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Anotace 

Téma diplomové práce je Spokojenost zákazníků Mateřské školy Beruška. Cílem této 

práce je analýza spokojenosti zákazníků mateřské školy a určení faktorů ovlivňujících 

spokojenost zákazníků této školy pomocí provedeného marketingového výzkumu. 

Teoretická část definuje zákazníka, spokojenost zákazníka, měření jeho spokojenosti, 

popisuje tvorbu dotazníků k měření spokojenosti zákazníků a také se zabývá 

charakteristikou mateřské školy. V praktické části je na základě dvouměsíční pracovní 

zkušenosti autorky v MŠ provedena SWOT analýza. Dále se zde autorka zaměřuje na sběr 

a zpracování dat prostřednictvím dotazníku, který vytvořila. Následně jsou na základě 

získaných informací navrhnuta doporučení a opatření pro zvýšení nebo udržení stávající 

spokojenosti zákazníků. 

 

Klí čová slova 

Dotazník, metody měření spokojenosti, spokojenost zákazníka, zákazník. 
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Annotation 

The theme of this thesis is client satisfaction at the Beruška pre-school. The aim of this 

thesis is the analysis of customer satisfaction of the pre-school and determining the factors 

influencing customer satisfaction with the school using conducted marketing research. The 

theoretical section defines the customer, customer satisfaction and the measurement of that 

satisfaction, it describes the creation of questionnaires that measure customer satisfaction 

and also deals with the characteristics of the pre-school. The practical part includes  

a SWOT analysis, which was based on two months' work experience in the pre-school. The 

author focuses on collecting and processing data gathered through an author created 

questionnaire. Subsequently, recommendations are made and measures to improve or 

maintain existing customer satisfaction are suggested, based on the information obtained 

from questionnaires. 

 

Keywords 

Questionnaire, methods of measuring satisfaction, customer satisfaction, customer. 
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Úvod 

Firma, která chce dosahovat stanovených cílů, se musí přizpůsobovat nově vznikajícím 

situacím na trhu. K tomu může využívat nejrůznější marketingové aktivity. Mezi tyto 

aktivity se řadí také marketingový výzkum. 

 

Na základě marketingového výzkumu se zjišťují přání a potřeby spotřebitelů, 

prostřednictvím nich se firmy snaží odvodit budoucí chování zákazníků. Tyto informace 

následně slouží jako podklady při zpracování marketingového rozhodnutí. 

 

Jednou z oblastí, kde se využívají metody marketingového výzkumu je měření 

spokojenosti zákazníků. Toto měření není v dnešní době jen základem pro řízení vztahů se 

zákazníky, ale odhaluje nedostatky produktů či služeb a dává podnět k dalšímu rozvoji 

firem. 

 

Spokojenost zákazníků se stává velmi významným ukazatelem, jehož výsledky je 

zapotřebí vyhodnocovat, nacházet možnosti zdokonalování a ty aplikovat v praxi. Neboť 

spokojený zákazník je firmě dlouhodobě věrný, představuje prosperitu firmy, poskytuje 

nápady k výrobě produktů, nemluvě o kladné reklamě. 

 

Autorka si zvolila téma diplomové práce „Spokojenost zákazníků Mateřské školy Beruška“  

neboť má k dané mateřské škole (dále jen MŠ) blízký vztah. Její matka zde již přes 20 let 

vykonává svou pedagogickou praxi a minulé léto zde autorka vypomáhala při nedostatečné 

kapacitě učitelek.  

 

Mateřská škola je místo, kde většina předškolních dětí poprvé vstupuje do širšího kolektivu 

dětí a dospělých. Je to prostředí, ve kterém se utvářejí stravovací návyky, které budou dítě 

provázet i v dalších letech života. Proto je velice důležité, aby s poskytovanými službami 

byli rodiče dětí spokojeni. 
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Hlavním cílem diplomové práce je analýza spokojenosti zákazníků Mateřské školy 

Beruška. Dalším cílem této práce je učení faktorů ovlivňujících spokojenost zákazníků 

dané školy prostřednictvím předem vypracovaného dotazníkového šetření. 

 

Diplomová práce obsahuje jak teoretickou část spokojenosti zákazníka, tak praktickou, 

která spočívá v provedení a vyhodnocení dotazníkového šetření. 

 

Teoretická část práce je věnována literární rešerši. Jsou zde objasněny a vysvětleny 

odborné pojmy související s tímto tématem, jako je zákazník a spokojenost zákazníka. 

Následně je obecně popsáno, jak postupovat při měření spokojenosti zákazníka a také jak 

efektivně sestavit dotazník pro takové měření. Teoretická část se dále zabývá podrobnou 

charakteristikou Mateřské školy Beruška, jejím posláním a přínosem pro děti.  

 

Praktická část práce je uvedena SWOT analýzou, která odhalí slabé stránky a hrozby 

školy, ale také poukáže na silné stránky a příležitosti školy. Další kapitoly jsou zaměřeny 

na metodologii marketingového výzkumu, na analýzu spokojenosti zákazníků MŠ Beruška 

a na vyhodnocení dotazníkového šetření včetně možných návrhů řešení. Výsledky 

průzkumu budou využitelné pro ředitelku MŠ ke zvýšení úrovně kvality poskytovaných 

služeb. Šetření bude také sloužit jako podklad pro opakování průzkumu v budoucnu, což 

zajistí efektivní zpětnou vazbu mezi školou a rodiči.  
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1 Zákazník 

1.1 Definice zákazníka 

Existuje spousta pohledů na skupinu, kterou označujeme pojmem „zákazník“.  

 

Podle Nenadála je „„Pojmem „zákazník“ myšlen kdokoliv, komu odevzdáváme výsledky 

vlastních aktivit“. A lze vymezit čtyři základní skupiny zákazníků: 

a) „interní zákazníci, např. dělníci, na následujícím pracovišti, navazující výrobní linky, 

kolegové, pro které zpracováváme určitou zprávu, resp. návrh, vlastník procesu, který naše 

výsledky používá jako vstupy do svých procesů, apod., 

b) zprostředkovatelé, kam řadíme obvykle sklady, velkoobchodní organizace, dealery atd., 

c) externí zákazníci, tj. jiné organizace nebo fyzické osoby, využívající dodané výstupy. Ne 

vždy jsou ale konečnými uživateli výstupů, 

d) koneční uživatelé, tzn. ti, kteří jsou finálními spotřebiteli našich produktů (např. 

restaurace jsou sice externím zákazníkem pro výrobce talířů, ale nejsou jejich konečným 

uživatelem).“1 

 

Další možností jak definovat skupinu označovanou pojmem zákazník je použitím definice 

Spáčila: „S oblibou pracujeme s termíny spotřebitel nebo firemní zákazník. Spotřebitelem 

označujeme zákazníka, který produkt potřebuje k uspokojení své individuální potřeby, 

potřeby své rodiny, zatímco firemní zákazník buď přímo, nebo nepřímo kupuje produkt, 

aby mohl sám lépe vyrábět, obchodovat nebo poskytovat služby.“2 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zákazníkem obecně může být kdokoliv. Každá organizace si 

proto musí ujasnit, kdo je pro ni klíčovým zákazníkem, na kterého zacílí svou pozornost  

a bude měřit jeho spokojenost. 

 

 

                                                 
1 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 13. 
2 SPÁČIL, A. Péče o zákazníky: co od nás zákazník očekává a jak dosáhnout jeho spokojenosti, s. 21. 
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1.2 Řízení vztahů se zákazníky 

„V  řízení vztahů se zákazníky je motorem určujícím směřování společnosti vztah se 

zákazníkem. Tento přístup je založen na kooperativním vztahu mezi společností  

a zákazníkem. Budováním takového vztahu získávají obě strany.“3 

 

Cílem řízení vztahů se zákazníky není maximální zvyšování tržeb z jednotlivých nákupů, 

ale vybudování trvalého vztahu se zákazníky. Vztah se zákazníkem se utváří na základě 

řady osobních setkání.4 

 

Pro zákazníky je jednodušší jednat s někým, koho osobně poznali než např. s hlasem 

v telefonu nebo s někým, s kým si píší emaily. Jestliže se na nás zákazník obrací přes email 

nebo telefonicky, je dobré mu co nejdříve odpovědět, a pokud nejsme schopni daný 

problém vyřešit hned, je správné dát zákazníkovi vědět, že se na tom pracuje.5 

 

Nezbytnou podmínkou pro další rozvoj vztahu je opravdové vzájemné působení a cílené 

vytváření tohoto vztahu. Je důležité se budováním vztahů se zákazníky neustále zaobírat. 

V dnešní době již podniky pohlíží na svou činnost z pohledu zákazníka.6 

 

Vztah k zákazníkovi prochází zpravidla několika fázemi   

Vztah k zákazníkovi prochází několika fázemi (viz obr. 1). Začíná vytvořením image  

u potenciálních zákazníků, kdy iniciativa je vždy na straně podniku. Po navázání kontaktu 

dochází v následující fázi k jeho dalšímu rozvíjení a konsolidaci. Pokud vztah nemá pro 

jednoho nebo oba partnery (zákazník a podnik) stoupající hodnotu, následuje jeho úpadek 

a následné ukončení. Ukončení vztahu může být iniciováno jak ze strany zákazníka, tak ze 

strany podniku. Pokud ukončí vztah zákazník, je to důkaz nezájmu o další výměnu hodnot 

s podnikem, což může být vyvoláno jeho nespokojeností, lepší konkurenční nabídkou 

apod. Pokud zákazník nepřináší podniku zisk a jeho ztráta nepředstavuje žádné další újmy, 

                                                 
3 STORBACKA, K.; LEHTINEN, Jarmo R., Řízení vztahů se zákazníky, s. 15. 
4 STORBACKA, K.; LEHTINEN, Jarmo R., Řízení vztahů se zákazníky, s. 16-17. 
5 THOMPSON, A. Customer Satisfaction in 7 Steps. Sitepoint [online]. 2002 [cit. 2010-10-06]. Dostupný z 
WWW: <http://articles.sitepoint.com/article/satisfaction-7-steps>. 
6 STORBACKA, K.; LEHTINEN, Jarmo R., Řízení vztahů se zákazníky, s. 18. 
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jedná se o ukončení ze strany podniku. Vztahy se zákazníky by neměly být udržovány za 

každou cenu, výjimkou jsou situace, kdy se jedná o reprezentativního zákazníka.7 

 

Zdroj: WESSLING, H., Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM, s. 18. 

Obr. 1. Jednotlivé fáze vztahu 

 

Udržení zákazníka 

Přilákání nového zákazníka je přibližně pětkrát nákladnější než udržet spokojenost 

zákazníka stávajícího. Také se uvádí, že nahrazení ekonomického výpadku v důsledku 

ztracení stávajícího zákazníka pomocí zákazníka nového je až šestkrát nákladnější než 

zabránění odchodu stávajícího zákazníka. Udržení stávajících zákazníků je mnohem 

důležitější než získávání nových zákazníků. Klíčem k udržení zákazníků je zákaznické 

uspokojení. Vysoce spokojený zákazník firmy se vyznačujete tím, že: 

- „je firm ě dlouhodobě věrný, 

- více si kupuje nové nebo vylepšené produkty firmy, 

- o firmě a o jejích produktech hovoří s nadšením, 

- věnuje málo pozornosti propagaci konkurenčních firem a je méně citlivý na ceny 

produktů, 

- často poskytuje firmě cenné nápady k výrobě jejích produktů, 

- není třeba mu věnovat tolik pozornosti jako zákazníkovi novému.“8 

 

                                                 
7 WESSLING, H., Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM, s. 18. 
8 KOTLER, P., Marketing management: Analýza, plánování, využití, kontrola, s. 34. 



20 
 

1.3 Spokojenost zákazníka 

Pojem „spokojenost zákazníka“ bývá často mylně vykládán a zaměňován s pojmem 

reklamace. Hodně vedoucích pracovníků se domnívá, že čím měně reklamací je, tím více 

má jejich organizace spokojených zákazníků. Toto mínění je ale chybné, reklamace je totiž 

jen vrcholem nespokojenosti zákazníka. Svou nespokojenost dávají tímto způsobem najevo 

pouze 4 % nespokojených zákazníků. Důvodem tak nízkého počtu reklamujících 

z celkového množství nespokojenců je např. pohodlnost zákazníků, příliš krátké záruční 

lhůty, vzdálenost mezi koupí a místem projevu vady, doba životnosti produktu, věk 

zákazníka, apod. Spousta zákazníků, kteří nejsou spokojeni, nereklamují daný produkt, ale 

dávají najevo svou nespokojenost s produktem tím, že ji referují svým kolegům nebo 

známým a to při přímém kontaktu nebo dnes již i elektronicky. Navíc negativní zkušenosti 

se šíří až šestkrát rychleji než pozitivní. „Z t ěchto důvodů tedy není možné přijmout tezi  

o tom, že nulový výskyt reklamací je obrazem o vysoké spokojenosti zákazníků.“ 9 

 

„Zákazník si chce nákupem výrobků a služeb uspokojit své životní potřeby a řešit určité 

problémy, tzn. kupuje si hodnotu, pokud možno bez vedlejších negativních efektů a rizik.“10  

„Hodnota je dána tím, jak zákazník oceňuje celkovou schopnost produktu uspokojit jeho 

potřeby.“11 

 

Před koupí výrobku či služby si zákazník vytvoří o tomto produktu určitou představu, která 

je ovlivněna vlastními potřebami, očekáváním, zkušenostmi, informacemi z okolí  

a reklamou. Po nákupu zákazník vnímá reálnou hodnotu toho, co získal, a porovnání svých 

původních požadavků a vnímané reálné hodnoty v něm vzbuzuje pocity spokojenosti nebo 

nespokojenosti. Rozdíl mezi jeho požadavky a vnímanou hodnotou je na obr. 2 označen 

hodnotou X. Pokud je zákazník nespokojen, stěžuje si nebo reklamuje zboží. Opakovaná 

nespokojenost může vést ke ztrátě zákazníka. Naopak v případě, kdy je zákazník 

opakovaně spokojen, se z něho stává loajální zákazník. 12 

 

                                                 
9 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 62-63. 
10 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 63. 
11 KOTLER, P., Marketing management: Analýza, plánování, využití, kontrola, s. 24. 
12 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 63. 
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Spokojenost zákazníka je pro firmy velice důležitá, protože spokojení zákazníci nakupují 

zboží dané firmy opakovaně. Proto je dobré odhadovat zákazníkovy potřeby a očekávání, 

aby bylo možné na ně reagovat včas. „V odhadu očekávání zákazníka se dodavatelé často 

hluboce mýlí a přisuzují důležitost jiným faktorům, než by měli. Správný odhad očekávání 

umožňuje realizovat dodávku právě podle očekávání zákazníka, nebo ještě lépe. To jediné 

vede k uspokojení.“13 

 

Spokojenost zákazníka je tedy dána souhrnem pocitů vyvolaných rozdílem mezi jeho 

požadavky a vnímanou realitou na trhu. Požadavky zákazníka jsou kombinací jeho 

vlastních očekávání a potřeb.14 

 

Také můžeme užít definice Kotlera: „Spokojenost zákazníka závisí na jeho pocitech 

potěšení nebo zklamání, vyplývajících z porovnání spotřebitelské výkonnosti 

(spotřebitelského užitku) s  výkonností očekávanou.“15   

 

V závislosti na povaze rozdílů původních požadavků a vnímané hodnoty lze definovat tři 

základní stavy spokojenosti: 

1. Potěšení zákazníka – zákazník je nad míru spokojen s tím, co obdržel. Vnímaná 

realita a poskytnutá hodnota převyšuje původní představy a očekávání zákazníka. 

Tato situace je velice ojedinělá. 

2. Naprostá spokojenost zákazníka – zákazníkovy potřeby jsou daným produktem 

zcela uspokojeny. Jedná se o úplnou shodu mezi potřebami a očekáváními  

a vnímanou realitou. 

3. Limitovaná spokojenost – požadavky zákazníka jsou větší než vnímaná realita 

daného produktu.16 

 

 

                                                 
13 SPÁČIL, A., Péče o zákazníky: co od nás zákazník očekává a jak dosáhnout jeho spokojenosti, s. 61. 
14 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 63. 
15 KOTLER, P., Marketing management: Analýza, plánování, využití, kontrola, s. 49. 
16 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 63-65. 
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Zdroj: NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 64. 

Obr. 2. Model spokojenosti zákazníka 
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Spokojnost zákazníka lze vyhodnocovat a kvantifikovat pomocí „míry spokojenosti 

zákazníka“, která určuje měřitelnou úroveň zákazníkova vnímání. Obecně platí, že  

MSZ = f(X), 

kde MSZ je označení pro míru spokojenosti zákazníka a X definuje rozdíl mezi požadavky 

a reálnou hodnotou. 17 

 

Vysoká míra spokojenosti je jednou ze záruk loajality zákazníka. „Pojem „loajalita 

zákazníka“ je definován jako způsob chování zákazníka, projevující se na trhu zejména 

dvěma důsledky: opakovanými objednávkami a pozitivními referencemi do okolí“.18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 65. 
18 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 65. 
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2 Měření spokojenosti zákazníků 

Při měření spokojenosti zákazníků je důležitá metodika, na základě které se bude měření 

provádět. Nenadál uvádí osnovu, ze které je možno vycházet: 

1) „definování, kdo je pro firmu zákazníkem, 

2) definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti 

3) návrh na tvorbu dotazníků k měření spokojenosti zákazníků, 

4) stanovení velikosti výběru (tzv. vzorkování zákazníků), 

5) výběr vhodné metody sběru dat“. 19 

 

 

2.1 Definování, kdo je zákazníkem 

Jak již bylo definováno v 1. kapitole, zákazníkem je kdokoliv komu odevzdáváme 

výsledky své práce. 

 

 

2.2 Definování požadavků zákazníka a znaků jejich 

spokojenosti 

Poté, co si firma ujasní, kdo jsou její zákazníci a u které skupiny zákazníků bude provádět 

měření spokojenosti, je možné definovat požadavky zákazníků a potažmo znaky jejich 

spokojenosti. 

 

„Pod pojmem „požadavek zákazníka“ budeme chápat transformaci hlasu zákazníka do 

formulací srozumitelných dodavateli, obsahující potřeby a očekávání“. „Potřeby jsou 

užitky, jež mají být určitým produktem naplněny (např. potřeba být dopraven do 

zaměstnání), očekávání pak požadavky týkající se takových charakteristik jako jsou čas, 

                                                 
19 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 67. 
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úplnost, frekvence, rozptyl apod. (např. být dopraven do zaměstnání denně do určité 

hodiny).“ 20 

 

Nenadál člení požadavky zákazníků podle následujících hledisek: 

- „podle hlediska času existují požadavky současné a budoucí, 

- podle hlediska stavu rozlišujeme požadavky emocionální a racionální, 

- podle hlediska úrovně může jít o požadavky primární a sekundární.“21 

 

Členění požadavků podle Kana: 

Kano předpokládá, že u libovolného výrobku nebo služby mohou být vymezeny tři 

skupiny požadavků ovlivňující míru spokojenosti zákazníků (viz obr. 3). 

- Bonbónky – malá skupina požadavků, které mají nejsilnější vliv na spokojenost 

zákazníků. Jejich naplnění vede k nadproporcionálnímu růstu spokojenosti, ale 

pokud tyto požadavky zákazník nedostane nebo nevyužije, nevede to 

k nespokojenosti. 

- Samozřejmosti – velká skupina požadavků souvisejících s plněním funkcí daného 

produktu. U těchto požadavků lze vysledovat lineární závislost – čím více je 

požadavek splněn, tím spokojenější je zákazník. 

- Nutnosti – malé množství požadavků. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, 

zákazník bude velice nespokojen. Splnění požadavků má jen malý vliv na 

spokojenost. 22 

 

 

 

 

 

                                                 
20 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 68. 
21 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 68. 
22 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 68-70. 
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Zdroj: NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 69. 

Obr. 3. Kanův model spokojenosti zákazníka 

 

Definování požadavků zákazníka nám následně umožní definovat i znaky jeho 

spokojenosti. 

 

 „Znaky spokojenosti jsou měřitelné a neměřitelné znaky zajišťující, že požadavky 

zákazníků budou splněny, a přímo podmiňující míru jeho vnímání daného výrobku nebo 

služby.“23  

 

                                                 
23 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 70. 
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Díky znakům spokojenosti je možno převádět pocity zákazníků do řeči čísel.24 

 

Znaky spokojenosti lze v praxi definovat pomocí dvou základních metod: 

1) metodou rozvoje znaků jakosti, 

2) metodou naslouchání hlasu zákazníka.25 

 

Zdroj: NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 71.  

Obr. 4. Metody definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti 

 

 

 

 

                                                 
24 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 70 
25 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 70 
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1. Metoda rozvoje znaků jakosti 

Podstatou této metody je to, že aktivními účastníky jsou zaměstnanci organizace. 

Zaměstnanci se vžijí do role budoucích zákazníků a snaží se definovat požadavky 

zákazníků (resp. znaky spokojenosti). Tato metoda je nenáročná na zdroje i náklady, rychle 

aplikovatelná, vyžaduje zkušeného moderátora, který ji povede, ale není dostatečně 

objektivní. 

 

2. Metoda naslouchání hlasu zákazníka 

Účastníky metody naslouchání hlasu zákazníka jsou současní i potencionální zákazníci, 

bez ohledu na to, zda se jedná o vlastní zákazníky či zákazníky konkurence.  

 

K vhodným metodám naslouchání hlasu zákazníka patří: 

a) diskuze v ohniskových skupinách, 

b) přímá interview s jednotlivci, 

c) dotazníková metoda, 

d) metoda kritických událostí.26 

 

Diskuze v ohniskových skupinách 

Ohnisková skupina je tvořena 6 až 12 skutečnými nebo potenciálními zákazníky. 

S účastníky vede moderátor diskusi, jejímž smyslem je generování souboru požadavků 

zákazníků, resp. znaků spokojenosti. Při diskuzi se zákazníci mohou navzájem inspirovat  

a zkušený moderátor může využít maximum z jejich poznatků a vědomostí. 27 

 

Přímá interview s jednotlivci 

V této metodě klade tazatel dotazy podle předem připravených dotazníků tak, aby 

výsledkem byl celistvý seznam požadavků zákazníků, resp. znaků jejich spokojenosti. 

 

 

                                                 
26 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 70-71. 
27 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 72. 
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Metoda dotazníková 

Metoda dotazníková je typickou metodou nepřímého styku se zákazníky. Předem 

vytvořený dotazník je zaslán vzorku zákazníků. Při aplikování této metody není možnost 

dotazovaným vysvětlit, co je danými otázkami míněno, proto musí být jasné, srozumitelné 

a jednoznačné.28  

 

Metoda kritických událostí 

Metoda kritických událostí patří pravděpodobně k nejlepšímu způsobu definování 

požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti. Pojmem kritická událost je označováno 

konkrétní vyjádření zákazníka, které se vztahuje k pozitivní nebo negativní zkušenosti  

s využitím  daného nebo podobného produktu – je to vzpomínka, která zákazníkovi 

nevymizela z paměti. Kritická událost se vyznačuje těmito základními vlastnostmi: 

- „musí popisovat chování vlastního produktu nebo toho, kdo produkt poskytuje, 

- musí být specifická, tj. popisovat pouze jeden určitý aspekt chování, 

- musí být jednoznačná, aby neumožňovala rozdílnou interpretaci, 

- musí se opírat o zkušenosti toho, kdo událost popisuje.“29 

 

Metoda kritických událostí je v porovnání s ostatními metodami naslouchání hlasu 

zákazníka pracnější a náročnější na zdroje, poskytuje ale nejspolehlivější výsledky. 

 

Seznam znaků spokojenosti by neměl být příliš rozsáhlý. Přijatelný je seznam obsahující 

10 až 12 znaků spokojenosti. Tato podmínka je důležitá zejména s ohledem na strukturu  

a rozsáhlost dotazníků. 

 

Jako příklad lze použít znaky spokojenosti zákazníků charakteristické pro dětské 

autosedačky: 

- ochrana dítěte před úrazem, 

- pohodlí dítěte, 

- forma připoutání dítěte, 
                                                 
28 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 73. 
29 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 73. 
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- variabilní použití sedačky, 

- možnost umístění sedačky, 

- snadnost montáže a demontáže sedačky, 

- náročnost údržby, 

- vnější rozměry sedačky, 

- hmotnost sedačky.30 

 

 

2.3 Návrh dotazníků pro měření spokojenosti zákazníků 

„Dotazník lze charakterizovat jako soubor různých otázek, uspořádaných v určitém sledu 

za účelem získání potřebných informací od respondenta.“31 

 

Dotazníky jsou bez ohledu na vybranou metodu sběru dat základním nástrojem a současně 

i záznamovým médiem v postupech měření spokojenosti. Dotazníky v těchto případech 

plní tyto hlavní funkce: 

- vytvářejí základnu pro dotazování zákazníků, 

- jsou souhrnem otázek, které jsou kladeny všem zákazníkům ve stejném pořadí, 

- jsou pamětí tazatele, tzn. předcházejí tomu, aby se při dotazování některého 

zákazníka na některý znak spokojenosti zapomnělo, 

- umožňují strukturovaný sběr údajů a jejich následné objektivní vyhodnocení. 

 

Dotazníky jsou tedy velmi vhodnou pomůckou, která zaručuje stejný přístup k získávání 

údajů i při využití většího počtu tazatelů a také zpracování údajů stejným způsobem  

i v různém čase. 32 

 

Dotazníky jsou nejpoužívanějším nástrojem aplikace principu zpětné vazby. Mohou se 

využít jako nástroj nepřímého kontaktu se zákazníky, nebo jako základní pomůcka tazatelů 

při metodách přímého styku, např. při rozhovorech. Tvorba dotazníků by měla obsahovat 

tyto kroky: 
                                                 
30 NENADÁL, J. aj., Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků, s. 25. 
31 SIMOVÁ, J., Marketingový výzkum, s. 70. 
32 NENADÁL, J. aj., Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků, s. 33. 
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- definování otázek pro dotazníky, 

- volbu vhodného formátu dotazníku, 

- popis vstupních informací pro zákazníky, 

- definitivní uspořádání dotazníku.33 

 

 

2.3.1 Definování otázek pro dotazník 

Uspořádání otázek v dotazníku by mělo být v souladu s logickým postupem myšlení 

respondenta a otázky by měly tematicky tvořit logický rámec. 34 

 

Otázky vyskytující se v dotazníku by měly s dostatečnou přesností umožnit analýzu pocitů 

zákazníků, spojených s jejich zkušenostmi a s projevy všech předtím definovaných znaků 

spokojenosti. Otázky musí být jednoznačné, konkrétní, srozumitelné a musí být 

formulované tak, aby umožňovaly kvantifikaci míry spokojenosti zákazníků. Celková 

struktura dotazníků musí odpovídat předpokládané strukturalizaci dat. Proto by soubor 

otázek měl obsahovat: 

a) otázky o celkové spokojenosti zákazníků, 

b) otázky týkající se spokojenosti s jednotlivými znaky, 

c) otázky týkající se informací o respondentovi.35 

 

Pro správné formulování otázek je nutné dodržovat určité zásady: 

- otázky pro zákazníky formulovat co nejjednodušším způsobem tak, aby i odpovědi 

byly jednoznačné, 

- vyhýbat se odborným technickým termínům, cizím slovům a formulacím, kterým 

by zákazníci nemuseli rozumět, 

- otázky by měly obsahovat pouze jednu větu; dlouhé otázky, případně složitá 

souvětí snižují srozumitelnost, eventuálně zapamatovatelnost, 

- otázky musí směřovat na určitý znak spokojenosti zákazníka, 

                                                 
33 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 77. 
34 SIMOVÁ, J., Marketingový výzkum, s. 74. 
35 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 78-79. 
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- vyloučit slangové výrazy, 

- eliminovat zdvojené otázky; pro něž je typické užití spojek „a“, „nebo“, „i“, 

- vyloučit formulace navádějící k určité odpovědi, 

- vyloučit formulace umožňující dvojznačný význam, 

- formulace otázek by měly být ještě před definitivním schválením přezkoumány 

s ohledem na výše uvedené zásady,36 

- vyvarovat se použití negativních otázek; je mnohem těžší porozumět otázkám, 

psaným v negativním smyslu, 

- nepoužívat slova, která jsou lehce přeslechnutelná; především u telefonických 

rozhovorů, 

- ujistit se, zda se předem dané odpovědi nepřekrývají.37 

 

Zkušenosti hovoří o tom, že celkový počet otázek v dotazníku tohoto druhu by neměl 

přesáhnout 15.“38 

 

 

2.3.2 Volba vhodného formátu dotazníku 

Formátem dotazníku je myšleno jeho vnější uspořádání, které umožňuje s použitím vhodné 

škály hodnotit míru spokojenosti. V praxi lze uplatnit tyto formáty dotazníku pro měření 

spokojenosti zákazníků: 

- formát checklistů, 

- formát Likertův, 

- formát verbální, 

- formát numerický.39 

 

Formát checklistů představuje nejjednodušší verzi hodnocení, která je založena na tom, 

že respondent zde má pouze dvě možnosti odpovědí, např. spokojen – nespokojen, ano – 

ne, souhlasím – nesouhlasím. Z pohledu pohodlí zákazníka je tento formát nejspíš nejlepší, 

                                                 
36 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 79. 
37 HAGUE, P., Průzkum trhu: příprava, výběr metod, provedení, interpretace výsledků, str. 117. 
38 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 79. 
39 NENADÁL, J. aj., Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků, s. 35. 
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ale z pohledu zpracování a vyhodnocení dat je značně povrchní. Proto je tento formát pro 

účely exaktnějšího měření nevhodný. 

 

Likert ův formát je první z formátů, které umožňují vícestavové (škálové) vyjádření míry 

spokojenosti zákazníků. Tomuto, jakož i dalším formátům (numerickému a verbálnímu) je 

společné to, že mají přesně vymezeny krajní hodnoty absolutně negativního a absolutně 

pozitivního vnímání. Mezi těmito krajními hodnotami je stanovena škála hodnocení, která 

může obsahovat tři až deset úrovní. Volba těchto škál se odvíjí od požadované jemnosti 

hodnocení. Charakteristikou Likertova formátu je to, že otázky jsou vyjádřením o určitém 

stavu znaku spokojenosti a respondent vyjadřuje souhlas, resp. nesouhlas s uvedeným 

výrokem. Výhodou Likertova formátu je to, že respondentům dává možnost rozmanitosti 

hodnocení a tazatelům zaručuje vyšší spolehlivost a přesnost výsledků v porovnání 

s užitím checklistů.40 

 

Zatraktivnění dotazníků pro některé respondenty (např. pro zákazníky s nižším vzděláním) 

lze Likertův formát přizpůsobit např. i s využitím: 

- slovního hodnocení (dobré, uspokojivé, neuspokojivé atd.), 

- hodnocení míry spokojenosti pomocí různých jednoznačných grafických symbolů, 

jako jsou např. sluníčka, šipky orientované různými směry, „obličeje“ naznačující 

spokojenost pomocí úsměvu či zamračení, 

- ocenění míry spokojenosti tím, že zákazníci dostanou možnost rozvrhnout např. 

100 bodů mezi všechny znaky spokojenosti.41 

 

Verbální formát  je odvozen od Likertova formátu. Otázky představují definované znaky 

spokojenosti a respondenti odpovídají vyznačením jednoho z možných stavů své 

spokojenosti.  

 

Numerická škála je pravděpodobně „uživatelsky nejpřijatelnější“ – tzn. pro respondenta 

nejkonkrétnější z pohledu vyjadřování míry spokojenosti. Tato škála má i výhodu 

z hlediska nejpřesnějšího vyhodnocování a statistického zpracování dat.42 

                                                 
40 NENADÁL, J. aj., Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků, s. 35-36. 
41 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 80-81. 
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Obr. 5 umožňuje snadné porovnání podstaty jednotlivých formátů na jednom znaku 

spokojenosti „chování obsluhujícího personálu“, tab. 1 pak uvádí základní výhody  

a nevýhody jednotlivých formátů dotazníků. 

 

 

Zdroj: NENADÁL, J. aj., Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků, s. 36. 

Obr. 5. Ukázky formátů dotazníků 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    
42 NENADÁL, J. aj., Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků, s. 36. 
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Tab. 1. Výhody a nevýhody formátů dotazníků 

 

Zdroj: NENADÁL, J. aj., Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků, s. 37. 

 

 

2.3.3 Popis vstupních informací pro zákazníky 

Pro správnost odpovědi respondentů je nutnou podmínkou to, aby věděli, jak mají při 

vyplňování dotazníku postupovat. Tomu napomáhají vstupní informace, které mají několik 

funkcí, např.: 

- objasnit účel a cíle dotazování, 

- poskytnout vyčerpávající a srozumitelný návod k vyplňování dotazníku, 

- vysvětlit, kdo a jakým způsobem bude data z dotazníku zpracovávat, 

- vysvětlit, co navržená hodnotící škála znamená, 
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- objasnit smysl některých otázek, pokud není patrný, 

- naznačit formu motivace respondenta k vyplnění a zaslání dotazníku apod.43 

 

 

2.3.4 Definitivní uspořádaní dotazníku 

Dotazník by měl obsahovat tyto části: 

- vstupní informace pro respondenta (tj. odpovídajícího zákazníka) 

- otázky souhrnného charakteru, které mohou vést k poznání budoucího chování 

zákazníků (např. otázka „Budete doporučovat náš výrobek i jiným?“ s možnostmi 

odpovědí: určitě ano – asi ano – nejsem rozhodnut – asi ne – určitě ne) 

- otázky zaměřené na hodnocení míry spokojenosti s jednotlivými znaky, 

- všeobecné otázky segmentace zákazníků. U průmyslových zákazníků to můžou 

být otázky zaměřené na charakter produktů, formu využití dodávek.  

U individuálních zákazníků to jsou otázky orientované na bydliště, věk, pohlaví, 

důvod nákupu atd.44 

 

Při tvorbě dotazníků pro měření spokojenosti zákazníků je třeba zvažovat i další aspekty: 

- rozsah dotazníku: pro zajištění vyšší návratnosti je dobré sestavit dotazník, který 

má rozsah do dvou stran; 

- frekvence dotazování: nutností je systematičnost a pravidelnost měření 

spokojenosti zákazníků; 

- změny v seznamu otázek: klíčovým bodem analýzy dat o spokojenosti zákazníků 

je poznání trendů ve vývoji této spokojenosti, tím pádem by měly otázky zůstávat 

nezměněny. Změna otázek by byla možná pouze, pokud by se změnily škály znaků 

spokojenosti zákazníka; 

- zachování anonymity respondentů a důvěryhodnosti informací: oba tyto 

požadavky platí pouze, pokud je dotazovaným individuální zákazník. Jedná-li se  

                                                 
43 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 81-82. 
44 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 82. 
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o průmyslového zákazníka, je nutné dodržet pouze důvěrnost poskytnutých 

informací.45 

 

Ještě před definitivním aplikováním dotazníků by měla být jejich celková struktura  

a vhodnost přezkoumána. Přezkoumání by měli provádět ti, kteří se na tvorbě dotazníků 

nepodíleli, ale mají již zkušenosti s průzkumy a komunikací se zákazníky. V rámci 

přezkoumání by měla být věnována pozornost zejména těmto otázkám: 

- zda dotazník skutečně reaguje na všechny určené znaky spokojenosti zákazníků, 

- zda je celková délka dotazníku z pohledu zákazníků únosná (pokud tomu tak není 

z důvodu velkého počtu otázek, měl by se jejich počet zredukovat), 

- zda jsou otázky pro zákazníky srozumitelné, 

- zda instrukce k práci s dotazníkem jsou dostatečně vysvětlující, 

- zda dotazník neobsahuje části, které přesahují rámec měření spokojenosti 

zákazníků, 

- zda je formát dotazníku zvolen tak, aby bylo možné objektivně vyhodnotit získané 

odpovědi.46 

 

 

2.4 Stanovení velikosti výběru (vzorkování zákazníků) 

Důležitým rozhodnutím při měření spokojenosti zákazníků je to, kolik zákazníků 

v průzkumu oslovíme. Při příliš velkém počtu by byl výzkum příliš nákladný, při malém 

vzorku by nebyl dostatečně objektivní. Určení správné velikosti vzorku dotazovaných je 

základem úspěšného výzkumu. Při vzorkování zákazníků je zapotřebí: 

- „stanovení velikosti (rozsahu) výběru respondentů, 

- výběr respondentů tak, aby vzorek byl dostatečně reprezentativní, 

- určení konfidencí úrovně, tj. stupně spolehlivosti údajů.“ 47 

 

                                                 
45 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 85-86. 
46 NENADÁL, J. aj., Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků, s. 38. 
47 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 88. 
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Vzorkováním zákazníků lze chápat proces výběru určitého počtu respondentů z celého 

známého souboru zákazníků tak, aby byly na tomto výběru zaručeny takové výsledky, 

které by odpovídaly zkoumání celého souboru zákazníků.48  

 

Existují tři základní přístupy k vzorkování: 

1. census, 

2. úsudková metoda, 

3. statistické metody.49 

 

Nejvýznamnější charakteristiky vzorkování jsou uvedeny v tab. 2. 

 

Tab. 2. Charakteristiky metod vzorkování zákazníků 

 
Zdroj: NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 88. 

 

Zvolení vhodné metody je podmíněno tomu, jak věrohodné údaje společnost očekává, jaké 

zdroje chce na výzkum poskytnout, jak moc má být vzorek respondentů reprezentativní 

atd., proto výběr metody vždy záleží na konkrétní situaci a požadavcích, které společnost 

na výzkum klade a jaké výsledky požaduje. 

 

 

                                                 
48 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 88. 
49 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 89. 
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2.5 Výběr vhodné metody sběru dat 

Určení vhodné metody sběru dat závisí na: 

- rozsahu výběru respondentů, 

- uvolněných zdrojích pro měření spokojenosti zákazníků vrcholovým vedením, 

- technických možnostech organizace, resp. firmy, která sběr dat zajišťuje, 

- požadavcích na návratnost dotazníků, resp. odezvu zákazníků.50 

 

Mezi metody sběru dat o spokojenosti zákazníků patří: 

- pomocí telefonu, 

- pomocí klasické či elektronické pošty, 

- využitím Internetu, 

- osobními rozhovory se zákazníky, 

- metodou „pro forma“, kdy zákazníci mají možnost reagovat na dotazníky  

u východů z obchodních center, po poskytnutí služby apod.51 

 

Zvolení vhodné metody opět závisí na tom, jaké množství prostředků může či chce 

společnost do výzkumu investovat. Dalším faktorem je, zda chce společnost být v přímém 

či nepřímém styku se zákazníkem. Aby společnost získala zpět požadovaný počet 

vyplněných dotazníků, může využít tyto možnosti: 

- před zahájením výzkumu odhadnout procento návratnosti dotazníků a úměrně tomu 

navýšit původní velikost vzorku, 

- posíláním dalších dotazníků, pokud se v daném termínu nevrátí určený počet 

vyplněných dotazníků od původně vybraného vzorku zákazníků, 

- motivací respondentů, např. věnováním dárků, pořádáním soutěže pro respondenty 

apod.52 

 

                                                 
50 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 95. 
51 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 95. 
52 NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 96. 
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Při užití jakékoliv metody sběru dat je zapotřebí mít dostatečné informace o zákaznících 

včetně telefonních čísel, e-mailových adres apod. Zároveň je však nutné zaručit i ochranu 

všech těchto údajů v databázích. 

 

V následující tabulce jsou popsány nejdůležitější charakteristiky jednotlivých metod sběru 

dat. 

Tab. 3. Charakteristiky metod sběru dat o spokojenosti zákazníků 

 

Zdroj: NENADÁL, J., Měření v systémech managementu jakosti, s. 96. 
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3 Charakteristika Mateřské školy Beruška 

Název školy: Mateřská škola Beruška, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková 

organizace 

Zřizovatel školy:  Statutární město Liberec 

Adresa školy:  Na Pískovně 761/3, Liberec 14 – Ruprechtice, 460 14 

Identifika ční číslo: 727 43 301 

Web:    www.ms-beruska.cz 

Email:   ms41.lbc@volny.cz 

Počet pedagogických pracovníků: 10 

Počet provozních pracovníků: 7 

Počet dětí a skladba tříd:  Pětitřídní mateřská škola 

    Celkem: 135 dětí (27 dětí ve třídě) 

    Děti jsou rozděleny dle věku 

Provoz MŠ:  6.30 hod. – 16.30 hod. 

 

Mateřská škola Beruška, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace byla zřízena 

dne 1. 9. 1975. Jako samostatný právní subjekt byla zřízena k 1. 1. 2003. 

 

MŠ Beruška je pětitřídní mateřskou školou – 1. třída „Motýlci“, 2. třída „Kuřátka“, 3. třída 

„Broučci“, 4. třída „Koťátka“ a 5. třída „Bobříci“. Do této MŠ jsou děti přijímány ve věku 

3-6 let. Ve výjimečných případech po dohodě se zřizovatelem je možno přijmout dítě 

mladší 3 let, které splňuje podmínky pro nástup do MŠ.53 

 

 

                                                 
53 SEHNOUTKOVÁ, L., Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: 2010-2011. 
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Předmět činnosti: 

„ Činnost organizace je vymezena § 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve 

znění pozdějších předpisů: 

- přispívat ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti 

- vytvářet optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj dítěte 

- zajišťovat základní předpoklady pro pozdější vzdělávání dětí 

- podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte 

- poskytovat logopedickou péči 

- zabezpečovat stravování dětí a zaměstnanců předškolního zařízení v souladu 

s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 

školství, ve znění pozdějších předpisů a § 39 zákona č. 76/1978 Sb. o školských 

zařízeních 

- plnit ustanovení zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, 

ve znění pozdějších předpisů.“ 54 

 

 

3.1 Pracovní obsazení MŠ pro školní rok 2010-2011 

Pedagogičtí pracovníci 

Ředitelka školy - Ladislava Sehnoutková 

  

Učitelky podle tříd 

1. třída - Motýlci - Martina Eliášová a Renata Chalupová 

2. třída - Kuřátka - Monika Winklerová a Štěpánka Mitlenerová 

3. třída - Broučci - Pavla Dostálová a Martina Brezarová 

4. třída - Koťátka - Alexandra Pánková a Jitka Kovářová 

5. třída - Bobříci - Ladislava Sehnoutková a Anna Lizancová 

  

 

 
                                                 
54 Rejstřík firem [online]. 2010 [cit. 2010-11-20]. Dostupný z WWW: <http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-
firem/DO-72743301-materska-skola-beruska-liberec-na-piskovne-761-3-p/>. ISSN 1801-8688. 
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Provozní zaměstnanci 

hospodářka - Hana Rašková 

hlavní kuchařka - Hana Vančišinová 

kuchařka - Pavlína Hochsteigerová 

školnice - Emília Blažková 

uklízečky - Bohdana Pecháčková, Miloslava Plášilová, Jana Lukačíková55 

 

 

3.2 Charakter budovy 

Pavilónová přízemní bezbariérová škola se nachází na sídlišti v liberecké oblasti 

Ruprechtice. MŠ se rozkládá na pěkném, slunném a přístupném místě. V blízkosti školy je 

dobré autobusové spojení, v okolí jsou Základní škola (dále jen ZŠ) Vrchlického, ZŠ 

Sokolovská a ZŠ Ruprechtická, zubní a obvodní střediska. 

 

Areál MŠ Beruška se skládá ze 4 sousedících budov, které jsou oploceny včetně zahrady. 

V hlavní budově se nachází 1. třída „Motýlci“, 2. třída „Kuřátka“, 3. třída „Broučci“  

a 4. třída „Koťátka“. V protější budově je 5. třída „Bobříci“. Sousední budova slouží 

k provozním účelům – mandlování, praní prádla a skladové prostory. Ve čtvrté budově je 

umístěna školní kuchyně, která je svojí kapacitou 152 jídel vyhovující.  

 

Zahrada mateřské školy nabízí velké možnosti pobytu dětí venku v jakémkoliv ročním 

období. Její velká rozloha nabídla vybudování různých zákoutí s pískovišti, průlezkami, 

skluzavkami, domečky, …56 

 

 

 

 

 

                                                 
55 SEHNOUTKOVÁ, L., Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: 2010-2011. 
56 SEHNOUTKOVÁ, L., Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: 2010-2011. 



44 
 

3.3 Poslání mateřské školy 

MŠ zajišťuje společně s rodinou všestrannou výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. 

Posláním MŠ Beruška je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené 

výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, 

zájmů a potřeb. 

 

V MŠ Beruška pracuje kolektiv zkušených učitelek, které se vždy snaží připravit dětem 

dny pestré, příjemné a zábavné. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, 

didaktických pomůcek, sportovního náčiní a hudebních nástrojů. Veškeré činnosti  

v mateřské školce se uskutečňují formou hry se zaměřením na tělesný, výtvarný a duševní 

rozvoj dětí. 

 

Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu, který byl vypracován 

dle potřeb školy. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se utvořil pod 

názvem „Hrajeme si od jara do zimy“. Každá třída má sestavený vlastní třídní vzdělávací 

program, podle kterého pracuje. Do programu jsou zahrnuty všechny oblasti výchovné 

činnosti (tělesná, hudební, pracovní, estetická, rozumová). Není opomenuta ani příprava 

dětí na školu.57 

 

V MŠ Beruška se úspěšně realizuje projekt „Maminko, tatínku, pojďte s námi do mateřské 

školky“, jehož cílem je zapojit rodiče do dění MŠ a připravit pro ně netradiční formy 

spolupráce, vytvářet atmosféru domova, kde je dobře dětem i rodičům. 

 

 

3.4 Spolupráce s rodiči 

MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí  

a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. 

 

                                                 
57 SEHNOUTKOVÁ, L., Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: 2010-2011. 
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Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, 

přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy. 

 

Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje pomocí informačních 

tabulí, nástěnek, setkání s rodiči nebo individuálními pohovory. Rodiče také mohou využít 

možnost pobytu s dětmi ve třídě po domluvě s učitelkami, zejména v období adaptace 

dítěte na kolektiv. 58 

 

 

3.5 Spolupráce se školami 

MŠ spolupracuje s mateřskými, základními i středními školami. 

- Spolupráce se ZŠ Vrchlického: pohybové hry na ZŠ, počítačová výuka, návštěva 

dětí a učitelek z MŠ v 1. třídě ZŠ – ukázková hodina. 

- Spolupráce se ZŠ Sokolovská: návštěva pěveckého sborečku ZŠ Jitřenka v MŠ, 

návštěva dětí a učitelek z MŠ v 1. třídě ZŠ – ukázková hodina, propůjčení 

tělocvičny ZŠ Sokolovská na akci MŠ „Mamko, taťko, cvičte s námi“, propůjčení 

hřiště ZŠ Sokolovská na pořádání Velké sportovní olympiády. 

- Spolupráce se ZŠ Ještědská: společné pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Ještědská  

a MŠ Beruška. 

- Spolupráce se Střední odbornou školou pedagogickou Liberec (dále jen SOŠPg): 

celoroční pedagogická praxe studentů 3. a 4. ročníku, měsíční pedagogická praxe 

studentů 1. a 2. ročníku, pořádání společných akcí pro děti – Mezinárodní den dětí, 

Pohádkový les, Karneval v MŠ, Mikulášská nadílka, Vánoce v MŠ. 

- Spolupráce s pěveckým sborem Skřivánek z Jablonce nad Nisou. 

 

Dále MŠ Beruška spolupracuje s dětským zubním a očním lékařem.59 

 

                                                 
58 SEHNOUTKOVÁ, L., Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: 2010-2011. 
59 SEHNOUTKOVÁ, L., Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: 2010-2011.  
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Zdroj: Interní materiály MŠ Beruška 

Obr. 6 Karneval v MŠ pořádaný za pomoci studentů SOŠPg 

 

 

3.6 MŠ dětem 

MŠ Beruška nabízí dětem nepřebernou nabídku kroužků pořádaných v areálu školky, ale  

i spoustu aktivit konajících se mimo jejich zázemí. 

 

Pro zpestření běžného školního dne je dětem nabídnuta možnost účastnit se pravidelně 

organizovaných kroužků. Mezi nabízené kroužky patří:  

- plavání, 

- angličtina, 

- aerobik „Hvězdičky“, 

- pěvecký sbor Berušky, 

- výtvarný kroužek „Malí Picassové“, 

- pohybové hry na ZŠ Vrchlického.60 

 

                                                 
60

Mateřská škola Beruška [online]. 2010 [cit. 2010-10-06]. Dostupný z WWW: 
<http://beruska.fotopaja.cz/>. 
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Dále jsou pro děti i pro jejich rodiče pořádány akce typu: 

- návštěva kouzelníka, 

- drakiáda – pouštění draků, 

- „plníme oříšek veverky Zrzečky“ – spolupráce dětí a rodičů na společných úkolech, 

- besídky, 

- mikulášská nadílka, 

- karneval, 

- noc ve školce, 

- čarodějnice, 

- cvičení rodičů s dětmi. 

 

Děti se účastní i akcí pořádaných mimo areál školky: 

- výlet do Pěnčína – návštěva Ekofarmy, brusírny korálů, 

- sportovní dopoledne – bruslení v Tipsport Aréně Liberec, návštěva solné jeskyně, 

- návštěva letiště, 

- návštěva zoologické a botanické zahrady, 

- ekologický výlet do Oldřichova v Hájích – středisko Střevlík, 

- lyžařský výcvik, 

- škola v přírodě, 

- návštěva divadla. 
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4 SWOT analýza Mateřské školy Beruška 

Východiskem pro sestavení SWOT analýzy byla dvouměsíční praxe autorky a veškeré 

předchozí zjištěné údaje a fakta. 

 

 

4.1 Vnitřní podmínky 

 

 

4.1.1 Silné stránky školy 

- Systematický, nápaditý a vstřícný kolektiv, 

- kvalifikované učitelky, 

- nové zahradní prvky, 

- příjemné a vkusně upravené prostředí, 

- široká nabídka činností pro děti – kroužky jsou na vysoké úrovni, 

- školka nabízí celou řadu akcí -  školy v přírodě – letní, zimní, lyžařský výcvik, 

celodenní a polodenní výlety, tematické vycházky, exkurze, návštěvy muzea, 

návštěva botanické a zoologické zahrady, návštěvy divadelních a filmových 

představení, pořádání Vánočních besídek, Karnevalů, pořádání výstav dětských 

prací, 

- výborná organizace v průběhu dne, 

- přístup k rodičům je příjemný, 

- výborná spolupráce s rodiči - Klub rodičů – pořádání Jarní veselice, brigád, údržba 

budovy, akce pro děti, 

- propojení rodiny a školky – děti plní s rodiči „Oříšky veverky Zrzečky“,  

- individuální přístup k dětem, 

- výborná spolupráce se ZŠ, okolními MŠ, SOŠPg, 

- snaha o neustálé zlepšování prostředí MŠ (především svépomocí), 

- snaha o kvalitní vybavení pomůckami a hračkami, 

- velká účast ve výtvarných soutěžích – úspěšné umístění prací dětí, zdobení školy 

vlastními obrázky, výtvory, 
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- pěvecký sbor Berušky již 14 let úspěšně vystupuje na veřejnosti, 

- MŠ pořádá řadu let akce pro sousední školky – „Sportovní olympiáda“, „Už jen 

krůček ke sluníčku“, „Kyti čka písniček“…, 

- snaha učitelek o neustálé vzdělávání - zapojení učitelek do jednotlivých akcí 

pořádaných Centrem vzdělanosti Libereckého kraje, 

- pestrý jídelníček, 

- v MŠ probíhá celoroční praxe SOŠPg, 

- po celý rok úspěšně probíhá sběr pomerančové kůry, Pet lahví, papírů, kaštanů  

a žaludů – již několikrát se MŠ umístila na 1. místě ve sběru papíru a Pet lahví, 

- nejméně 2x za rok návštěva pečovatelského domu a Domova důchodců, kde děti 

vystupují s Vánočním vystoupením nebo ke Dni matek. 

 

 

Zdroj: Interní materiály MŠ Beruška 

Obr. 7. Návštěva Zoologické zahrady v Liberci 

 

 

4.1.2 Slabé stránky školy 

- Zatéká do budovy - mokré stěny v budově (plíseň), opadávání štuku,   

- je potřeba větší rekonstrukce celé MŠ (zateplení, výměna oken, fasády, střechy), 
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- hospodářský pavilon – mandlovna, prádelna, sušárna potřebuje větší úpravy, 

- zahrada nesplňuje podmínky bezpečnosti (rozbité chodníky, zkorodovaný plot 

podél školy), 

- schází uzamykatelný domeček na venkovní hračky a altánek pro děti při slunečních 

dnech, 

- přenášení stravy z kuchyně venkovním prostorem bez zastřešení. 

 

 

4.2 Vnější podmínky 

 

 

4.2.1 Příležitosti školy 

- MŠ se rozkládá na pěkném, slunném a přístupném místě, 

- v okolí bydlí mladé rodiny s dětmi, 

- dobré autobusové spojení, 

- v blízkosti jsou ZŠ, zubní a obvodní střediska. 

 

 

4.2.2 Hrozby školy  

- Velké výdaje za teplo, 

- nebezpečí nachlazení dětí velkými průduchy oken, 

- výskyt plísní by mohl způsobit nemoci dýchacích cest, 

- katastrofický stav chodníčků – nebezpečí úrazu. 
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5 Marketingový výzkum v MŠ Beruška 

Cílem praktické části této diplomové práce je analýza spokojenosti zákazníků Mateřské 

školy Beruška a určení faktorů ovlivňujících spokojenost těchto zákazníků pomocí 

vytvořeného dotazníku a následná formulace doporučení pro mateřskou školu vyplívající 

z dotazníkového šetření.  

 

 

5.1 Metodika práce 

Při měření spokojenosti zákazníků bylo nejdříve definováno, kdo je pro MŠ zákazníkem. 

Klíčovými zákazníky MŠ Beruška jsou rodiče, kteří každý den svěřují své dítě do péče 

učitelkám zmíněné školy. 

 

Dále autorka určila na základě pracovní zkušenosti znaky spokojenosti zákazníků. Sama 

autorka se dva měsíce podílela na chodu MŠ a byla v kontaktu s ostatními učitelkami, 

dětmi a jejich rodiči. 

 

Mezi znaky spokojenosti bylo vybráno těchto 14 znaků: 

- dostupnost MŠ 

- přístup a chování zaměstnanců 

- design a provedení interiéru a exteriéru MŠ 

- vybavení tříd MŠ 

- čistota prostorů MŠ 

- zajištění bezpečnosti dětí a prostor MŠ 

- rozsah nabízených aktivit 

- kvalita výuky 

- kvalita a rozmanitost stravy 

- cena – měsíční poplatky 

- poskytování informací rodičům  

- provozní doba MŠ 

- spokojenost s paní ředitelkou 
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- celková spokojenost  

 

Dotazník 

 

Klíčem k úspěšnému šetření je kvalitně sestavený dotazník. Měl by být uspořádán tak, aby 

byl srozumitelný, jednoznačný, otázky by měly logicky navazovat a neměl by být příliš 

dlouhý. 

 

V úvodu dotazníku jsou respondenti informováni, za jakým účelem byl dotazník sestaven  

a také, že je dotazník anonymní. Motivací pro respondenty byla možnost zkvalitnit 

poskytované služby MŠ, kterou navštěvují jejich děti. 

 

Dotazník je rozdělen na dvě pomyslné části, kde první část tvoří otázky týkající se 

informací o respondentovi. Zde byly použity uzavřené otázky, respondent odpovídá 

zaškrtnutím jedné z předem stanovených odpovědí, se kterou se nejlépe ztotožňuje. 

Druhou část dotazníku tvoří otázky týkající se znaků spokojenosti. Zde byl zvolen verbální 

formát dotazníku a byly požity 4 škály: 

- Velmi spokojen 

- Spokojen 

- Nespokojen 

- Velmi nespokojen 

 

Důvodem zvolení pouze těchto 4 možností a vynechání možnosti „ani spokojen ani 

nespokojen“ byla skutečnost, že jí volí zákazníci, kteří se nemohou rozhodnout, a proto 

tato varianta nemá vypovídající hodnotu. 

 

Dále byli respondenti požádáni o vybrání a seřazení pěti pro ně nejdůležitějších znaků 

spokojenosti. A také se mohli vyjádřit, zda by v MŠ chtěli či nechtěli něco změnit, pokud 

ano, měli zde prostor na své odpovědi. 
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V závěru dotazníku měli respondenti možnost vyjádřit své náměty či připomínky. 

Samozřejmostí byly informace, do kdy a kam mají vyplněný dotazník odevzdat. Úplné 

znění dotazníku je uvedeno v příloze A. 

 

Před zahájením samotného dotazníkového šetření provedla autorka předběžné testování 

s pěti rodiči, na základě jejich připomínek byla stanovena konečná formulace dotazníku. 

 

Realizace dotazníkového šetření proběhlo ve dnech 14. až 18. března 2011. Dotazníky byly 

rozdávány rodičům učitelkami v šatnách tříd při odpoledním vyzvedávání dětí ze školy. 

Kapacita MŠ Beruška je 135 dětí, bohužel se ale v daném týdnu rozdalo jen 112 dotazníků 

z důvodu nemoci dětí. Z rozdaných 112 dotazníků se vyplněných vrátilo 94. 

 

Po zakódování dotazníku byly získané informace uloženy do programu Microsoft Excel. 

Z vytvořené souhrnné tabulky byly poté čerpány údaje pro prezentaci výsledků ve formě 

grafů a tabulek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Vyhodnocení dotazníku

Na základě uskutečněného marketingového výzkumu 

obsah dotazníků a hodnoceny získané informace. 

z jednotlivých otázek zpracovány v

 

 

6.1 Jednotlivé otázky a jejich vyhodnocení
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Obr. 8. Jste otec nebo matka?
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Obr. 11. Kolik let je Vašemu dítě
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Dosažené vzdělání rodiče vyplňujícího dotazník 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 16. Celkové příjmy rodiny

 

Otázka č. 10: Znaky spokojenosti

Následující tabulky a grafy jsou sestaveny pro 14 znak

Beruška. Jednotlivé znaky spokojenosti jsou vyjád

procentuálního vyjádření spokojenosti 

statistických ukazatelů.  

 

Mezi statistické ukazatele byl za

a maximum. Neuvedené odpov

stupněm 1 představuje „velmi spokojen“ s

představuje „spokojen“, stupe

nespokojen“. 

 

Aritmetický průměr charakterizuje polohu výsledného hodnocení spokojenosti u celého 

vzorku respondentů v rámci definované hodnotící škály. Sm

charakterizuje rozptyl hodnot v

jednotlivé hodnoty míry spokojenosti pohybují okolo aritmetického pr

 

Je-li směrodatná odchylka malá, jsou si prvky souboru v

a naopak velká směrodatná odchylka nazna
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Následující tabulky a grafy jsou sestaveny pro 14 znaků spokojenosti zákazník

Jednotlivé znaky spokojenosti jsou vyjádřeny jak v grafickém znázorn
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ěrodatná odchylka naznačuje velké vzájemné odlišnosti.
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1. Dostupnost MŠ 

S dostupností MŠ jsou respondenti ze 72 % (68 odpov

odpovídajících (24 odpově

nespokojeni. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 17. Dostupnost MŠ 

 

Aritmetický průměr znaku spokojenosti zákazník

velké spokojenosti. 

 

2. Přístup a chování zam

Z následujícího grafu je patrné, že s

respondenti spokojeni, nevyskytuje se zde žádná záporná odpov
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odpovídajících (24 odpovědí) je spokojena a 2 % (2 odpovědi) jsou s

Počet odpovědí 94 
Aritmetický průměr 1,29 
Směrodatná odchylka 0,5 
Minimum 1 
Maximum 3 

ěr znaku spokojenosti zákazníků s dostupností MŠ je 1,29

ístup a chování zaměstnanců 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 18. Přístup a chování zamě

Aritmetický průměr u tohoto znaku spokojenosti 

 

3. Design a provedení interiéru a exteriéru MŠ

S designem a provedením interiéru a exteriéru jsou respondenti z

spokojeni a ze 41 % (38 odpov

(4 odpovědi), kteří jsou s interiérem a exteriérem MŠ nespokojeni. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 19. Design a provedení interiéru a exteriéru MŠ
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Počet odpovědí 94 
Aritmetický průměr 1,32 
Směrodatná odchylka 0,47 
Minimum 1 
Maximum 2 

ěr u tohoto znaku spokojenosti činí 1,32. 
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provedením interiéru a exteriéru jsou respondenti z 55 % (52 odpov
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55 % (52 odpovědí) 

dí) velmi spokojeni. Jsou zde i 4 % respondentů  

 

Design a provedení interiéru a exteriéru MŠ



 

U daného znaku převažovaly odpov

aritmetickém průměru, který v

 

4. Vybavení tříd MŠ 

Vybavení tříd bylo hodnoceno pouze pozitivn

a 45 % (42 odpovědí) spokojen.

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 20. Vybavení tříd MŠ 

Aritmetický průměr se blíží více hodnot

spokojen. 
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Počet odpovědí 94 
Aritmetický průměr 1,64 
Směrodatná odchylka 0,56 
Minimum 1 
Maximum 3 

řevažovaly odpovědi spokojen nad velmi spokojen, to se odrazilo na 

erý v tomto případě je 1,64. 
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Počet odpovědí 94 
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5. Čistota prostorů MŠ

S čistotou prostorů školy je 98 % rodi

spokojeno. K tomuto znaku

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 21. Čistota prostorů MŠ 
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Aritmetický průměr 1,4 
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Maximum 2 

čistota prostorů školy vyšel aritmetický průměr 1,4.

čnosti dětí a prostor MŠ 

spokojenosti zajištění bezpečnosti dětí a prostor MŠ jsou hodnocení velmi 

spokojen a spokojen ve stejné výši a to 47 % (44 odpovědí) a také se zde objevuje 6 % 

 daným znakem spokojenosti nespokojeni. 

Velmi 
spokojen

Spokojen Nespokojen Velmi 
nespokojen

Neuvedeno

60%

38%

0% 0% 2%

Čistota prostorů MŠ

toho 60 % (56 odpovědí) je velmi 

 (2 odpovědi) nevyjádřilo. 

 

ů ěr 1,4. 

prostor MŠ jsou hodnocení velmi 

dí) a také se zde objevuje 6 % 

Neuvedeno



 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 22. Zajištění bezpečnosti dě

Aritmetický průměr1,6 byl ovlivn

 

7. Rozsah nabízených aktivit

Ačkoli je s rozsahem nabízených aktivit 

a 32 % rodičů (30 odpovědí) spokojeno, jsou 4 % rodi

nespokojeni.  

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Velmi 
spokojen

Zajiště

64 

čnosti dětí a prostor MŠ 

 

Počet odpovědí 94 
Aritmetický průměr 1,6 
Směrodatná odchylka 0,61 
Minimum 1 
Maximum 3 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 23. Rozsah nabízených aktivit

Aritmetický průměr se i přes negativní hodnocení blíže více hodnot

 

8. Kvalita výuky 

S kvalitou výuky je polovina respondent

ale 4 % respondentů nespokojeni.

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 24. Kvalita výuky 
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Počet odpovědí 92 
Aritmetický průměr 1,41 

Směrodatná odchylka 0,57 
Minimum 1 
Maximum 3 
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U znaku spokojenosti kvalita výuky vyšel aritmetický pr

9. Kvalita a rozmanitost stravy

S kvalitou a rozmanitostí stravy je 85 % rodi

velmi spokojeno. U tohoto

všech znaků spokojenosti, č

nespokojen dvěma procenty, která se u jiných znak

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 25. Kvalita a rozmanitost stravy

 

U znaku spokojenosti kvalita a rozmanitost stravy

odchylka ze všech znaků, která je ve velikosti 0,75
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Počet odpovědí 92 
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kvalita výuky vyšel aritmetický průměr 1,51. 
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kvalitou a rozmanitostí stravy je 85 % rodičů spokojeno, z čehož 45 % (42 odpov
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, čítá 11 % (10 odpovědí) a je zde zastoupena i odpov

ma procenty, která se u jiných znaků spokojenosti nevyskytuje. 
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10. Cena – měsíční poplatky

S měsíčními poplatky je 66 rodi

skupina, která je velmi spokojena, ale je zde 4 % zastoupení respondent

s poplatky nespokojeni.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 26. Cena – měsíční poplatky
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všech znaků, který činí 1,79.
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 27. Poskytování informací rodi

Aritmetický průměr u znaku spokojenosti s

 

12. Provozní doba MŠ

Provozní doba mateřské školy

je s provozní dobrou velmi spokojena a skoro stejný po

4 % rodičů jsou s daným znakem spokojenosti nespokojeni.

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 28. Provozní doba MŠ 
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Počet odpovědí 94 
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Směrodatná odchylka 0,54 
Minimum 1 
Maximum 3 
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Aritmetický průměr tohoto znaku 1,55 je ovlivn

 

13. Spokojenost s paní ř

S paní ředitelkou je velmi spokojeno 75 % rodi

k tomuto znaku spokojenosti nevyjád

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 29. Spokojenost s paní ředitelkou
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 30. Celková spokojenost

Aritmetický průměr toho znaku je také velice nízký, což je ovlivn

velmi spokojen a nulovým výskytem negativních odpov

 

Otázka č. 11: Ze znaků spokojenosti

seřaďte dle důležitosti (kde 1 = nejd

Následujících 5 grafů znázor
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Obr. 31. 1. nejdůležitější znak spokojenosti
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Obr. 32. 2. nejdůležitější znak spokojenosti
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 33. 3. nejdůležitější znak spokojenosti
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 34. 4. nejdůležitější znak spokojenosti
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 35. 5. nejdůležitější znak spokojenosti
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Obr. 36. Chtěli byste v MŠ něco zm
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Otázka č. 14: Náměty a připomínky 

Místo pro náměty a připomínky využilo 14 % rodičů. Někteří rodiče toto místo využili pro 

pochválení školy, někteří pro kritiku. Byly zaznamenány připomínky k logopedické péči, 

zlepšení interiéru a exteriéru MŠ, prodloužení pracovní doby, k jídelníčku, opravě dlažby. 

Ale někteří rodiče také poděkovali, že jejich děti mohou tuto školu navštěvovat a někteří 

napsali, že nemají žádné připomínky. 

 

 

6.2 Postoj zákazníků k MŠ 

Pomocí údajů získaných v dotazníkovém šetření lze také vypočítat postoj zákazníků k MŠ. 

Postoj se vypočítá pomocí Fishbeinova indexu pro zjištění postoje. 

 

Fishbein vytvořil vzorec ve tvaru 

 

, kde           (1) 

 

A … postoj vzhledem k produktu, objektu 

Wi …hodnocení vlastnosti i 

Ii … důležitost vlastnosti i 

n … počet hodnocených vlastností62 

 

Nejprve byla spočítána minimální a maximální hodnota postoje, resp. pozitivní a negativní 

postoj. Minimální hodnota postoje z daného vzorce vyšla 15 jednotek a maximální  

420 jednotek. Z toho vyplývá, že celkový postoj zákazníků k MŠ by se měl pohybovat 

v tomto rozmezí. Celkový postoj byl spočítán na 73,74 jednotek. Z toho plyne, že postoj 

zákazníků k dané mateřské škole je převážně pozitivní. 

 

                                                 
62 JAMES, D.L.; DURAND, R.M. and DREVES, R.A. (1976), “The use of multi-attribute attitude model in a 
store image study”, Journal of Retailing, vol. 52 no. 2, pp. 23-32. 
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Výpočet celkového postoje vychází z hodnot uvedených v tab. 4, kde „hodnocení“ 

odpovídá aritmetickým průměrům daných znaků spokojenosti a „důležitost“ vychází ze 

seřazení znaků dle důležitosti na základě otázky č. 11 v dotazníku (viz příloha A). 

Tab. 4. Hodnoty pro výpočet postoje zákazníků k MŠ 

Znak spokojenosti Hodnocení Důležitost 
1. Dostupnost MŠ 1,29 2,81 
2. Přístup a chování zaměstnanců 1,32 1,87 
3. Design a provedení interiéru a exteriéru MŠ 1,64 5,00 
4. Vybavení tříd MŠ 1,45 3,42 
5. Čistota prostorů MŠ 1,40 3,63 
6. Zajištění bezpečnosti dětí (a prostor MŠ) 1,60 2,32 
7. Rozsah nabízených aktivit 1,41 3,48 
8. Kvalita výuky – návaznost na ZŠ 1,51 2,82 
9. Kvalita a rozmanitost stravy 1,70 4,21 
10. Cena – měsíční poplatky 1,79 4,60 
11. Poskytování informací rodičům 1,47 3,95 
12. Provozní doba MŠ 1,55 3,79 
13. Spokojenost s paní ředitelkou 1,23 3,43 
14. Celková spokojenost 1,38 3,80 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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7 Shrnutí výsledků výzkumu spokojenosti rodičů MŠ 

Na základě výsledků výzkumu je možné vyvodit následující závěry: 

 

Mezi znaky spokojenosti zákazníků MŠ Beruška bylo vybráno 14 znaků, které tvořily 

nosnou část vytvořeného dotazníku. 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že ve většině případů jsou respondenti s danými znaky 

spokojenosti spokojeni. U devíti znaků spokojenosti se vyskytly negativní odpovědi, ale 

vždy jen v malé míře – vždy do 6 % dotazovaných, pouze u znaku „kvalita a rozmanitost 

stravy“ se vyskytlo 11 % respondentů, kteří jsou s tímto znakem nespokojeni a dokonce  

2 % respondentů, kteří jsou velmi nespokojeni. 

 

Z vyhodnocení dotazníku také vyplývají faktory ovlivňující spokojenost zákazníků MŠ 

Beruška. Tyto faktory byly zjištěny otázkou, kdy respondenti měli vybrat pro ně  

5 nejdůležitějších znaků spokojenosti a ty seřadit dle důležitosti.  

 

Jako nejdůležitější faktor ovlivňující spokojenost zákazníků z dotazníku vyšel „přístup  

a chování zaměstnanců“. Tento faktor byl jako jediný zvolen jednoznačně téměř polovinou 

dotazovaných. Mezi další důležité faktory ovlivňující spokojenost se zařadila „kvalita 

výuky“, „rozsah nabízených aktivit“ a „kvalita a rozmanitost stravy“. Také zde bylo 

zastoupeno „zajištění bezpečnosti dětí“, „dostupnost MŠ“, „provozní doba MŠ“ a „čistota 

prostorů MŠ“.  

 

Dané faktory byly hodnoceny většinou pozitivně, některé byly ale hodnoceny i záporně. 

 

S nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím spokojenost, kterým je „přístup a chování 

respondentů“, bylo 68 % respondentů velmi spokojeno a 32 % spokojeno, z čehož vyplývá, 

že MŠ nemusí zavádět žádná opatření.  

 

Se znakem „kvalita výuky“ byla polovina respondentů velmi spokojena, 43 % spokojeno  

a 4 % nespokojena.  
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„Rozsah nabízených aktivit“ byl hodnocen převážně pozitivně, 62 % respondentů je 

s daným znakem velmi spokojeno, třetina spokojena a opět 4 % respondentů jsou 

nespokojeni. 

 

„Kvalita a rozmanitost stravy“ je dalším z faktorů ovlivňujících spokojenost zákazníka a je 

to také znak, který byl ze znaků spokojenosti hodnocen nejhůře. Jak již bylo uvedeno výše, 

u tohoto znaku se vyskytla 11% nespokojenost a dokonce 2 % respondentů bylo s daným 

znakem velmi nespokojeno. 

 

Dále bylo z výzkumu zjištěno, co by rodiče chtěli v dané MŠ změnit. Nejčetnější odpovědí 

byl jídelníček, který odpovídá znaku spokojenosti „kvalita a rozmanitost stravy“, který 

vyšel z hodnocení nevalně. Rodiče by také rádi změnili údržbu zahrady, způsob předávání 

informací, vybavenost tříd a přístup k dětem. Dále zde rodiče uvedli své návrhy na změnu, 

mezi které patří výměna oken, celková rekonstrukce, detekce logopedických vad  

a technický stav budovy a exteriéru. Někteří rodiče uvedli v „námětech a připomínkách“, 

že by stáli o prodloužení provozní doby MŠ. 

 

Je zajímavé, že 12 % rodičů by chtělo změnit vybavenost tříd, přičemž všichni rodiče 

hodnotili vybavenost tříd pouze pozitivně.  
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8 Navržená doporučení 

Následná doporučení a opatření vycházejí z informací získaných marketingovým 

výzkumem na základě dotazníkového šetření. 

 

Kvalita a rozmanitost stravy, jídelníček 

Nejvíce nespokojených rodičů bylo s kvalitou a rozmanitostí stravy a také nejčetnější 

odpovědí, co by rodiče chtěli v MŠ změnit, byl jídelníček. Logicky by návrhem měla být 

změna jídelníčku, ale není tomu tak. Jídelníček MŠ Beruška je sestaven podle platných 

vyhlášek a podmínkou je měsíční plnění spotřebního koše. Spotřební koš představuje 

evidenci jednotlivých složek stravy za účelem dodržení předepsané výživové normy. 

 

Do podvědomí rodičů by se měla dostat informace, že jídelníček dodržuje daný spotřební 

koš, díky kterému děti dostávají vyváženou stravu důležitou pro jejich vývoj. Skladba 

jídelníčku je v souladu s nejnovějšími poznatky zdravé životosprávy. Ve stravě je zařazen 

zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěninových 

salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků. Tyto informace by 

zaměstnanci školy měli lépe předávat rodičům. A také děti by měly být lépe informovány, 

proč je pro ně daná strava důležitá. 

 

Kvalita výuky 

Kvalitní výuka závisí na kvalifikovaných učitelkách a také na vybavenosti pomůckami. 

Učitelky MŠ Beruška se mohou účastnit školení zaměřených na různé oblasti. V minulém 

školním roce se učitelky účastnily školení s názvem např.: „Vývojové zvláštnosti dětí ve 

věku 3 – 7 let“, „Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte v MŠ“, „Budoucí 

úspěšnost předškoláka“ a „Pozitivní působení na děti v MŠ“.  

 

Pokud mají učitelky možnost se nadále vzdělávat, měly by tuto možnost maximálně 

využívat a předávat nové informace a zkušenosti dětem a přispívat tím k lepší výuce v MŠ. 
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Kvalita výuky se tedy také odvíjí od vybavenosti pomůckami, které učitelky školy 

používají pro předání informací.  

 

Pro třídy by bylo vhodné zakoupení videoprojekcí či interaktivních tabulí, což ale závisí na 

financích. Škola peníze „navíc“ nemá, ale pokud by rodiče chtěli zlepšit kvalitu výuky 

svých dětí ve škole, mohli by založit sbírku a z vybraných peněz potřebné věci zakoupit. 

 

Rozsah nabízených aktivit 

MŠ Beruška nabízí nepřebernou nabídku aktivit, kterých se děti mohou a nemusí účastnit. 

Rodiče mají na výběr, na jaký kroužek nebo aktivitu dítě přihlásí. Škola by měla 

informovat rodiče o tom, že jejich děti nemusí navštěvovat všechny kroužky, že si mohou 

vybrat pouze některé, a to takové, které budou jejich děti bavit. Poté by nevznikaly dohady 

o tom, že děti navštěvují moc kroužků. 

 

Údržba zahrady 

O zahradu se starají zaměstnanci společnosti Komunitní práce Liberec o.p.s. a někdy se 

pořádají „brigády“, kdy mohou přijít rodiče a sami se zapojit do úklidu a údržby zahrady. 

Jindy je akce pořádaná na zahradě školy, např. čarodějnice, spojena s úklidem zahrady. 

Škola by akce spojené s údržbou a úklidem měla pořádat častěji, aby byli rodiče spokojeni 

se vzhledem zahrady. Motivací pro rodiče by mohlo být následné opékání buřtů se svými 

dětmi a s ostatními rodiči. 

 

Způsob předávání informací 

Nástěnky v šatnách jednotlivých tříd jsou dle potřeby aktualizovány, stejně tak by měla být 

informovanost zajištěna na internetových stránkách školy. Internetové stránky obsahují 

všeobecné informace a přehled akcí v daném měsíci, ale chybí zde včasná aktualizace 

s aktuálními údaji. V dnešní době, kdy každá rodina vlastní počítač s internetem, by stálo 

za to, aby stránky školy byly aktualizovány dle nutnosti. 
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Vybavenost tříd 

Vybavenost tříd záleží na finančním rozpočtu na školní rok, který MŠ dostane přidělený od 

Magistrátu města Liberec. Ředitelka školy se snaží o neustálý vývoj a kvalita vybavení tříd 

se postupně zlepšuje. Minulý školní rok došlo k výměně nábytku ve třídě Bobříků. Nové 

hračky a didaktické hry se škola snaží pořizovat každým rokem.  

Vybavenost tříd je věc, kterou škola sama neovlivní, i kdyby chtěla. Vše se odvíjí od 

financí, kterých škola nemá dostatek. 

 

Přístup k dětem 

Učitelky by svou práci měly brát jako poslání a od toho se pak také odvíjí jejich přístup 

k dětem. Tuto práci by měly vykonávat učitelky, které mají kvalifikaci a které mají rádi 

děti.  

 

Pro tuto práci by měla ředitelka školy pečlivě vybírat učitelky, které ve škole zaměstná. Při 

případných stížnostech by se měla na konkrétní osobu zaměřit a při oprávněných 

připomínkách by měla zakročit. 

 

Celková rekonstrukce 

O nutnosti celkové rekonstrukce vedení školy ví, ale nejsou dostatečné finanční zdroje. 

Škola má již několik let zažádáno na Magistrátu města Liberec o celkovou rekonstrukci, 

ale dotaci zatím nedostala. 

 

Logopedická péče 

Učitelky MŠ nemají na logopedickou péči aprobaci. S dětmi pouze vedou „logopedické 

chvilky“, kde např. provádějí cvičení jazyka. Učitelky mohou pouze poukázat na možný 

problém a doporučit návštěvu logopeda, poskytnou telefonní číslo a rodiče sami poté musí 

vyhledat danou pomoc. 

 

Rodiče by měli být informováni o tom, že učitelky školy nemohou vykonávat 

logopedickou péči, jelikož nejsou pro danou problematiku aprobované.  
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Prodloužení provozní doby 

MŠ je v provozu od 6.30 do 16.30 hodin. Pro některé rodiče by bylo výhodné, kdyby byla 

škola otevřená alespoň do 17 hodin. Někteří za prací dojíždějí, a proto vyzvedávání dětí 

nejpozději v půl 5 je pro ně nemožné.  

 

MŠ by mohla zauvažovat o prodloužení provozní doby. Také by mohla zavést službu za 

příplatek, kdy by jeden den v týdnu měla škola „noční“ a rodiče by své děti mohli ve škole 

nechat přes noc. 

 

Vše záleží na komunikaci mezi rodiči a učitelkami mateřské školy. Proto by se učitelky 

měli ptát rodičů na případné připomínky nebo návrhy častěji, aby se předcházelo zbytečné 

nespokojenosti. Rodiče by také měli být informováni o tom, že se nemusí bát diskutovat  

o věcech, se kterými nejsou spokojeni, buď na třídních schůzkách, nebo k tomu využít 

schránku v každé šatně třídy. 

Hodně věcí, které by bylo třeba ve škole změnit, záleží na finančních prostředcích, které 

škola nemá. Vše se odvíjí od ročního rozpočtu, který škola dostane na daný školní rok.  

I přesto se škola snaží získat peníze, kde se dá. Finanční odměnu škola obdržela např. za 

umístění se v soutěži sběru papíru, PET lahví, za sběr kaštanů a žaludů a také za sběr 

pomerančové kůry. 

Autorka doporučuje MŠ Beruška zažádat rodiče o finanční dary nebo zavést měsíční 

příspěvky na nutné vybavení případně uspořádat sbírku a z vybraných peněz přispět na 

částečnou rekonstrukci. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza spokojenosti zákazníků MŠ Beruška a určení faktorů 

ovlivňujících spokojenost zákazníků dané školy, následně na základě získaných informací 

navrhnout doporučení, která by vedla ke zvýšení spokojenosti. 

 

Na základě studia odborné literatury zabývající se problematikou marketingového 

výzkumu a spokojenosti zákazníků a jejich popsání v teoretické části byl sestaven 

dotazník, který pomohl analyzovat současnou spokojenost zákazníků MŠ.  

 

Praktická část práce byla uvedena SWOT analýzou, kterou autorka sestavila na základě své 

dvouměsíční pracovní zkušenosti. Z této analýzy vyplývá mnoho silných stránek školy, ale 

také některé slabé stránky, o kterých ví a snaží se je odstranit. 

 

Nosnou část vytvořeného dotazníku tvořily otázky na znaky spokojenosti, mezi které bylo 

zařazeno těchto 14 znaků: dostupnost MŠ, přístup a chování zaměstnanců, design  

a provedení interiéru a exteriéru MŠ, vybavení tříd MŠ, čistota prostorů MŠ, zajištění 

bezpečnosti dětí a prostor MŠ, rozsah nabízených aktivit, kvalita výuky, kvalita  

a rozmanitost stravy, cena – měsíční poplatky, poskytování informací rodičům, provozní 

doba MŠ, spokojenost s paní ředitelkou, celková spokojenost. 

 

Návratnost vyplněných dotazníků byla 84 %, z čehož vyplývá, že získané informace mají 

vypovídající hodnotu. 

 

Pomocí dotazníkového šetření se zjistila úroveň spokojenosti zákazníků MŠ Beruška 

s předem definovanými znaky spokojenosti. Dané znaky byly hodnoceny převážně 

pozitivně, u některých znaků se vyskytlo i negativní hodnocení, které bylo ale v malé míře. 

Nejlépe hodnoceným znakem spokojenosti byl znak „spokojenost s paní ředitelkou“  

a nejhůře hodnocený znak „kvalita a rozmanitost stravy“. 

 

Dále byly ze šetření zjištěny faktory ovlivňující zákazníkovu spokojenost. Jako 

nejdůležitější faktor ovlivňující spokojenost zákazníků MŠ Beruška se ukázal „přístup  
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a chování zaměstnanců“. Mezi další důležité faktory se zařadila „kvalita výuky“, „rozsah 

nabízených aktivit“ a „kvalita a rozmanitost stravy“. 

 

Zajímavostí je, že nejhůře hodnocený znak spokojenosti „kvalita a rozmanitost stravy“ 

vyšel také jako jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících zákazníkovu spokojenost. 

V tomto ohledu, ale nemusí být rodiče nespokojeni, jelikož MŠ navrhuje jídelníček dle 

platných vyhlášek a nabízí tak dětem kvalitní a vyváženou stravu důležitou pro jejich 

vývoj. 

 

Celková spokojenost s mateřskou školou byla hodnocena pouze pozitivně, což je 

výsledkem dobré spolupráce mezi rodiči a zaměstnanci školy. MŠ se snaží zaměřit 

koncepci předškolní výchovy na kladné a bohaté citové prožitky dětí, na duševní a fyzické 

zdraví dítěte, jeho potřeby tvořivé činnosti a svobodu projevu. A také nabízí rodičům 

možnost podílet se na dění ve škole a účastnit se různých programů. 

 

Spousta věcí, se kterými jsou rodiči nespokojeni, by škola ráda dala do pořádku, ale závisí 

na penězích, kterých nemá škola dostatek. Škola je závislá na ročním rozpočtu, který 

dostane na daný rok od Magistrátu města Liberec. Proto se škola snaží získávat finanční 

prostředky i jiným způsobem, např. účastí v různých soutěžích. 

 

Posledním krokem ze provedeného dotazníkového šetření bylo spočítání postoje zákazníků 

k MŠ Beruška pomocí Fishbeinova indexu pro zjištění postoje. Postoj ke škole vyšel 

převážně pozitivní. Což koresponduje s celkovou spokojeností. 

 

Autorka doporučuje zažádat o finanční dar rodiče, zavést měsíční příspěvky či uspořádat 

sbírku a z vybraných peněz zrekonstruovat nejdůležitější část školy. Další doporučení se 

týká komunikace mezi zaměstnanci školy a rodiči. Komunikací lze předejít případné 

nespokojenosti rodičů z důvodu nedostatečné informovanosti. 

 

Výsledky průzkumu poslouží vedení školy ke zvýšení úrovně kvality nabízených služeb. 

Šetření bude také sloužit jako podklad pro opakování průzkumu v budoucnu, což zajistí 

efektivní zpětnou vazbu mezi školou a rodiči.  
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