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ANOTACE

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení spokojenosti zákazníka s produkty a 

službami společnosti Geodis Calberson s.r.o. Diplomová práce analyzuje výchozí 

postavení podniku v konkurenčním prostředí a na základě získaných informací pomocí 

marketingového výzkumu uvádí doporučení, která by vedla ke zvýšení spokojenosti 

zákazníků.
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ANNOTATION

This Diploma Thesis deals with the evaluation field of customers satisfaction with product 
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research it suggests recommendations which would lead to increase customer satisfaction.
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1. ÚVOD

Ve své diplomové práci se budu zabývat měřením spokojenosti zákazníků společnosti 

Geodis Calberson s.r.o..

V současném vysoko-konkurenčním prostředí, kdy se společnosti učí věnovat svým 

zákazníkům, znát jejich přání a požadavky a vědět, jak nejlépe docílit jejich spokojenosti,

je měření spokojenosti zákazníků jedním z nejaktuálnějších a nejnáročnějších úkolů, jimž 

se marketing věnuje. Otázka udržení zákazníka, dosažení jeho věrnosti a loajality je velice 

významná, protože získání nového zákazníka je pro organizace nákladnějším procesem než 

udržení toho stávajícího. V dnešní době je velmi náročné dosáhnout vysoké spokojenosti 

zákazníka. A proto i ty firmy, které jsou si jisté spokojeností svých zákazníků, by o ně 

měly i nadále pečovat a vyhodnocovat jejich chování.

Marketingový výzkum je nejvhodnější k poznání zákazníků dané společnosti, umožňuje 

objektivní a systematické poznání jejich potřeb, přání a očekávání. Ukáže společnostem,

jak nejlépe a nejefektněji dosáhnou nejvyšší spokojenosti zákazníků.

Teoretická i praktická část diplomové práce vychází z odborné literatury, internetových 

zdrojů a informací poskytnutých vedením společnosti Geodis Calberson s.r.o.. V teoretické 

části jsou vymezeny nejdůležitější pojmy týkající se marketingové strategie orientované 

na zákazníka. Dále jsou zde vyjasněny marketingové pojmy jako výrobky a služby, 

spokojenost zákazníků a také význam měření spokojenosti zákazníka a metody, které 

se používají k jeho měření. Nelze zapomenout ani na zásady správného postupu v celém 

procesu marketingového výzkumu.

Cílem mé praktické části diplomové práce je provést analýzu spokojenosti zákazníků 

s vybranou firmou, jejími službami a produkty. Na základě marketingového 

průzkumu u zákazníků navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení jejich 

spokojenosti. V závěrečné části se zaměřením na interpretaci výsledků výzkumu 

a prezentaci závěrečných doporučení.

„Zákazníci, stejně jako srdce, jdou tam, kde si jich váží.“

Michael LeBoeuf



2

2. MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Měření spokojenosti zákazníků neboli CSM (Customer Satisfaction Measurement) patří do

informačního systém managementu. Tento systém se zabývá zpětnou vazbou a pravidelně 

vyjadřuje zákazníkovi požadavky dle ohodnocení výkonů společnosti z jeho pohledu. Tzv. 

celková spokojenost zákazníka je ovlivněna řadou měřitelných faktorů spokojenosti. 

Důležité je znát význam (váhu) těchto faktorů pro zákazníka z hlediska celkové 

spokojenosti [4].

Měření spokojenosti zákazníka má vliv na zvyšování prestiže a výkonnosti organizace. 

Získané údaje můžou společnosti přinést lepší možnosti, jak plnit či dokonce předčit 

zákazníkovi požadavky, a tím dosáhnout jeho větší spokojenosti. Budou-li zákazníci 

vysoce a dlouhodobě spokojeni se službami či výrobky společnosti, budou ji i nadále věrní, 

budou zde stále nakupovat, a také o ní šířit kladné reference svým známým. V neposlední 

řadě jejich citlivost na cenu bude mnohem menší. 

Měřením spokojenosti zákazníků se organizace snaží zjistit názory a vztah zákazníků 

k samotnému výrobku, jeho kvalitě, ceně, specifickým vlastnostem, ale také životnosti 

a balení. Dále je potřeba zjišťovat spokojenost zákazníků s dobrovolnými službami, jako 

např. servisem a vyřízením reklamace, rychlostí dodání atd. Nelze nechat bez pozornosti 

ochot a informovanost zaměstnanců. Smyslem takovýchto měření je nejen zjistit úroveň 

spokojenosti zákazníků, ale i nalézt důvody nespokojenosti, zanalyzovat nabídku 

konkurence, očekávání a představy zákazníků o ideálu.

Výzkum spokojenosti zákazníků lze vypracovat jednorázově, ale „pro-zákaznicky“ 

orientované organizace, jej dělají pravidelně a systematicky (tzv. trackingové výzkumy). 

Výsledky odhalují trendy nejen ve spokojenosti, ale i v loajalitě zákazníků. Na základě 

těchto výsledků by měla organizace rozpoznat nové či potencionální problémy, které by 

ohrozily chod celé organizace.



3

2.1. METODY MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činností při naplňování

principu tzv. zpětné vazby. Tento princip je jedním ze základních principů jakéhokoliv

efektivního systému managementu a přikazuje vytvořit takové informační kanály, kterými

budou do organizací soustavně přicházet informace o očekávaných potřebách 

a očekáváních zákazníků i o tom, jak tyto potřeby a očekávání dodavatelská organizace 

uspokojuje. Bez podpory podobné odezvy žádná organizace nemá v konkurenčním 

prostředí šanci dlouhodobě přežít!

Informace získané měřením spokojenosti a jejich dynamické vyhodnocování umožní

vrcholovému vedení organizací poznat a sledovat i některé další ukazatele výkonnosti, a to 

včetně ukazatelů ekonomických výsledků.

Při měření spokojenosti zákazníků je třeba stanovit následující etapy: [5]

1. Definice vlastních klíčových procesů a přiřazení jednotlivých skupin zákazníků.

2. Vytvoření systému sběru a vyhodnocování dat o reálné míře spokojenosti zákazníků.

3. Věnování pozornosti i korelaci mezi vývojem spokojenosti zákazníků a výkonností

organizace.

4. Zajištění potřebných zdrojů (lidské, materiální a finanční) pro procesy sledování 

a vyhodnocování míry spokojenosti.

5. Komunikace výsledků sledování se všemi zaměstnanci.

6. Zaměření se na proces měření spokojenosti zákazníků jako na jednu z nejdůležitějších 

součástí systému managementu organizace.

Postupy monitorování a měření spokojenosti zákazníků se dají rozdělit do dvou základních 

směrů:

 postupy využívající tzv. výstupní ukazatele vnímání zákazníků – tyto postupy

umožňují pracovat s údaji, které byly získány jako odraz přímého vnímání produktů 

organizace ze strany jejich zákazníků,

 postupy využívající tzv. interních ukazatelů výkonnosti – metody jsou založeny na 

analýze údajů získaných z interních databází organizací, které produkty 

zákazníkům dodávají. Ukazatele jsou odrazem toho, jak jsou v organizaci efektivně 

rozvíjeny.
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Měření spokojenosti začíná sběrem dat. „Organizace může využít již existující informační 

soubory nebo získat informace pomocí empirických výzkumů. První jmenovaný způsob 

získávání informací se nazývá sekundární výzkum, druhý primární výzkum. Při sběru dat 

je k dispozici řada nástrojů, metod a technik.“ (Svobodová 1996).

 Anketní lístky

 Dotazování 

 Nastrčení zákazníci „mystery shoping“

 Analýza stížností zákazníků

 Analýza ztráty zákazníků

 Hodnocení dodavatelů

 Index spokojenosti zákazníků

Metody měření spokojenosti zákazníka lze také rozdělit na kvantitativní a kvalitativní:

Metody kvalitativního výzkumu:

 Individuální hloubkové rozhovory

 Skupinové rozhovory

 Projektivní techniky

Metody kvantitativního výzkumu

 Pozorování

 Dotazování

 Experiment

2.1.1. ANKETNÍ LÍSTKY [5]

Jednou z často aplikovaných metod v marketingovém výzkumu jsou anketní lístky, které 

jsou využívány hlavně jako doplňující k ostatním metodám sběru dat. 

 Velkou výhodou je nízká cena a rychlá možnost upozornit společnost na vzniklý 

problém a umožnění okamžitého řešení tohoto problému.

 Pro vyplnění spotřebitelských anketních lístků není potřeba složitě určovat 

dotazované osoby podle nějakých kriterií. Důležité jsou hlavně názory dotázaných 

na určitý problém. 

 Výběr dotazovaných je tzv. „samo-výběr“ a důležitá je přímá úměra zpětné vazby. 

 Nevýhodou anketních lístků je velmi nízká reprezentativnost a pasivní forma 

komunikace
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2.1.2. DOTAZOVÁNÍ

Dotazování je nejrozšířenější metodou sběru dat, „uskutečňuje se pomocí nástrojů 

(dotazníků, oznamovacích archů) a vhodně zvolené komunikace výzkumníka s nositelem 

informací – dotazovaným (respondentem)“ (Foret, 2008, s. 41).

Zdrojem informací jsou jak verbální tak neverbální projevy respondenta na položené 

otázky. Volba dotazovací techniky je závislá na časových a finančních možnostech 

podniku, ale i na velikosti vzorku a zjišťovaných informacích. Dotazování lze rozdělit dle 

kontaktu s respondentem na:

 Osobní

 Telefonické

 Písemné

 Elektronické

Osobní dotazování

Osobní dotazování je spolehlivé z hlediska reprezentativnosti vzorku, maximální 

pravdivosti odpovědí i časových hranic výzkumu.

 Je pružnější než dotazování písemné - umožňuje přidat pozorování.

 Struktura výběrového vzorku je tazatelem pečlivě vybírána a odpadají potíže 

s návratností dotazníků.

 Schopný tazatel vyvolá zájem odpovídat, vysvětlí i náročnější otázky a zapíše 

otevřené odpovědi.

 Negativním faktorem, který může zapůsobit, je obava respondenta ze ztráty 

anonymity a z ní vyplývající zábrany.

 Jako nestandardizovaný rozhovor se blíží ke kvalitativním metodám, protože 

zkoumá motivaci respondenta a dává mu prostor pro rozsáhlejší vyjádření.

 Metoda klade vysoké požadavky na tazatele.

 Finančně náročné.

Jednou z forem osobního dotazování je elektronické dotazování, které patří mezi moderní 

časově i cenově efektivní způsob dotazování.

 Tazatel zaznamenává odpovědi respondentů přímo do elektronického dotazníku 

ve svém notebooku nebo do PDA.

 Zvyšuje se rychlost interview, jelikož odpovědi se jednoduše zaznamenávají 

formou číselných kódů.
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 Na konci pracovního dne či období jsou rozhovory elektronicky odeslány 

do počítače.

 Přenos dat je rychlejší, bezpečnější a méně nákladný než pošta.

 Výhodou metody je možnost testování zvukových a video ukázek jako součásti 

dotazníku.

 Nevýhodou metody jsou vysoké náklady na vybavení týmu tazatelů a požadavek 

na strukturovaný dotazník.

Telefonické dotazování 

Telefonické dotazování je nejefektivnější a nejrychlejší - snadno a rychle kontaktuje 

i široce rozptýlený výběr respondentů.

 Umožňuje rychle kontaktovat velké množství respondentů v jejich domácím 

prostředí.

 Schopný tazatel dokáže udržet kontakt a zájem respondenta i při telefonickém 

rozhovoru a zabezpečit důvěryhodnost dotazování.

 Mělo by být spíše kratší, aby nezdržovalo a nenudilo respondenta.

 Nevýhodou může být, že se nedají použít prostředky podpořené znalosti, jako jsou 

obrázky, nebo ukázky produktů.

Písemné dotazování

Písemné dotazování je pro organizace méně finančně náročné a umožňuje kontaktovat 

osoby jinak nedosažitelné.

 Dotazovaný může věnovat zodpovězení otázek dostatek času a péče.

 Je vyloučen jakýkoliv vliv tazatele na odpovědi.

 Soukromí při vyplňování dotazníku může zvýšit upřímnost odpovědí a mohou být 

zodpovězeny také důvěrnější otázky.

 Dotazníky by měly být spíše kratší a pro správné pochopení by měly převažovat 

uzavřené otázky (nelze kontrolovat pochopení otázek).

 Pokud nebyly použity stimuly pro návrat dotazníků, nebo pokud je téma pro 

respondenta nezajímavé, může nízká návratnost ohrozit výzkum.

Dotazování přes webový portál

Moderní formou a často využívanou je dotazování přes webové aplikace např. 

www.vyplňto.cz,www.enterprice.cz, www.enazor.cz atd..
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2.1.3. MYSTERY SHOPPING [14]

Mystery Shopping je moderní výzkumná metoda, umožňující pomocí speciálně školených 

spolupracovníků vystupujících v utajení v úlohách reálných zákazníků objektivně 

zhodnotit chování zaměstnanců ve skutečných situacích. Poskytuje zadavateli objektivní 

informace o skutečné kvalitě služeb poskytovaných v jeho prodejnách, servisech nebo 

pobočkách.

 Hodnotí parametry, jako jsou dodržování firemní kultury, standardů chování, 

přístupu k zákazníkům a mnohé další.

 V podobě MYSTERY SHOPPINGU s tréninkem poskytuje zadavateli doporučení 

pro nápravu případných slabých stránek a trénink správného řešení daných situací.

2.1.4. ANALÝZA REKLAMACÍ

Tato metoda má nízkou vypovídací schopnost a není dobré se spoléhat pouze na tuto jednu 

samotnou metodu.

 Reklamací dá najevo svoji nespokojenost jen malá část zákazníků.

 Údaje o reklamacích je potřeba systematicky shromažďovat a pravidelně 

vyhodnocovat.

 Důležité je, aby byla analýza směřována na zjištění jednotlivých příčin reklamací 

a jejich četností

2.1.5. ANALÝZA STATISTICKÝCH DAT

Analýza statistických dat je část procesu přítomná v každém kvantitativním výzkumu, 

samostatně nabízená také společnostem, které mají kapacity pro vytvoření výzkumu a sběr 

dat, ale už ne pro zpracování získaných údajů statistickými metodami.

 Zpracování dodaných kvantitativních dat moderními sociologickými technikami.

 Aplikace explorační analýzy, t-testu, testy o parametru binomického rozdělení, 

faktorové analýzy, shlukové analýzy, statistické asociace, korelační analýzy, 

regresní analýzy, logistické regrese, log-lineární analýzy a jiných.

 Výstupy v podobě grafů, tabulek a analytické interpretaci výsledků výzkumů.
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2.1.6. INDEX SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA [1]

Měření spokojenosti zákazníka se často provádí pomocí indexů spokojenosti zákazníka 

(ACSI, ECSI). „Jedná se o americký a evropský model měření spokojenosti zákazníka.“

(Kozel, 2006).

European Consumer Satissfaction Index (ECSI) spočívá v definici základních oblastí 

působících na spokojenost zákazníka, jedná se o sedm hypotetických proměnných, přičemž 

každá z nich je určena několika měřitelnými proměnnými.

 Image – představuje základ analýzy spokojenosti zákazníka. Image představuje 

hypotetickou proměnnou vztahu zákazníka k produktu či službě, značce nebo 

firmě. Tento bod je zahajovací pro analýzu spokojenosti zákazníka.

 Očekávání – je z velké míry ovlivněno propagací výrobku či služby, 

marketingovými nástroji a má přímý vliv na spokojenost zákazníka. Očekávání je 

výsledkem propagace výrobku (služby) a předešlých zkušeností.

 Vnímání kvality – týká se nejen produktu (služby) samotného, ale hlavně

i doprovodných služeb (servisu, předvedení, popisu výrobku – služby, kvality, 

vzhled a ochota personálu, otevírací doby apod.)

 Vnímání hodnoty - je spojeno s cenou výrobku (služby) a očekávanou kvalitou. 

Tato hodnota se vyjadřuje jako poměr ceny a vnímané kvality. Zde můžeme jako 

měřitelné proměnné uvádět: úroveň reklamní kampaně, pozici na trhu s porovnáním 

s konkurencí, statistiky písemných stížností, ale také pochval atd.

 Stížnosti zákazníka - je důsledkem porovnání výkonu a očekávání. Vznikají 

v případě nenaplnění očekávání. (četnost stížností, flexibilita při vyřizování 

stížností, spokojenost s jejich vyřízením)
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 Loajalita zákazníka - se vytváří v případě pozitivní neshody. Projevuje se 

opakovaným nákupem a také cenovou tolerancí zákazníků.

Obrázek 1 Model spokojenosti zákazníka

[1] FORET, M., STÁVKOVÁ, J., Marketingový výzkum: Jak poznat své zákazníky. Praha: Grada, 2003,
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2.2. HODNOCENÍ DODAVATELŮ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA [15]

Cílem hodnocení dodavatelů je:

 Zajistit kvalitu dodávek tím, že se trvale zlepšuje kvalita dodavatelů.

 Získat maximálně objektivní informace o dodavateli tím, že se vyhodnotí reálná 

zkušenost spolupráce s využitím objektivně měřitelných dat.

 Subjektivních hodnocení ze strany co nejširšího počtu pracovníků společnosti.

 Optimalizovat portfolio dodavatelů.

Požadavky zákazníka:

 Rozsáhlá metodika hodnocení dodavatelů.

 Plánováno použít hodnocení pro celou skupinu společností.

 Automatické určení hodnotitele.

 Možnost využít aplikaci pro další hodnocení (např. audit).

 Sběr dotazníků řízen přesně definovaným procesem v rámci firmy.

 Automatický výpočet známky hodnocení na základě stanovení hodnot jednotlivých 

otázek. Do výpočtu se zahrnují všechna hodnocení dodavatele v rámci sledovaného 

období.

Typy hodnocení:

 Řádné (periodické) - pravidelné roční hodnocení.

 Mimořádné - ad-hoc hodnocení.

Metody sběru dat:

 Automaticky (na základě nákupních dokladů).

 Manuálně.

Fáze hodnocení:

 Výběr dodavatele pro hodnocení (automaticky, manuálně).

 Generování otázek.

 Kontrola otázek a odeslání hodnocení do workflow.

 Monitorování hodnocení.
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2.3. IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA

Orientace na zákazníka je součástí všech marketingových příruček. Jedná se o základní 

marketingovou orientaci podniku, která nejdříve mapuje a pochopí potřeby trhu 

(zákazníka) a potom na ně odpovídá produktovým vývojem, cenotvorbou, marketingovým 

mixem.

Následně se tento klasický systém opírá o tři předpoklady:

 Trh (zákazník) je schopen poznat svoje potřeby.

 Trh (zákazník) je schopen svoje poznané potřeby formulovat.

 Trh (zákazník) má vůbec nějaké potřeby.

Společnosti si denně kladou otázku: Jak můžou být pro své zákazníky spolehlivým 

partnerem? Nejdůležitější je snaha neustále zlepšovat své výrobky i služby v zájmu svých 

zákazníků. Proto je pro mnoho společností blízkost k jejich zákazníkům a důsledné 

zaměření na potřeby trhu základem koncepce kvality. To konkrétně znamená: intenzivní 

péče o zákazníka, pravidelné zákaznické ankety, marketingové studie, kvalifikovaní 

dodavatelé a úzká spolupráce s experty z výzkumu, akademické sféry i praxe. Jen tak 

můžeme rychle a flexibilně reagovat na aktuální potřeby a trendy – nebo také být

o krok napřed.

Úspěch každé firmy je závislý na zákaznících, jelikož ti jsou klíčovou postavou každého 

podnikání a mají rozhodující úlohu při prodeji. Aby nabídka pro zákazníky byla co 

nejvhodnější, je důležité rozpoznat jejich přání, potřeby, očekávání a požadavky, a to jak

svých současných, tak potencionálních zákazníků.

Poznávání zákazníků lze rozdělit do šesti okruhů: [1]

 Naši zákazníci – kdo jsou nebo by mohli být naši zákazníci, důležité jsou pro nás 

jejich socio-demografické údaje: pohlaví, věk, vzdělání, místo bydliště, příjem, 

příslušnost k sociální třídě, počet dětí atd.

 Životní podmínky zákazníků - příjmovém rozdělení jednotlivých typů domácností, 

údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, o vybavení domácností 

předměty dlouhodobého užívání.

 Životní styl zákazníků – pracovní i mimopracovní aktivity (sport, kultura, rekreace, 

vzdělávání atd.).
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 Hodnotové orientace zákazníka – vyznávaný životní styl, osobní vlastnosti, životní 

názory a postoje, politické preference

 Chování a rozhodování zákazníků – z pohledu firem je důležité hlavně kupní 

chování a rozhodování zákazníků, o jaké služby či zboží mají zájem

 Vliv médií na zákazníky – zde je důležitá četnost a sledovanost sdělovacích 

prostředků, jak zákazníky ovlivňuje marketingová komunikace atd.

Hlavním cílem poznávání zákazníků a efektivní reverzibilní komunikace s nimi je

poznávat oblasti, potřeby, požadavky a očekávání zákazníků a ovlivňovat jejich nákupní 

chování a rozhodovací procesy.

2.3.1. INFORMACE O ZÁKAZNÍKOVI [2], [13]

Dvě z důležitých obchodních pouček říkají, že náklady na udržení si stálého zákazníka jsou 

menší než náklady na získání zákazníka nového a také čím více zákazníka známe, tím lépe 

mu můžeme připravit nabídku „šitou na míru“. [20]

Potřeba vybudovat široké vztahy se zákazníkem roste v rámci České republiky už více než 

deset let. Široký trh, vývoj moderní techniky a internetu apeluje na řadu společností, aby 

budovaly silné vztahy se zákazníky. Vztah staví na jednoduchých řešeních, znalostech

a informacích o zákaznících, které shromažďují a ukládají v kombinaci se schopností 

využít těchto informací, které jí umožní budovat vztahy v současném internetovém věku. 

Důležité jsou pro společnost informace, které získá při kontaktu se zákazníkem, příkladem 

můžou být informace o chování zákazníka, jeho názory, postoje, a také možné vazby 

na další zákazníky. Nesmíme zapomenout na informace o budoucích projektech zákazníka 

a jeho následné nákupní chování.

K dispozici jsou tři různé způsoby, jak mohou společnosti zaměřit své úsilí a dosáhnout 

úspěchu. K jeho dosažení neexistuje jediný správný model, který by musely společnosti 

dodržet. Vazbu k zákazníkovi si budují tím, že buď nabízejí nejlepší produkty nebo

nejlepší ceny nebo nejlepší celkové řešení.

Důvěrná znalost zákazníka představuje průběžné modelování a tvarování výrobků a služeb, 

aby odpovídaly potřebám zákazníků. Organizační struktura musí být flexibilní, blízko 

k zákazníkovi a především musí být kladen důraz na řešení problémů zákazníka. 

Znalost zákazníků pomáhá soustavně rozpoznat, zapamatovat si a pochopit, co skutečně 

potřebují a zároveň reagovat na jejich specifické požadavky co nejlépe a nákladově co 

nejefektivnějším způsobem.
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2.3.2. POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ

Splnění potřeb a požadavků zákazníka je nejdůležitějším faktorem pro úspěch společnosti

a také zajištění jejich spokojenosti.

Leckdy ani samotný zákazník nezná svoji nákupní motivaci, protože potřeby každého 

člověka jsou různé a až v určitém stupni intenzity se potřeba stane motivem. Motiv lze 

definovat jako dostatečně naléhavou potřebu, která nutí člověka k určitému chování. [3]

Důležitými charakteristikami motivace je síla a směr jejího působení, případně jejího 

trvání. „Motivy jsou potřeby, impulsy, pobídky a hnací síla, které nás vedou k cíli.“

(Burstiner 1986)

Pochopí-li obchodník zákazníkovi motivy nakupování, jeho postoje a preference, může 

na ně lépe reagovat a působit. Motivace spotřebitele je předmětem kvalitního výzkumu 

trhu.

Níže je uvedena hierarchie potřeb C. Rogerse a A. Maslowa, ze které se nejčastěji vychází 

při výzkumech spotřebního chování zákazníků a jejich teorie postupného uspokojení 

potřeb od těch fyziologických až po potřeby seberealizace. Maslow původně uváděl pět 

základních úrovní potřeb člověka (od biogenetických po psychogenetické), později 

definoval ještě dvě úrovně (potřebu poznávání a porozumění, potřebu estetických 

prožitků). Hierarchie potřeb vychází z obecných, psychologických a sociologických 

zákonitostí a z individuálních zvláštností jedince.

Obrázek 2  Maslowova hierarchie potřeb

[10] VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele. Jak zákazníci nakupují. Grada Publishing, Praha 2004
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Nejen potřeby jsou zdrojem motivace, považovat za ně lze i emoce, hodnoty, návyky, 

ideály a zájmy člověka. [11]

Potřeby můžeme rozdělit podle podstaty toho, co je nutné k jejich uspokojení: 

 Hmotné – jsou uspokojeny nějakou věcí

 Nehmotné – zdroj uspokojení nemá hmotnou povahu

Podle množství lidí, kteří sdílí danou potřebu: 

 Individuální – potřeby jednotlivce

 Kolektivní – potřeby skupiny lidí (například obrana státu)

Podle jejich postradatelnosti pro život: 

 Nezbytné – bez jejich uspokojení nepřežijeme - např. potřeby spát, jíst, pít

 Zbytné – můžeme se bez nich obejít - např. alkohol, cigarety

Podle způsobu, jak k nim člověk přichází: 

 Vrozené – máme je hned od příchodu na svět

 Získané – přichází během života, v průběhu životního cyklu se mění

Uspokojování potřeb se děje spotřebou statků a služeb. [19]
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2.4. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

Norma ČSN EN ISO 9000 definuje pojem „spokojený zákazník“. V současnosti, kdy šíře, 

různorodost a kvalita výrobků a služeb stále stoupá, je orientace zákazníků obtížnější. 

Pokud firmy neznají své současné a potenciální zákazníky, důvody vedoucí k jejich 

nakupování, spotřeby a použití výrobků. 

Spokojenost je rozporem mezi očekáváním a určitou představou zákazníka o daném 

výrobku či službě a skutečnými charakteristikami koupeného výrobku nebo služby. [1]

Spokojenost je závislá na pocitech-potěšení nebo zklamání zákazníka, je funkcí vnímané 

výkonnosti a očekávání. Zákazník je spokojen, jestliže zkušenost převáží nad očekáváním. 

V opačném případě lze tvrdit, že je zákazník s výrobkem či službou nespokojen. [3]

První nákup v obchodě či u dané společnosti a spokojenost s ním, je určující zda nový 

zákazník přijde nakoupit znovu. Budou-li zákazníci velmi spokojeni, je nepravděpodobné, 

že by hledali jiného dodavatele. Pokud je zákazník nespokojen, je pravděpodobné, že ho 

společnost ztratila a opětovně u ní už nakupovat nebude. Je tedy více než důležité, aby 

měly společnosti snahu zákazníky nejen uspokojit, ale snažit se je zaujmout, nadchnout, 

aby měli příjemný pocit z nákupu. Čím je větší počet spokojených zákazníků, tím je větší 

podíl na trhu.

Chování zákazníka, je-li dlouhodobě spokojen se službami či výrobky firmy [7]:

 doporučuje firmu známým,

 pravidelně u firmy nakupuje,

 cítí spokojenost s celkovým nákupem, ne pouze s výrobkem nebo službou

 nechá si firmou poradit,

 je ochoten spolupracovat při vyplňování dotazníků, anket a různých firemních 

marketingových výzkumech.

Nespokojení zákazníci, nejen že už nepřijdou nakoupit, ale pro firmu to může mít i další 

negativní následky:

 reklamace a stížnosti,

 negativní reference známým a rodině,

 přestup zákazníků ke konkurenci,

 vyplývající nižší zisky a vysoké náklady na získání nových zákazníků 
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2.4.1. HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

Hodnota pro zákazníka neboli (Customer Value) se stala jedním z klíčových pojmů tržní 

ekonomiky. Lze ji vyjádřit jako „vztah mezi uspokojením potřeby a zdroji použitými pro 

dosažení tohoto uspokojení“. Je to vlastně poměr mezi ekonomickými, funkčními 

a psychologickými přínosy, které vnímá zákazník, a finančními, časovými, výkonnými 

a psychologickými prostředky jím vynaloženými na dosažení těchto přínosů.

�� =
���������í ���ř��

���ž��é ������
                         �� =

�������� �ž����

������é �á�����

(2)

�� =
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Zákazníci nakupují když:

Cena≤ ∑ �ž�����,…,�

Přirozenou ekonomickou snahou každého zákazníka je získání co největší hodnoty 

za vynaložené peníze, tedy aby na jím požadovaný užitek vynaložil co nejnižší náklady 

na jeho pořízení a užívání. Cílem organizace je tedy produkovat výrobky nebo služby, 

které mají maximální hodnotu pro zákazníka, protože u nich je vyšší pravděpodobnost 

umístění na trh. Maximální hodnota pro zákazníka je tak při splnění přijatelnosti ceny 

výrobku (služby) pro výrobce i zákazníka prostředkem ke zvyšování 

konkurenceschopnosti a prosperity firmy. Při snaze zvýšit hodnotu pro zákazníka mohou 

být některé podmínky omezující. Jsou to hlavně velikost kupní síly zákazníka či nežádoucí 

velikost požadovaného užitku zákazníkem.

Hodnota pro zákazníka roste v těchto případech [9]:

 velikost užitku roste rychleji než celkové náklady,

 velikost užitku roste při neměnných celkových nákladech,

 velikost užitku roste při klesajících celkových nákladech,

 velikost užitku se nemění při poklesu celkových nákladů,

 velikost užitku klesá pomaleji než celkové náklady.

Za komerčně úspěšný produkt můžeme označit takový, který si najde na trhu zákazníka, 

jenž je ochoten a schopen zaplatit oboustranně přijatelnou cenu. Při tvorbě nejvyšší 
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hodnoty pro zákazníka je potřeba tomuto cíli podřídit celou podnikovou strategii 

a nastavení klíčových firemních procesů.

2.4.2. HODNOTOVÁ ANALÝZA (CUSTOMER VALUE ANALYSIS)

Mezi aplikační disciplíny hodnotového managementu lze zařadit tzv. hodnotovou analýzu 

(CVA), jejímž předmětem je zjišťování potřeb a přání formujících skutečnou tržní 

poptávku. Hodnotová analýza hledá priority pro zlepšení firemní konkurenceschopnosti a 

snaží se o měření obchodních procesů. Porovnání změny ceny a kvality (hodnoty) 

produktu vůči konkurenci posuzuje, jak se změní tržní podíl a v jeho důsledku i celkový 

výkon firmy. Hodnotová analýza nabízí ucelenou řadu různých nástrojů, které zkoumají 

přínos hodnoty produktu poskytované zákazníkovi. Snaží se identifikovat příčiny a 

optimalizovat hodnotu pro zákazníka. Hodnotová analýza probíhá ve čtyřech fázích: výběr 

procesu, funkční analýza, funkční syntéza a realizace projektu. Metodický postup 

hodnotové analýzy vyjadřuje pět základních otázek:

 Co je to? Identifikace procesu (objektu)?

 Co to činí? Jaké jsou funkce?

 Co to stojí? Jaké jsou náklady na zajištění funkcí?

 Co jiného může zajistit funkce? Jaké jiné návrhy a náměty mohou také zajistit 

funkce?

 Co to „jiné“ stojí? Jaké jsou náklady na zajištění funkcí novými návrhy?

Možnost nabízet maximální hodnoty pro všechny zákazníky je velmi těžká a zpravidla 

organizace nemohou maximalizovat užitky pro všechny zákazníky a to z důvodů:

 nežádoucí velikosti požadovaného užitku (příliš vysoké nebo nízké),

 omezené velikosti kupní síly.

Místo toho však organizace usilují o optimalizaci užitku nabízeného produktu, tj. 

optimalizaci nákladů s tendencí k jejich minimalizaci, ve vztahu k užitku, který spotřebitel 

žádá. [15]

„Dr. Noriaki Kano klade důraz na zákazníkem nevyslovované potřeby, které jsou součástí 

vnímané hodnoty. Hodnota je založena na užitku, který zákazníci vzhledem k ceně 

a nákladů od produktů očekávají. Zákazníci poměřují svou volbu právě těmito výhodami 

a náklady. Volí ty produkty a služby, které nabízejí nejlepší poměr užitek/náklady. 

Společnosti nabízející vyšší relativní hodnotu, mají větší tržby a podíl na trhu. Tyto 

výsledky vedou ke zvýšené ziskovosti a větší loajalitě zákazníka.“ (Dr. Noriaki Kano)
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Obrázek 3 Kano model spokojenosti zákazníků
[22]Zdroj:

http://www.interquality.cz/%C4%8CL%C3%81NKY/tabid/67/ItemId/30/View/Details/AMID/431/Default.as

px
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2.5. CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

Customer Relationship Management (CRM) je systém podporující řízení vztahů 

se zákazníky. Můžeme tvrdit, že disciplína managementu vztahů se zákazníky existovala 

i dříve před zavedením vlastního všeobecně známého pojmu CRM.

„Konvergence nových technologií nám umožňuje dělat jen to, co mohl dělat hokynář před 

100 lety. Při malém počtu zákazníků si byl schopen zapamatovat preference jednotlivých 

zákazníků. Technologie nám umožňuje tento model vrátit zpět do budoucnosti.“ (LIZ 

SHARAM, META Group)

Modelem ideálního systému CRM je obchod se smíšeným zbožím ze začátku minulého 

století, kam obyvatelé z přilehlého okolí chodili pravidelně nakupovat. Obchodník znal 

počet svých zákazníků, velikost i četnost jejich nákupů, potřeby současné a mnohdy i ty 

budoucí. Obchodník si své zákazníky mnohdy zavazoval prodejem na dluh. O simulaci 

podobného prostředí se snaží i současný přístup CRM, jen s tím rozdílem, že zákazníků 

mohou být tisíce, jejich frekvence nákupů je více nepravidelná, hůře odhadnutelná a ze své 

podstaty méně osobní. Na straně společnosti pak mohou stát pod mnoha značkami tisíce 

zaměstnanců a obchodníků a informační a logistické systémy, jejichž cílem je kompaktní 

a komplexní přístup k uspokojení zákazníka prováděný pokud možno s co nejvyšší 

efektivitou a nejnižšími náklady. [12]

V současné době má CRM charakter kompletního řešení integrovaného do všech nebo

alespoň většiny podnikových procesů.

Výhody zavedení CRM jsou:

 Zlepšení uspokojování přání a potřeb zákazníků. 

 Udržení stávajících zákazníků a získání jejich věrnosti.

 Vyšší obrat v důsledku lepších dodavatelsko-odběratelských vztahů.

 Snížení nákladů v důsledku znalosti potřeb zákazníka.

 Námitky a kritika zákazníků jsou zaznamenávány a s těmito informacemi se dále 

pracuje a sleduje se jejich vyhodnocení.

 Vedoucí pracovníci dostávají účinnou podporu a podklady pro rozhodování pomocí 

reportingu

 Podpora týmové práce sdílením informací.

 Hladkou integraci informací o prodeji, službách a marketingu,

 Zefektivnění sledování tendencí prodeje a trendů na trhu a možnost na ně reagovat.
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 Zlepšení plánování a využití dostupných zdrojů

 Okamžité šíření informací a nařízení.

Mezi nevýhody zavedení CRM lze zařadit:

 Závislost na relativně malém počtu zákazníků, a to v důsledku orientace na klíčové 

zákazníky.

 Možný pocit sebeuspokojení se současnými vztahy se zákazníky.

 CRM preferuje týmovou práci a je tedy potřeba realizovat novou personální 

politiku.

 Zvýšená pravděpodobnost vyjednávání s profesionálními nákupčími a s tím spojené 

nebezpečí útoku ze strany zákazníka na míru ziskové marže.

Základním cílem CRM je podchycení procesu kontaktu se zákazníkem, uspokojení 

a udržení zákazníka a to tedy jak stávajícího, tak potenciálního. Realizace procesu se 

zakládá na systematickém toku informací, zvyšování efektivnosti prodeje a marketingu, 

zkrácení času zpětné reakce a v neposlední ředě ve využití všech možných a dostupných 

kanálů odbytu. Aby CRM bylo úspěšné, je třeba mít správná a konzistentní data zákazníka 

přístupná on-line v rámci IT infrastruktury. Řešení CRM se dotýká prodeje, servisu 

i marketingu, a to při udržování spokojenosti zákazníka. CRM není jen otázka technologie,

je to především otázka komunikačních procesů.

Předpokladem pro úspěch CRM systémů je pochopení jednotlivých segmentů zákazníků 

a jejich potřeb. Stejně jako všechny ostatní druhy marketingové komunikace se CRM 

neustále vyvíjí.



Obrázek 4 Customer Relationship Management (CRM)
[23] Zdroj:http://www.axinnovation.cz/produkty

2.6. TQM – TOTAL QUALITY MANAGE

Total Quality Management

především na řízení kvality ve všech odvětvích

řízení kvality a stává se i metodou 

konání organizace. Existuje celá řada různých forem a výkladů TQM, nicméně společné 

rysy lze vyčíst z písmen jeho zkratky:

 Total – jde o úplné zapojení všech pracovníků organizace, jak ve smyslu zahrnutí 

všech činností od marketingu až po servis, tak zapojení všech pracovníků včetně 

administrativy, ostrahy apod.

 Quality – jde o pojetí principů 

očekávání zákazníků, tak jako vícerozměrný pojem zahrnující nejen výrobek 

či službu, ale i proces, činnost.

 Management – principy se prolínají všemi úrovněmi 

strategického, taktického i operativního, tak z pohledu manažerský

(plánování, motivace, vedení, kontroly).

Total Quality Management

určena a lze ji tedy nejlépe zajistit zvýšením kvality všech činností
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Customer Relationship Management (CRM)
http://www.axinnovation.cz/produkty-a-reseni/microsoft-dynamics/microsoft

TOTAL QUALITY MANAGEMENT [21]

Total Quality Management (TQM) je velmi komplexní metoda řízení, která klade důraz

ízení kvality ve všech odvětvích života organizace. Překračuje tak rámec 

a stává se i metodou strategického řízení a manažerskou filozofií pro veškeré 

. Existuje celá řada různých forem a výkladů TQM, nicméně společné 

rysy lze vyčíst z písmen jeho zkratky:

jde o úplné zapojení všech pracovníků organizace, jak ve smyslu zahrnutí 

všech činností od marketingu až po servis, tak zapojení všech pracovníků včetně 

administrativy, ostrahy apod.

pojetí principů kvality v celé organizaci, jak ve smě

očekávání zákazníků, tak jako vícerozměrný pojem zahrnující nejen výrobek 

službu, ale i proces, činnost.

principy se prolínají všemi úrovněmi řízení

strategického, taktického i operativního, tak z pohledu manažerský

(plánování, motivace, vedení, kontroly).

Total Quality Management vychází z filozofie, že kvalita výstupů (produktů a služeb

a lze ji tedy nejlépe zajistit zvýšením kvality všech činností

dynamics/microsoft-dynamics-crm/

) je velmi komplexní metoda řízení, která klade důraz

. Překračuje tak rámec 

a manažerskou filozofií pro veškeré 

. Existuje celá řada různých forem a výkladů TQM, nicméně společné 

jde o úplné zapojení všech pracovníků organizace, jak ve smyslu zahrnutí 

všech činností od marketingu až po servis, tak zapojení všech pracovníků včetně 

, jak ve směru splnění 

očekávání zákazníků, tak jako vícerozměrný pojem zahrnující nejen výrobek 

řízení jak z pohledu 

strategického, taktického i operativního, tak z pohledu manažerských aktivit 

produktů a služeb) je

a lze ji tedy nejlépe zajistit zvýšením kvality všech činností prováděných 
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v organizaci. Cílem TQM je dodání produktů / služeb v kvalitě uspokojující zákazníka 

ve správném čase a za správnou cenu.

Základní myšlenky lze nalézt u Armanda Feigenbauma. Tyto myšlenky dále rozvíjeli 

W. Edwards Deming, Joseph M. Juran a další. Přestože se myšlenka zrodila v 50. letech 

v USA, nejúrodnější půdu našla v Japonsku.

Japonské pojetí TQM pracuje se čtyřmi základními principy (ideami):

 Kaizen – idea, že je nutné kontinuálně zlepšovat procesy, jasně je popsat, změřit 

a zajistit jejich opakovatelnost.

 Atarimae Hinshitsu – idea, že věci budou fungovat tak, jak se předpokládá (nůž 

bude řezat).

 Kansei – idea, že zkoumání, jak zákazník používá produkt, vede ke zlepšení 

produktu.

 Miryokuteki Hinshitsu – idea, že věci musí mít estetickou kvalitu (vzhled nástroje 

musí přinášet jeho uživateli potěšení i ergonomii).

Tyto společné principy TQM se uplatňují v různých organizacích a různých zemích 

odlišně, vždy v závislosti na jejich sociálních, kulturních, personálních, legislativních, 

technických a dalších podmínkách. TQM prosazuje všeobecné používání základních

principů managementu, uplatnění moderního procesního či na služby orientovaného řízení, 

zapojování vrcholových manažerů formou vedení (leadership), prosazuje angažovanost 

všech pracovníků, silně prosazuje orientaci na zákazníka a kvalitu výrobků a služeb, 

efektivní využívání zdrojů organizace, eliminaci zbytečných nákladů a prosazuje úsilí 

o trvalé zlepšování na základě jasných faktů a ukazatelů. [16]

„TQM je manažerský přístup určený pro organizaci, soustředěný na kvalitu, založený 

na zapojení všech jejích členů a zaměřený na dlouhodobý úspěch dosahovaný 

prostřednictvím uspokojení zákazníka a prospěšnosti pro všechny členy organizace i pro 

společnost.“ (ISO 9000)
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3. METODOLOGIE

3.1. MARKETINGOVÝ VÝZKUM

„Marketingový výzkum je systematické shromažďování a vyhodnocování informací, které 

vedou k pochopení požadavků trhu. Hledá odpovědi na otázky týkající se nákupního 

chování zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy, vnitro a vně podnikové 

činnosti, cen a dalších prvků systému marketingového řízení.“ (STEHLÍK 2003)

Marketingový výzkum není izolovaný obor a nemá zcela jasné hranice. Využívá poznatky 

sociologie, psychologie, statistiky, matematiky, informatiky a dalších vědních disciplín. 

Pojmy výzkum trhu či průzkumy jsou užšími oblastmi, které marketingový výzkum 

zahrnuje. 

Marketingový výzkum je velmi mocný nástroj managementu v konkurenčním boji, ale má 

také některá svá úskalí a specifika, která je nutné brát v úvahu:

 Je mnoho kritických míst, které mohou výsledky výzkumů zkreslit či zcela 

znehodnotit - od koncepce výzkumu, volby špatného vzorku, přes špatné formulace 

otázek, problémy při sběru dat nebo chyby v analýze dat a jejich interpretaci. 

Chyba, která nastane, pak nejen znehodnotí prostředky vložené do výzkumu, 

ale především může způsobit chybné rozhodnutí se závažnými následky.

 V organizacích se provádějí výzkumy, které nemají opodstatnění a pramení 

z historických či majetkových souvislostí podniku než z reálné potřeby 

managementu.

 Často jsou přeceňovány možnosti marketingového výzkumu především z hlediska 

kreativity a inovací.

3.2. MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH

Marketingový výzkum se využívá například pro zkoumání trhu či nabízených 

výrobků/služeb, jejich cen, chování, postojů a motivace zákazníků apod. V tržním 

prostředí, kdy převažuje nabídka nad poptávkou, je nutné neustále zjišťovat, co zákazník 

chce a za jakou cenu je ochoten to koupit, jaké argumenty ho ke koupi mohou přesvědčit 

apod.. 
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„Služba je jakákoli činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně 

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

nemusí být spojena s hmotným produktem.“ (Kotler, Armstrong, Marketing 2004)

3.2.1. VLASTNOSTI SLUŽEB

Vlastnosti služeb mohou ovlivňovat samotnou realizaci marketingového výzkumu. Tyto 

vlastnosti odlišují služby od hmotných produktů a ovlivňují vnímání poskytovaných 

služeb, jak z pohledu zákazníků, tak z pohledu samotného hodnocení. V odborných 

publikacích se můžeme dočíst o čtyřech základních vlastnostech služeb:

Nehmotnost – službu nelze vnímat hmatem, zrakem, čichem ani jiným smyslem. Před 

koupí si jí nelze prohlédnout a jen ve výjimečných případech je možné si ji vyzkoušet.

Z tohoto důvodu se hodně služeb z pohledu spotřebitele těžko hodnotí (ocenit nový účes je 

jednodušší než určit, zda odvedl zubař dobrou práci při čištění chrupu).

Neoddělitelnost – tato vlastnost služby vyjadřuje, že je nemožné oddělit produkci služby 

od její spotřeby. Služba se může uskutečnit pouze v momentě, kdy ji její poskytovatel 

převedl na zákazníka nebo jí učiní zákazníkovým vlastnictvím (lékař neošetří pacienta bez 

jeho účasti). Jsou i případy, kdy je služba nejdříve prodána (nákup vstupenek na kulturní 

akci v předprodeji) a následně až realizována.

Variabilita - většina služeb nemá sériový charakter. Proto je velmi náročná, případně 

i nereálná standardizace služeb. Jedna a ta samá služba, vykonaná stejným zaměstnancem, 

pro stejného zákazníka se může v různých případech a časech lišit (jen vyjímečně přednese 

stejný lektor pokaždé stejnou přednášku).

Okamžitá spotřeba – pro služby je zcela charakteristické, že jejich výroba i spotřeba 

probíhá současně. Služby nelze vyrábět do zásoby ani je skladovat tzn. služba bude využita 

hned nebo bude provždy ztracena (např. místo v dopravním prostředku).
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3.3. PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

Proces marketingového výzkumu můžeme rozdělit do 3 fází: příprava, realizace 

a prezentace výsledků výzkumu.

3.3.1. PŘÍPRAVA VÝZKUMU

Obrázek 5 Proces marketingového výzkumu
[17]Zdroj:http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/marketing-rizeni-msp-komplexni-

analyza/1001663/45239/

3.3.1.1. Specifikace problému a určení potřebných informací

Specifikování výzkumného problému a určení cíle výzkumu je mnohdy nejdůležitějším 

krokem v rámci výzkumu.

Po vyjasnění předmětu výzkumu a určení jaké informace má přinést, je obvykle 

zpracováván plán či projekt výzkumu obsahující všechna podstatná fakta vztahující 

se k danému úkolu. Je zde určen cíl výzkumu, metody, techniky a velikost zkoumaného 

vzorku, způsob zpracování informací a další skutečnosti, potřebné pro řešení problému. 

Nesmí chybět samozřejmě cena a termíny, v nichž budou jednotlivé kroky uskutečněny.

3.3.1.2. Analýza situace

Po definování základního problému je třeba provést analýzu situace v informační oblasti, 

tj. zjistit, které informace jsou důležité k řešení potřeb, jaké z nich jsou dostupné a které je 

potřeba zjišťovat. Rozhodnutí o tom, které zdroje informací využijeme, je tedy další fází 

výzkumu. V podstatě pracujeme s primárními a sekundárními zdroji informací. Mezi 

primární zdroj informací patří vlastní výzkum a jako sekundární zdroje lze využít data 

reklamních agentur, vydavatelstvích, odborných časopisů atd.
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3.3.1.3. Identifikace zdrojů informací

Plán výzkumu by měl být sestaven profesionálně a marketingový manažer by měl mít 

takové znalosti o marketingovém výzkumu, aby byl schopen tento plán posoudit a aby byl 

také schopen výsledky výzkumu správně interpretovat. Marketingový manažer potřebuje 

také, ještě před schválením výzkumu, znát odhad nákladů na jeho realizaci.

Plán výzkumu může zahrnovat sekundární, primární nebo oba druhy informací.

Sekundární informace jsou takové, které již byly shromážděny pro nějaký jiný účel a jsou 

i nadále k dispozici. Výzkumníci obvykle zahajují svůj výzkum tak, že zkoumají 

sekundární informace a to proto, že se chtějí přesvědčit, zda by nebylo možné výzkumný 

problém vyřešit bez pracného a nákladného shromažďování primárních informací.

Sekundární informace jsou výchozím bodem výzkumných prací a jejich nezanedbatelnou 

výhodou jsou nízké náklady a rychlost jejich získávání. Na druhé straně je třeba 

si uvědomit, že potřebné informace nemusí být k dispozici, nebo mohou být poněkud 

zastaralé, nepřesné, neúplné či nespolehlivé. V tomto případě bude muset výzkumník 

přikročit ke sběru primárních informací.

Primární údaje bývají vzhledem k řešenému problému významnější než sekundární a jejich 

sběr je nákladnější. Obvyklý postup při získávání primárních informací začíná předběžným 

dotazováním jednotlivých lidí nebo skupin, s cílem získat rámcovou představu o postojích. 

Na základě těchto informací lze pak sestavit podrobný postup a metody získávání 

primárních informací v terénu.

3.3.1.4. Stanovení metod získávání informací

Rozhodnutí o tom, jakým způsoben primární informace získáme, jaký typ výzkumu 

použijeme, závisí nejen na charakteru problému, který řešíme, ale i na časových 

a finančních možnostech. Jedno z možných členění výzkumu je členění na kvantitativní 

a kvalitativní.

Za základní rozdíl těchto dvou typů výzkumů můžeme považovat to, že kvantitativní 

výzkum zjišťuje především faktické, kvantitativně zjistitelné údaje, u nichž v další fázi 

zkoumá závislosti a vztahy mezi příčinami a následky. Hledá odpověď na otázky typu 

„kolik“. Podstatou kvalitativního výzkumu je analýza vztahů, závislostí a příčin, přímo 

u zkoumané jednotky a jejich zobecnění. Kvalitativní výzkum často hledá podrobné 

odpovědi na otázku „proč“.
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3.3.2. REALIZACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

Jakmile byly marketingovým výzkumem zjištěny a shromážděny potřebné údaje, je dalším 

krokem jejich zpracování a analýza. Pracovníci, kteří provádějí výzkum a zpracování dat, 

zjišťují potřebné statistické veličiny vyjadřující četnosti výskytu, střední hodnoty, míry 

závislosti mezi proměnnými aj.. Tyto informace slouží jako podklad pro rozhodnutí 

managementu o řešení problému, který byl předmětem šetření. Výběr metod analýzy 

zjištěných dat závisí na cíli studie a způsobu získávání údajů.

Existují specifické počítačové programy „statistical packages“, které zpracování informací

zjednodušují. Zároveň je hodnocena reprezentativnost získaných údajů i jejich validita, 

tj. do jaké míry získané údaje opravdu hodnotí to, co hodnotit mají. U kvalitativního 

výzkumu je analyzován každý jednotlivý „případ“, jsou vyhodnocovány použité nepřímé 

psychologické postupy, jde o nalezení příčin, motivů. U kombinovaných metod výzkumu, 

tedy tam, kde jsme použili metody a techniky obou typů výzkumů, je nutné kombinovat 

i vyhodnocovací postupy.

3.3.3. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ [18]

Poslední krok představuje zpracování a prezentace závěrečné zprávy, která musí obsahovat

základní souhrnné informace týkající se:

 předmětu a cílů výzkumu,

 přehled metodických postupů,

 popisu zkoumaného souboru,

 shrnutí základních poznatků výzkumu,

 doporučení pro řešení zkoumaného problému.

Výsledky výzkumu se stávají podkladem pro marketingová rozhodnutí a pro řešení 

problému, který byl předmětem šetření. Závěry výzkumu by měly managementu dát 

informace, které je možné použít na plánování marketingové strategie. A také dát odpověď 

na řadu konkrétních otázek, jako je např. vliv jednotlivých faktorů na prodej výrobků, 

image značky či efektivnost působení propagačního mixu.
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3.4. METODIKA MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI EXTERNÍCH
ZÁKAZNÍKŮ

Shromažďování informací k měření spokojenosti může být aktivní nebo pasivní. Existuje

mnoho zdrojů informací týkajících se zákazníka, a je nutné vytvořit efektivní a účinné 

procesy pro shromažďování, analýzu a využívání těchto informací pro zlepšování 

výkonnosti organizace.

Organizace by měla identifikovat zdroje informací o zákaznících a o konečných 

uživatelích, dostupných v písemné i ústní podobě, a to z interních i externích zdrojů.

Organizace by měla vytvořit a používat zdroje informací o zákazníkovi a má spolupracovat 

se svými zákazníky, aby mohla předvídat budoucí potřeby. Aby organizace efektivně 

a účinně naslouchala „hlasu zákazníka“, má proto plánovat a vytvářet procesy, v nichž se 

má definovat a uplatňovat shromažďování údajů, včetně zdrojů informací, četnosti 

shromažďování a přezkoumání údajů z analýzy.

Definice požadavků

1. Definování, kdo je pro firmu zákazníkem.

2. Definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti:

 oblasti zkoumání – zahrnutí všech oblastí mezi zákazníkem a dodavatelem (proces

plánování, výroby výrobu/služby, reklamace, doplňkové služby,

 znak spokojenosti – na co se budeme ptát, formulace požadavků tak, aby jim 

zákazník rozuměl.

Návrh a tvorba dotazníků

 volba vhodného dotazníku a typu otázek,

 zásady správného dotazování.

Stanovení velikosti výběru a jeho specifikace

 podle úsudku – ze zkušeností,

 statistický výběr – využití teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky,

 podle pohlaví, věku…

Tvorba postupů pro vyhodnocování dat

 rozsah výběru respondentů,

 uvolněné zdroje (nákladnost metody),

 technické možnosti,
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 požadavky na návratnost,

 stupnice vyhodnocování.

Využívání měření spokojenosti jako vstupů pro procesy zlepšování

 systematické zpracování výsledků do tabulek,

 grafické vyjádření,

 hodnocení trendů,

 seznamy přání zákazníků (ne vše je reálné),

 termínový plán pro stanovení nápravných opatření,

 určení odpovědností za plnění úkolů,

 zpětná vazba zákazníkům (sdělení výsledků),

 informování zaměstnanců o výsledcích hodnocení.

3.4.1. DEFINICE POŽADAVKŮ [15]

Požadavky zákazníka by měly obsahovat jeho potřeby a očekávání a měly by být

srozumitelně definovány pro dodavatele. U firmy se zavedenou certifikací se předpokládá, 

že bude firma způsobilá zrealizovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka. 

Požadavky budeme dělit na současné a budoucí, emocionální a racionální, primární 

a sekundární. Podle Dr. Noriaki Kana je možné rozdělit požadavky zákazníka do 3

základních skupin, které ovlivňují spokojenost zákazníků:

 Základní nebo očekávané – je malá skupina požadavků, které když zákazník 

nedostane nebo nevyužije, nedojde ke snížení jeho reálné nespokojenosti.

 Samozřejmosti – je velká skupina požadavků, které plně souvisejí s plněním 

funkcí produktu. Tyto požadavky, které zákazník nepovažuje za nutné sdělovat, 

protože je očekává automaticky, nepřemýšlí o nich až do chvíle, kdy je výrobek 

přestane vykonávat (uspokojovat). Jejich plnění zákazníci ani nevěnují pozornost.

 Nutnosti – tyto požadavky uspokojují (nebo neuspokojují) jeho požadavky v míře 

přímo úměrné svému výskytu.
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3.4.2. NÁVRH A TVORBA DOTAZNÍKU [21]

Dotazník je nejčastěji používanou metodou marketingového výzkumu při sběru primárních 

informací. Při konstruování dotazníků se vychází z úkolů a cílů výzkumu, které byly 

formulovány v programových otázkách výzkumu. V jednotlivých případech formulování 

otázek je potřeba pečlivě uvážit, zda může respondent požadovanou informaci poskytnout

a s jakou přesností a jestli získaná informace bude vhodná pro účely výzkumu. Celý 

výzkumný proces a to i postup tvorby dotazníku můžeme rozdělit na několik fází, které

určují posloupnost jednotlivých úkonů. Tyto fáze jsou:

 Zjišťované informace.

V této fázi je určující cíl daného výzkumu, který nám definuje, na co se budeme 

respondentů ptát. Požadavky na informace nám kvantifikují cíle. Je tedy důležité

vypracovat seznam informací, které je potřeba zjistit k dosažení daných cílů. 

 Volba vhodné metody dotazování.

Při volbě metody dotazování musí každý organizace vycházet ze své vlastní situace 

a dostupnosti jednotlivých metod. Rozdílný bude výběr u společnosti, která je 

vybavena moderními technologiemi a společnosti, které potřebné vybavení chybí. 

Organizace by také měly určit váhy pro jednotlivá kriteria a na základě daných 

preferencí určit nejvýhodnější metodu pro danou společnost. Dotazování lze učinit 

čtyřmi základními technikami viz kapitola 2.2.2. Dotazování.

 Konstrukce otázek v závislosti na požadovaných informacích.

Při formulování otázek v dotazníku je nutno dodržovat určité zásady a brát v úvahu 

dvě hlavní hlediska:

 jakou funkci má daná otázka v dotazníku,

 jakým způsobem položit danou otázku aby přinesla kýženou informaci.

3.4.2.1. Zásady při tvorbě otázek jsou uvedeny níže.

 Používat jednoduchý jazyk, aby otázku pochopili všichni respondenti.

 Používat známý slovník pro daný segment zkoumání (při šetření mezi veřejností 

vynechat odborné výrazy).

 Používat krátké otázky.

 Nepoužívat víceznačná slova, protože některé výrazy si různí respondenti 

můžou vykládat jinak např. obvykle, často, zřídka.

 Vyloučit obtížné a nepříjemné otázky.
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 Podle možných variant odpovědí lze otázky rozlišovat na otevřené a uzavřené.

 Uzavřené otázky.

 Jak otázky, tak i odpovědi jsou standardizované.

 Možnost odpovědí je uvedena v dotazníku.

 Uzavřené otázky mají několik možných typů odpovědí a to dichotomické (ano, 

ne), trichotomické (kde je třetí možnost např. nevím). Posledním typem jsou 

otázky polynomické. 

 Otevřené otázky.

 Lze na ně odpovědět vlastními slovy.

 Často odhalí dosud neznámé skutečnosti.

 Jsou vhodné hlavně v počátcích výzkumu, kdy se snaží výzkumníci poznat 

myšlení spotřebitelů.

 Struktura celého dotazníku.

Při konstruování dotazníků dochází k velkým problémům hlavně v oblasti 

uspořádání otázek. Otázky by měly být seřazeny tak, aby z hlediska respondenta 

tvořily logický celek a měly by být uspořádány v určité posloupnosti. Na úvod 

by měly být otázky, které vzbudí v respondentovi pozornost a ty obtížné nebo 

osobní by měly být kladeny až na závěr.

 Úvodní otázky – by měly zaujmout a získat si důvěru respondenta.

 Filtrační otázky – zjišťují, zda je respondent vhodný pro získání požadovaných 

informací.

 Zahřívací otázky.

 Specifické otázky – otázky týkající se daného problému a zajišťující potřebných 

informací k němu.

 Identifikační otázky – zjišťují identifikaci a charakter respondenta.

 Testování dotazníku (pilotáž).

Vzorek respondentů použitý k testování dotazníku by měl odpovídat respondentům, 

kteří jsou plánováni pro šetření výzkumu. Předběžné testování dotazníku je důležité 

z hlediska prověření správnosti formulace otázky tak, aby je respondenti pochopili. 

A také k hodnocení, zda odpovědi přinesou potřebné informace k daným otázkám. 

Po testování dotazníku se provedou potřebné úpravy a připraví se konečný 

dotazník, který se nakonec použije pro výzkum.
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3.4.3. SPECIFIKACE CÍLOVÉ SKUPINY RESPONDENTŮ A JEJICH VÝBĚR

Plán výběru respondentů vyžaduje tři rozhodnutí:

 Výběrová jednotka: kdo má být pozorován? (specifikace cílové populace, z níž 

se má skládat výběrový soubor respondentů).

 Velikost výběrového souboru: kolik lidí by mělo být pozorováno? 

 Vytváření výběrového souboru: jak by měli být respondenti vybíráni?

3.4.3.1. Specifikace cílového souboru

U výběrového souboru je třeba mít na paměti, že se zde vždy střetávají ekonomické 

a výzkumné zájmy. Základní soubor tvoří obvykle značně rozsáhlá skupina osob. 

Jednotkou šetření se mohou stát a základní soubor tak tvořit například domácnosti, 

instituce, firmy atd.. Soubor, na který hodláme zobecnit výsledky zkoumání, musí být 

identický se souborem, z něhož pořizujeme vzorek. Pro určité postupy při výběru 

zkoumaného souboru je nutné mít kompletní seznam, registr, databázi či mapu všech 

jednotek v základním souboru.

3.4.3.2. Stanovení velikosti výběru

Při přípravě každého marketingového výzkumu a terénního sběru dat je nutno řešit rozsah 

výběrového souboru. Velký vliv na to mají i ekonomické možnosti organizace, ale také 

délka trvání zamýšleného šetření. Důležité je, stanovit si, co by vynaložené prostředky 

měly přinést za informace pro organizaci, jelikož poddimenzovaný výběr nepřinese 

očekávané efekty a naddimenzovaný spotřebuje příliš mnoho prostředků. Je známo, že čím 

více respondentů je dotazováno, tím by měly být výsledky spolehlivější. Není však nutné 

zahrnout do výběrového souboru celou nebo podstatnou část cílové populace. [8]

Lze provést výběr respondentů, označovaný jako „vzorkování zákazníků“. Vzorkováním 

zákazníků se rozumí proces výběru určitého počtu respondentů z celého známého výběru 

zákazníků tak, aby byly garantovány tímto výběrem takové výsledky, jaké by přineslo 

zkoumání celého souboru zákazníků. Proto je nutné garantovat tzv. reprezentativnost 

vzorku, tj. schopnost tohoto výběru reprodukovat s požadovanou spolehlivostí názory 

celého souboru všech zákazníků. [6]

Metoda Census je založena na faktu, že velikost výběru (vzorku) je rovna velikosti 

souboru. Praktická aplikace této metody znamená, že míru spokojenosti zjišťujeme 

u všech zákazníků organizace. Je zde pochopitelně garantována nejvyšší úroveň 

spolehlivosti dat.
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Úsudková metoda je typicky empirickou metodou, protože vychází ze zkušenosti lidí, 

kteří se vzorkováním zákazníků zabývají - velikost a složení výběru (vzorku) tak závisí 

čistě na vůli a rozhodnutí těchto lidí, kteří logicky mohou dbát na proporcionální 

zastoupení jednotlivých skupin zákazníků (např. mužů a žen) ve vzorku. Podstatnou 

nevýhodou je však to, že výsledky lze jen těžko chápat jako plně spolehlivé 

a reprezentativní, tj. zobecnitelné na celý soubor zákazníků. 

Statisticko-pravděpodobnostní metody vzorkování vycházejí z poznatků teorie 

pravděpodobnosti a matematické statistiky. V porovnání s úsudkovou metodou má 

statistické vzorkování tyto hlavní znaky [6]:

 používá se výhradně náhodného výběru respondentů ze souboru zákazníků,

 je možné statisticky určit vyhovující velikost výběru (vzorku),

 je možné definovat pravděpodobnost toho, že vybraný vzorek reprezentuje celý 

soubor zákazníků,

 data získaná na vzorku se dají spolehlivě zevšeobecnit na celý soubor zákazníků.

Obecně však platí, že velikost vzorku zákazníků můžeme určit jako funkci tří proměnných:

 stupně spolehlivosti, 

 přípustné chyby výběru,

 směrodatné odchylky měřené veličiny (zde míry spokojenosti zákazníků).

Stupeň spolehlivosti je charakteristika, která definuje úroveň shody údajů získaných 

na výběru (vzorku) zákazníků s údaji, které by byly získány na celém souboru.

Přípustná chyba odráží požadovaný stupeň přesnosti stanovení míry spokojenosti 

zákazníků na určeném vzorku. Je to vlastně výběrová chyba na určeném stupni 

spolehlivosti. Také velikost přípustné chyby je určena předem zadáním.

Směrodatná odchylka patří obecně k charakteristikám variability výsledků měření 

vzhledem k průměru naměřených hodnot. 

3.4.3.3. Postupy pro výběr respondentů

Pro výběr respondentů můžeme využít následující postupy.

Slepý odhad:

 provádí se na základě intuice, výběr je prováděn řešitelem projektu, nejméně 

spolehlivý a přesný.
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Statistický přístup:

 pravděpodobnostní práce s náhodně vytvořeným souborem, každá jednotka má 

nenulovou pravděpodobnost, že bude vybrána do vzorku.

Kvótní výběr:

 záměrný, nenáhodný, nepravděpodobnostní,

 nejčastější technika vybírání,

 základní ideou je vytvoření miniatury základního souboru, která kopíruje jeho 

rozhodující strukturu, tj. je třeba vybrat několik výběrových (kvótních) znaků a  

výběrový soubor vytvořit  tak, aby byl reprezentativní podle těchto znaků,

 v rámci kvótních skupin existuje vůle při vybírání, což může být příčinou chyby.

Výběr na základě úsudku a dosažitelnosti:

 výběr respondentů na základě očekávané reprezentativnosti jejich názorů,

 velikost souboru je dána subjektivně zkušeností,

 nebo na základě tradice - tradičně se za dostatečně velký soubor považuje 1000 

respondentů.

Nákladový přístup

 založeno na kalkulaci nákladů na dosažení a dotázání jednoho respondenta,

 do nákladů se obvykle započítává i časový limit,

 tento přístup nerespektuje základní souvislosti výzkumu.

Nepravděpodobnostní výběry jsou usnadňovány použitím pomůcek. Tyto pomůcky 

vycházejí z kumulované zkušenosti opakovaných šetření a zpracování údajů. Tyto 

pomůcky mohou mít formu tabulek, které shrnují vztah mezi velikostí celého souboru 

a vzorku při předpokládaném rozsahu třídění údajů.

3.4.4. VÝBĚR METODY SBĚRU DAT

Určení vhodné metody sběru dat je dalším důležitým bodem měření spokojenosti 

zákazníka. Závisí přitom zejména na:

 rozsahu výběru respondentů,

 uvolněných zdrojích pro měření spokojenosti zákazníků

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

 požadavcích na návratnost dotazníků.
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Nejčastěji používané jsou tyto metody sběru dat o spokojenosti zákazníků:

 pomocí telefonu,

 pomocí klasické či elektronické pošty, 

 využitím Internetu,

 osobními rozhovory se zákazníky,

 metodou, kdy zákazníci mají možnost reagovat na dotazníky při východech 

z obchodních center (po poskytnutí služby apod.).

Mezi tradiční metody sběru dat patří zasílání dotazníků poštou, kdy dochází pouze 

k nepřímému styku se zákazníkem. Hlavní výhodou metody jsou nízké náklady na sběr 

dat. Tato přednost se však vytrácí, pokud nám záleží na skutečně objektivních výsledcích 

měření spokojenosti. Zákazník nemusí správně odpovědět, např. proto, že mu nejsou 

některé otázky zcela srozumitelné, ale často nemá motivaci odpovědět vůbec. Návratnost 

vyplněných dotazníků je obecně velmi nízká, většinou kolísá mezi 7 až 50 % a je zřejmé, 

že výrazně ovlivňuje i skutečnou hodnotu přípustné chyby a stupně spolehlivosti údajů. 

Rozhodne-li se organizace použít dotazníkovou metodu, musí současně řešit i otázku, jak 

zaručit, aby získala zpět skutečný počet vyplněných dotazníků, které byly odeslány. 

Moderní metodou je využití elektronické pošty. I když jde rovněž o metodu nepřímého 

styku se zákazníkem, první zkušenosti ukazují podstatně větší odezvu ze strany zákazníků, 

než u klasické poštovní dotazníkové metody. V našich podmínkách, kdy jsou na Internet 

napojeny už prakticky všechny organizace, lze tuto metodu využít zejména při sběru dat 

od průmyslových zákazníků.

Někde mezi metodami přímého a nepřímého styku stojí využití telefonického sběru dat. Je 

to poměrně rozšířená metoda zpětné vazby, u které není výjimkou až 80 % odezva 

zákazníků. A navíc může tazatel upřesnit otázky, kterým respondent zcela neporozumí.

Nejspolehlivější, ale i nejnákladnější metodou sběru dat jsou přímo vedená interview 

se zákazníky. Tazatelé, kteří prošli speciálním výcvikem, pracují s dotazníky přímo 

v terénu, což zabezpečuje prakticky 100% odezvu. Náklady vložené do interview se tak 

vracejí ve formě spolehlivých dat získaných od skutečně reprezentativního vzorku 

zákazníků.

Jakákoliv metoda sběru dat vyžaduje, aby organizace, která chce podobné informace 

získat, měla dostatečné informace o zákaznících, včetně jejich telefonních čísel,
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e- mailových adres apod. Zároveň je však nutné garantovat i ochranu všech těchto údajů v 

databázích.

3.4.5. VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ [6]

Existuje mnoho způsobů, jak mohou být data o spokojenosti zákazníků vyhodnocena. 

Je nutné si uvědomit, že jednotlivé znaky vnímají zákazníci s určitou důležitostí a také je 

třeba sledovat trendy ve vývoji jejich spokojenosti. Vyhodnocení dat může probíhat 

následovně:

 nasazení vhodných statistických nástrojů (viz statistické příručky)

Hortvitz-Thomsonův odhad:

(3)

kde:   N…je velikost základního souboru, z něhož se vybírá

n …je počet respondentů, velikost vzorku

iy …je hodnota odpovědi v i –té jednotce z vybraného vzorku

s …. vybraný vzorek
 často používaný je výpočet indexu spokojenosti (kvantifikace míry spokojenosti, 

vypočítané údaje lze dále statisticky vyhodnocovat např. v závislosti na čase – je 

možné rozeznat trendy ve vývoji spokojenosti zákazníků),

 využití dotazníků s Likertovou škálou (5 stupňů) – není možné pouze vyhodnotit 

spokojenost či nespokojenost zákazníků. Pro srozumitelnost výsledků je nutné

u každého znaku spokojenosti vypočítat výběrový (aritmetický) průměr a 

směrodatnou odchylku (a to i pro jednotlivé požadavky zákazníků). Vyhodnocením 

otázek souhrnného typu můžeme získat i údaje o záměrech jednotlivých skupin 

zákazníků, které lze členit dle jejich reálné míry spokojenosti.

3.4.6. VYUŽITÍ ZÍSKANÝCH DAT

Výsledky z procesů monitorování a měření spokojenosti zákazníků jsou určující pro vývoj 

podniku. Výstupy z těchto procesů by měly směřovat ke zlepšování všech procesů 

v podniku a určovat jeho další rozvoj. Jakákoliv negativní změna ve vývoji indexu 

spokojenosti by měla být brána jako varovný signál před možnými ekonomickými 

problémy a donutit organizace ke zajištění účinných projektů zlepšování. Zvyšování míry 

spokojenosti externích i interních zákazníků je nejdůležitějším předpokladem zachování 

jejich loajality, tj. dosahování dlouhodobé ekonomické úspěšnosti. [6]
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4. MARKETINGOVÝ VÝZKUM SPOKOJENOSTI 

ZÁKAZNÍKA GEODIS CALBERSON S.R.O.

První část této kapitoly je věnována profilu společnosti Geodis Calberson s.r.o.. Uvádí 

historii firmy, největší zákazníky či organizační strukturu společnosti. Stěžejní část této 

kapitoly tvoří popis a vyhodnocení výzkumu spokojenosti zákazníků. Pro tento výzkum 

byla využita dotazníková metoda. V kapitole je také popsán postup při sestavování 

dotazníku, a výběru skupiny respondentů. Následuje vyhodnocení otázek s Likertovým 

formátem. Na základě tohoto vyhodnocení a osobních zkušeností byla navržena taková 

opatření, která by zvýšila spokojenost zákazníků.

4.1. PROFIL SPOLEČNOSTI GEODIS 

Geodis je globálním dodavatelem kompletního servisu v oblasti logistiky se schopností 

zvládnout celkový proces dodavatelského řetězce. Přináší komplexní řešení svým 

zákazníkům z jakéhokoliv odvětví. Garantuje nejlepší technické a softwarové vybavení, 

což by mělo napomáhat k maximální spokojenosti zákazníka. Společnost se snaží být vždy 

co nejblíže ke svým zákazníkům a díky tomuto přístupu dokáže dokonale porozumět jejich 

přáním a potřebám.

Základním mottem společnosti je: „ Naši zákazníci jsou pro nás nejvyšší prioritou.“

V roce 2009 měla společnost obrat přes 6,1 miliard Eur. Společnost má globální účast na 

všech důležitých trzích s obchodními jednotkami ve 120 zemích světa. Nyní zaměstnává 

kolem 26 700 zaměstnanci na všech pěti kontinentech.
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Obrázek 6  Geodis Calberson ve světě
Zdroj: interní materiály firmy

Produktové portfolio Geodisu je velmi rozsáhlé a jeho služby využívají různá průmyslová 

odvětví např. automobilový průmysl, hi-tech multimedia, zdravotnictví, strojírenství, 

FMCG a luxusní zboží.

Společnost vlastní systém, jak řídit spokojenost svých zákazníků. Sdružuje zkušenosti 

a podniká speciální kroky, které je nutné uskutečnit k maximální spokojenosti všech 

zákazníků. Je to speciálně vyvinutý a organizovaný systém přístupu ke společnostem. 

V tomto systému operují vyškolení pracovníci v oblasti přepravy a skladování.

Do produktového portfolia společnosti patří:

Sběrné zásilky a expres dodávky balíčků (tuzemská a mezinárodní doprava)

Skladování, řízení zásob, přidaná hodnota pro zákazníka

Celovozové/částečné náklady
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Mezikontinentální (letecká a námořní přeprava)

Nejmodernější technické a softwarové vybavení

Distribuční síť společnosti garantuje včasnost a úplnost dodávky, a to díky non stop relaci 

v rámci všech společností Geodis po celém světě. Geodis vyvíjí specifické procesy, 

garantuje kvalitu poskytovaného servisu a neustále zlepšuje fungování své distribuční sítě.

Obrázek 7 Evropská síť partnerů
Zdroj: interní materiály firmy
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4.2. GEODIS CALBERSON  S.R.O. A HISTORICKÉ MILNÍKY 
SPOLEČNOSTI

Firma GEODIS Calberson s.r.o. je výhradním zástupcem pro Českou republiku společnosti 

GEODIS Calberson GE, která patří mezi největší spediční společnosti ve Francii a má 

pobočky po celé Evropě. 

Historické milníky firmy Geodis Calberson s.r.o.:

 1991  - otevření reprezentativní kanceláře v Praze,

 1993  - založení spol.s r.o.,

 1995  - rozšíření aktivit – zasilatelství, celní deklarace, přesun z Prahy do Příbrami,

 1996  - zahájení přepravy sběrných zásilek – Lyon a Paříž,

 2002  - ISO 9001 Certifikace (Quality management),

 2003  - stavba nové centrály v Příbrami (kanceláře & cross dock),

 2005  - Geodis se stává exkluzivním vlastníkem společnosti,

 2006  - rozšíření prostor & otevření nového logistického skladu (1200 m2),

 2007  - úspěšný start logistických aktivit,

    2008  - nový název společnosti – Geodis Calberson s.r.o..

Obrázek 8  Geodis Calberson s.r.o. v ČR
Zdroj: interní materiály firmy

Mezi činnosti Geodis Calberson s.r.o. patří:
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Mezinárodní doprava

 celovozové zásilky + částečné nakládky,

 kamiony plachtové i chladící vybavené ADR, export i import hlavně do Francie, 

ale rovněž do Španělska, Itálie, Beneluxu, Německa a Velké Británie,

 importy exporty po celé Evropě,

 objednávka 24 hodin předem,

 potvrzení objednávky do 1 hodiny,

 Track & Trace (informační systém Colli – software na přepravu, POD na 

webových stránkách, reporting dle přání zákazníka),

 pravidelné rozvozy po ČR a SR.

Sběrné zásilky:

 pravidelné sběrné linky mezi Francií, Beneluxem, Itálií, Španělskem a Českou 

republikou.

Skladování v temperovaném skladu

Skladování, veřejný celní sklad

 skladová kapacita 2400 m2,

 WMS – řízený sklad, příjem a výdej zboží na bázi skenování čárových kódů, 

skladování v regálech,

 etiketování, skladování v teplotně kontrolovaných podmínkách, ADR,

 skladování, manipulace, balení, třídění, rozvoz zásilek ke konečným zákazníkům,

 skladování ve veřejném celním skladu včetně potřebné evidence a celního 

odbavení.

Deklarace intrastat, celní deklarace

 deklarace intrastat,

 kompletní celní odbavení včetně zajištění celního dluhu.

Tuzemská doprava

 svozy, rozvozy, distribuce zásilek.

Letecká přeprava

 air cargo - letiště Praha-Ruzyně,

 importy/exporty,
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 konsolidace zásilek, express zásilky, AOG servis, clení zásilek, Door to Door 

servis.

Námořní přeprava

 sea cargo - letiště Praha-Ruzyně,

 celé i částečné kontejnery (popř. kusové zásilky),

 importy/exporty,

 konsolidace zásilek, express zásilky, AOG servis, clení zásilek, Door to Door servis.

Organizační struktura společnosti

Příbramská pobočka Geodis Calberson s.r.o. má 19 zaměstnanců, v čele společnosti stojí 

ředitel pan Ing. Ladislav Lukeš. Další pracoviště se nachází v Olomouci a Praze.

Obrázek 9 Organizační struktura společnosti Geodis Calberson s.r.o.
Zdroj: interní materiály firmy
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Společnost Geodis Calberson s.r.o. má přibližně 389 stálých zákazníků. Zde jsou uvedeni 

nejvýznamnější zákazníci společnosti a služby, které odebírají.

Packard Bell - exporty z ČR do celé Evropy, importy do ČR. Cross docking – příjem, 

kontrola, rozvozy po ČR.

Pfizer - kompletní servis v oblasti logistiky, příjem, skladování, kompletace objednávek, 

výdej a rozvozy po ČR.

Iveco Czech Republic, a.s. - importy z Itálie, tuzemská přeprava, cross docking – příjem, 

kontrola, výdej.

Elit, spol. s r.o. - importy z Francie, Beneluxu, Itálie, exporty do Polska, cross docking –

příjem, kontrola, rozvozy po ČR, etiketování a balení výrobků.

Alstom - importy z Francie, cross docking – příjem, kontrola, výdej.

Ugitech - importy ocelových svitků z Francie - příjem, kontrola, skladování, výdej.

Bontaz - export/import Francie, cross docking – příjem, kontrola, výdej.

Faurecia - export/import, cross docking – příjem, kontrola, výdej.

TRW Autoelektronika - importy z Francie.

Cooper Standard Automotive - import z Francie, cross docking – příjem, kontrola, výdej.
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4.3. MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ GEODIS CALBERSON 
S.R.O.

4.3.1. DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU A CÍLE VÝZKUMU

Problémem Geodis Calberson s.r.o. je rostoucí konkurence na trhu a s tím související 

problém udržení si stálého zákazníka a získání zákazníků nových. Pro úspěšnost 

marketingového výzkumu je velmi důležité stanovení plánu výzkumu. Jednotlivé kroky 

plánu marketingového výzkumu jsou popsané níže v diplomové práci. Cílem výzkumu 

bylo zjistit u zákazníků společnosti Geodis Calberson s.r.o. údaje o spokojenosti s kvalitou 

poskytovaných služeb.

Nejdůležitější částí měření spokojenosti je samotné vyhodnocení výzkumu a návrhy

na zlepšení procesu zjišťování spokojenosti zákazníků a zlepšení služeb společnosti

pro zákazníky.

4.3.2. INFORMAČNÍ VSTUPY

Informace o problému spokojenosti zákazníků jsem hledal v odborné literatuře na 

internetu, a to ve všech dostupných sekundárních zdrojích s touto tématikou. Významným 

zdrojem byly také neformální rozhovory se zaměstnanci společnosti a veškerá 

dokumentace samotné společnosti Geodis Calberson s.r.o..

Tyto informace nebyly dostačující pro samotné řešení daného problému a proto je nutné 

získat primární informace pomocí vlastního výzkumu spokojenosti zákazníků.

4.3.3. ČASOVÝ ROZVRH VÝZKUMU

Měření spokojenosti zákazníků probíhalo v těchto časových fázích:

1. Příprava dotazníku 5.9. – 15.9.2011.

2. Konzultace s vedením podniku a vedoucím diplomové práce 17.9. – 21.9.2011.

3. Vlastní výzkum – sběr informací 23.9 - 23.10.2011.

4. Zpracování a analýza informací.

5. Prezentace výsledků a doporučení.

4.3.4. DOTAZNÍK

Pro zjištění spokojenosti zákazníků jsem využil metodu dotazování. Tato metoda se při 

hodnocení spokojenosti zákazníků používá nejčastěji. Velkou výhodou dotazování je 

možnost získání velkého množství informací o respondentovi a poznání jeho znalostí, 

názorů, přání a potřeb.
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Vytvořil jsem dotazník, který byl zaslán respondentům poštou. Dotazník byl zpracován 

pomocí programu MS Word a byl zaměřen na zjišťování jednotlivých názorů a postojů 

respondentů. Dotazník také nabídl prostor pro písemné vyjádření názorů zákazníků.

V dotazníku byly použity především uzavřené otázky. Možnosti odpovědí byly vyjádřeny 

škálováním na pětistupňové Likertově hodnotící stupnici, kdy byla použita slovní 

vyjádření (velmi spokojen, spokojen, spíše nespokojen, nespokojen a nevyužíváme).

4.3.5. STANOVENÍ VELIKOSTI A SPECIFIKACE VZORKU RESPONDENTŮ

Služeb společnosti Geodis Calberson s.r.o. v roce 2010 využilo 389 zákazníků. Z tohoto 

počtu také vycházelo měření spokojenosti zákazníků. Zákazníci byli rozděleni do tří skupin 

dle obratu na malé (obrat 0 - 500 000 Kč), střední (obrat 500 000 – 5 mil. Kč) a velké 

firmy (obrat 5 – 20 mil. Kč). Kompletní seznam zákazníků je uveden v Tabulce 6, která je 

zařazena v Příloze 1.

Přehled s rozdělením zákazníků Geodis Calberson s.r.o. je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1 Přehled rozdělení zákazníků Geodis Calberson s.r.o.
Rozdělení firem dle obratu Počet firem Počet firem v %

Malé 246 63,3

Střední 95 24,4

Velké 48 12,3

Celkem 289 100

Zdroj: vlastní výzkum

Pro výběr respondentů byl použit oblastní proporcionální kvótní výběr, jehož smyslem 

bylo zajištění shodné struktury výběru se základním vzorkem zákazníků. Tento výběr 

poskytl kvalitní úsudky o zákaznících společnosti. Samotná volba jednotky neproběhla

úplně náhodně, neboť o ní rozhodl kvótní znak (v tomto případě obrat) a v neposlední řadě 

subjektivně rozhodla realizující osoba (tazatel) výběru. Byl zvolen počet respondentů, a to

30 zákazníků, který svým rozložením odpovídá základnímu souboru zákazníků 

společnosti. Z celkového počtu 389 se 30 firem rovná 8 % z celkového počtu. Tento 

vzorek byl vybrán náhodně a to tak, že byla vybrána každá 12. firma z vytvořeného pořadí 

zákazníků dle obratu.
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Tabulka 2  Rozdělení respondentů marketingového výzkumu
Rozdělení firem dle 

obratu

Počet firem Počet firem v % Počet firem výběru 

respondentů

Malé 246 63,3 19

Střední 95 24,4 7

Velké 48 12,3 4

Celkem 389 100 30

Zdroj: vlastní výzkum

Následující tabulka představuje konkrétní respondenty, kteří byli vybráni měření 

spokojenosti zákazníků společnosti Geodis Calberson s.r.o.

Tabulka 3  Výpis respondentů pro měření spokojenosti

Zákazník - malý Zákazník - střední Zákazník - velký

Eurogalant s. r. o. Schindler CZ a.s. AHI Carrier CZ s.r.o.

Geodis Calberson Slovensko MOPLAST s.r.o. McBride, spol. s r. o.

INK & MEDIA s. r. o. L´OREAL Česká republika s.r.o. PRO.MED CS Praha a.s.

KOSTELECKÉ UZENINY a.s. Dipall BONTAZ CENTRE CZ s.r.o.

Schenker JADE GROUP s.r.o.

PRINTEK - NACHTMAN LEGRAND s.r.o.

Ing. Jiří Bednář - IKA FTA,spol.s.r.o.

Cargo Prague, spol. s.r.o.

International Metal Plast spol. s r.o.

ABA Factory

SAFT FERAK, a. s.

Proxima 3000 s.r.o.

CP-service, a.s.

Geodis Wilson France

Mecalp CZ s.r.o.

BOSAL ČR spol. s.r.o.

Provence Nature, s.r.o.

Power - Energo s.r.o.

POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY,a.s.

Zdroj: vlastní výzkum



4.4. VYHODNOCENÍ 
ZÁKAZNÍKŮ

V této části práce jsou popsány

součástí této kapitoly, jsou uvedeny v

zaneseny do programu Microsoft Excel, který je vhodným nástrojem pro následnou 

interpretaci a zobrazení závěrů pomocí

dotazníku přinesla zjištění, na jejichž základě 

variant odpovědí, dále střední hodnoty (průměr, modus medián) a variabilitu

kolísají varianty kolem středu 

následující grafy a tabulky jsou vytvořeny autorem práce.

4.4.1. ANALÝZA IDENTIFIKAČN

Analýza identifikačních otázek pomůže podniku lépe si uvědomit, kdo jsou jeho zákazníci. 

Zjišťované údaje se týkají velikosti a specifikace kapitálu společností, doby působnosti 

společností na trhu, samotné doby spolupráce respondentů s

a četnost využívání služeb společnosti.

Analýza kapitálu respondentů

73 % ze všech dotazovaných

nejpočetněji zastoupená skupina. Dále jsou zastoupeni zákazníci se zahraničním kapitálem

a to 21 %. Skupina s převážně zahraničním kapitálem

Graf 1 Analýza kapitálu r

Zdroj: vlastní výzkum
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VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT SPOKOJENOSTI 

jsou popsány výsledky z vyplněných dotazníků. Výsledky, které nejsou 

součástí této kapitoly, jsou uvedeny v přílohách práce. Odpovědi respondentů byly 

zaneseny do programu Microsoft Excel, který je vhodným nástrojem pro následnou 

interpretaci a zobrazení závěrů pomocí grafů a tabulek. Analýza údajů jednotlivých otázek 

dotazníku přinesla zjištění, na jejichž základě bylo možné zjistit četnost jednotlivých 

ále střední hodnoty (průměr, modus medián) a variabilitu

kolísají varianty kolem středu (směrodatná odchylka, mezikvartilové rozpětí). 

následující grafy a tabulky jsou vytvořeny autorem práce.

ANALÝZA IDENTIFIKAČNÍCH OTÁZEK

Analýza identifikačních otázek pomůže podniku lépe si uvědomit, kdo jsou jeho zákazníci. 

ají velikosti a specifikace kapitálu společností, doby působnosti 

společností na trhu, samotné doby spolupráce respondentů s Geodis Calberson s.r.o. 

četnost využívání služeb společnosti.

Analýza kapitálu respondentů

% ze všech dotazovaných společností má český kapitál. Z grafu lze vyčíst, že je to 

nejpočetněji zastoupená skupina. Dále jsou zastoupeni zákazníci se zahraničním kapitálem

převážně zahraničním kapitálem má 5% zastoupení

Analýza kapitálu respondentů

převážně zahraniční převážně 
zahraniční

13%
20%

ENOSTI 

Výsledky, které nejsou 

přílohách práce. Odpovědi respondentů byly 

zaneseny do programu Microsoft Excel, který je vhodným nástrojem pro následnou 

Analýza údajů jednotlivých otázek 

zjistit četnost jednotlivých 

ále střední hodnoty (průměr, modus medián) a variabilitu, s jakou 

mezikvartilové rozpětí). Veškeré 

Analýza identifikačních otázek pomůže podniku lépe si uvědomit, kdo jsou jeho zákazníci. 

ají velikosti a specifikace kapitálu společností, doby působnosti 

Geodis Calberson s.r.o. 

grafu lze vyčíst, že je to 

nejpočetněji zastoupená skupina. Dále jsou zastoupeni zákazníci se zahraničním kapitálem,

má 5% zastoupení.



Analýza působnosti respondentů na trhu

Cílem této analýzy bylo zjistit, jak dlouho působí zákazníci na trhu. Bylo zjištěno, že méně 

než jeden rok nepůsobí na trhu ani jeden ze zákazníků. 21% zákazníků působí na trhu 

méně než 5 let a stejný počet 21% respondentů do 10 let. Z

nejpočetnější skupina zákazníků

57 % respondentů.

Graf 2 Analýza působnosti respondentů na t

Zdroj: vlastní výzkum

Analýza spolupráce respondentů se společností Geodis calberson s.r.o.

Dalším údajem, který jsem získával

a společností Geodis Calberson s.r.o..

dotázaných spolupracuje s

a jen 3% respondentů uvedlo, že spolupracují se společností více jak 10 let.

Graf 3 Analýza spolupráce respondentů se společností Geodis C

Zdroj: vlastní výzkum
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Analýza působnosti respondentů na trhu

Cílem této analýzy bylo zjistit, jak dlouho působí zákazníci na trhu. Bylo zjištěno, že méně 

než jeden rok nepůsobí na trhu ani jeden ze zákazníků. 21% zákazníků působí na trhu 

méně než 5 let a stejný počet 21% respondentů do 10 let. Z analýzy vyplynulo, že 

zákazníků, působí na trhu více jak 10 let. V této skupině se objevilo

Analýza působnosti respondentů na trhu

Analýza spolupráce respondentů se společností Geodis calberson s.r.o.

Dalším údajem, který jsem získával, byla délka trvání spolupráce mezi respondenty 

společností Geodis Calberson s.r.o.. Z Grafu 3 lze vyčíst, že nejvíce

dotázaných spolupracuje s Geodisem do 10 let, délku spolupráce do 5 let uvedlo 37 % 

3% respondentů uvedlo, že spolupracují se společností více jak 10 let.

Analýza spolupráce respondentů se společností Geodis Calberson s.r.o.

do 5 let do 10 let více

17%

27%

57%

do 5 let do 10 let více

37%

60%

3%

Cílem této analýzy bylo zjistit, jak dlouho působí zákazníci na trhu. Bylo zjištěno, že méně 

než jeden rok nepůsobí na trhu ani jeden ze zákazníků. 21% zákazníků působí na trhu 

analýzy vyplynulo, že 

této skupině se objevilo

Analýza spolupráce respondentů se společností Geodis calberson s.r.o.

byla délka trvání spolupráce mezi respondenty 

lze vyčíst, že nejvíce, a to 60 % 

Geodisem do 10 let, délku spolupráce do 5 let uvedlo 37 % 

3% respondentů uvedlo, že spolupracují se společností více jak 10 let.

alberson s.r.o.



Analýza využívání služeb společnosti Geodis Calberson s.r.o.

Poslední otázka v této kategorii se týkala zjištění četnosti využívání služeb společnosti 

oslovenými respondenty. Největší podíl

několikrát měsíčně. Oproti tomu pouhých 13 % nepravidelně. Několikrát týdně využije 

služeb společnosti celých 30 % dotázaných a denně nevy

Graf 4 Analýza využívání služeb společnosti Geodis Calberson s.r.o.

Zdroj: vlastní výzkum

4.4.2. ANALÝZA POŘADÍ DŮLEŽ

Jedním z cílů měření spokojenosti

odpovídají čtyřem hlavním částem dotazníku a tím 

Úkolem respondentů bylo přiřadit čísla od 1 do 4 ke každému prvk

nejdůležitější a 4 nejméně důležité kritérium

Tabulka 4 Pořadí důležitosti kritérií

Pořadí Kritérium

1. Proces poskytování služeb

2. Zaměstnanci

3. Cena

4. Nabídka služeb

Zdroj: vlastní výzkum

Určení pořadí kritérií nebylo vůbec jednoduché, 

všechny prvky jsou pro respondenty důležité. A také z

jednotlivými kritérii velké rozdíly.
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Analýza využívání služeb společnosti Geodis Calberson s.r.o.

této kategorii se týkala zjištění četnosti využívání služeb společnosti 

oslovenými respondenty. Největší podíl, a to 57 % respondentů využívá služby společnosti 

proti tomu pouhých 13 % nepravidelně. Několikrát týdně využije 

služeb společnosti celých 30 % dotázaných a denně nevyužívá služeb společnosti nikdo.

a využívání služeb společnosti Geodis Calberson s.r.o.

ANALÝZA POŘADÍ DŮLEŽITOSTI KRITÉRIÍ

měření spokojenosti bylo určení pořadí důležitosti základních kritérií, která

yřem hlavním částem dotazníku a tím určit oblast, která potřebuje zlepšit. 

kolem respondentů bylo přiřadit čísla od 1 do 4 ke každému prvk

nejméně důležité kritérium.

Pořadí důležitosti kritérií

Kritérium
Procentuální vyjádření
(maximální četnost u 
jednotlivých kritérií)

Proces poskytování služeb 25%

Zaměstnanci 31%

19%

Nabídka služeb 25%

rčení pořadí kritérií nebylo vůbec jednoduché, protože výsledné zjištění bylo takové, 

všechny prvky jsou pro respondenty důležité. A také z tohoto důvodu nejsou mezi 

jednotlivými kritérii velké rozdíly.

30%

57%

13%

této kategorii se týkala zjištění četnosti využívání služeb společnosti 

a to 57 % respondentů využívá služby společnosti 

proti tomu pouhých 13 % nepravidelně. Několikrát týdně využije 

užívá služeb společnosti nikdo.

a využívání služeb společnosti Geodis Calberson s.r.o.

tosti základních kritérií, která

určit oblast, která potřebuje zlepšit. 

kolem respondentů bylo přiřadit čísla od 1 do 4 ke každému prvku, kdy 1 byla 

protože výsledné zjištění bylo takové, že 

tohoto důvodu nejsou mezi 



Nejdůležitějším kritériem pro respondenty je proces poskyt

25 %. Na druhém místě se 

se zaměstnanci. Jako třetím kritériem byla s

se shodou 25 % byla nabídka služeb.

4.4.3. ANALÝZA SPOKOJENOSTI

Z předchozího určení důležitosti kritérií vyplývá, že kvalita poskytovaných služeb je 

nejdůležitějším prvkem pro zákazníky. A z

jednotlivými otázkami týkajících se spokojenosti zákazníků s

Spokojenost s dodržováním termínů

První otázka byla směřována k

velmi důležité kritérium, protože každý zá

místě. Z grafu můžeme vyčíst

termínů spokojena či velmi spokojena 

nespokojeni. Všichni dotázaní zákazníci využívají přepravní službu společnosti. 

Graf 5 Spokojenost s dodržováním

Zdroj: vlastní výzkum

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2

23%

67%

míra spokojenosti

50

Nejdůležitějším kritériem pro respondenty je proces poskytování služeb a to pro celých 

Na druhém místě se shodli respondenti z 31 % a označili tak spolupráci 

zaměstnanci. Jako třetím kritériem byla s 19 % označena cena. A na posledním místě 

shodou 25 % byla nabídka služeb.

ANALÝZA SPOKOJENOSTI S PROCESEM POSKYTOVANÝ

předchozího určení důležitosti kritérií vyplývá, že kvalita poskytovaných služeb je 

nejdůležitějším prvkem pro zákazníky. A z tohoto důvodu se budu v

jednotlivými otázkami týkajících se spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami.

dodržováním termínů

směřována k dodržování smluvených termínů při přepravě zboží. Je to 

velmi důležité kritérium, protože každý zákazník si přeje mít své zboží v

místě. Z grafu můžeme vyčíst, že téměř většina zákazníků tj. 90 % je s

či velmi spokojena a pouze 10 % zákazníků uvedlo

nespokojeni. Všichni dotázaní zákazníci využívají přepravní službu společnosti. 

Spokojenost s dodržováním termínů

3 4 5

10%

0% 0%

míra spokojenosti

ování služeb a to pro celých 

1 % a označili tak spolupráci 

a cena. A na posledním místě 

PROCESEM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

předchozího určení důležitosti kritérií vyplývá, že kvalita poskytovaných služeb je 

tohoto důvodu se budu v této části zabývat 

poskytovanými službami.

dodržování smluvených termínů při přepravě zboží. Je to 

kazník si přeje mít své zboží včas a na správném 

a zákazníků tj. 90 % je s dodržováním 

10 % zákazníků uvedlo, že jsou spíše 

nespokojeni. Všichni dotázaní zákazníci využívají přepravní službu společnosti. 



Spokojenost s řešením neshod a problémů

Odpovědi na otázku související s

velice uspokojivé. Nespokojeno je

bylo s řešením neshod velmi spokojeno a celých 60 % zákazníků 

problém už museli řešit všichni dotázaní

Graf 6 Spokojenost s řešením problémů a neshod

Zdroj: vlastní výzkum

Spokojenost s informacemi od

V případě poskytování informací od dispečerů

a 27 % velmi spokojena. Opět však můžeme vidět

spíše nespokojeno s poskytovanými informacemi.

Graf 7 Spokojenost s informacemi dispečerů o průběhu přepravy

Zdroj: vlastní výzkum
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řešením neshod a problémů

Odpovědi na otázku související s rychlostí a kvalitou řešení problémů zákazníků jsou 

uspokojivé. Nespokojeno je 17 % zákazníků. Podobný počet, a to 23 % 

neshod velmi spokojeno a celých 60 % zákazníků spíše spokojeno. Nějaký 

už museli řešit všichni dotázaní zákazníci.

Spokojenost s řešením problémů a neshod

informacemi od dispečerů o průběhu přepravy

případě poskytování informací od dispečerů je většina zákazníků spokojena

% velmi spokojena. Opět však můžeme vidět i nespokojené zákazníky, kdy 13

poskytovanými informacemi.

Spokojenost s informacemi dispečerů o průběhu přepravy

3 4 5

17%

0% 0%

míra spokojenosti

3 4 5

13%

0% 0%

míra spokojenosti

rychlostí a kvalitou řešení problémů zákazníků jsou opět 

a to 23 % dotázaných 

spíše spokojeno. Nějaký 

je většina zákazníků spokojena-60 % 

i nespokojené zákazníky, kdy 13 % je 



Spokojenost s kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson s.r.o.

Prostředí společnosti je nejen důležité

dobře, taky aby podávali kvalitní pracovní výkony, ale stejnou měrou je důležité i pro 

zákazníky, kteří navštíví společnost přímo v

sídlo společnosti nenavštívilo

73 % zákazníků je s prostředím společnosti spokojeno

dotázaných.

Graf 8 Spokojenost s kvalitou prostředí společnosti

Zdroj: vlastní výzkum

Spokojenost s kvalitou a nabídkou vozidel

Výsledky této otázky byly jednoznačné, když celých 73 % respondentů

spokojeno a zbylých 27 % velmi spokojeno s

Mezikvartilové rozpětí je 1

odchylka je 0,69, což lze brát za velmi dobrý výsledek.

Graf 9 Spokojenost s kvalitou a nabídkou vozidel společnosti

Zdroj: vlastní výzkum
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kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson s.r.o.

Prostředí společnosti je nejen důležité pro zaměstnance společnosti, kteří se zde musí 

podávali kvalitní pracovní výkony, ale stejnou měrou je důležité i pro 

zákazníky, kteří navštíví společnost přímo v jejím sídle. Téměř 30 % respondentů nikdy 

sídlo společnosti nenavštívilo, a proto nemohlo ani hodnotit kvality pros

prostředím společnosti spokojeno z toho je velmi spokojeno 33 % 

Spokojenost s kvalitou prostředí společnosti

kvalitou a nabídkou vozidel

y této otázky byly jednoznačné, když celých 73 % respondentů

spokojeno a zbylých 27 % velmi spokojeno s kvalitou a nabídkou vozidel společnosti. 

Mezikvartilové rozpětí je 1, přičemž modus je na úrovni 2 a výběrová

, což lze brát za velmi dobrý výsledek.

Spokojenost s kvalitou a nabídkou vozidel společnosti
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27%
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0% 0% 0%
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kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson s.r.o.

pro zaměstnance společnosti, kteří se zde musí cítit 

podávali kvalitní pracovní výkony, ale stejnou měrou je důležité i pro 

30 % respondentů nikdy 

a proto nemohlo ani hodnotit kvality prostředí. Zbylých 

toho je velmi spokojeno 33 % 

y této otázky byly jednoznačné, když celých 73 % respondentů uvedlo, že je 

kvalitou a nabídkou vozidel společnosti. 

, přičemž modus je na úrovni 2 a výběrová směrodatná 



4.4.4. ANALÝZA SPOKOJENOSTI
SPOLEČNOSTI

Kontakt se zákazníkem je velmi důležitý, a

zaměstnanců, jejich profesionalita a dosažitelnost 

Spokojenost s odbornou úrovní zaměstnanců, s

dostupností byla označena jako velmi dob

přesahující 80 %.

Vysokou spokojenost potvrzují i vypočtené charakteristiky. Nejčastější vybranou odpovědí 

ve všech případech byla mír spokojenosti 1=velmi spokojen nebo 2=spokojen. Výběrový 

průměr se pohybuje v rozmezí 1,33 do 1,8, což značí 

výpočetní charakteristiky lze najít u každé otázky a to v

4.4.5. ANALÝZA SPOKOJENOSTI
SPOLEČNOSTI

Ať se zdá, že cena je v dnešní době nejdůležitějším kritériem 

se umístila až na třetím místě. V

a to spokojen nebo nespokojen a následně je pomocí Hortvitz

vyjádřena možná odpověď celého vzorku zákazníků.

Spokojenost s cenou skladování

První otázka týkající se ceny byla

vyčíst z Grafu 10, z dotázaných respondentů bylo nespokojeno 34 % a spokojenost 

vyjádřilo zbylých 66 % zákazníků.

Graf 10 Spokojenost s cenou skladování

Zdroj: vlastní výzkum

34%
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ANALÝZA SPOKOJENOSTI SPOLUPRÁCE SE ZAMĚST

Kontakt se zákazníkem je velmi důležitý, a nejen proto bylo samotnými zákazníky 

zaměstnanců, jejich profesionalita a dosažitelnost v hodnocení kritérií na druhém místě.

odbornou úrovní zaměstnanců, s jejich přístupem a profesionalitou a také 

dostupností byla označena jako velmi dobrá. Ve všech otázkách byla míra spokojenosti 

Vysokou spokojenost potvrzují i vypočtené charakteristiky. Nejčastější vybranou odpovědí 

ve všech případech byla mír spokojenosti 1=velmi spokojen nebo 2=spokojen. Výběrový 

rozmezí 1,33 do 1,8, což značí také velmi dobré výsledky

výpočetní charakteristiky lze najít u každé otázky a to v příloze 4.

ANALÝZA SPOKOJENOSTI S CENOU JEDNOTLIVÝCH S

dnešní době nejdůležitějším kritériem u 19 % zákazníků společnosti 

se umístila až na třetím místě. V této části jsou odpovědi spojeny pouze do dvou kritérií 

to spokojen nebo nespokojen a následně je pomocí Hortvitz-Thomsonova odhadu 

vyjádřena možná odpověď celého vzorku zákazníků.

cenou skladování

První otázka týkající se ceny byla zaměřena na spokojenost s cenou skladování. Jak lze 

dotázaných respondentů bylo nespokojeno 34 % a spokojenost 

vyjádřilo zbylých 66 % zákazníků.

Spokojenost s cenou skladování

66%
spokojen

nespokojen

SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNANCI 

samotnými zákazníky chování 

hodnocení kritérií na druhém místě.

jejich přístupem a profesionalitou a také 

rá. Ve všech otázkách byla míra spokojenosti 

Vysokou spokojenost potvrzují i vypočtené charakteristiky. Nejčastější vybranou odpovědí 

ve všech případech byla mír spokojenosti 1=velmi spokojen nebo 2=spokojen. Výběrový 

velmi dobré výsledky. Tyto 

CENOU JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB 

u 19 % zákazníků společnosti 

této části jsou odpovědi spojeny pouze do dvou kritérií 

Thomsonova odhadu 

u skladování. Jak lze 

dotázaných respondentů bylo nespokojeno 34 % a spokojenost 



Hortvitz-Thomsonův odhad:

kde:   N…je velikost základního souboru, z

n …je počet respondentů, velikost vzorku

iy …je hodnota odpovědi v

s …. vybraný vzorek

Pro získání představy, jak by odpovídalo všech 389 respondentů, jsem použil vzorec pro 

Hortvitz-Thomsonův odhad. 

Výstupem bylo zjištění, že 

spokojeno a zbylých 128 vyjádřilo svojí nespokojenost.

Spokojenost s cenou přepravy

Nejdůležitější službou, kterou sp

mě zajímala spokojenost respondentů s

a to 70 % z nich. Zbylých 30 % je s

Graf 11 Spokojenost s cenou přepravy

Zdroj: vlastní výzkum
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Thomsonův odhad:

základního souboru, z něhož se vybírá

n …je počet respondentů, velikost vzorku
hodnota odpovědi v i –té jednotce z vybraného vzorku

Pro získání představy, jak by odpovídalo všech 389 respondentů, jsem použil vzorec pro 

Thomsonův odhad. iy nabývalo hodnoty 1 (spokojenost) nebo 0 (nespokojenost)

Výstupem bylo zjištění, že celých 259 zákazníků je se současnou cenou skladování 

vyjádřilo svojí nespokojenost.

cenou přepravy

Nejdůležitější službou, kterou společnost poskytuje, je jednoznačně přeprava zboží

mě zajímala spokojenost respondentů s její cenou. Z velké části jsou zákazníci spokojeni

nich. Zbylých 30 % je s cenou přepravy nespokojeno.

Spokojenost s cenou přepravy

70%
spokojen

nespokojen

259

(3)

Pro získání představy, jak by odpovídalo všech 389 respondentů, jsem použil vzorec pro 

ojenost) nebo 0 (nespokojenost)

celých 259 zákazníků je se současnou cenou skladování 

olečnost poskytuje, je jednoznačně přeprava zboží, a proto 

velké části jsou zákazníci spokojeni,



Hortvitz-Thomsonův odhad:

3,27221*
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Pro získání představy jak by odpovídalo všech 389 respondentů, jsem

pro Hortvitz-Thomsonův odhad. Výstup

přepravy více či méně nespokojeno

Spokojenost s celními službami, intrastat

Další a poslední otázkou týkající se ceny je otázka spokojenosti s

případně intrastatu. Vyhodnocení lze vidět na Grafu 12. I u této otázky 

Hortvitz-Thomsonův odhad pro představu, jak by odpověděl celý soubor zákazníků 

společnosti Geodis Calberson s.r.o..

Graf 12 Spokojenost s celními službami, intrastat

Zdroj: vlastní výzkum
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Thomsonův odhad:

272

tavy jak by odpovídalo všech 389 respondentů, jsem

Thomsonův odhad. Výstupem bylo zjištění, že 117 respondentů 

přepravy více či méně nespokojeno a zbylých 272 se s cenou spokojilo.

celními službami, intrastat

Další a poslední otázkou týkající se ceny je otázka spokojenosti s cenou celních služeb 

. Vyhodnocení lze vidět na Grafu 12. I u této otázky 

Thomsonův odhad pro představu, jak by odpověděl celý soubor zákazníků 

společnosti Geodis Calberson s.r.o..

Spokojenost s celními službami, intrastat

Thomsonův odhad:

311

je nespokojeno s cenou za celní služby poskytovaných

a zbylých 311 zákazníků je s cenou spokojeno.

80%

spokojen

nespokojen

i zde použil vzorec 

spondentů je s cenou 

cenou celních služeb 

. Vyhodnocení lze vidět na Grafu 12. I u této otázky byl spočítán

Thomsonův odhad pro představu, jak by odpověděl celý soubor zákazníků 

užby poskytovaných Geodisem 



4.4.6. ANALÝZA SPOKOJENOSTI

Z určení důležitosti vyplývá, že nabídka služeb je pro zákazníky až na čtvrtém místě, ale 

i přesto je to velmi důležité kritérium. 

spokojenosti s poskytovanými službami.

Spokojenost s nabídkou poskytovaných služeb

Tato otázka se zabývá spokojeností s

i jejich kvalitou, která jsou vel

vyčíst, že velmi spokojeno je 33 % zákazníků a 67 

nabízených služeb je pro zákazníky plně dostačující.

Graf 13 Spokojenost s nabídkou poskytovaných služeb

Zdroj: vlastní výzkum

Spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb

Další a velmi důležitou otázkou je otázka týkající se kvality poskytovaných služeb. Téměř 

83 % zákazníků je s kvalitou služeb velmi či spíše spokojeno a pouze 5 respondentů je 

spíše nespokojeno.

Výběrový průměr se rovná hodnotě 1,83 a modus, jako nejčastě

Výběrová směrodatná odchylka je 

podobné.
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ANALÝZA SPOKOJENOSTI S POSKYTOVANÝMI SLUŽBA

určení důležitosti vyplývá, že nabídka služeb je pro zákazníky až na čtvrtém místě, ale 

přesto je to velmi důležité kritérium. Tato část je věnována tedy otázkám týkajících

poskytovanými službami.

nabídkou poskytovaných služeb

Tato otázka se zabývá spokojeností s rozsahem nabízených služeb a s

jsou velmi důležitým prvkem pro zákazníka. Z daných odpovědí lze 

vyčíst, že velmi spokojeno je 33 % zákazníků a 67 % je spokojeno. To znamená, že škála 

nabízených služeb je pro zákazníky plně dostačující.

Spokojenost s nabídkou poskytovaných služeb

kvalitou poskytovaných služeb

Další a velmi důležitou otázkou je otázka týkající se kvality poskytovaných služeb. Téměř 

kvalitou služeb velmi či spíše spokojeno a pouze 5 respondentů je 

Výběrový průměr se rovná hodnotě 1,83 a modus, jako nejčastější varianta odpovědí je 2. 

Výběrová směrodatná odchylka je 0,69, což znamená, že jsou si odpovědi navzájem velmi 
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určení důležitosti vyplývá, že nabídka služeb je pro zákazníky až na čtvrtém místě, ale 

Tato část je věnována tedy otázkám týkajících se 

rozsahem nabízených služeb a s tím související 

daných odpovědí lze 

% je spokojeno. To znamená, že škála 

Další a velmi důležitou otázkou je otázka týkající se kvality poskytovaných služeb. Téměř 

kvalitou služeb velmi či spíše spokojeno a pouze 5 respondentů je 

jší varianta odpovědí je 2. 

jsou si odpovědi navzájem velmi 



Graf 14 Spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb

Zdroj: vlastní výzkum

Spokojenost s jednotlivými 

Tuto službu využívá pouze 

nespokojeno, zbylých 50 % zákazníků je s

23 % a spíše spokojeno 27 %

Graf 15 Spokojenost s jednotlivými službami 

Zdroj: vlastní výzkum

Spokojenost s jednotlivými službami 

Přepravu využívají všichni zákazníci společnosti. Z

stěžejní službě dává společnost velmi záležet, proto

6 % dotázaných. Celých 57 % respondentů je spíše spokojeno a 37 % zákazníků je velmi 

spokojeno. 
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Spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb

jednotlivými službami - skladování

Tuto službu využívá pouze 60 % dotázaných respondentů a z nich je pouz

50 % zákazníků je s touto službou spokojeno, když velmi spokojeno 

23 % a spíše spokojeno 27 %.

kojenost s jednotlivými službami - skladování

jednotlivými službami - přeprava

všichni zákazníci společnosti. Z odpovědí lze vyčíst, že si na této 

stěžejní službě dává společnost velmi záležet, protože nespokojeno s přepravou je pouze 

% dotázaných. Celých 57 % respondentů je spíše spokojeno a 37 % zákazníků je velmi 
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nich je pouze 10 % spíše 

, když velmi spokojeno 

odpovědí lze vyčíst, že si na této 

přepravou je pouze 

% dotázaných. Celých 57 % respondentů je spíše spokojeno a 37 % zákazníků je velmi 



Graf 16 Spokojenost s jednotlivými službami 

Zdroj: vlastní výzkum

Spokojenost s jednotlivými službami 

Tato otázka je zaměřena na nabídku celních služeb případně Intrastat

odpovědělo, že tuto službu nevyužívá. Oproti tomu zbylých 50 % je spokojeno

% velmi spokojeno.

Graf 17 Spokojenost s jednotlivými službami 

Zdroj: vlastní výzkum
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Spokojenost s jednotlivými službami – přeprava

jednotlivými službami – celní služby, intrastat

na nabídku celních služeb případně Intrastat

odpovědělo, že tuto službu nevyužívá. Oproti tomu zbylých 50 % je spokojeno

Spokojenost s jednotlivými službami - celní služby, intrastat
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na nabídku celních služeb případně Intrastat. 50 % zákazníků 

odpovědělo, že tuto službu nevyužívá. Oproti tomu zbylých 50 % je spokojeno, z toho 13 

celní služby, intrastat



4.4.7. ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ

Zjišťování výsledků není jedinou funkcí analýzy dotazní

a zjištění závislostí. V této části bylo snah

dotázaných společností a 

společnosti Geodis Calberson s.r.o..

Závislost četnosti spolupráce na velikosti dotazované společnosti

Z následujícího grafu můžeme

služeb Geodis nejčastěji několi

500 tisíc až 5 miliónů Kč využívá služby Geodis Calberson s.r.o. několikrát měsíčně. 

Důležité je i zjištění, že denně nevyužívá služby žádná společnost a za zmínku stojí 

rovnoměrné rozložení využívání služeb u velkých společností mezi několikrát týdně 

a několikrát měsíčně. 

Graf 18 Četnost spolupráce na velikosti dotazované společnosti

Zdroj: vlastní výzkum
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ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ

Zjišťování výsledků není jedinou funkcí analýzy dotazníku, důležité je také srovnávání

této části bylo snahou najít závislosti především mezi 

dotázaných společností a dlouhodobostí spolupráce, či četností

společnosti Geodis Calberson s.r.o..

spolupráce na velikosti dotazované společnosti

následujícího grafu můžeme vysledovat, že společnosti jakékoliv

nejčastěji několikrát měsíčně. Zajímavé je, že nejvíce společností s

500 tisíc až 5 miliónů Kč využívá služby Geodis Calberson s.r.o. několikrát měsíčně. 

, že denně nevyužívá služby žádná společnost a za zmínku stojí 

rovnoměrné rozložení využívání služeb u velkých společností mezi několikrát týdně 

Četnost spolupráce na velikosti dotazované společnosti

Malá

Střední

Velká

ku, důležité je také srovnávání

ou najít závislosti především mezi velikostí 

využívání služeb 

velikosti využívají 

že nejvíce společností s obratem 

500 tisíc až 5 miliónů Kč využívá služby Geodis Calberson s.r.o. několikrát měsíčně. 

, že denně nevyužívá služby žádná společnost a za zmínku stojí 

rovnoměrné rozložení využívání služeb u velkých společností mezi několikrát týdně 



Závislost dlouhodobosti spolupráce na velikosti společnosti

Závislost spolupráce na velikosti společnosti zcela jistě ovlivňuje spokojenost zákazníků 

se službami. Na Grafu 19

firmy, a to do 10 i více let

deseti let, to znamená, že začátek spolupráce byl navázán nejdříve v

společnost získala certifikát kvality ISO 9001. Dá se předpokládat, že příliv středních 

firem, byl způsoben stavbou nové centrály a skladu v

se společností spolupracují malé firmy, což může být způsobeno velkou konkurencí 

v rámci malých firem na českém trhu.

Graf 19 Závislost dlouhodobosti spolupráce na velikosti společnosti

Zdroj: vlastní výzkum

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

méně 
než 1 rok

do 5 let do 10 let

60

Závislost dlouhodobosti spolupráce na velikosti společnosti

Závislost spolupráce na velikosti společnosti zcela jistě ovlivňuje spokojenost zákazníků 

19 můžeme vidět, že se společností nejdéle spolupracují velké 

to do 10 i více let. Téměř většina středních firem spolupracuje se společností do 

ti let, to znamená, že začátek spolupráce byl navázán nejdříve v

rtifikát kvality ISO 9001. Dá se předpokládat, že příliv středních 

firem, byl způsoben stavbou nové centrály a skladu v Příbrami v roce 2003. Nejkratší dobu 

se společností spolupracují malé firmy, což může být způsobeno velkou konkurencí 

em na českém trhu.

Závislost dlouhodobosti spolupráce na velikosti společnosti

do 10 let více

Malá 

Střední

Velá

Závislost spolupráce na velikosti společnosti zcela jistě ovlivňuje spokojenost zákazníků 

můžeme vidět, že se společností nejdéle spolupracují velké 

polupracuje se společností do 

ti let, to znamená, že začátek spolupráce byl navázán nejdříve v roce 2002, kdy 

rtifikát kvality ISO 9001. Dá se předpokládat, že příliv středních 

roce 2003. Nejkratší dobu 

se společností spolupracují malé firmy, což může být způsobeno velkou konkurencí 
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4.5. VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A 
NAVRHOVANÁ DOPORUČENÍ

Předchozí kapitola objasnila a přiblížila analýzu získaných informací měření spokojenosti 

zákazníků se službami společnosti, určila pořadí důležitosti kritérií pro zákazníky a také 

odhalila slabé stránky, na kterých by společnost měla zapracovat. Výstupem šetření jsou 

následující doporučení, která by měla nastínit společnosti, jak by se dala zvýšit úroveň 

spokojenosti stávajících i nových zákazníků.

Úvodem by mělo být zmíněno pořadí důležitosti vybraných prvků marketingového mixu 

pro zákazníky. Určení pořadí pomohou firmě určit oblasti, na které by se měla více 

zaměřit, které vyžadují zlepšení a zvýšení kvality. Mezi jednotlivými prvky byly velmi 

nepatrné rozdíly, a proto je nutné věnovat se všem vybraným prvkům, protože pro 

zákazníky vykazují velmi vysokou důležitost. Získané pořadí důležitosti bylo následující:

jako první proces poskytování služeb, poté zaměstnanci a dále potom cena a nabídka 

služeb.

4.5.1. MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Proces měření spokojenosti zákazníků společnost provádí každoročně a to tak, že zašle 

poštou jednoduchý dotazník v papírové podobě vybraným velkým zákazníkům. Dosud 

detailní hodnocení spokojenosti neprobíhalo.

Dle mého návrhu byl tento rok zaslán upravený dotazník, jak v papírové, tak 

i v elektronické podobě, aby bylo dokázáno, že tímto způsobem dosáhne společnost vyšší 

a rychlejší návratnosti dotazníků. Elektronické formuláře se také lépe zpracovávají 

a vyhodnocují. Jelikož firma zasílala dotazníky pouze velkým společnostem, byl navržen 

náhodný výběr zákazníků, který obsáhl celkový vzorek současných zákazníků.

4.5.2. PROCES POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Z marketingového šetření vyplynulo, že kvalita a proces poskytovaných služeb je pro 

zákazníky nejdůležitějším prvkem. Jak bylo zjištěno, zákazníci jsou velmi spokojeni 

s dodržováním termínů přepravy a s tím souvisejícími informacemi o průběhu přepravy. 

Projevili dost vysokou spokojenost s řešením problémů a neshod, navzdory tomu, že 

většina zákazníků musela nějaký problém řešit.

Doporučení pro společnost jsou následující: minimalizovat výběr nových dopravců (riziko 

nekvalitně provedené přepravy, výše ceny) a využívat více služeb stálých dopravců, jelikož 

spokojenost s touto službou je nejdůležitější z ekonomického hlediska pro společnost. Dále 
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je třeba udržet kvalitu průběhu přeprav a zajistit dodržování termínu vykládky na vysoké 

úrovni. Také by společnost měla zvýšit informovanost o službě Track & Trace, kterou

využívá velmi málo zákazníků. Díky této službě by zákazníci mohli sledovat, kde se jejich 

zboží právě nachází.

4.5.3. ZAMĚSTNANCI

Respondenti u otázek týkajících spokojenosti s profesionalitou, poskytováním informací, 

přístupem a spoluprací zaměstnanců se zákazníky vybrali jako odpovědi nejčastěji velmi 

spokojen či spokojen a míra spokojenosti byla vždy okolo 80 %.

Doporučení pro zvýšení spokojenosti se zaměstnanci by mohly být následující: poskytnout 

zaměstnancům školení pro styk se zákazníkem, toto opatření by mohlo vést ke zvýšení 

spokojenosti stávajících i nových zákazníků. Dále zvýšit motivaci zaměstnanců, 

popř. zavedení motivačního systému, který by byl vyhodnocován čtvrtletně. A hodnocená 

kritéria by mohla být: počet včasných vykládek, počet řešených neshod a problémů, 

získání nových zákazníků. I díky motivačnímu systému by se mohla zvýšit spolupráce 

mezi jednotlivými pracovišti i zaměstnanci, kteří by si vyměňovali informace o místech 

nakládek/vykládek zboží. Dále využili těchto informací pro další nakládku/vykládku a tím 

docílili snižování nákladů (vzájemné využití auta, která mají najatá a neobjednávat nová).

4.5.4. CENA

Naopak výsledky týkající se spokojenosti s cenou už nejsou tak uspokojivé. Nespokojenost 

zákazníků byla zaznamenána u ceny skladování, přepravy i celních služeb. S jistotou lze 

tvrdit, že zákazníci asi nikdy nebudou zcela spokojeni s výší ceny, vždy budou chtít platit 

méně, pokud to bude možné. Pro společnost je však dobré, že téměř 70 % vyjádřilo 

spokojenost s cenou ve srovnání s kvalitou služeb.

U většiny případů se v možnosti připomínek objevilo, že by firma mohla uskutečnit určité 

slevové akce či množstevní slevu. Co se týče cenového zvýhodnění, společnost by mohla 

založit věrnostní program či kartu zákazníka, kdy po dosažení určitého počtu kilometrů 

s jejich dopravci, by zákazníci dosáhli na bonus ve formě slevy na příští cestu. Stálým 

zákazníkům by spíše než slevové akce mohla společnost nabídnout menší služby zdarma, 

jako např. uskladnění dovezených výrobků ve skladu společnosti na krátký čas, zdarma 

provedené proclení zboží u velkých zakázek ze zemí mimo EU.
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4.5.5. NABÍDKA SLUŽEB

Výsledky související s nabídkou a kvalitou služeb byly velmi uspokojivé. Nabídka služeb 

je konkurenční výhodou Geodis Caberson s.r.o. a vysoká míra spokojenosti jen toto mínění 

potvrzuje. Částečné varování může být u spokojenosti se skladováním a využitím celních 

služeb, kde u obou otázek odpovědělo přes 30 % zákazníků - nevyužíváme. Což 

v důsledku může znamenat, že o dané služby nemají zájem, ale také o nich mohou být 

nedostatečně informováni. Proto je třeba zapracovat na informovanosti o nabídce služeb, 

využívat více internet a dále sledovat trendy v oblasti dopravy, tak aby nebyli zaskočeni 

konkurencí.
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5. ZÁVĚR

Cílem mé diplomové práce bylo především změřit spokojenost zákazníků se společností 

Geodis Calberson s.r.o. a s jejími produkty a službami. Na základě šetření vyhodnotit 

výsledky průzkumu a zjistit nedostatky, které spokojenost zákazníků ovlivňují. Dále potom 

vypracování doporučení směřující ke zvýšení spokojenosti se společností a jejími 

službami.

Jelikož se organizace musí stále více zaměřovat na zákazníka, je také velmi důležité 

si určit, kdo je zákazník společnosti a jaké jsou jeho požadavky. Je kladen důraz na 

získávání správných informací o zákaznících, jejich efektivní zpracování a následné 

využití pro zvýšení spokojenosti samotných zákazníků. Všeobecná tvrzení nás ujišťují, že 

spokojený zákazník je k firmě loajální a představuje stabilní tržby. Naopak ten 

nespokojený šíří o společnosti negativní informace a může znamenat pro společnost ztrátu, 

nejen tím, že přejde ke konkurenci. Z tohoto hlediska je velmi důležité provádět pravidelná 

měření spokojenosti zákazníků, jejichž následná analýza a vyhodnocení mohou poukázat 

na doporučení, která při jejich realizaci mohou zvýšit kvalitu poskytovaných produktů 

a služeb.

Ke splnění daných cílů práce bylo nutné podrobně prostudovat problematiku služeb, 

marketingového výzkumu a spokojenosti zákazníka. Dále bylo nutné věnovat pozornost 

i moderním trendům v řízení zejména CRM a TQM. Tato témata se objevila v teoretické

části diplomové práce, kde jsem se také zabýval možnostmi měření a vyhodnocení 

spokojenosti zákazníků.

Vlastní šetření jsem uskutečnil pomocí dotazníkového šetření. Zjišťoval jsem od zákazníků 

údaje o tom, jak jsou spokojeni s poskytovanými službami a také s celkovým chodem 

společnosti. Předmětem šetření bylo získat informace týkajících se cen jednotlivých služeb 

a také identifikovat přání a očekávání zákazníka. Získání podkladů pro zlepšení a zvýšení 

spokojenosti s nabízenými produkty a službami společnosti.  

Výsledky výzkumu ukázaly, že zákazníci jsou převážně s produkty a službami, které 

společnost nabízí, spokojeni. Přesto je zde několik oblastí, kde je možnost se zlepšovat. Co 

se týče servisu a poskytování služeb, tak v této oblasti by si měla firma udržet stávající 

kvality a s tím i vysokou míru spokojenosti zákazníků a tržní stabilitu společnosti. Služby 

jsou dnes jedním z nejdůležitějších nástrojů odlišení nabídky a zákazníci se často rozhodují 
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nejen na základě jejich kvality, ale také podle rozsahu nabízených služeb. Nabídka 

kvalitního servisu a služeb přináší firmě velkou konkurenční výhodu. Lze říci, že 

spokojenost zákazníků je také závislá především na zaměstnancích, kteří přijdou 

se zákazníkem do přímého styku. 

Na závěr můžeme konstatovat, že měření spokojenosti zákazníků je důležitou součástí pro 

správné řízení chodu společnosti a určování strategie společnosti. Nelze zaostat za

konkurencí. Je důležité neustále sledovat nové trendy a umět reagovat na potřeby 

zákazníků. Dále potom nezapomenout, že ve světě služeb stále platí známé pořekadlo:

„ Náš zákazník, Náš pán.“
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8. PŘÍLOHY

Příloha 1 Seznam zákazníků

Tabulka 5  Seznam zákazníků Společnossti Geodis Calberson s.r.o.
Zákazník - malý Zákazník - střední Zákazník - velký

Geodis Zust Ambrosseti - Bologna GEODIS WILSON UK LTD GEODIS Calberson Polska Sp.z o.o.

Carrier Refrigeration Operation 
Czech Republic s.r.o.

CALBERSON ALSACE KLAHOS spol. s.r.o.

Geodis Calberson s.r.o. TRANSFORWARDING, a.s. ALTRA COLIN

Clarion Congress Hotel Prague Calberson Europe Rhone-Alpes S.V.O.S. s.r.o.

Eurogate International Faurecia Exhaust Systems s.r.o Bazény Desjoyaux

EUROLAND GLOBAL 
LOGOSICS

AL INVEST Břidličná, a.s. GEODIS BM FOISSIN

Geodis Wilson Colombia Ltda. Ing. Milan Kubík Geodis Wilson Denmark A/S

geodis solutions Eurovia CS, a.s. ROVER s.r.o.

CALBERSON   EUROPE IdF 
PNII (ZAC PARIS NORD II)

BERNIS LIMOGES / 87 
EXPRESS

Geodis Wilson Australia Pty Ltd

VOM s.r.o. Telifrais chez Andros CALBERSON EUROPE NORD 
Lomme

Allstar Trading, s.r.o GEODIS WILSON CHILE 
LTDA

HEPPNER

Eurogalant s. r. o. Schindler CZ a.s. AHI Carrier CZ s.r.o.

Tonersystem s.r.o. Geodis Wilson Singapore Pte 
Ltd

Pfizer, spol. s r.o.

ZüST AMBROSETTI Magnum Parket. a. s. GIRAUD NORD Reims

Thierry Delhomme Ing.Vladimír Rožánek DUSOLIER CHOLET

Skeldo s.r.o. Geodis Overseas Pvt Ltd (India) J.M. KAPA, s.r.o.

Geodis Züst Ambrosetti Mantova 
S.p.A.

BPK spol. s.r.o. Changhong Europe Electric, s. r. o.

IMI NORGREN CZ SOKOFLOK s.r.o. Geodis Wilson UK LTD

Oldřich Marek NPK Europe Mfg s.r.o. Calberson Paris Europe

PRAGOLAB s.r.o. ARDAM ELECTROLUX ZÜST AMBROSETTI

Panax FCS, s.r.o. Mystic Skates s.r.o. Geodis Wilson Netherlands BV

KLAMAP Geodis Wilson Mexico,S.A. de 
C.V.

L'OREAL Česká republika s.r.o.

Jan Semorád Calberson Rhone-Alpes Geodis Wilson Germany Gmbh & Co 
Kg

Geodis Calberson Slovensko MOPLAST s.r.o. McBride, spol. s r. o.

CHRISTIAN FASHION s.r.o. CARRIER Transicold ČR s.r.o. AUTOBENEX s.r.o.

Medpos s.r.o. COOPER STANDARD 
AUTOMOTIVE

GEODIS WILSON DENMARK A/S

SECURIDEV CZ, spol. s.r.o. Geodis Wilson New Zealand 
Ltd.

DUSOLIER ANGERS / 49 EXPRESS

SAPPI CLOQUET MILL DSV QUINN PLASTICS NV

LHL s.r.o. CALBERSON LOIRET -
BLOIS

Carrier Transicold Industries

PEGATRON Czech, s.r.o. W.E. Deane Europe B.V. Tarkett France

BST PLUS s.r.o. Milupa Comercial, S.A. STEELCASE SA

Zemědělská technika Beroun, a. s. AKIRA Europe SAS Geodis Wilson Korea Ltd.

Joi International s.r.o. ALIA SYSTEM s. r. o. CALBERSON LE MANS / 72 
EXPRESS
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Faurecia Automotive Czech 
Republic s.r.o.

CHEMO S.A. Lugano Branch Biomerieux SA

VESTCONT T-T-A-M- MAROC GEODIS CALBERSON - GE

INK & MEDIA s. r. o. L´OREAL Česká republika s.r.o. PRO.MED CS Praha a.s.

Zákazník - malý Zákazník - střední Zákazník - velký

SISGEO s.r.l. Prysmian Kablo s.r.o. GIRAUD NORD TEMPLEMARS

DUSOLIER NIORT DPC SYSTEMS s.r.o. GEODIS CALBERSON G.E.

Jan Stejskal Sky Freight Forwarders Inc. Geodis Wilson Shanghai Ltd.

Věra Fryčová - Viviene Photos Forwarding Ltd. ARJOWIGGINS, s. r. o.

Prestige and collections int. Geodis Wilson France Calberson GE Mulhouse

L'Oreal Nederland b.v. BRIXIA ZüST STEELCASE WERNDL AG

Dušan Trávníček - LOJZO Dusolier Calberson / Rochefort 
office

CALBERSON EUROPE Rhone-
Alpes

Dana Pavlů-Ekozeme.cz ELIT CZ,spol. s r.o. TARKETT SOMMER 
LUXEMBOURG S.A.

Oldřich Marek Geodis Wilson Canada Ltd. Geodis BM Provence - Sourges

Geodis Overseas PVT LTD Geodis Wilson Qatar L.L.C. ZÜST  AMBROSETTI S.p.A.

Deman 91, spol. s.r.o. (obchod 
Comtessa)

Geodis Wilson Chile Ltda BRIDGESTONE EUROPE NV/SA

KOSTELECKÉ UZENINY a.s. Dipall BONTAZ CENTRE CZ s.r.o.

ABAToys s.r.o. MASAFAT INTERNATIONAL 
S.A.L. OFFSHORE

Cosmetique Active International Marsy

Calberson - Geodis Sud Ouest Tonak a.s.

GEODIS Calberson s.r.o. Geodis Wilson USA,Inc.

Vojenský opravárenský podnik ACI s.r.o.

Pilecký s.r.o. Chronology s.r.o.

BLUE RABBIT Geodis Wilson Sweden AB

TREMCO ILLBRUCK Export DYNEX TECHNOLOGIES, spol. 
s r.o.

Geodis Wilson USA, Inc. Calberson Le Havre/ France 
Express

Ing. Radka Březíková Geodis Calberson Hungaria Kft

Renolit Czech, s.r.o. GEODIS BM GERMANY GMBH

Schenker JADE GROUP s.r.o.

Geodis Rus Geodis Calberson Finland OY

Calberson Europe Rhone Alpes GIRAUD OUEST Sotteville

JEAN PHILIPPE IBM Česká republika,spol. s r.o.

Classic Invest a.s. GEODIS OVERSEAS PTE LTD -
Vietnam -

Carrier Transicold Austria GmbH SKY FREIGHT FORWARDERS 
INC.

Jan Hron GEODIS WILSON CANADA 
LTD

TRANSPED-SOC, S.R.O. FOLIANT EU, s. r. o.

LLC "X World" SOR Libchavy

M.G.T. Saint Ouen l Aumone TRANE BVBA
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Geodis Calberson Bulgaria Geodis Wilson Hong Kong 
Limited

Dermokosmetika ELIVA s.r.o. CHRYSO Chemie s.r.o.

PRINTEK - NACHTMAN LEGRAND s.r.o.

Zákazník - malý Zákazník - střední

Lorenc Logistic, sro GIRAUD IBERICA, S.A.

BRUNO, s. r. o. Mondi Packaging Paper Štětí a.s.

ZAT a.s. THOMAS LEBHERZ 
TEXTILMASCHINEN

GEODIS WILSON VIETNAM 
CO., LTD

Geodis Dusolier Calberson

Geodis Calberson AHI Carrier Slovakia, s.r.o.

Manuli Hydraulics Europe s.r.o. Geodis Wilson Sweden AB

Geodis Calberson Slovensko Bourgey Montreuil Italia S.r.l

Geodis Wilson Freight 
Management Sdn Bhd

PBS TURBO s.r.o.

DCT Geodis Wilson (Shanghai) Limited 
Beijing Branch

GEODIS WILSON DENMARK 
A/S

ITS

Continental Automotive Czech 
Republic, s.r.o.

GIRAUD NORD Reims

Ing. Jiří Bednář - IKA FRANCOTCHEQUE 
AGRICOLE, spol. s r.o.

Unknown MODIKOV,  s.r.o.

Falcon Air Services & Transport 
Co LLC

OEM Automatic, spol. s r.o.

Lando CZ s.r.o. CALBERSON EUROPE 
RHONE-ALPES

TONAK, a.s. VSK PROFI s.r.o.

EF BHV, spol.s r.o. ZAT a.s.

CZFP, spol. s.r.o. TRANSEXIM S.A.

Remeslo strojal, s.r.o. Geodis Logistics Netherlands B.V.

G. T. BIG, s. r. o. Geodis Wilson Taiwan Ltd.

CEODEUX - LPG Milupa Producao SA

Geodis Wilson Canada Ltd TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA 
s.r.o.

GW GERENCIAMENTO DE 
FRETES DO BRASIL LTDA

Geodis Wilson Germany 
GmbH&Co.KG

Cargo Prague, spol. s.r.o.

Geodis Wilson USA Inc.

GEODIS OVERSEAS PVT. LTD 
(INDIA)

Faiveley transport Plzeň s.r.o.

FAIVELEY TRANSPORT 
LEIPZIG GmbH & Co.KG

Techno-servis Cz, a. s.

Geodis Wilson Sweden AB

AGROSTROJ PELHŘIMOV,a.s.

Autobenex-Nový sklad
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SKLÁRNY KAVALIER, a.s.

HAMELN RDS a.s.

GEODIS BM NORD

International Metal Plast spol. s 
r.o.

Zákazník - malý Zákazník - malý Zákazník - malý

Ing. Petr Douděra - DD AMTEK SCHINDLER CZ, a.s. ROLINE INTERNATIONALE 
SPEDITION s.r.o.

Calberson Auch Proxima 3000 s.r.o. CHTS spol. s r.o.

GEODIS WILSON MEXICO, 
S.A. DE C.V.

BOTANICUS spol. s r.o. Meteor Polymer Products spol. s. r. 
o.

ISC strojírenství s.r.o. ČSAD LOGISTIC Ostrava a.s. Geodis Calberson St.Etienne

Benzinger - France SARL Calberson Rennes / France 
Express

GEODIS BM

Carrier Transicold Belgium BESICO Trans, s.r.o. CALBERSON TOULOUSE

DHL Supply chain s.r.o. CALBERSON MÉDITERRANÉE Geodis Wilson UK Ltd

BIOVA Co. s.r.o. O.K.SERVIS BioPro s.r.o. PROFILOCEL s.r.o.

Geodis Wilson Australia Pty Ltd. Petr Křikava (BUS SERVIS) Datura s.r.o.

Diera sp. z o. o. S.T.C. Servizio Trasporti 
Combinati S.p.A.

Geodis Wilson UK Limited

UNI Cargo FAIVELEY TRANSPORT 
LEKOV a.s.

BL spol. s.r.o.

ABA Factory CP-service, a.s. BOSAL ČR spol. s.r.o.

SELECTRA, spol. s r.o. NEBUS LOYALTY B.V. GILLEMOT NV

CS LYON Praha spol. s r.o. Transforwading České Budějovice 
a.s.

Sklo - Lustry. s.r.o.

Geodis Wilson Shanghai Ltd. 
Shenzhen branch

Macro sport composite Geodis Wilson Denmark AS

Marian Troliga - MT GIRAUD RHONE ALPES Geodis Wilson Argentina S.A.

ASBISC Enterprises PLC ZDAR a.s. International Diet a.s.

Vyhnálek&Sekyra iSolutions s.r.o. Tarkett GDL S.A.

EVAL Trading s.r.o. NOVOTARSKA TETIANA Carrier Transicold Sweden AB

Carrier Transicold Slovakia spol. 
s.r.o.

GEODIS OVERSEAS PVT LTD ing.Zdeněk Kleprlík - VESTE 
GLASS

Ing. Juraj Uhliar - WFY BPS Bicycle Industrial s.r.o. Quiet Home Agency s.r.o.

Formen ZVOLspeed s.r.o. GEODIS BM

AD - Tomáš Mahdalík Geodis Wilson Chile Ltda. GEODIS ZUST AMBROSETTI

SAFT FERAK, a. s. Geodis Wilson France Provence Nature, s.r.o.

Carrier Transicold Scandinavia 
A/S

Faiveley Transport Třemošnice, s. 
r. o.

Geodis Wilson Germany GmbH

Mario Demosthenous GEODIS Logistics Germany 
GmbH NDL1010 Mainz/ 
NDL1010 MTRZEIT

Heppner

FELIX A FELIX Zdeněk Kulda s.r.o. MARTIN KOSKA

JACKY LINE LOGISTIC LTD. Trabelint NV ArcelorMittal Stainless France 
S.A.

Geodis Bernis Chaveneau Bernis Geodis Wilson Mexico S.A. de 
C.V.

Pressol Tschechien, s.r.o.

Flint Group Germany GmbH , 
Niederlassung Willstätt

I.M.F. s. r. o. GEOtest Brno, a. s.

Tarkett UK limited, Dickley Lane CALBERSON PICARDIE - Maximum s.r.o.
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GEODIS

Microtec Medical B.V. Viliam Turan - Turancar MSM,spol.s r.o.

IT Racing Geodis Wilson Norway AS Startis Hungaria kft

Geodis Wilson Germany 
GmbH&Co.KG

Geodis Wilson Canada Ltd. SRG Schulz + Rackow Gastechnik 
GmbH

W.A. Logistics GmbH - Hamburg 
Branch

BM Normandie PT Geodis Wilson Indonesia

Enbra, a.s. Mecalp CZ s.r.o. Power - Energo s.r.o.

Zákazník - malý

GIRAUD OUEST Sotteville

Kompania Global Kosmetik

Ing. Petr Storzer

GEODIS OVERSEAS PVT LTD

GEODIS Wilson Italia SPA

GEODIS Wilson UAE

SINOP CB, a. s.

Geodis Wilson Spain S.L.

S+M Studio, s. r. o.

ECL, Etablissement Christian 
Lucas
Resonanční pila, a. s.

POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY,a.s.

Geodis Wilson Peru S.A.

Carrier Transicold Netherlands
B.V.
Xpedx International

Geodis Wilson Sweden AB

KRPA PAPER, a. s.

94 Minutes, s. r. o.

Geodis Wilson Shanghai Limited 
Beijing Branch

Trans Freight 
Projects&Logististics Co.Ltd.

PHILIPPE FRANCOIS - s.r.o.

ARJOWIGGINS PALALDA

JIPE s.r.o. - Pekárna U Křížů

BM Normandie

Předměty na reklamu, s. r. o.

Geodis Wilson South Africa 
(Pty.)Ltd.

Poclain Hydraulis s.r.o.

Geodis Wilson Germany GmbH & 
Co KG

Sedláček,v.o.s.

České dráhy, a.s.
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Příloha 2 Analýza Identifikačních údajů

Analýza kapitálu respondentů 

Vaše 
společnost 
má kapitál? Malá Střední velká

Celkem
Celkem 

%

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Český 14 73,70% 5 71,40% 1 25% 20 66,70%

Převážně 
český 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Zahraniční 1 5,20% 1 14,30% 2 50% 4 13,30%

Převážně 
zahraniční 4 21,10% 1 14,30% 1 25% 6 20%

Celkem 19 100% 7 100% 4 100% 30 100%

Analýza působnosti respondentů na trhu

Kolik let 
působí Vaše 
společnost 

na trhu? Malá Střední velká

Celkem
Celkem 

%

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

méně než 1 
rok 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

do 5 let 4 21,10% 0 0% 1 25% 5 16,70%

do 10 let 4 21,10% 3 42,90% 1 25% 8 26,70%

více 11 57,80% 4 57,10% 2 50% 17 56,60%

Celkem 19 100% 7 100% 4 100% 30 100%

Analýza spolupráce respondentů se společností Geodis Calberson s.r.o.

Jak dlouho 
spolupracujete 

s Geodis 
Calberson 

s.r.o.? Malá Střední velká

Celkem
Celkem 

%

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

méně než 1 
rok 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

do 5 let 9 47,40% 0 0% 2 50% 11 36,70%

do 10 let 10 52,60% 6 85,70% 2 50% 18 60%

více 0 0% 1 14,30% 0 0% 1 3,30%

Celkem 19 100% 7 100% 4 100% 30 100%
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Analýza využívání služeb společnosti Geodis Calberson s.r.o. respondenty

Jak často 
využíváte 

služeb 
Geodis 

Calberson 
s.r.o.? Malá Střední velká

Celkem
Celkem 

%

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

denně 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

několikrát 
týdně 6 31,60% 1 14,30% 2 50% 9 30%

několikrát 
měsíčně 10 52,60% 5 71,40% 2 50% 17 56,70%

nepravidelně 3 15,80% 1 14,30% 0 0% 4 13,30%

Celkem 19 100% 7 100% 4 100% 30 100%

Důležitost všech kritérií pro zákazníka

Kritérium/Důležitost 1 2 3 4 Celkem

Nabídka služeb 7 3 8 12 30

Zaměstnanci 3 15 9 3 30

Proces poskytování služeb 12 6 4 8 30

Cena 8 6 9 7 30

Celkem 30 30 30 30

Pořadí důležitosti kritérií

Pořadí Kritérium Procentuální vyjádření

1. Proces poskytování služeb 25%

2. Zaměstnanci 31%

3. Cena 19%

4. Nabídka služeb 25%



Příloha 3 Analýza poskytování služeb

1. Spokojenost s dodržováním termínů

Spokojenost Absolutní četnost

1 7

2 20

3 3

4 0

5 0

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

2 2

Grafické vyhodnocení spokojenosti s

2. Spokojenost s řešením neshod a problémů

Spokojenost Absolutní četnost

1 7

2 18

3 5

4 0

5 0

Součet 30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2

23%

67%

míra spokojenosti
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Analýza poskytování služeb

dodržováním termínů

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

7 23%

40 67%

9 10%

0 0%

0 0%

56 100%

Statistické vyhodnocení spokojenosti s dodržováním termínů

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

0 1,86 0,571

ické vyhodnocení spokojenosti s dodržováním termínů

řešením neshod a problémů

četnost Přepočet Relativní četnost

7 23%

36 60%

15 17%

0 0%

0 0%

58 100%

3 4 5

10%

0% 0%

míra spokojenosti

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

0,326



Statistické vyhodnocení spokojenosti s

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

2 2

Grafické vyhodnocení spokojenosti s 

3. Spokojenost s informacemi od dispečerů o průběhu přepravy

Spokojenost Absolutní četnost

1 8

2 18

3 4

4 0

5 0

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s dodržováním termínů

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

2 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2

23%

60%

míra spokojenosti

78

pokojenosti s řešením neshod a problémů

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

0 1,93 0,64

pokojenosti s řešením neshod a problémů

3. Spokojenost s informacemi od dispečerů o průběhu přepravy

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

8 27%

36 60%

12 13%

0 0%

0 0%

56 100%

Statistické vyhodnocení spokojenosti s dodržováním termínů

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

0,75 1,86 0,63

3 4 5

17%

0% 0%

míra spokojenosti

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

0,41

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

0,34



Grafické vyhodnocení spokojenosti s dodržováním termínů

4. Spokojenost s kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson s.r.o.

Spokojenost Absolutní četnost

1 10

2 12

3 0

4 0

5 8

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson 

s.r.o.

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

2 2

Grafické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson s.r.o.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2

27%

60%

míra spokojenosti

79

vyhodnocení spokojenosti s dodržováním termínů

4. Spokojenost s kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson s.r.o.

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

10 33%

24 40%

0 0%

0 0%

40 27%

74 100%

Statistické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson 

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

3,25 1,86 1,61

ické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson s.r.o.

3 4 5

13%

0% 0%

míra spokojenosti

4. Spokojenost s kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson s.r.o.

Statistické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson 

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

2,6

ické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou prostředí společnosti Geodis Calberson s.r.o.



5. Spokojenost s kvalitou a nabídkou vozidel

Spokojenost Absolutní četnost

1 8

2 22

3 0

4 0

5 0

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou a nabídkou vozidel

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

2 2

Grafické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou a 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2

33%

40%

míra spokojenosti

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2

27%

73%

míra spokojenosti
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5. Spokojenost s kvalitou a nabídkou vozidel

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

8 27%

24 73%

0 0%

0 0%

0 0%

32 100%

Statistické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou a nabídkou vozidel

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

0,75 1,067 0,45

ické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou a nabídkou vozidel

3 4 5

0% 0%

27%

míra spokojenosti

3 4 5

0% 0% 0%

míra spokojenosti

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

0,20



Příloha 4 Analýza spokojenosti se zaměstnanci

6. Spokojenost s přístupem zaměstnanců

Spokojenost Absolutní četnost

1 19

2 7

3 3

4 1

5 0

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s přístupem zaměstnanců

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

1 1

Grafické vyhodnocení spokojenosti s přístupem zaměstnanců

7. Spokojenost s dosažitelností zaměstnanců

Spokojenost Absolutní četnost

1 10

2 15

3 5

4 0

5 0

Součet 30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2

63%

24%

míra spokojenosti

81

lýza spokojenosti se zaměstnanci

6. Spokojenost s přístupem zaměstnanců

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

19 63%

14 24%

9 10%

4 3%

0 0%

46 100%

Statistické vyhodnocení spokojenosti s přístupem zaměstnanců

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

1 1,53 0,82

ické vyhodnocení spokojenosti s přístupem zaměstnanců

7. Spokojenost s dosažitelností zaměstnanců

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

10 33%

15 50%

15 17%

0 0%

0 0%

40 100%

3 4 5

10%
3% 0%

míra spokojenosti

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

0,67



Statistické vyhodnocení spokojenosti s dosažitelností zaměstnanců

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

2 2

Grafické vyhodnocení spokojenosti s dosažitelností zaměstnanců

8. Spokojenost s vystupováním a profesionalitou řidiče

Spokojenost Absolutní četnost

1 8

2 20

3 2

4 0

5 0

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s vy

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

2 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 2

33%

50%

míra spokojenosti

82

Statistické vyhodnocení spokojenosti s dosažitelností zaměstnanců

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

1 1,33 0,69

ické vyhodnocení spokojenosti s dosažitelností zaměstnanců

8. Spokojenost s vystupováním a profesionalitou řidiče

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

8 26%

40 67%

6 7%

0 0%

0 0%

54 100%

tatistické vyhodnocení spokojenosti s vystupováním a profesionalitou řidiče

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

0,75 1,8 0,55

3 4 5

17%

0% 0%

míra spokojenosti

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

0,49

tupováním a profesionalitou řidiče

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

0,3



Grafické vyhodnocení spokojenosti s vy
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10%

20%

30%

40%

50%
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70%

1 2

26%

67%

míra spokojenosti

83

ické vyhodnocení spokojenosti s vystupováním a profesionalitou řidiče

3 4 5

7%
0% 0%

míra spokojenosti

tupováním a profesionalitou řidiče



Příloha 5 Analýza spokojenosti s

9. Spokojenost s cenou skladování

Spokojenost Absolutní četnost

1 4

2 8

3 4

4 2

5 12

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s cenou sk

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

5 3

Grafické vyhodnocení spokojenosti s cenou sk

10. Spokojenost s cenou přepravy

Spokojenost Absolutní četnost

1 3

2 18

3 6

4 3

5 0

Součet 30

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2

13%

27%

míra spokojenosti

84

Analýza spokojenosti s cenou

. Spokojenost s cenou skladování

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

4 13%

16 27%

12 13%

8 7%

60 40%

100 100%

dnocení spokojenosti s cenou skladování

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

3 3,3 1,56

dnocení spokojenosti s cenou skladování

. Spokojenost s cenou přepravy

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

3 10%

36 60%

18 20%

12 10%

0 0%

69 100%

3 4 5

13%

7%

40%

míra spokojenosti

směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

2,44



Statistické vyhodnocení spokojenosti s cenou přepravy

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

2 2

Grafické vyhodnocení spokojenosti s cenou přepravy

11. Spokojenost s cenou -

Spokojenost Absolutní četnost

1 3

2 9

3 3

4 0

5 15

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

5 3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2

10%

60%

míra spokojenosti
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Statistické vyhodnocení spokojenosti s cenou přepravy

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

1 2,3 0,79

ické vyhodnocení spokojenosti s cenou přepravy

celní služby, intrastat

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

3 10%

18 30%

9 10%

0 0

75 50%

105 0%

Statistické vyhodnocení spokojenosti s cenou - celní služby, intrastat

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

3 3,5 1,59

3 4 5

20%

10%

0%

míra spokojenosti

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

0,63

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

2,53



Grafické vyhodnocení spokojenosti s cenou 
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ické vyhodnocení spokojenosti s cenou - celní služby, intrastat

3 4 5
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50%
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Příloha 6 Analýza spokojenosti se službami

12. Spokojenost s celkovou nabídkou služeb

Spokojenost Absolutní četnost

1 10

2 20

3 0

4 0

5 0

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

2 2

Grafické vyhodnocení spokojenosti s

13. Spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb

Spokojenost Absolutní četnost

1 10

2 15

3 5

4 0

5 0

Součet 30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2

33%

67%

míra spokojenosti
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Analýza spokojenosti se službami

celkovou nabídkou služeb

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

10 33%

40 67%

0 0%

0 0%

0 0%

50 100%

Statistické vyhodnocení spokojenosti s nabídkou služeb

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

1 1,67 0,479

ické vyhodnocení spokojenosti s nabídkou služeb

Spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

10 33%

30 50%

15 17%

0 0%

0 0%

55 100%

3 4 5

0% 0% 0%

míra spokojenosti

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

0,23



Statistické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou poskytova

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

2 2

Grafické vyhodnocení spokojenosti s kvalitou poskytova

14. Spokojenost s jednotlivými službami 

Spokojenost Absolutní četnost

1 7

2 8

3 3

4 0

5 12

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými službami 

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

5 2,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 2

33%

50%

míra spokojenosti
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pokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

1 1,83 0,69

pokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb

Spokojenost s jednotlivými službami - skladování

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

7 23%

16 27%

0 10%

0 0%

60 40%

83 100%

Statistické vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými službami - skladování

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

3 2,76 1,7

3 4 5

17%

0% 0%

míra spokojenosti

směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

0,49

skladování

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

2,89



Grafické vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými službami 

15. Spokojenost s jednotlivými službami 

Spokojenost Absolutní četnost

1 11

2 17

3 2

4 0

5 0

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými službami 

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

2 2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2

23%
27%

míra spokojenosti
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ické vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými službami – skladování

Spokojenost s jednotlivými službami – přeprava

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

11 37%

34 57%

6 6%

0 0%

0 0%

51 100%

Statistické vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými službami - přeprava

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

1 1,7 0,59

3 4 5

10%

0%

40%

míra spokojenosti

skladování

přeprava

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

0,35



Grafické vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými 

16. Spokojenost s jednotlivými službami 

Spokojenost Absolutní četnost

1 4

2 11

3 0

4 0

5 15

Součet 30

Statistické vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými službami 

Modus Medián
Mezikvartilové 

rozpětí

5 3,5

Grafické vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými službami 
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míra spokojenosti
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cké vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými službami - přeprava

Spokojenost s jednotlivými službami - celní služby, intrastat

Absolutní četnost Přepočet Relativní četnost

4 13%

22 37%

0 0%

0 0%

75 50%

101 100%

Statistické vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými službami - celní služby, intrastat

Mezikvartilové 
rozpětí

Výběrový průměr
Výběrová směrodatná 

odchylka

3 3,367 1,69

ické vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými službami - celní služby, intrastat

3 4 5

6%
0% 0%

míra spokojenosti

3 4 5

6%
0% 0%

míra spokojenosti

celní služby, intrastat

Výběrová směrodatná 
odchylka

Výběrový 
rozptyl

2,86

celní služby, intrastat



Příloha 7 Analýza závislostí

18. Četnost spolupráce na velikosti dotazované společnosti

Závisloast 
četnosti 

spolupráce 
na 

velikosti 
firmy

denně

Velikost 
firmy

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Malá 0 0%

Střední 0 0%

Velká 0 0%

Grafické vyhodnocení závislosti 
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Analýza závislostí

Četnost spolupráce na velikosti dotazované společnosti

několikrát týdně několikrát měsíčně

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

0% 6 31% 10 53%

0% 1 14% 5 72%

0% 2 50% 2 50%

závislosti četnost spolupráce na velikosti dotazované společnosti

Malá

Střední

Velká

nepravidelně

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

3 16%

1 14%

0 0%

četnost spolupráce na velikosti dotazované společnosti



19. Závislost dlouhodobosti spolupráce na velikosti společnosti

Závislost 
dlouhodobost
i spolupráce 
na velikosti 

firmy

méně než 1 rok

Velikost firmy Absolutn
í četnost

Relativn

četnost

Malá 0

Střední 0

Velá 0

Grafické vyhodnocení závislost dlouhodobosti spolupráce na velikosti společnosti
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90%

méně 
než 1 rok

do 5 let do 10 let
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Závislost dlouhodobosti spolupráce na velikosti společnosti

méně než 1 rok do 5 let do 10 let

Relativn
í 

četnost
Absolutn
í četnost

Relativn
í 

četnost
Absolutn
í četnost

Relativn
í 

četnost

0% 9 47% 10 53%

0% 0 0% 6 86%

0% 0 0% 2 50%

Grafické vyhodnocení závislost dlouhodobosti spolupráce na velikosti společnosti

do 10 let více

Malá 

Střední

Velá

více

Relativn
Absolutn
í četnost

Relativn
í 

četnost

53% 0 0%

86% 1 14%

50% 2 50%

Grafické vyhodnocení závislost dlouhodobosti spolupráce na velikosti společnosti
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Příloha 8 Dotazník

Průzkum spokojenosti zákazníka Geodic Calberson s.r.o.

Vážení zákazníci,

v rámci diplomové práce se na Vás obracím s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, jehož 

cílem je získat informace ke zlepšení fungování Geodis Calberson s.r.o. a zvýšení Vaší 

spokojenosti se službami společnosti.

Předem děkuji za ochotu a spolupráci

Štěpán Straka

SLUŽBY
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Jak jste spokojeni:

1. s celkovou nabídkou služeb?

2. s kvalitou poskytovaných služeb?

3. s jednotlivými službami

skladování

přeprava

ZAMĚSTNANCI
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Jak jste spokojeni:

4. s odborností zaměstnanců (dispečerů)?

5. s přístupem zaměstnanců?

6. s kvalitou odvedené práce zaměstnanců?

7. s dosažitelností zaměstnanců (dispečerů)?

8. s vystupováním a profesionalitou řidiče



94

PROCES POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
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Jak jste spokojeni:

9. s dodržováním termínů?

10. s řešením neshod a problémů?

11. s informacemi od dispečerů o průběhu přepravy?

12. s kvalitou prostředí společnosti Geodis?

13. s kvalitou a nabídkou vozidel?

CENA
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Jak jste spokojeni:

14. s cenou jednotlivých služeb?

skladování

přeprava

15. s cenou služeb viz 3.
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K následujícím kritériím přiřaďte číslo od 1 do 4 tak, aby vzniklo pořadí jejich důležitosti, 

přičemž 1 nejdůležitější a 4 nejméně důležité kritérium.

Kritérium Nabídka služeb

Zaměstnanci 

(ochota, 

spolupráce)

Proces 

poskytování 

služeb

Cena

Důležtost

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

16. Vaše společnost má kapitál? Český Převážně český Zahraniční

Převážně 

zahraniční

17. Kolik let působí Vaše společnost na trhu? méně než 1 rok do 5 let do 10 let více

18.

Jak dlouho spolupracujete s firmou 

Geodis? méně než 1 rok do 5 let do 10 let více

19. Jak často využívate služeb firmy Geodis? denně několikrát týdně měsíčně nepravidelně

Pokud máte nějaké připomínky či návrhy, které by mohly zlepšit Vaši spokojenost 

s Geodis Calberson s.r.o., napište je prosím zde.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ještě jednou děkuji za vyplnění.




