjednocení dvou používaných soubor] pUi práci se špatnE 

hodnocenými pUípady. KonkrétnE současného registru hot alert], který slouží jako pracovní 

nástroj pro zpracovávání stížností zákaznického centra a registru požadavk] na volání, který 

slouží jako pracovní nástroj používaný pUi spolupráci mezi zákaznickým a opravárenským 

centrem společnosti. Sjednocení tEchto dvou registr] umožní pUehlednEjší a rychlejší 

zpracovávání tEchto pUípad].  

V návrhu jsem se dále zamEUil na pUesné vymezení osob, které jsou povEUené za zpracování 

daného úkolu, a osob, které jsou zodpovEdné za zpracování úkolu jeho vlastníkem. Navrhovaný 

systém jasnE určuje odpovEdnosti a nahrazuje tak dosavadní systém, kdy byly tyto 

odpovEdnosti nejasnE určené, a nEkteré pUípady mEly více vlastník]. 

Posledním stEžejním bodem mého návrhu je zavedení propracovanEjšího systému notifikací o 

stavu zpracovávaného hot alertu. Oproti současnému stavu, kdy je vlastník hot alertu 

upozorOován pouze pUi jeho vzniku. Tedy když je zaznamenán pr]zkum spokojenosti 

s negativním hodnocením. Návrh zapracovává rozesílání upozornEní pUíslušným osobám 

pokud není hot alert zpracován v definovaných lh]tách. Tento systém tEží právE z jasnE 

definovaných odpovEdností a upozorOuje odpovEdné osoby na prodlevy ve zpracování. 

OdpovEdné osoby pak mohou dUíve zasáhnout a nastavit nápravná opatUení. 

Navrhované Uešení jsem pak kriticky porovnal se současným stavem. I pUes pUedložené výhody 

mého návrhu jsem si vEdom nEkterých úskalí, které s sebou jeho zavedení pUináší. Porovnáním 

tEchto možných úskalí se získanými výhodami mého návrhu jsem dospEl k závEru, že zavedení 

nového Uešení bude mít pozitivní dopad na Uízení kvality zákaznického centra. 

Všechny mé návrhy smEUují k jednomu cíli – snížení pr]mErné doby Uešení hot alert]. Dle 

pUedložených teoretických východisek je právE čas potUebný k vyUízení reklamací jeden 

z faktor] výraznE ovlivOující spokojenost zákazník]. Včasný zásah a vyUízení zákazníkova 

požadavku v pUípadE, že projevil snahu a vyplnil pr]zkum spokojenosti, kde specifikoval sv]j 

problém, m]že výraznE zap]sobit na daného zákazníka a mít tak vliv na jeho celkovou 

spokojenost. V opačném pUípadE prodleva v jednání u takových pUípad] m]že mít 

v extrémních pUípadech za následek ztrátu zákazníka. Takový zákazník pak m]že dál svou 

negativní zkušenost rozšiUovat a p]sobit negativnE na pracnE budovanou dobrou povEst 

společnosti. 
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Domnívám se proto, že zavedení mých návrh] bude mít pozitivní dopad na hodnocení 

spokojenosti zákazník] se zákaznickým centrem společnosti Zebra Technologies. Hlavní cíl 

této diplomové práce byl tedy splnEn. 
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PUíloha 1:  

 
Black text = Notes 
Blue text = Survey Questions 
 

R1. Repair Survey Questionnaire 

 
R2. How did you contact Zebra to request the repair? Check all that apply 

• Phone 
• Email 
• Online chat 
• Submitted generic support ticket on line 
• Submitted a repair ticket on line 
• Someone else raised a ticket on my behalf 
• Sent in units directly to Zebra 
• Not sure 

R3. Thinking about this transaction, overall how do you rate the repair service provided by Zebra?  
5   Excellent 
4   Very Good 
3   Good 
2   Poor 
1   Very Poor 

 
R4. What would you like Zebra Repair Service to do better next time (if anything)? 

              Customer Comments ______________ 
 

R5. Does the repaired product work as expected?   
• Yes 
• No 
 
If product did not work as expected, please provide any feedback _________________ 
 

R6. Please rate your satisfaction with each of the following;  (Use a drop down box for the options. 
Include an option for N/A if not applicable or not used. (5)Excellent (4)Very Good (3)Good 
(2)Poor (1)Very Poor ) 

• Web Portal 
• Time it took to complete repair 
• Overall quality of repair 
• Shipping 
• Information provided with repair 

 
R6. Did you communicate with customer service regarding the processing of your repair? 

•  Yes 
• No 

If No, skip to R7 
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S16. How would you rate your satisfaction with the customer service agent who processed your 
request? 

5   Excellent 
4   Very Good 
3   Good 
2   Poor 
1   Very Poor  

 
S17. What would you like the customer service agent to do better next time? 

Customer Comments ______________ 
 

 
General Question 

R7. If you would like a follow up call to further discuss your experience with us please provide us 
with your preferred contact details below 

• Text box 
 

END OF SURVEY  
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PUíloha 2:  

 
Black text = Notes 
Blue text = Survey Questions 

S4. Support Survey Questionnaire 

 
S5. How much effort did you personally have to put forth to get your transaction resolved? <1-5 

Effort Scale, where 1 = Very High Effort and 5 = Very Low Effort > 
S6. Please share details of the task or procedure which caused you to put forth more effort to get 

your issue resolved?  
Customer comments: ___________________________________________ 
S7. Do you consider this transaction resolved? 

• Yes 
• No 

S8. Thinking about this transaction, overall how do you rate the service provided by the Zebra 
Support Center?  

5 Very Satisfied 
4 Satisfied 
3 Neutral 
2 Unsatisfied 
1 Very Unsatisfied 
S9. What one thing relating to Zebra Support Center (if any) would you like us to do better next 

time?  
                         Customer comments: ___________________________________________ 
 

S12: How would you rate the service provided by the Zebra support representative, Case Owner: 
• Diagnosing your issue and gathering relevant information from you using effective 

questioning and paraphrasing. 
• Navigating you through the service experience and explaining the benefits of the solution to 

you. 
• Acting in your best interest, caring to help and taking personal charge of getting your issue 

resolved. 
• Providing regular updates about progression towards issue resolution. 
• Presenting information confidently, speaking and writing in a manner that was easy to 

understand, projecting professional behavior, integrity and values. 
5 Very Satisfied 
4 Satisfied 
3 Neutral 
2 Unsatisfied 
1 Very Unsatisfied 
 
5 Very Important 
4 Somewhat Important 
3 Indifferent 
2 Little important 
1 Least important 
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S10. How would you rate the level of service provided by the support agent, ‘CASE 
OWNER’?  

5 Very Satisfied 
4 Satisfied 
3 Neutral 
2 Unsatisfied 
1 Very Unsatisfied 

 
S11. What would you like ‘CASE OWNER’ to do better next time??  

                         Customer comments: ___________________________________________ 
 
Field ‘CASE OWNER’ is a dynamic tag inserting true owner name form the contact file imported to the 
NPX tool.  
 
 

S12. Did your transaction result in the need for a repair? 
• Yes 
• No 

 
If No, jump to S8 

S13. Have you received and tested the repaired unit? 

• Yes 

• No 

 
If = Yes, then jump to R2, otherwise jump to S8 

Questions related to repair experience 

 
R2. Thinking about this transaction, overall how do you rate the repair service provided by 

Zebra?  
5   Excellent 
4   Very Good 
3   Good 
2   Poor 
1   Very Poor  

 
R3. What would you like Zebra Repair Service to do better next time (if anything)? 

 Customer Comments ______________ 
 
R4. Does the repaired product work as expected?   

• Yes 
• No 
 
If product did not work as expected, please provide any feedback 
___________________ 



 

v 

 

 
R5. Please rate your satisfaction with each of the following;  (Use a drop down box for the 

options. Include an option for N/A if not applicable or not used. (5)Excellent (4)Very Good 
(3)Good (2)Poor (1)Very Poor) 

• Web Portal 
• Time it took to complete repair 
• Overall quality of repair 
• Shipping 

• Information provided with repair 
 
S16. Did you communicate with customer service regarding the processing of your repair? 

•  Yes 
• No 

 
S17. How would you rate your satisfaction with the customer service agent who processed 
your request? 

5   Excellent 
4   Very Good 
3   Good 
2   Poor 
1   Very Poor  

 
S18. What would you like the customer service agent to do better next time? 

Customer Comments ______________ 
 

General Question 

S16. If you would like a follow up call to further discuss your experience with us please 
provide us with your preferred contact details below 

• Text box 

 

 

END OF SURVEY 

 

 

 

 

 

 


