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Vážený zákazníku,  

Naším cílem je poskytovat kvalitní služby a tyto rozvíjet tak, aby co nejvíce odpovídaly Vašim 

požadavkům. K tomu však potřebujeme znát Vaše názory na naši dosavadní spolupráci, a proto si 

Vás dovolujeme požádat o zodpovězení několika níže uvedených otázek: 

Datum: ………………………….   

Vyplnil / pracovní pozice (*): ………………………………………………………………. 

Společnost: …………………………………………………………………………………….. 

Adresa: …………………………………………………………………………………………. 

(*) – údaj není povinný 

 

Zaškrtněte prosím hodnocení, které nejlépe vystihuje Váš názor. V případě, že hodnocení bude 

klasifikováno jako „spíše nevyhovující“ nebo „nevyhovující“, napište prosím důvod a doporučení ke 

zlepšení v dané oblasti. 

 

1. Informovanost o akreditované kalibrační laboratoři č. 2298, poskytovaných službách a 

image kalibrační laboratoře 

 velmi dobré         spíše vyhovující             dobré           spíše nevyhovující             nevyhovující 

                                                                                                                                                 

             Námět ke zlepšení: ……………………………………………………………………………………… 

 

2. Dosažitelnost zaměstnanců kalibrační laboratoře telefonem, mailem apod. 

velmi dobré         spíše vyhovující             dobré           spíše nevyhovující             nevyhovující 

                                                                                                                                    

       Námět ke zlepšení: ……………………………………………………………………………………… 

 

3. Přístup zaměstnanců kalibrační laboratoře (ochota, spolehlivost, komunikace, atd.) 

velmi dobré         spíše vyhovující             dobré           spíše nevyhovující             nevyhovující 

                                                                                                                                

       Námět ke zlepšení: ……………………………………………………………………………………… 

 

4. Navržené termíny kalibrace a jejich dodržování 

 velmi dobré         spíše vyhovující             dobré           spíše nevyhovující             nevyhovující 

                                                                                                                                     

      Námět ke zlepšení: ……………………………………………………………………………………… 
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5. Spokojenost s kvalitou dodávaných služeb 

velmi dobré         spíše vyhovující             dobré           spíše nevyhovující             nevyhovující 

                                                                                                                        

       Námět ke zlepšení: ……………………………………………………………………………………… 

 

6. Vyhovuje Vašim požadavkům rozsah akreditace kalibrační laboratoře JD Dvořák? 

velmi dobré         spíše vyhovující             dobré           spíše nevyhovující             nevyhovující 

                                                                                                                        

       Námět ke zlepšení: ……………………………………………………………………………………… 

7. V jakých oborech byste rozšíření kalibrace uvítali? Co vám v nabídce služeb akreditované 

kalibrační laboratoře JD Dvořák chybí? 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníků dle skutečnosti.  

Pokud máte další podnětné poznámky, připomínky nebo návrhy ke zlepšení našich služeb, použijte 

prosím zbývající část této stránky.  

 

Děkujeme! 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 


