
Abstrakt diplomové práce: 

Východiska: Analýza spokojenosti klientů se službami kontaktního centra je jedním 

z důležitých nástrojů pro získání zpětné vazby na nabízené služby kontaktního centra i na 

intervence ze strany zaměstnanců. Diplomová práce se věnuje intervencím, které kontaktní 

centrum Stage 5 nabízí a jak je hodnotí jeho klienti. Podle výroční zprávy Progressive o.p.s. se 

každoročně zvyšuje počet klientů v kontaktu a lze očekávat, že jejich potřeby se v čase mění. 

Často nám však chybí zpětná vazba od těchto uživatelů služeb, aby bylo možné přemýšlet o 

konkrétních úpravách ve stávajících službách.  

Cíle: Cílem výzkumu je získat od klientů centra takzvaný „spotřebitelský“ náhled. Konkrétněji 

pak získat informace o jejich spokojenosti s nabídkou služeb, které využívají. Na základě 

odpovědí respondentů zvážit či navrhnout, jak by se daly jednotlivé intervence vylepšit nebo 

navrhnout nové. Prostřednictvím výzkumných otázek se také soustředím na časovou pružnost 

jednotlivých intervencí při využívání klienty. 

Výzkumný soubor: Výzkumný soubor se shoduje s primární cílovou skupinou kontaktního 

centra. Jsou to problémový a často dlouhodobý uživatelé návykových látek, kteří odpovídají 

definici EMCDDA (osoba užívající heroin a další opiáty, kokain, amfetamin, pervitin či 

injekční uživatel jakékoliv jiné drogy). Při výběru respondentů jsem volila institucionální výběr 

účelový (záměrný). Výběrový soubor činí 30 Respondentů, 19 mužů a 11 žen, kteří dlouhodobě 

využívají kontaktní centrum Stage 5 a jeho intervence. 

Metody: Pro výzkumnou část je vypracováno, pro klienty kontaktního centra, 

polostrukturované interview, které sloužilo ke sběru dat. Pro porovnání a rozšíření výsledků 

bylo využito analýzy již existujících dat. Sbíraná data rozhovorem byla zaznamenávána do 

záznamového archu. Analýza dat probíhala pomocí kódovacích technik, které poskytuje 

zakotvená teorie. Využito bylo také barvení textu. 

Výsledky: Intervence, které nabízí KC Stage 5, respondenti využívají a oceňují. Nabídka jim 

přijde komplexní a odpovídá jejich potřebám. Respondenti vyslovili návrhy na doplnění 

některých intervencí. Konkrétně se jednalo o zavedení možnosti pračky v kontaktním centru. 

Další návrhy se dotýkaly nedostatku zdravotní péče a špatné zkušenosti s návštěvou 

nemocničních oddělení. Respondenti by ocenili, kdyby byl v KC přítomen praktický lékař nebo 

psychiatr. Návrhy na pozměnění se týkaly prodloužení možnosti se osprchovat i na jiné denní 

časy nebo pravidelné zavedení potravinové banky. Časová dostupnost kontaktního centra je pro 

respondenty ucházející, v době kdy je Stage 5 zavřeno, navštěvují jiná kontaktní centra nebo 

přicházejí do častějšího kontaktu s terénními programy. Pracovníky kontaktního centra 

respondenti hodnotili na výbornou a oceňovali jejich metody práce i povahové vlastnosti. 

Závěry: Evaluace spokojenosti klientů přinesla nespočet informací, o které se eventuálně může 

opřít tým kontaktního centra Stage 5 nebo vedení organizace Progressive, pokud by přemýšleli 



o rozšíření služeb. Výzkum přinesl informace o tom, jak respondenti využívají intervence KC, 

jak jsou s nimi spokojeni a mohli vyjádřit návrhy na doplnění nebo pozměnění. 

 


