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1. Úvod 

 Bez spokojených zákazníků by se v dnešní době firmy jen těžko udržely na trhu. 

Pokud jsou zákazníci nespokojeni, brzy odejdou ke konkurenci, firmy by proto měly usilovat 

o to, aby jejich zákazníci byli co nejvíce spokojeni a měli důvod u firmy setrvat. Každá firma 

by měla spokojenost svých zákazníků měřit, analyzovat a snažit se neustále zlepšovat.  

 Svou diplomovou práci jsem zpracovala u firmy Lift Components s.r.o., je to firma 

zabývající se výrobou výtahů a výtahových komponentů. Své výrobky prodává dalším 

montážním firmám, a až přes ně se dostanou ke konečným zákazníkům, pohybuje se tedy na 

B2B trhu. 

 Výzkum spokojenosti na B2B trzích není tak běžný jako na trzích spotřebních. 

Výzkum na B2B trhu je mohem specifičtější a náročnější, vyžaduje důkladnou přípravu a 

dobré znalosti tohoto trhu a je také nákladnější vzhledem ke geografické rozptylenosti. Firmy 

na těchto trzích neprovádějí výzkumy spokojenosti tak často jako firmy na trzích spotřebních. 

Jednou z výhod tohoto trhu však je, že se zde firmy se svými zákazníky většinou dobře znají a 

panují mezi nimi partnerské vztahy, proto je možné očekávat, že ochota zákazníků se 

výzkumu účastnit bude vetší. 

 Cílem mé diplomové práce je měřit spokojenost zákazníků firmy Lift Components 

s.r.o. a to jak spokojenost celkovou, tak i spokojenost s dílčími faktory. Dalším cílem je 

navrhnout opatření a definovat oblasti rozvoje spolupráce mezi touto firmou a jejími 

zákazníky, které by spokojenost zákazníků ještě zvýšily. 

 Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím elektronického dotazníku, který bude 

zaslán všem zákazníkům firmy Lift Components, a následně vyhodnocen statistickými 

metodami. Bude změřena jak spokojenost s firmou samotnou tak i s dílčími faktory. Poté 

budou definovány faktory, ve kterých by se firma měla zlepšit a také budou identifikovány 

oblasti rozvoje spolupráce mezi firmou a jejími zákazníky. 
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2. Teoretická východiska měření spokojenost zákazníků 

Tato kapitola je věnována teoretickým poznatkům o výzkumu spokojenosti zákazníků 

na těchto trzích. Jsou zde popsány jednotlivé metody výzkumu, které se na B2B trzích 

používají, jejich specifika a teoretické postupy. Tato kapitola dále popisuje zákazníky na B2B 

trzích, jejich nákupní chování a rozhodovací proces a věnuje se také samotným B2B trhům a 

jejich odlišnostem od klasických spotřebních trhů. Jsou zde popsány teoretické poznatky, 

které umožňují bližší pochopení chování zákazníků na těchto trzích. Zatímco na spotřebních 

trzích je chování zákazníků hodně ovlivněno jejich emocemi a trendy, na průmyslových B2B 

trzích jsou rozhodnutí mnohem více promyšlená a účastní se jich více lidí.  

 

2.1 Měření spokojenosti zákazníků na B2B trzích 

 Tato kapitola obsahuje objasnění pojmu spokojenost zákazníků, vysvětluje vztah mezi 

spokojeností a loajalitou a poskytuje odpověď na otázku Jak si udržet spokojené zákazníky. 

Dále jsou zde popsány rozdíly v měření spokojenosti na B2B a B2C trzích, jsou zde 

rozepsány jednotlivé fáze výzkumu a také metody, které se na B2B trzích používají. 

 

Spokojenost zákazníků a jejich loajalita  

 Spokojenost zákazníků s firmou či výrobkem lze definovat jako míru naplnění jeho 

očekávání, což je také spojeno s tím, jak daný zákazník vnímá a hodnotí zakoupený výrobek. 

V případě že jsou jejich očekávání předstižena a přínos výrobku je vyšší než zákazníci 

očekávali, jsou velmi spokojeni a budou se rádi vracet. Zákazníci si svá očekávání vytváří na 

základě minulých zkušeností, doporučení okolí, informací firem a reklamních materiálů. Je 

proto velmi nutné správně nastavit očekávání svých zákazníků. Pokud firma nastaví velmi 

vysoká očekávání, která není schopna splnit, budou zákazníci zklamáni a pokud nastaví příliš 

nízká očekávání, uspokojí pouze stávající zákazníky, ale nepřiláká nové. [7] 

Podle Kozel jsou spokojení zákazníci ti, kteří se rádi vrací, kupují výrobky dané firmy 

pravidelně, šíří reference o svých zkušenostech dál a jsou ochotni akceptovat i vyšší cenu za 

předpokladu, že firmě nebo značce věří. Spokojenost vede k loajalitě a také k vyšším tržbám a 

tzv. snowball efektu, což znamená, že zákazník výrobky dané firmy doporučuje dál a dělá jim 

dobrou reklamu. Je velmi důležité mít spokojené zákazníky, protože náklady na získání 

nového zákazníka jsou vyšší než náklady na udržení si toho stávajícího. [8] 
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Se spokojeností zákazníků také souvisí jejich loajalita. Ta se projevuje opakovanými 

nákupy, cenovou tolerancí a pozitivními referencemi. Na vytváření loajality se ze všeho 

nejvíce podílí právě spokojenost, ale nelze říci, že je to všechno. I nespokojený zákazník 

může být loajální, tato situace nastává například v případě monopolu, nebo pokud jsou 

náklady na změnu dodavatele natolik vysoké, že si zákazník tuto změnu nemůže dovolit. [7] 

 V současné době jsou zákazníci klíčovými faktory pro celou firmu. Podle Foret 

existuje 7 důvodů, proč věnovat zákazníkům a jejich spokojenosti maximální pozornost. 

Spokojení zákazníci jsou ochotni akceptovat i vyšší cenu. Spokojení zákazníci mohou firmě 

pomoci lépe překovat problémy, dokážou firmu pochopit a chovat se ohleduplně.  Spokojení 

zákazníci předají svoje dobré zkušenosti dál, což pro firmu znamená účinnou a neplacenou 

formu reklamy. Spokojení zákazníci jsou nakloněni dalším výrobkům z naší nabídky. 

Spokojení zákazníci budou vůči firmě otevření a budou ochotni sdělit své názory a 

připomínky, popřípadě i zkušenosti s konkurencí, což obzvlášť platí na B2B trhu, kde se 

firmy dobře znají a mají mezi sebou partnerské vztahy. Spokojení zákazníci vyvolají u 

zaměstnanců firmy pocit hrdosti a uspokojení s vlastní prací, zaměstnanci budou vědět, že 

jejich práce má smysl a nese výsledky. [1] 

Nabízí se otázka, jak si věrného a spokojeného zákazníka udržet a jak budovat 

zákaznickou věrnost. Odpovědí může být spousta, nejdůležitější však je následující.  

1. Špičkové služby. Pro udržení zákazníků je nutné prodávat skutečně kvalitní výrobky 

s adekvátním poměrem cena/kvalita a nejlépe také s konkurenční výhodou. 

2. Vysoká úroveň komunikace. Se zákazníky by měla firma otevřeně komunikovat. 

To znamená, že firma považuje za samozřejmost zákazníky nejen informovat, ale 

také i přijímat jejich kritiku a podněty.  

3. Špičkový servis. Pokud potřebují prodané výrobky následný servis, vyplatí se ho 

zákazníkům poskytnout nebo alespoň zprostředkovat, a to i v pozáruční lhůtě.  

4. Dokonalá znalost svých zákazníků. Toto pravidlo platí na B2B trhu více než kde 

jinde. Čím více toho firma o svých zákaznících ví, tím lépe jim dokáže vyhovět.  

5. Věrnostní systémy na míru. Věrným zákazníkům by firma měla poskytnout něco 

navíc. Ať už se jedná o věrnostní slevy, nebo doplňkové služby, zákazníci si pak tuto 

přidanou hodnotu uvědomují a budou se k firmě rádi vracet. [19] 
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2.1.1 Rozdíly v měření spokojenosti zákazníků na B2B a B2C trzích 

 Stejně jako se od sebe liší B2B a B2C trhy, liší se i výzkumy, které se na každém 

z trhů provádějí. Níže je definováno několik nejdůležitějších rozdílů. 

 Odbornost výzkumu. Na B2B trzích je výzkum mnohem komplikovanější vzhledem 

k odbornosti problematiky. Odbornost a profesionalita osob provádějících výzkum je zde 

naprosto klíčová. [20] 

Výběr respondentů. Tento bod je často ve výzkumu na B2B trzích velkým 

problémem. Na tomto trhu je obtížné ohodnotit, zda je respondent vhodný k dotazování 

vzhledem k oblasti výzkumu. Firma se musí rozhodnout, kdo je pro ni vhodnou kontaktní 

osobou (kdo ze zákaznické firmy nám bude odpovídat, nebo koho budeme pozorovat). [20] 

Velikost vzorku. Základní soubor je na B2B trhu podstatně menší než na trhu 

spotřebním. Firmy zde mají jen několik málo zákazníků (kteří u nich nakupují ve větších 

objemech) a proto se v praxi často stává, že základní soubor je totožný s výběrovým. [20] 

 Frekvence výzkumu. Na B2B trzích jsou výzkumy realizovány s  nižší frekvencí než 

na trzích spotřebních, vzhledem k rychlosti změn probíhajících na daných trzích. [20] 

 Vyšší náklady na realizaci. Náklady na realizaci B2B výzkumu jsou často vyšší, 

kvůli odbornějším tématům, nižší míře standardizace obsahu výzkumu, obtížnější 

dosažitelnosti respondentů a k nižší frekvenci výzkumů. [20] 

 

2.1.2 Fáze výzkumu  

 Každý marketingový výzkum má určité zvláštnosti, které vyplývají z povahy řešeného 

problému. V samotném průběhu jsou dvě fáze, jedná se o fázi přípravnou a poté fázi 

realizační, která v sobě zahrnuje i zpracování zjištěných údajů. Fáze přípravy je velmi 

důležitá, neboť nedostatky, které se projeví v počátečních krocích výzkumu, mohou vážně 

oslabit získané výsledky. Marketingový výzkum je proces skládající se z těchto pěti kroků: 

1. Definice marketingového problému a cíle výzkumu. 

2. Sestavení plánu výzkumu. 

3. Sběr informací. 

4. Analýza a zpracování získaných informací. 

5. Prezentace výsledků a formulace doporučení. [2] 
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Definice marketingového problému a cíle výzkumu je jednu z nejdůležitějších částí 

výzkumu. Je nutné přesně formulovat a teoreticky vymezit daný problém, na jehož základě je 

stanoven cíl výzkumu, který by měl vyjadřovat to, co má výzkum zjistit. Výsledkem by mělo 

být přesvědčení, že se novým výzkumem získají přínosnější informace než firma dosud má a 

jejich hodnota převýší náklady na výzkum. [2] 

Důležitá je taky orientační analýza situace, v níž se výzkumný pracovník blíže 

seznamuje s prostředím a podstatou problému, konzultuje problém s odborníky a hledá sekundární 

data pro pochopení problému. Na B2B trhu je tato fáze velmi důležitá, protože výzkum je zde 

mnohem komplikovanější vzhledem k odbornosti problematiky. [2] 

Dalším krokem je sestavení přesného plánu výzkumu, který přesněji specifikuje 

potřebné informace a postup jejich získání stejně jako kroky zpracování, časový rozvrh, 

vyhodnocení a prezentace výsledků. [2] 

Formulace předmětu marketingového výzkumu může vypadat takto: Spokojenost 

našich zákazníků. Avšak zadání tohoto úkolu je příliš obecné a široké, proto se musí dále 

konkretizovat, rozložit na konkrétnější části a dospět tak k empiricky zjistitelným hodnotám. 

Cílem je konstrukce znaků postihujících hodnoty vlastností, které nás zajímají. Čím 

konkrétněji se bude firma zabývat jednotlivými stránkami předmětu výzkumu, tím 

konkrétnější náměty poté výsledky přinesou. [2] 

 

2.1.3 Metody měření spokojenosti zákazníků používané na B2B trzích 

Na B2B trhu má smysl používat tyto techniky výzkumu: dotazování, pozorování a 

experiment. Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu, 

uskutečňuje se pomocí nástrojů (dotazníků a záznamových archů) a vhodně zvolené 

komunikace mezi výzkumným pracovníkem a respondentem. Dotazování může probíhat buď 

v ústní (poskytuje nejlepší kontrolu určeného souboru), telefonické (nejrychlejší) nebo 

písemné podobě. [2] 

Získaná data. V rámci marketingového výzkumu můžeme získaná data třídit podle 

různých kritérií. Informace mohou být primární (zjištěné u samotných jednotek tedy sběr 

informací v terénu) a sekundární (získané z dat, které již někdo shromáždil a zpracoval 

předtím). Dále máme informace kvantitativní (vyjádřené v číselné podobě nominálních 

znaků) a kvalitativní (slovní, popisné, zjištěné pomocí kardinálních a ordinálních znaků). Ať 
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už se využívá jakákoliv metoda měření spokojenosti, je nutné, aby získané informace byly 

z metodologického hlediska relevantní, validní, reliabilní a efektivní. [2] 

 Dotazování. V této diplomové práci je použita forma elektronického dotazování, kdy 

jsou dotazníky rozeslány jednotlivým respondentům pomocí elektronické pošty a navíc je 

každý respondent zvlášť telefonicky kontaktován s prosbou o vyplnění. Při tvorbě dotazníku 

je třeba věnovat velkou pozornost jeho sestavení, nesprávně sestavený dotazník může 

negativně ovlivnit získané informace a výsledky pak nebudou odpovídat cílům výzkumu. 

Dobrý dotazník by měl splňovat tři podmínky, měl by být účelově technický (otázky by měly 

být sestaveny do celku, aby respondent odpovídal jen na to, co nás zajímá), psychologickým 

(vytvoření podmínek, aby se tento úkol zdál snadný a příjemný) a srozumitelný (aby rozuměl 

všem otázkám, bylo mu jasné, co se po něm chce a jak má postupovat). [2] 

 Dotazník musí na první pohled upoutat svou grafickou úpravou a působit na respondenta 

příjemně. Vše musí respondenta upoutat tak, aby se dotazníku rozhodl věnovat svůj čas. Úvodní 

text by měl vzbudit zájem respondenta, vysvětlit mu cíl výzkumu, význam jeho odpovědí pro 

řešení daného problému a poskytnout i následný osobní prospěch z jeho vyřešení (že mu to 

přinese konkrétní zlepšení). Respondent by měl být také ujištěn o anonymitě vyplňování. Hlavním 

požadavkem na dotazník je také jednoznačnost a srozumitelnost otázek, snahou je formulovat 

dotazy, aby byly co nejvíce konkrétní a aby se skutečně týkaly toho, co se má zjistit. [2] 

 Za pozornost stojí také volba druhů otázek. Rozlišujeme otázky otevřené, uzavřené a 

polootevřené. V otevřené otázce nemá respondent žádné varianty odpovědi, může se tedy 

vyjádřit zcela svobodně svými slovy. Uzavřené otázky nabízejí několik možných variant 

odpovědí, ze kterých si respondent musí vybrat. Uzavřené otázky mohou být dichotomické 

(odpovědi ano/ne), výběrové (s možností výběru jen jedné odpovědi), výčtové (s možností 

výběru více odpovědí) a polytomické s uvedením pořadí variant. Pro měření spokojenosti je 

vhodným nástrojem tzv. škálování. Nezjišťuje se pouze, zda je zákazník spokojen či ne, ale i 

stupeň hodnocení spokojenosti. V praxi je nejběžnější pětistupňová škála. [2] 

 

2.1.4 Analýza výsledků 

 Samotné měření spokojenosti zákazníků se provádí pomocí indexu spokojenosti, 

který je založen na hodnocení jednotlivých zákazníků, a poskytuje firmě celkový pohled na 

spokojenost. Index spokojenosti jednoho zákazníka lze vypočítat pomocí vzorce 2.1.  
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∑          
 
   

∑    
 
   

          (2.1) 

Iᵢ = index spokojenosti i-tého zákazníka,  

vᵢᵣ = váha i-té měřitelné proměnné,  

xᵢᵣ = hodnota měřitelné proměnné,  

n = počet měřitelných proměnných.  

Výsledné číslo uvádí spokojenost jednoho zákazníka, Protože jsme však měli 

pětistupňovou hodnotící škálu, je maximum 50%. Pro lepší představu je nutné toto číslo 

převést do 100% maxima. Celkovou spokojenost všech zákazníků pak vypočítáme podle 

vzorce 2.2 jako průměr spokojeností všech zákazníků. [5] 

  
∑   
 
   

 
,        (2.2) 

I = celkový index spokojenosti 

 

 Poziční mapa. Velmi se k hodnocení spokojenosti zákazníků využívá tzv. poziční 

mapa, která slouží k identifikaci podnikatelských příležitostí a představuje velmi využívanou 

metod pro grafické znázornění spokojenosti zákazníků a významnosti, kterou přisuzují 

jednotlivým faktorům. Na osách poziční mapy je spokojenost a významnost a mapa se člení 

na čtyři kvadranty, které představují strategii dalšího vývoje. [7] 

 

Obr. 2.1. Poziční mapa. Upraveno dle: [7] 
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Podle toho, kde se jednotlivé faktory nachází, by k nim firma měla přistupovat: 

1. Faktory konkurenčních příležitostí náleží do kvadrantu, kterému by firma měla 

věnovat co nejvyšší pozornost a investovat do kvality faktorů, které zde leží. Jsou to 

faktory, které jsou pro zákazníka velmi důležité, ale je s nimi nedostatečně spokojen. 

Zlepšení těchto faktorů umožní firmě zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu. 

2. Motivátory představují faktory, které jsou pro zákazníky velmi důležité a jsou s nimi 

také velmi spokojeni. Firma by se tedy měla soustředit o udržení jejich kvality 

3. Faktory marginálních příležitostí jsou umístěné v kvadrantu s nízkou spokojeností a 

nízkou významností. Firma by se měla snažit je udržovat na stejné úrovni, nebo jejich 

kvalitu mírně zvyšovat. Tyto faktory však pro zákazníky nejsou nijak zásadně 

důležité, proto se rozhodně nevyplatí investovat do těchto faktorů tak, jako do faktorů 

konkurenčních příležitostí. 

4. Přeinvestované faktory představují faktory, se kterými jsou zákazníci velmi 

spokojeni, ale nemají pro ně velký význam. Firma by proto měla snižovat investice do 

těchto faktorů a směřovat své úsilí jinam. [7] 

Další techniky a nástroje zpracování údajů z dotazníku: 

1. Grafické metody. Otázky můžeme zpracovat a vyhodnotit grafickými metodami, 

jedná se o souhrnné tabulky, koláčové, sloupcové a jiné grafy a diagramy. Tyto 

metody představují velmi přehledný způsob vyhodnocení. 

2. Metody statistické analýzy. Jedná se o základní statistické charakteristiky, které 

poskytují hlubší analýzu odpovědí. Jsou to například četnosti (vyjádření výskytu), 

míry polohy (centrální tendence), míry variability (rozptýlenost a proměnlivost) a 

rozložení (průběh). Dále se jedná o měření závislostí. [8] 

Četnosti. Pro vyjádření výskytu nám slouží četnosti. Absolutní četnost vyjadřuje, 

kolikrát se daná hodnota v souboru vyskytuje. Relativní četnost udává, kolikrát se daná 

hodnota v souboru vyskytuje vzhledem k celkovému počtu. [8] 

Střední hodnota. Jedná se o nejpoužívanější míru polohy, která má své uplatnění ve 

všech statistických úlohách. Má velmi dobrou vypovídací schopnost, pokud použijeme 

správnou škálu. Někdy však její interpretace může vést ke zkresleným závěrům, proto je 

nutné její interpretaci doplnit o další charakteristiky, jako jsou například směrodatná 

odchylka, abychom znali podrobnější strukturu odpovědí. [8] 
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Modus a medián. Modus je nejčastěji se vyskytující hodnota, možnost, kterou 

respondenti volili nejčastěji. Medián je prostřední hodnota (při vzestupném uspořádání). [8] 

Variační rozpětí. Jedná se o nejjednodušší míru variability. Je to rozdíl mezi 

maximální a minimální hodnotou. 

Směrodatná odchylka. Je to míra, která znázorňuje kvadratický průměr odchylek od 

průměru. Čím je její hodnota nižší, tím více jsou hodnoty soustředěny kolem průměru 

(respondenti se v hodnocení přikláněli spíše k průměrným hodnotám). [8] 

Kromě polohy a rozptylu je také vhodné znát rozložení odpovědí jednotlivých variant. 

K tomu používáme koeficienty šikmosti a špičatosti. Koeficient šikmosti vyjadřuje, zda se 

respondenti přikláněli spíše k nižším či vyšším hodnotám. Koeficient špičatosti vyjadřuje, zda 

jsou hodnoty rozloženy rovnoměrně, nebo se respondenti přikláněli k jedné variantě více. [8] 

Měření závislostí. Smyslem hledání závislostí může být například zjištění, že jedna 

skupina zákazníků má jiné preference než druhá. Když se zjistí, v čem se od sebe jednotlivé 

skupiny odlišují, je poté možné jim připravit vhodný marketingový mix, který bude 

přizpůsoben jejich potřebám. Nyní už nestačí pouhé třízení prvního stupně (které poskytuje 

pouze informace o četnostech celku), ale také třízení druhého stupně, tedy tzv. kontingenční 

tabulky. V těchto tabulkách jsou odpovědi analyzovány v závislosti na rozdělení do 

jednotlivých skupin. Na B2B trhu to může být například podle geografické polohy zákazníků 

nebo skupin ABC, do kterých zákazníci podle objemu tržeb spadají. V těchto tabulkách poté 

provádíme měření závislostí. [8] 

Existuje mnoho statistických testů, které hodnotí očekávané a skutečné hodnoty 

průměrů a rozptylů v odpovědích celku a jednotlivých skupin respondentů. Mezi nejčastější 

testy závislostí patří testování průměrů: 

 Jednovýběrový T-test, který porovnává zjištěné průměry s předem stanovenou 

hodnotou (nejčastěji s prostřední hodnotou škály), 

 Párový T-test, který porovnává průměry dvou proměnných v jedné skupině, 

 T- test pro nezávislé skupiny, který porovnává průměry jedné proměnné ve dvou 

skupinách zákazníků a umožňuje odhalit, co hodnotí skupiny stejně a co odlišně, 

 Jednorozměrná ANOVA, která porovnává průměry jedné proměnné v několika 

skupinách zákazníků, a opět zjišťujeme, kde odpovídají jednotlivé skupiny stejně a 

kde odlišně. [8] 
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Výsledky měření spokojenosti by měly být soustavně v popředí pozornosti vedení 

firmy. Jakékoliv kolísání spokojenosti může mít velmi negativní následky do budoucna a 

firma by to měla brát jako varování. Zvyšování spokojenosti zákazníků je jedním ze 

základních předpokladů zachování jejích loajality a o to více to platí, pokud se jedná o B2B 

trh. Výstupy měření spokojenosti zákazníků by měly sloužit vedení firmy jako podklad 

neustále zlepšování nabídky svých výrobků a doplňkových služeb. 

 

2.2 Specifika B2B trhů 

 Tato diplomová práce se zabývá měřením spokojenosti zákazníků na B2B trhu. Je 

proto nutné tyto trhy blíže poznat, protože chování firem na B2B trzích se stejně jako jejich 

marketingové aktivity a přístup k zákazníkům liší od trhů spotřebních. Průmyslové B2B trhy 

jsou trhy, kde zákazníkem není konečný spotřebitel výrobku, ale firma, která jej dále 

zpracovává nebo prodává. Tyto trhy jsou obrovské a objem tržeb, který se zde každoročně 

vyprodukuje, převyšuje objem trhů spotřebních. [7] 

Odlišnosti B2B a B2C trhů 

 Na obou trzích figurují firmy, které se snaží o uspokojení potřeb, a jejich zákazníci. 

Hlavní odlišností je, že na straně zákazníka není konečný spotřebitel. Firmy na těchto trzích 

mají méně zákazníků, kteří však nakupují v mnohem větších objemech. Mezi nejzákladnější 

odlišnosti patří struktura trhu, poptávka a nákupní rozhodnutí. 

Geografická koncentrace. Pro B2B trhy je charakteristická geografická koncentrace, 

což znamená koncentrování výroby do určitých regionů (například hutnictví je koncentrováno 

na Ostravsku, protože je zde velké naleziště černého uhlí). [7] 

 Menší počet zákazníků a větší objemy. Na B2B trzích je počet zákazníků mnohem 

menší, zato jsou daleko větší než na trzích spotřebních. Zákazníků je méně a pro firmu jsou to 

konkrétní firmy a lidé, proto se může lépe zaměřit na jejich přání a potřeby. Na těchto trzích 

se také obchoduje v mnohem větších objemech než na trzích spotřebních. [10] 

 Vztahy mezi kupujícími a prodávajícími. Vztahy na B2B trzích jsou velmi odlišné 

od těch na trzích spotřebních. Protože má firma méně větších zákazníků, většinou se s nimi 

dobře zná a může se tak lépe přizpůsobit jejich konkrétním potřebám. Funguje zde tzv. 

partnerský přístup a cílem je si zákazníky dlouhodobě udržet. O vztazích na B2B trhu bude 

podrobněji pojednávat kapitola 2.6 Hodnota pro zákazníky na B2B trzích. [7] 
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Přímé nákupy – kratší distribuční cesty. Na B2B trhu se často jedná o technicky 

složité zboží a výrobky. Proto firmy preferují nakupovat tyto výrobky přímo od výrobců a ne 

prostřednictvím zprostředkovatelů. [10] 

Nákupní chování. Na B2B trhu se nákupu účastní více lidí a jejich rozhodnutí je lépe 

promyšlené a racionální. Zákazníci na B2B trzích se nechovají tak, jako by měli daný výrobek 

spotřebovat sami, jsou to zkušení odborníci a řídí se mnoha zásadami a požadavky. 

Rozhodování na B2B trzích probíhá na rozdíl od trhů spotřebních ve skupinách. [14] 

Marketingové aktivity. Komunikační metody a marketingové aktivity, které se na 

tomto trhu používají, jsou většinou efektivnější než metody na trhu spotřebním. Důvodem je, 

že komunikační metody a marketingové aktivity na B2B trzích jsou zaměřeny na relativně 

malou cílovou skupinu, která získává informace pouze z několika omezených zdrojů. Je proto 

snadnější na ni zacílit. [7] 

Poptávka. Další velmi významný rozdíl těchto dvou trhů spočívá v poptávce. Na B2B 

trzích je poptávka složitější. Mezi základní charakteristiky poptávky na B2B trzích patří: 

 odvozená poptávka - poptávka firem je odvozená od poptávky na spotřebních trzích a 

marketér na B2B trhu tak musí sledovat i nákupní trendy konečných spotřebitelů, 

 neelastická poptávka - v krátkém období není poptávka závislá na změně ceny (je 

nepružná) a při poklesu ceny vstupního materiálu nedojde k vyššímu objemu nákupů, 

pokud zároveň nedojde i ke zvýšení poptávky na spotřebním trhu, 

 kolísavá poptávka - poptávka na B2B trhu více fluktuuje, malé procentní zvýšení 

spotřebitelské poptávky může vyvolat mnohem větší zvýšení poptávky na B2B. [7] 

 

2.3 Analýza rozhodovacího procesu firem na B2B trzích 

Další důležitou věcí, kterou je třeba o B2B trhu vědět, je, jak na těchto trzích probíhá 

nákupní chování a rozhodování. Nákupní chování je zde mnohem více racionální a 

promyšlené, o nákupech rozhodují zkušení odborníci na základě norem a požadavků. 

Samotný nákupní proces je poté ovlivněn: 

 typem nákupní situace, 

 osobami podílejícími se procesu rozhodování, 

 způsobem, jakým ve firmě probíhá rozhodovací proces, 

 interním prostředím firmy (produktová, distribuční, cenová, komunikační politika). 



16 

 

Nákupní chování je nejvíce závislé na typu nákupní situace. Existují tři základní typy 

nákupních situací: přímý opakovaný nákup, nové nákupní zadání a modifikovaný nákup. 

Přímý opakovaný nákup. Jedná se o vcelku rutinní záležitost, firma si daný výrobek 

či službu objednává bez jakýchkoliv modifikací. Tento typ nákupní situace zvládne většinou 

jen nákupní oddělení. Jedná se například o nákup kancelářských potřeb. Firmy v tomto případ 

posuzují své zkušenosti s minulými objednávkami od jednotlivých dodavatelů a vyberou si 

toho, se kterým byli nejvíce spokojeni. Proto by měli dodavatelé neustále dbát na 

zkvalitňování svých služeb. Pro firmy je také lepší tyto přímé nákupy automatizovat 

prostřednictvím dlouhodobé objednávky. [5] 

Nové nákupní zadání. Jedná se o opak přímého opakovaného nákupu. V tomto 

případě nakupuje firma daný výrobek či službu poprvé, je postavena před řadu dílčích 

rozhodnutí a očekává pomoc výrobce či prodejce. Firma si volí specifikaci parametrů 

výrobku, dodací termíny, objednací lhůty, podmínky distribuce, termíny placení a další. Tyto 

představy musí konzultovat s nabídkou dodavatelů a rozhodnout se od koho bude nakupovat. 

Čím vyšší jsou v tomto případě náklady a riziko, tím více lidí se nákupním a rozhodovacím 

procesu podílí. Tato situace poskytuje nejvíce příležitostí pro marketéry, kteří se budou snažit 

zákazníka zaujmout produkcí své firmy. [5] 

Modifikovaný nákup. Tato situace nastává, pokud chce firma změnit nějaký parametr 

dodávky, například specifikaci výrobku, dodací termíny, cenu nebo dokonce dodavatele. 

Modifikovaný nákup je příležitostí pro nezavedené dodavatele, kteří se mohou snažit udělat 

lepší nabídku a získat zákazníka na svou stranu. [5] 

Také proces rozhodování může být v každé společnosti působící na B2B trhu 

odlišný, pro jeho bližší pochopení můžeme využít model šesti nákupních rolí, který jako první 

popsali Webster a Wind (viz. Obr. 2.2). Rozhodnutí o nákupu provádí tzv. nákupní centrum, 

kde patří všechny osoby, které mají na rozhodnutí nějaký vliv. Všichni tito lidé se 

účastní procesu rozhodování a hrají v něm jednu z těchto 6 rolí: iniciátoři (rozpoznají potřebu 

a iniciují nákup), uživatelé (kteří budou daný výrobek využívat), ovlivňovatelé (mají na 

rozhodnutí vliv), rozhodovatelé (mají pravomoc schvalovat rozhodnutí), nákupčí (vybírají 

dodavatele a sjednávají podmínky), a vrátní (kontrolují tok informací mezi ostatními). [7] 

Zákazníci na B2B trzích jsou při svém rozhodování vystaveni velkému množství 

vlivů. Tam, kde jsou nabídky dodavatelů stejné nebo podobné, není příliš prostor pro 
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racionální výběr, a zákazníci dávají přednost tomu dodavateli, který lépe uspěje v osobním 

jednání a se kterým mají dlouhodobé partnerské vztahy.  

 

Obr. 2.2. Nákupní rozhodování. Upraveno dle: [7] 

 

2.4 Segmentace B2B trhů 

Každý zákazník je do určité míry jedinečný, což obzvlášť platí pro zákazníky na 

průmyslových trzích. Jelikož by však bylo náročné a neefektivní, vymýšlet a vyvíjet pro 

každého zákazníka speciální výrobky, je účelné zákazníky seskupit do určitých segmentů. 

Hlavním hlediskem při rozdělování zákazníků do jednotlivých homogenních segmentů jsou 

jejich potřeby a požadavky na parametry výrobků, služby, ceny, platební podmínky a způsoby 

distribuce a komunikace. Segmentace by měla probíhat tak, aby potřeby zákazníků z jednoho 

segmentu byly podobné a rozlišitelné od potřeb zákazníků v jiných segmentech. [5] 

Proces segmentace by měl začít definováním zvláštností na úrovni zákazníků, to 

znamená jejich obecnými charakteristikami, tomuto procesu se říká makrosegmentace. Je to 

rozdělení zákazníků do homogenních skupin podle obecných charakteristik, tedy podle 

filmografických zvláštností. Segmentace by poté měla pokračovat na základě zvláštností na 

úrovni provozní, tedy mikrosegmentací. Je to proces rozdělení makrosegmentů do menších 

skupin podle provozních, nákupních nebo osobních zvláštností zákazníků. [5] 

Někdy je pro firmy dostačující pouze makrosegmentace, avšak mikrosegmentace 

poskytuje firmě mnoho výhod. Výhodou tohoto prohlubování segmentace zákazníků je, že 

umožňuje přizpůsobit marketingové aktivity a strategie firmy i pro menší a homogennější 

trhy. Zacílení na tyto menší segmenty je poté účelnější, než zacílení na všechny zákazníky 

naráz. Nevýhodou tohoto prohlubování je však to, že sběr takových informací je většinou 

velmi nákladný a obtížný. Firma musí své zákazníky znát opravdu dokonale, aby si mohla 

dovolit je rozdělovat do takto malých skupin. [5] 
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Při segmentaci trhu se postupuje po vrstvách od obecných charakteristik do stále větší 

hloubky až k osobním charakteristikám. Tuto situaci popisuje následující tabulka. 

Tab.2.1. Segmentace na B2B trzích 

Druh segmentace 
Úroveň 

segmentace 
Segmentační faktor Segmentační proměnné 

Makrosegmentace Úroveň 1 
Firmografické 

proměnné 

Geografická poloha,  

velikost firmy, 

typ zákazníka. 

Mikrosegmentace 

Úroveň 2 Provozní proměnné 

Konkurenční pozice, 

úroveň obchodní 

provázanosti. 

Úroveň 3 Způsob nákupu 
Nákupní situace, 

organizace nákupu. 

Úroveň 4 Situační zvláštnosti Priority při nákupu. 

Úroveň 5 Osobní zvláštnosti Psychologické proměnné. 

Zdroj: Upraveno dle [5] 

 Tento pohled na segmentaci se však v současném dynamickém a stále se měnícím 

prostředí může zdát zastaralý. Podle  Harrison a Hauge je v současné době kladen největší 

důraz na filmografické proměnné s návazností na osobní zvláštnosti, tedy na psychologické 

proměnné.  Podle jejich názoru je výhodné na makro úrovni segmentovat podle velikosti 

firmy a geografické poloze s návazností na psychologii zákazníků, tedy na jejich cenovou 

citlivost, citlivost na kvalitu produktů a na jejich dobu dodání. [16] 

Psychologická segmentace nabývá stále na větší důležitosti, soustřeďuje se na 

zvláštnosti jednotlivců, kteří se podílejí na procesu rozhodování. Soustřeďuje se také na 

postoje jednotlivých lidí k riziku, které mimo jiné předurčují, zda je možné se u zákazníka 

prosadit s novinkami a inovacemi výrobků, nebo zda bude tento zákazník preferovat zavedené 

výrobky od zavedených a známých dodavatelů. Znalosti osobních charakteristik osob, které 

provádějí nákupní rozhodnutí je velmi důležité a je třeba jim přizpůsobit strategii obchodního 

jednání a vzájemné spolupráce. [16] 

 Po rozčlenění zákazníků do homogenních segmentů si firma připravuje strategii 

zacílení. Pro každý segment se použijí jiné nástroje, přizpůsobí se nabídka anebo přímo i 

výrobky. O tomto tématu pojednává další kapitola. 
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2.5 Cílový trh 

Po rozčlenění trhu na jednotlivé segmenty se firma musí rozhodnout, na který trh 

zacílit. Cílový trh tvoří všichni kupující, kteří sdílejí podobné charakteristiky, a které se firma 

rozhodne obsluhovat. V rámci cílového trhu si firma může zvolit jednu ze tří strategií. Jedná 

se o nediferencovaný marketing, diferencovaný marketing a koncentrovaný marketing.  

 Nediferencovaný marketing. V případě nediferencovaného marketingu se firma 

rozhodne ignorovat rozdíly mezi tržními segmenty a snaží se oslovit celý trh s jedinou 

nabídkou. Důvodem pro tento druh tržního zacílení jsou často malé rozdíly mezi segmenty, 

druhým důvodem může být přesvědčení firmy, že atraktivita výrobku daleko přesahuje 

hranice segmentu. Firma se pak při tvorbě nabídky soustředí na podobnosti všech segmentů, 

nikoliv na jejich rozdíly. Snaží se vytvořit takový výrobní program, který by byl vhodný a 

přitažlivý pro co nejvíce kupujících a spoléhá se na masovou reklamu a hromadnou distribuci. 

Nediferencovaný marketing šetří náklady i čas, avšak mnoho současných marketérů o něm 

pochybuje. Při vývoji výrobků, který má za úkol uspokojit všechny, dochází k problémům. 

Firma nabídku připraví pouze pro největší segmenty trhu, a pokud to provede více firem, 

propukne na těchto segmentech tvrdý konkurenční boj a menší segmenty budou zanedbávány. 

Poté tyto největší segmenty nebudou ani tak výnosné, protože zde bude obrovský tlak na cenu 

a jediný, kdo z toho získá nejvíce, je zákazník. Firmy, které si toto již uvědomily, začínají 

oslovovat menší segmenty a specializovat svou nabídku. [7] 

 Diferencovaný marketing. Pokud se firma rozhodně využívat diferencovaný 

marketing, zaměří se na několik tržních segmentů, pro něž vytvoří samostatnou nabídku. 

Tento druh marketingu se hojně využívá na B2B trzích, kde si firmy nemohou dovolit 

oslovovat celý trh masovými výrobky a masovou komunikací. Zaměří se proto na několik 

tržních segmentů, nabízí různé výrobky a marketingové programy a doufá, že dosáhne 

vyšších tržeb a vybuduje si na těchto několika málo segmentech silnou pozici. Diferencovaný 

marketing sebou zpravidla nese vyšší tržby než marketing nediferencovaný, ale firma musí 

počítat také i s vyššími náklady. Záleží jen na ní, jak dobře bude schopna oslovit jednotlivé 

segmenty a jak silnou pozici si na nich vybuduje. V současné době se na tento druh 

marketingu začíná soustřeďovat stále více a více firem působících nejen na B2B trzích. [7] 

 Koncentrovaný marketing. Firma se rozhodne používat tento druh marketingu 

převážně v situaci, kdy nemá dostatek zdrojů na zasáhnutí celého trhu. Firma si v tomto 

případě, vybere jeden či dva cílové segmenty dílčího trhu a na ty se zaměří. Potřebuje však 
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bezpodmínečně znát potřeby těchto segmentů. Zaměřením se na jeden či dva segmenty, musí 

firma dokonale poznat potřeby a přání zákazníků. Získá tak silné postavení na tomto 

segmentu a šetří i provozní náklady, protože svou nabídku neuzpůsobuje více segmentům. I 

tato strategie však s sebou nese rizika. [17] 

 

Výběr strategie cílového trhu 

 Při volbě strategie cílového trhu, musí firma zvážit mnoho faktorů. Firma by se měla 

rozhodovat podle finančních možností a variability produktu. Pro firmu s omezenými 

prostředky má smysl diferencovaný či koncentrovaný marketing. Stejně tak produkty, které se 

mohou lišit designem i provedením, vyžadují diferencovaný či koncentrovaný marketing. 

Firma se také může rozhodovat podle variability trhu. Pokud mají kupující stejný vkus a 

stejným způsobem reagují na komunikaci, je vhodný nediferencovaný marketing. Pokud 

nemají, je vhodná opačná strategie. V dnešním dynamickém prostředí je však také nutné 

sledovat i strategie konkurence. Pokud konkurence používá segmentaci a diferencovaný 

marketing, bylo by pro novou firmu značně nevýhodné uplatňovat strategii 

nediferencovaného marketingu. [5] 

 

2.6 Hodnota zákazníka na B2B trzích 

 Hodnota zákazníka, neboli customer value, je velmi významným pojmem ať už se 

jedná o B2B nebo B2C trh. Na hodnotu zákazníka je pohlíženo ze dvou směrů. Je třeba ji 

rozvíjet ve smyslu hodnoty pro zákazníka (což je čistý přínos, který zákazník získá při 

nákupu a užívání výrobku) a ve smyslu čistého přínosu zákazníka pro firmu (tedy, co firma 

získá tím, že obsluhuje určitého zákazníka). Obě tyto hodnoty spolu velmi úzce souvisejí a 

jedna ovlivňuje druhou. Hodnota, kterou firma poskytuje zákazníkům, ovlivňuje zejména 

jejich chování, délku jejich vztahu s firmou a motivuje je ke koupi a k opakovaným nákupům, 

ovlivňuje také jejich vnímání a postoje k firmě a pozitivní reference. Hodnota poskytovaná 

zákazníkům je základem pro vytváření konkurenční pozice na trhu, což vede k vyšší 

ziskovosti a také vyššímu přínosu zákazníka pro firmu. [6] 

 Tato kapitola se zabývá hodnotou pro zákazníka, vymezením podstaty hodnoty pro 

zákazníka na B2B trhu a specifikaci atributů hodnoty. Hodnota poskytovaná zákazníkům 

přináší mnoho pozitivních důsledků - spokojenost zákazníků, jejich setrvání a loajalitu, 

dlouhodobou spolupráci s firmou a zvyšování ziskovosti. Hodnota pro zákazníka je základním 

aspektem pro vytváření dlouhodobých partnerských vztahů, což je na B2B trhu klíčové.  
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 Původně byla hodnota pro zákazníka vymezena pouze ke kvalitě produktu a k relativní 

ceně. V současně době se většina marketérů shoduje v tom, že vnímaná kvalita výrobku a 

hodnota pro zákazníka jsou dva odlišné koncepty. Hodnota se od kvality liší hlavně tím, že je 

osobnější než kvalita, a proto je širším konceptem. Hodnota pro zákazníka zahrnuje porovnání 

a hodnocení toho, co zákazník od výrobku či firmy získá a co musí na toto získání obětovat 

(cena výrobku, čas, úsilí, náklady spojené s výběrem a další). Kvalita je stejně jako cena 

pouze první složkou toho, co zákazník získá. Na základě několika provedených výzkumů bylo 

zjištěno, že existují další významné aspekty hodnoty pro zákazníka. [6] 

 

 Hodnota pro zákazníka má dvě dimenze, jedná se o složku přínosovou, která zahrnuje 

vnímané užitky a kvalitu nabídky a složku nákladovou, která zahrnuje vnímané ztráty či 

oběti zákazníka, které v souvislosti s koupí akceptuje.  

 

2.6.1 Atributy hodnoty pro zákazníka na B2B trzích – přínosová složka 

 Podle výzkumu Leek a Christodoulides z r. 2012 se hodnota pro zákazníka, vnímaná 

jako přínosy pro zákazníka, skládá se 3 komponentů. Jedná se o hodnotu výrobků (goods and 

services value), hodnotu značky (brand value) a hodnotu vztahu (relationship value). [14] 

 

Obr. 2.3. Přínosová složka hodnoty pro zákazníka. Upraveno dle: [14] 

 Hodnota výrobků a služeb. Zákazníci hodnotí užitečnost výrobků na základě 

individuálního posouzení kvality i vhodnosti z hlediska účelu. Výrobky na B2B trzích jsou 

často klíčovou součástí zákazníkova vlastního procesu tvorby hodnot a jejich nedostatek 

může zastavit zákazníkovy interní procesy. Pokud má výrobek klíčový význam v procesech 

zákazníka, musí být zajištěno jeho dokonalé přizpůsobení a dobrá dostupnost. U hodnoty 

http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0019850111002276
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výrobků a služeb se jedná hlavně o funkcionální (racionální) aspekty, jak je vidět 

v předchozím obrázku (Obr. 2.3). [6] 

 Hodnota značky. U značky se jedná jak o funkcionální aspekty tak i o ty emocionální. 

Podle výzkumu jsou zde funkcionální aspekty ve spojení s kvalitou produkce a s cenou. 

Emocionální aspekty jsou ovlivněny důvěryhodností značky, známostí a odlišením se od 

ostatních. Zákazník subjektivně posuzuje značku jako něco nehmotného. Pro toto hodnocení 

je důležitá informovanost zákazníka o značce, postoj zákazníka k ní a vnímání etiky. [14] 

 Hodnota vztahu. Dříve se hodnota vztahu zaměňovala s hodnotou značky. Nové 

výzkumy však potvrdily, že je nutné dívat se oba zvlášť. Vztahy na B2B trzích nabývají na 

stále větší důležitosti. Partnerské vztahy mezi firmami (a jednotlivci) mohou být mnohdy ještě 

více důležité než značka, jedná se pouze o emocionální aspekty. Na B2B trzích mají firmy 

několik málo zákazníků, se kterými se většinou dobře znají. Za názvy firem stojí tak 

konkrétní lidé s konkrétními přáními a potřebami. Posouzení emocionální hodnoty těchto 

vztahů je nejobtížnější, protože při jejím zjišťování hrají roli osobní vztahy. S touto hodnotou 

je spojeno následující: spolehlivost a důvěryhodnost firmy a kontaktních osob, vcítění se do 

vztahu se zákazníkem, pocit ze spolupráce, podobnost hodnot mezi firmou a zákazníky. [6] 

 

2.6.2 Atributy hodnoty pro zákazníka na B2B trzích – nákladová složka 

 Na druhé straně stojí nákladová složka, neboli zdroje, které musí zákazník vynaložit 

v souvislosti s přijetím nabídky. Tyto zdroje nepředstavují pouze nákupní cenu, ale zahrnují 

další řadu položek. Podle Best 2004 zde patří řada parametrů nabídky: vyhledávací náklady, 

náklady na obstarání výrobku, nákupní cena, instalační náklady, provozní náklady (na 

zpracování výrobku do další výroby) a náklady na likvidaci. Všechny tyto náklady mohou mít 

podobu peněžních výdajů, nebo nepeněžních, které se projeví ve ztrátě času a energie lidé, 

kteří provádějí nákup. Výzkum potvrdil, že zákazníci sledují hlavně peněžní výdaje. Je nutné 

tyto výdaje nejen zkoumat, ale i zjistit, jaký význam mají z hlediska celkového hodnocení. [6] 

 

2.6.3 Rozvoj hodnoty pro zákazníky 

 Při zkvalitňování nabídky a péče o zákazníka se vychází zejména z důležitých atributů 

nabídky a hodnotí se jejich provedení vzhledem k potřebám zákazníků a také vzhledem ke 

konkurenci. Toto se provádí na základě výzkumu spokojenosti. Na B2B trzích probíhá 

výzkum spokojenosti většinou nahodile v rámci každodenního jednání se zákazníky. [6] 
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Možnosti rozvoje hodnoty pro zákazníky mohou být následující: 

1. Vytvoření důvěry. Pohotové reakce na dotazy a problémy, zajištění dodržování slibů, 

vysoká frekvence kontaktů, návštěvy ve výrobních prostorách firmy. 

2. Poskytnutí know how a zvýšení produktivity zákazníků. Spolupráce se zákazníky 

na výzkumu a rozvoji, poskytování školení, podpora zákazníků s jejich prodejem 

(pomůže-li jim firma s jejich prodejem, zvýší se i její vlastní prodej). 

3. Zlepšení kvality. Spolehlivost, rychlé dodávky, řízený systém opakovaných dodávek, 

rychlá kalkulace nákladů. 

4. Snížení nejistoty. Záruky na výrobky, referenční prodej. [6] 

 

Rozvoj hodnoty dodávané zákazníkům by měl probíhat tak, aby byly posíleny vztahy 

mezi firmou a zákazníky. Jednotlivé možnosti by měla firma konzultovat s každým důležitým 

zákazníkem. Je třeba zjistit, jakou hodnotu zákazníci přisuzují každé z těchto možností. 

 

2.7 Analýza zákazníků 

 Na které zákazníky by se však firma měla soustředit, když se pokouší zvýšit hodnotu 

poskytovanou zákazníkům? Měla by se zaměřit na všechny, nebo jen na některé? Na B2B 

trhu si může zákazníky jednoduše rozdělit podle Paretova pravidla do jednotlivých 

kategorií. Paretovo pravidlo je velmi efektním nástrojem, který umožňuje firmám se exaktně 

soustředit jen na to, co je pro ně důležité. Paretovo pravidlo je založeno na poměru 80/20, což 

v praxi znamená, že 20% zákazníků přinese firmě 80% tržeb. Těmto 20% zákazníků by tedy 

firma měla věnovat velkou pozornost, protože se jedná o klíčové zákazníky. Stejnou věc lze 

konstatovat i o problémech, v praxi to znamená, že 20% zákazníků přinese firmě 80% 

problémů a stížností a pokud se firma bude věnovat jen těmto dvaceti procentům, riskuje tak, 

že ztratí ostatní. [18] 

 Paretovo pravidlo se v praxi rozvinulo v Paretovu analýzu, která firmě umožní 

detailněji rozdělit své zákazníky do jednotlivých skupin A, B a C. V kategorii A jsou pouze ti 

nejdůležitější zákazníci, kteří firmě přinášejí přibližně 80% tržeb, o ty by se firma měla starat 

nejvíce. Zbylých 20% tržeb však není číslo, které by se dalo zanedbávat, protože se může 

jednat o zákazníky, jejichž odběr je vysoký, ale nárazový. Proto zbylých 15% zákazníků 

zařadíme do kategorie B a posledních 5% do skupiny C. Rozdělení formou 80/15/5 se firmy 

nemusejí striktně držet, ale každá firma si je upraví podle sebe, tyto hranice je nutné volit 

s uvážením konkrétní situace. Výsledkem Paretovy analýzy je tzv. Lorencova křivka, která 
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může v praxi vypadat přibližně takto (viz. Obr. 2.4). Na ose x máme jednotlivé zákazníky 

firmy, na ose y máme kumulativní podíl tržeb. [18] 

 

 

Obr. 2.4. Lorenzova křivka. Zdroj: [18] 

S Paretovou analýzou firmy zjistí, kam zaměřit svou pozornost. Základní myšlenkou 

je, aby se úsilí a finanční prostředky soustředily na ty zákazníky, které jsou pro firmu 

skutečně důležité. Lze říci, že 80% svého úsilí a marketingových aktivit (výdajů) by firma 

měla soustředit na zákazníky v kategorii A. 15% poté soustředit na kategorii B. Kategorie C 

stojí za zvážení, v praxi se často stává, že firmy tuto kategorii přenechají konkurentům. 

S Paretovou analýzou firma získá velmi reálnou představu o tom, co se stane, pokud třeba 

kategorii C nebo i B ztratí a bude vědět, jak se projeví na jejích tržbách, pokud se soustředí 

pouze na kategorii A. Toto rozdělení zákazníků je velmi důležité i v rámci měření 

spokojenosti. I tam by se firma měla soustředit zejména na názory zákazníků v kategorii A, 

případně i na B. [18] 
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3. Charakteristika trhu s výtahy 

Výtahový trh je součást Stavebního trhu, konkrétně tedy Inženýrského stavitelství. 

V této kapitole bude tento trh detailně popsán, bude zde shrnuta jeho historie, současné trendy 

a vybrané statistické ukazatele. Dále bude popsána firma Lift Components s.r.o., její 

zákazníci, konkurence, výkonnost atd. 

 Stavební trh se dělí na těchto pět částí. 

1. Bytové budovy – tedy bytové domy, určené převážně k bydlení. 

2. Nebytové budovy nevýrobní – patří zde všechny nebytové budovy, které neslouží 

přímo k výrobě – tedy například budovy školské, léčebné, administrativní, hotely, 

kulturní domy a další. 

3. Nebytové budovy výrobní – patří zde všechny nebytové budovy, které slouží 

k výrobě - například v odvětví zemědělství, průmyslu, obchodu, dopravy a dalších. 

4. Inženýrské stavitelství – jedná se například o mosty, komunikace, podzemní stavby, 

dráhy a také výtahy – nákladní i osobní, zdvihací plošiny a další. 

5. Vodohospodářské stavby – jedná se o hráze, nádrže a kanály. [23] 

   

Výtahový trh tedy patří do Inženýrských staveb. Tyto stavby můžeme dále rozdělit na 

stavby veřejné (což je zadání práce veřejným subjektem jako je stát, obce nebo jiné státní 

organizace) a soukromé (což je zadání práce soukromou firmou). Od roku 1996 do roku 2009 

se rozdělení Inženýrských staveb na veřejné a soukromé změnilo jen málo, došlo ke zvýšení 

veřejných zakázek a snížení těch soukromých pouze o cca 5%. Jejich vývoj je zobrazen 

v grafu níže (viz. Obr. 3.1). [23] 

 

Obr. 3.1. Rozdělení inženýrských staveb na veřejné a soukromé v letech 1996 – 2009. Zdroj: [23] 
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Podíl trhu Inženýrského stavitelství na HDP a zaměstnanosti 

Stavební trh je významným odvětvím České Republiky. Celý tento trh se podílí 9% na 

zaměstnanosti a cca 6,5% na HDP. Inženýrské stavitelství tvoří přibližně 30% z celkového 

stavebního trhu. Lze tedy říci, že se Inženýrské stavitelství podílí na zaměstnanosti v celé 

České Republice téměř 3% a na HDP se podílí cca 2%. [21] 

 

3.1 Historie výtahového trhu 

 Používání prvních výtahů můžeme datovat až do dob Římského impéria, jejich výtahy 

byly poháněné lidskou, zvířecí nebo vodní silou. Ve středověku se jejich pomocí spouštěli 

horníci na svá pracoviště do štol a vytěžené rudy se vyvážely na povrch. Prudký rozvoj svislé 

dopravy a tedy i výtahů je úzce spjat s průmyslovou revolucí. První výtah poháněný parním 

strojem byl sestaven v roce 1830 v Anglii. O 15 let později následoval první pneumatický 

výtah a rok na to výtah s hydraulickým pohonem. V roce 1880 byl na veletrhu v Mannheimu 

představen první elektrický výtah, což ukázalo cestu modernímu vývoji výtahů 20. století.[23] 

Vývoj elektrických výtahů pokračoval stále rychlejším tempem, od prvního 

bezpečného výtahu se zachycovacím zařízením, k trakčnímu pohonu a  prvnímu 

bezpřevodovému stroji v roce 1903 až k prvním rychlovýtahům ve výškových budovách. 

Rozvoj techniky neustal ani po druhé světové válce a řídicí systémy se změnily od těch 

reléových na mikroprocesorové. Světový trh poté ovládlo několik velkých firem, které 

působily na celém světě – americký OTIS, finský KONE, švýcarský Schindler a další.  

Česká republika a vývoj výtahového trhu 

Se světovým vývojem vertikální dopravy je spojen vznik a rozvoj tohoto odvětví i u 

nás. Vícepodlažní průmyslové objekty si vznik výtahů přímo vynucovaly a jejich pohon byl 

zpočátku parní. Nejprve nebyla výroba průmyslových výtahů specializována, ale byla 

přidružena k výrobě průmyslových zařízení jako celku – byla například součást výroby 

mlýnských strojů (firma Prokopec) nebo elektrotechnické výroby (firma ČKD). První výtah 

s transmisním pohonem sestavila společnost Breitfeld-Daněk v roce 1876. Do roku 1900 

vyrobili přes 40 výtahů převážně do velkých průmyslových podniků. [22] 

Okolo roku 1900 se výroba výtahů začala specializovat, byly zakládány speciální 

výtahová oddělení a později i specializované továrny pouze pro výtahy. Například Ing. 

Edvard Schliegel, který začal jako první vyrábět elektrické výtahy také u nás, a Bohuslav 

Červenka, který přivezl firmě Prokopec dokumentaci pro výrobu Páternosterů z Německa. Po 
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skončení první světové války zažívala ČSR neobvyklý nárůst tohoto odvětví, a i když druhá 

světová válka znamenala stagnaci, počet výtahů v ČSR se v 1948 odhadoval na 20 tisíc. [22] 

Po druhé světové válce byly velké podniky, jako Prokopec, začleněny do národního 

podniku TSM – později Transporta Chrudim. TSM byla pověřena výrobou a montáží výtahů 

nových, její závod d Břeclavi byl povřen údržbou a opravou výtahů. Oba tyto podniky 

zvyšovaly každoročně svou kapacitu výroby až na 4 000 výtahů ročně. Do roku 1989 tak na 

území ČSR existovalo téměř 140 000 výtahů, z toho dvě třetiny byly osobní výtahy. [22] 

 

3.2 Vybrané ukazatele vývoje trhu Inženýrského stavitelství 

Jak již bylo řečeno, výtahový trh patří do Stavebního trhu, konkrétně tedy do 

Inženýrského stavitelství. Za posledních deset let došlo na tomto trhu nejprve k nárůstům 

produkce a poté po roce 2009 zase k poklesu, který byl způsobem vlivem ekonomické krize. 

Došlo k poklesu produkce, poklesu zakázek, některé společnosti musely z trhu odejít a jiné 

jsou ekonomicky velmi nestabilní, vzrostl také počet insolventních společností. Rentabilita 

podnikání na tomto trhu se snižuje a zvyšuje se převis nabídky nad poptávkou. [21] 

 

Počet ekonomických subjektů 

Co se týče počtu ekonomických subjektů, došlo v posledních letech pouze k velmi 

mírnému poklesu (viz. Tab. 3.1). Ke konci roku 2009 bylo v České Republice registrovaných 

1 650 společností působících v oboru inženýrského stavitelství, v roce 2010 to bylo 1661 

společností.  Ani v letech 2011 a 2012 nedošlo téměř k žádným změnám. V roce 2013 došlo 

k mírnému snížení počtu společností v tomto oboru o 4%. Ke konci roku 2013 jich bylo v 

České Republice registrovaných 1 605. Nejvíce společností se dnes nachází v Praze (272) a 

Jihomoravském kraji (199). V Moravskoslezském kraji je jich 148. [23] 

Tab. 3.1. Počet společností v oboru Inženýrské stavitelství 

Rok Počet společností 

2009 1661 

2010 1661 

2011 1656 

2012 1657 

2013 1650 

Upraveno dle: [23] 
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Indexy produkce Inženýrského stavitelství 

 Jak je patrné z hodnot meziročního indexu v tabulce níže (Tab. 3.2), až do roku 2009 

zažíval trh Inženýrského stavitelství nárůst své produkce. Téměř v každém roce došlo ke 

zvýšení produkce oproti minulému roku. Například v roce 2008 byl meziroční index téměř 

110%, v roce 2009 pak 114,1%.  Tento nárůst se však zastavil s příchodem ekonomické krize 

v roce 2009. Od tohoto roku docházelo meziročně ke snižování produkce tohoto trhu. Každý 

rok došlo k poklesu o cca 10%. V roce 2011 došlo ke snížení o 9,3%, v roce 2012 o 10% a 

v roce 2013 o 9,3%. [23] 

 Také z hodnot bazického indexu (rok 2010 = 100%) vidíme, že trh Inženýrského 

stavitelství byl v roce 2009 na svém vrcholu a od té doby dochází neustále k poklesům. 

 

Tab. 3.2. Indexy stavební produkce v letech 2003 až 2013 

Rok 
Meziroční index  

(předchozí rok = 100%) 

Bazický index  

(rok 2010 = 100%) 

2003 121,6 67,5 

2004 112,9 76,2 

2005 105,8 80,6 

2006 108,8 87,8 

2007 97,9 85,9 

2008 109,9 94,4 

2009 114,1 107,7 

2010 92,8 100,0 

2011 90,3 90,3 

2012 90,0 81,3 

2013 90,7 73,8 

Upraveno dle: [23] 

 

Konkrétní hodnoty produkce trhu Inženýrského stavitelství byly následující. V roce 

2011 byla celková produkce 140 milionů korun. V roce 2012 vyprodukoval tento trh více 

než 124 milionů korun. V minulém roce, tedy v roce 2013, to bylo okolo 112 milionů 

korun. [23]  
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3.3 Výtahový trh dnes  

 V této kapitole budou nejprve popsány druhy společností, které na výtahovém trhu 

působí. Poté budou vymezeny zásadní vlivy prostředí, které ovlivňují všechny společnosti 

pohybující se na tomto trhu a nakonec budou zhodnoceny současné trendy tohoto odvětví. 

 

Druhy firem na výtahovém trhu 

 Na výtahovém trhu v České republice působí několik druhů výtahových společností. 

V první řadě se jedná o výrobní společnosti, které výtahy přímo vyrábějí, vlastní výrobní 

technologie, stroje, licence a musí zajistit to, aby jejich výtahy splňovaly veškeré požadavky, 

dané normami a směrnicemi. Mezi výrobní společnosti patří i Lift Components s.r.o. Dále zde 

existují montážní společnosti, které koupí již kompletní výtah od výrobních společností, 

namontují ho u konečného zákazníka a poté zodpovídají za jeho servis, opravy a udržování. A 

za třetí jsou to firmy, které jsou kombinací obou předchozích – tedy vyrábějí vlastní výtahy 

a sami je i montují a servisují. Mezi další druhy společností můžeme řadit i ty, které se 

primárně zabývají jinou činností a servis výtahů je pouze součást jejich širokého portfolia 

služeb. 

 

Politicko-legislativní prostředí 

 Toto prostředí zahrnuje všechny vládní předpisy, normy, směrnice, zdravotní a 

ekologické požadavky a další předpisy týkající se výtahů, které musí všechny společnosti 

působící na výtahovém trhu dodržovat a splňovat. Výtahy a jejich komponenty podléhají 

v současné době velmi přísným kontrolám bezpečnosti. Nové výtahy musí být projektovány 

podle nejnovějších norem Evropské Unie, jedná se například o tyto normy: ČSN EN 81-1, 

ČSN EN  81-2 A3 a ČSN EN 81-21. Tyto normy stanovují bezpečnostní zásady pro projekci 

a montáž elektrických, hydraulických a nákladních výtahů, které jsou namontovány trvale a 

jsou určeny k dopravě osob a nákladů. Souvisejí s mnoha dalšími předpisy, které na ně 

navazují – například použití zachycovačů, omezovačů rychlosti a další. Další z velmi 

důležitých výtahových norem jsou normy Evropské unie proti šíření hluku ČSN 27410 a 

normy elektromagnetické kompatibility ČSN EN 12016. Dále musí společnosti samozřejmě 

dodržovat a podnikat podle veškerých zákonů České Republiky. 
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Technologické prostředí 

 Výtahy a technologie, které pro jejich výrobu používají, se neustále vyvíjejí. Na svět 

přicházejí nové technologie zpracování plechu a povrchových úprav, nové technologie 

v elektro oblasti, jako jsou například rozvaděče výtahů či měniče a další. Rychlým vývojem 

prochází také design výtahů a to nejen vnější vzhled ale i vzhled kabin uvnitř. Každá firma 

působící na výtahovém trhu, by měla tento vývoj neustále sledovat a reagovat na něj co 

nejrychleji. Některé výtahové firmy mají vlastní výzkumné centrum, kde své výrobky zlepšují 

a vyvíjejí, ale v České Republice je jich prozatím málo. Jednou z firem, která má vlastní 

výzkumné centrum a testovací věž je Lift Components s.r.o., což ji umožňuje inovovat, 

vyvíjet a zlepšovat své výrobky. 

 

Environmentální prostředí 

 V dnešní době se neustále zpřísňují požadavky na použití ekologických materiálů a 

materiálů šetrných k životnímu prostředí, stejně tak jako emisní limity. Firmy na výtahovém 

trhu by měly dbát na šetrnost jejich výroby k životnímu prostředí. Trendem dnešní doby jsou 

výtahy na ekologický pohon s úsporným systémem, který šetří jak peníze zákazníků za 

provoz výtahů tak má i menší dopad na životní prostředí a použité materiály jsou 

recyklovatelné více než dříve.  

 

Trendy na výtahovém trhu 

 V současné době se na výtahovém trhu objevuje obrovský tlak na cenu. Montážní 

společnosti jsou ve výběrových řízeních ochotny jít s cenou výtahu často až na úroveň 

výrobních nákladů jen aby danou zakázku získaly. Mohou si to dovolit, protože dostanou do 

péče i následný servis a opravy těchto výtahů, a v nich už budou ziskoví. U konečných 

zákazníků stojí často kvalita až na druhém místě, nejdůležitější je cena, proto se firmy 

předhánějí v tom, kdo jim nabídne tu nejnižší. Je to však docela krátkozraké, koneční 

zákazníci sice zaplatí za celý výtah a jeho montáž méně, ale proto, že se jedná o levnější a 

méně kvalitní výrobky, zaplatí poté velké částky za jejich opravu a údržbu. Dalším trendem 

dnešní doby je zvyšování požadavků na bezpečnost. Jedná se především o nové směrnice 

Evropské Unie, která zavádí nové požadavky bezpečnosti přepravovaných osob. Výtahové 

společnosti musí montovat do svých výtahů nové bezpečnostní komponenty – jako jsou 

například zachycovače kabin.  
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3.4 Charakteristika firmy Lift Components s.r.o. 

 Tuto práci zpracovávám u firmy Lift Components s.r.o., která se zabývá výrobou 

výtahů a výtahových komponentů a působí na B2B trhu. Výrobky dodává převážně na český 

a slovenský trh dalším montážním firmám a až přes ně se dostanou ke konečným zákazníkům. 

 

Obr. 3.2. Logo společnost LC. Zdroj: Interní materiály firmy 

Základní údaje o společnosti 

 Společnost Lift Components s.r.o. vznikla dne 1. 1. 2002, jedná se o společnost 

s ručením omezeným a řadí se mezi malé společnosti, v současné době má 40 zaměstnanců.  

 Tato společnost působí na trhu již více než 12 let a do jejího výrobního programu patří 

především výroba nových výtahů (30% obratu), modernizace starých výtahů (65% obratu) 

a prodej komponentů (který tvoří méně než 5% obratu). Každý zákazník si může výtah 

přizpůsobit svým přáním, může si vybrat druh kabiny, tloušťku použitého plechu, různá 

provedení tlačítek, osvětlení v kabině, sedátek atd. a to vše samozřejmě v různých barvách. 

 Sídlo společnosti je v průmyslové zóně Karviná – Staré město, Na novém poli 

383/3. Do areálu firmy patří dvě výrobní haly, jedna zásobovací hala se skladem, 

administrativní budova a Showroom s testovací věží, kde firma své výrobky testuje a vyvíjí a 

kam zve své zákazníky, aby si prohlédli vystavené produkty a vybrali si ten svůj. 

 Co se organizace uvnitř společnosti týče, jedná se o funkční organizační strukturu, 

pracovníci pracující ve firmě na podobných úkolech jsou zařazeni do jednoho oddělení. Nad 

všemi těmito odděleními stojí ředitel a zároveň majitel firmy. Tato organizační struktura se 

snaží centralizovat proces rozhodování na nejvyšší úroveň, ale vedení firmy zavedlo takový 

systém pravidel, aby vedoucí oddělení mohli rozhodovat o některých věcech i sami. 

  Filozofie LC. Hlavními cíli společnosti je být firmou evropského charakteru, vyvíjet 

nové produkty, mít ty nejnovější technologie a poskytovat špičkovou kvalitu. Klade velký 

důraz na partnerské vztahy se zákazníky a přizpůsobuje jim své výrobky. Motto společnosti: 

„Příznivá cena, vysoká kvalita, vyladěné komponenty, špičkové technologie, nadstandardní 

provedení, testované výrobky, bezpečnost – to vše jsou Výtahy se značkou LC.“  
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V roce 2012 získala tato společnost ocenění Podnikatel roku okresu Karviná, 

v kategorii Společnost do 50 zaměstnanců. Stejné ocenění získala společnost i v roce 2008. 

Finanční situace firmy 

 Co se finanční situace týče, vede si společnost velmi dobře. Celkové tržby i výsledek 

hospodaření jsou každoročně na dobré úrovni, i poměr mezi nimi lze považovat za velmi 

dobrý (viz. Tab. 3.3). Ukazatel ROA vychází také vysoko nad doporučenými hodnotami. Na 

jednu korunu, kterou vlastníci do společnosti investovali, tedy v roce 2012 připadá 21 korun 

čistého zisku. Což je rozhodně výborný výsledek. 

Tab. 3.3. Tržby a zisk v jednotlivých letech 

Tržby a Zisk v jednotlivých letech  

Rok 2010 2011 2012 

Tržby celkem (tis. Kč) 127 644 116 045 116 948 

Zisk po zdanění (tis. Kč) 27 325 22 670 23 710 

ROA 31,7 22,9 21 

Zdroj: Interní materiály firmy 

 Hodnoty ukazatelů likvidity vyšly všechny velmi dobře. Z tabulky (Tab. 3.4) vidíme, 

že z hotových peněz by firma ve všech letech byla schopna uhradit všechny své závazky 

několikrát. Zadluženost firmy je každoročně velmi nízká, firma v současné době nesplácí 

žádný úvěr ani půjčku a veškeré své potřeby si financuje z vlastních zdrojů. Toto jí poskytuje 

stabilitu a přispívá i ke flexibilnosti jejích rozhodnutí. Mezi cizími zdroji společnosti se tak 

nacházejí pouze závazky k dodavatelům.  

Tab. 3.4. Ukazatele likvidity a zadluženosti 

Ukazatele likvidity a zadluženosti 

Rok 2010 2011 2012 

Likvidita běžná 4,55 3,5 11,7 

Likvidita okamžitá 2,89 2,7 9 

Zadluženost (v %) 10,3 17 5,17 

Zdroj: Interní materiály firmy 

Finanční situaci společnosti Lift Components lze tedy považovat za velmi dobrou, je 

velmi dobře zisková a ukazatel ROA i ukazatele likvidity vychází vysoko nad doporučenými 

hodnotami. Jedná se tedy o solventní firmu. 
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3.5 Analýza zákazníků 

 Zákazníky společnosti jsem se rozhodla rozdělit pomocí ABC analýzy do tří skupin A, 

B, C, podle objemu tržeb (viz. Tab. 3.5). Jak již bylo řečeno, zákazníky společnosti jsou další 

montážní firmy, které poté výtahy montují u konečného zákazníka a následně je servisují. 

Společnost se s většinou svých zákazníků dobře zná, snaží se s nimi udržovat dlouhodobé 

partnerské vztahy a přizpůsobit se jejich přáním a potřebám. 

 Skupina A představuje ty nejdůležitější zákazníky tvořící cca 80 % objemu tržeb. 

Této skupině zákazníků by měla firma věnovat nejvíce pozornosti, aby měla pod kontrolou 

rozhodující část obratu. Skupina B představuje zákazníky tvořící cca 15 % obratu, kteří 

odebírají buď v malých objemech anebo nárazově větší objemy. Ani tyto zákazníky firma 

nemůže zanedbávat. Skupina C představuje ostatní zákazníky, kteří ji tvoří méně než 5% 

obratu a je možné ji přenechat konkurenci. 

Tab. 3.5. ABC analýza zákazníků

Sk. Firma Tržby 

A Výtahy LINE s.r.o. 18 794 693,3 

A Výtahy Příbram s.r.o. 11 095 622 

A Jan Živnůstka 8 530 034,19 

A ThyssenKrupp výťahy s r.o. 5 754 486,27 

A Slovakia lift Banská Bystrica 5 357 255,14 

A Výtahy SILESIA s.r.o. 5 139 479,75 

A Výtahy EVIS 4 481 783,68 

A LM Construction 4 204 628,83 

A TREVYS Trenčín s.r.o. 4 122 630,12 

A Juraj Vass 3 668 750,28 

A Liftmont cz 3 635 769,11 

A SDR ŠENOP 3 071 481,57 

A LIFTMONT BB, s.r.o. 2 281 551,13 

A Dominik, s.r.o. 2 195 193,70 

B Anton Bielik 2 109 609,71 

B NKZ výtahy s.r.o. 1 718 743,77 

Sk. Firma Tržby 

B Vertik s.r.o. 1 675 044,31 

B Elvýz,s.r.o. 1 352 249,20 

B TT výtahy s.r.o. 1 336 485,73 

B Jan Lenčéš 1 319 880,80 

B EM - LIFT s.r.o., 1 311 286,30 

B Partik Seidl 1 220 927,06 

B 
Servis elektro zdvihacie 

zariadenia s.r.o. 
1 195 810,82 

C Josef Lávečka 1 103 016,79 

C Boďa - VÝTAHY ZLÍN 

s.r.o. 
1 105 178,06 

C KONEKTA s.r.o. 737 870,00 

C Troják výtahy s.r.o. 724 404,46 

C Výtahy VP Praha s.r.o. 538 744,83 

C EL.VY.S. Poprad, s.r.o. 520 845,51 

C MSV výtahy a.s. 461 775,24 

C Bestlift spol. s r.o. 452 052,15 

C NOVA LIFT s.r.o. 392 390,00 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Obr. 3.3. Koncentrační křivka – ABC analýza zákazníků.  

 

3.6 Analýza konkurence 

 Společnost Lift Components má na trhu mnoho konkurentů, jejími konkurenty jsou 

především malé a střední společnosti, které působí na českém a slovenském trhu. Tyto firmy 

se zabývají také výrobou výtahů a modernizacemi a některé i jejich montáží a následným 

servisem. Tyto firmy často nabízejí své výrobky za nižší ceny než společnost Lift 

Components, ale poskytují často také nižší kvalitu.  

 Do analýzy konkurentů jsem zahrnula zejména ty konkurenty, se kterými se 

společnost nejčastěji setkává na výběrových řízeních a soutěží s nimi o zakázky. Rozhodla 

jsem se je seřadit podle velikosti obratu. V tabulce Tab. 3.6 uvádím pro srovnání také jejich 

zisky. I nadnárodní firmy mohou pro Lift Components znamenat konkurenci, avšak tyto firmy 

se většinou zaměřují na velkoobjemové zakázky a nemají zájem brát malé místní zakázky, 

takže nepředstavují pro společnost velké riziko. 

Tab. 3.6. Konkurenti společnosti Lift Components. 

Jméno společnosti Obrat (v tis. Kč) HV po zdanění (v tis. Kč) 

Vymyslický výtahy s.r.o. 241 232 30 216 

Výtahy Pardubice a.s. 181 155 5 662 

Výtahy Ostrava s.r.o. 161 526 1 776 

Liftcomp a.s. 148 428 9 402 

Moravskoslezské výtahy s.r.o. 101 180 10 030 

Liftservis s.r.o. 62 369 308 

Zdroj: Interní materiály firmy 
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Společnost Lift Components se snaží nad konkurenty vynikat hlavně tím, že vyrábí 

výtahy špičkové kvality, a snaží se je nabízet za ceny podobné, jako má konkurence. Firma 

má i vlastní testovací věž a výzkumné centrum, proto si může dovolit přicházet na trh 

s novinkami v oblasti výtahů. Většina z konkurentů v tabulce jsou však nejen výrobci výtahů, 

ale jsou zároveň i montážní a servisní firmy, proto si mohou dovolit prodávat výtahů s většími 

slevami a rozdíl pak relativně rychle získat zpět v následných opravách a pravidelných 

servisech výtahů. 

Z tabulky si lze povšimnout, že většina konkurentů nedosahuje takových zisků jako 

společnost Lift Components. Co se poměru týče poměru zisku k celkovému obratu, je na tom 

společnost lépe než její konkurenti. Podíváme-li se na celkový obrat, je vidět, že více než 

polovina konkurentů je na tom lépe a má každoročně více zakázek, některé i dvojnásobně.  

Z kraje, ve kterém společnost působí, tedy z Moravskoslezského kraje, představují 

nejvýznamnější konkurenty tyto firmy: Moravskoslezské výtahy s.r.o., Výtahy Ostrava a.s., 

Liftcomp a.s. a Liftservis s.r.o. 
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4. Metodika sběru dat 

Proces marketingového výzkumu se skládá ze dvou hlavních částí, tedy z části 

přípravné a části realizační. Název metodika sběru dat v sobě zahrnuje všechny použité 

metody a přístupy, na základě kterých se marketingový výzkum realizuje. V následujících 

podkapitolách bude detailně popsáno, jak budou jednotlivé fáze výzkumu probíhat včetně 

jejich časového harmonogramu. 

 

4.1. Přípravná fáze 

V této fázi jsou nejdůležitějšími úkoly zejména definování problému a cíle výzkumu, 

sestavení harmonogramu činností a určení statistických hypotéz.  

Definice problému a cíle výzkumu 

Společnost Liftcomponents s.r.o. působí na trhu již 11 let a jedním z jejich cílů je 

zlepšování kvality svých výrobků a budování dobrých vztahů se svými zákazníky. Za celou 

dobu své působnosti na Českém a Slovenském trhu tato společnost zatím žádný výzkum 

spokojenosti nerealizovala. Pro dosáhnutí výše zmíněných cílů však potřebuje nejdříve zjistit 

názory a přání svých zákazníků na různé faktory, které souvisejí s jejími výrobky a názory a 

spokojenost i se spoluprácí obecně.  

Hlavním cílem tohoto výzkumu je zjistit jednak celkovou spokojenost zákazníků, ale 

také zjistit a porovnat spokojenost zákazníků v jednotlivých skupinách (dle objemu tržeb, 

tedy skupiny A, B, C). Dílčími cíli práce je zjistit spokojenost s jednotlivými faktory (jako je 

například kvalita, cena, rychlost sjednání zakázky a další) stejně tak jako zkoumání názorů a 

připomínek k firmě samotné. Na základě konzultace s vedením firmy, bylo identifikováno 

několik oblastí, týkajících se rozšíření spolupráce mezi firmou a jejími zákazníky. Další 

otázky se tedy věnují názorům zákazníků na tyto návrhy. Na tomto základě poté budou 

vytvořeny návrhy a doporučení, které povedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků. 

Hypotézy 

1. Všechny faktory budou hodnoceny nadprůměrně. Zákazníci budou se všemi faktory 

nadprůměrně spokojeni.  

2. Neexistuje závislost mezi tím, do které ze skupin ABC dle objemu tržeb zákazník patří 

a jeho hodnocením spokojenosti. Firma tedy umí kvalitou svého zákaznického servisu 

zaujmout stejně dobře své dlouholeté zákazníky i zákazníky nové. 
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Data marketingového výzkumu 

 Tento výzkum bude realizován na základě primárních údajů, které budou získány od 

samotných zákazníků firmy. Sekundární data budou získána od firmy samotné a bude se 

jednat zejména firemní materiály, databáze, seznamy a dále také informace od vedení 

společnosti. 

Způsob sběru dat 

 Získání primárních dat bude realizování prostřednictvím elektronického dotazování. 

Výhodami tohoto typu výzkumu jsou zejména rychlost, velká návratnost a nízké náklady. 

Tento výzkum patří do kvantitativních technik marketingového výzkumu. Elektronické 

dotazování bude založeno na předem sestaveném dotazníků, který bude prostřednictvím 

emailu zaslán všem zákazníkům firmy. 

 Při tvorbě dotazníků bylo velmi důležité zvážit jeho obsah, proto bylo vybráno 13 

otázek, které byly vybrány tak, aby v dostatečné míře umožnily měřit a zkoumat spokojenost 

zákazníků jednak s firmou samotnou a také s jednotlivými dílčími faktory. V dotazníku je 

také prostor pro názory a připomínky k firmě samotné a dále prostor pro vyjádření názorů na 

rozšíření společné spolupráce mezi firmou a zákazníky. Jako formát dotazníku byl zvolen 

sémantický diferenciál, který poskytuje respondentům větší škálu pro hodnocení a zajišťuje 

tak přesnější a spolehlivější odpovědi.  

Technika výběru dat 

Společnost Lift Components s.r.o. působí na B2B trhu, v České republice a na 

Slovensku má okolo 30 zákazníků (viz. kapitola. Analýza zákazníků). Pro tento výzkum bude 

proto použita metoda základního souboru, což znamená, že výběrový soubor je totožný s tím 

základním. Tato technika výběru je ze všech technik nejreprezentativnější a poskytuje největší 

míru spolehlivosti. 

Časový harmonogram výzkumu 

 Postup činností při měření spokojenosti zákazníků je zobrazen v následující tabulce 

(viz. Tab. 4.1. Časový harmonogram výzkumu). 
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Tab. 4.1. Časový harmonogram výzkumu 

Fáze 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 

Definice problému a cíle XX      

Plán výzkumu XX      

Vytvoření dotazníku  XX     

Sběr dat   XX XX   

Kontrola dat   XX XX   

Analýza dat    XX XX  

Návrhy a doporučení     XX XX 

 

4.2. Realizační fáze 

 V této fázi proběhne v první řadě sestavení dotazníku a jeho pilotáž. Dále do této fáze 

patří samotný sběr dat a nakonec vyhodnocení dotazníku a nápravná opatření. 

Pilotáž dotazníku 

 Pilotáž dotazníku následovala ihned po jeho sestavení a tohoto předběžného testování 

se zúčastnili čtyři zaměstnanci společnosti Lift Components s.r.o. V rámci pilotáže dotazníku 

byly zjištěny hlavní nedostatky a chyby, které byly poté napraveny, a bylo upraveno znění 

některých otázek. 

Sběr dat 

 Dotazník byl zaslán celkem 32 zákazníkům společnosti Lift Component s.r.o. 

Současně se zasláním dotazníku byli všichni zákazníci telefonicky kontaktování, upozorněni 

na probíhající výzkum a požádáni, aby dotazník vyplnili. Samotný sběr dat probíhal od 27. 

ledna do 15. února a za tu dobu na dotazník odpovědělo celkem 23 zákazníků. Za to, že 

dotazník vyplní, jim bylo přislíbeno zaslání vyhodnocení tohoto projektu během března. 

 

Vyhodnocení dotazníku 

Dotazník byl vyhodnocen metodou statistické analýzy (indexy spokojenosti, průměry, 

grafy, tabulky) za použití statistického programu SPSS a MS Excelu. Dále byla vyhotovena 

poziční mapa a zpracováno vyhodnocení stanovených hypotéz statistickými testy. 
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5. Analýza spokojenosti zákazníků 

Tato kapitola se zabývá detailní analýzou dat, získaných z elektronického dotazování. 

Hlavním cílem této analýzy je zjistit odpovídající informace o spokojenosti zákazníků 

společnosti Lift Components s.r.o. a měřit jak jejich celkovou spokojenost, tak i spokojenost 

s dílčími faktory. Dalšími cíli této analýzy je zjistit další názory a připomínky, které zákazníci 

ke společnosti mají a také zjistit, ve kterých oblastech by rádi rozšířili spolupráci se 

společností Lift Components (viz. otázky 8-10, které byly identifikovány na základě 

konzultace s vedením společnosti). 

Do dotazníkového šetření se zapojilo 23 zákazníků z celkového počtu 32 oslovených. 

Návratnost dotazníků je tedy přibližně 72%. Dotazník byl vyhodnocen převážně metodou 

statistické analýzy (indexy spokojenosti, průměry, grafy, tabulky) za použití statistického 

programu SPSS a Excelu. Dále byla vyhotovena poziční mapa a zpracováno vyhodnocení 

stanovených hypotéz statistickými testy. 

 

5.1 Indexy spokojenosti 

Jako podklady pro výpočet individuálních indexů spokojenosti všech zákazníků 

sloužily zejména otázky 2 a 3, kde zákazníci hodnotili devět faktorů na škále od 1 do 5. 

Nejprve hodnotili, jakou důležitost hrají tyto faktory při sjednání zakázky (tedy od 1 – velmi 

nedůležité do 5 – velmi důležité) A poté hodnotili svou spokojenost s těmito faktory (tedy od 

1 – velmi nespokojen do 5 – velmi spokojen). V rámci správného postupu, byla tato 

hodnocení překódována. 

Pro výpočet individuálních indexů potřebujeme výpočty váhového faktoru VF a 

váhové skóre VS. Součet všech VF musí být 100%. Po sečtení všech VS dostaneme 

průměrnou váhu, kterou poté převedeme na procenta. Jelikož jsme měli pětistupňovou 

hodnotící škálu, budou výsledné indexy vyjádřeny v 50% maximu. Pro lepší představu je však 

nutné převést tyto indexy do 100% maxima.  

V tabulce Tab. 5.1  je uveden výpočet individuálního indexu spokojenosti jednoho ze 

zákazníků
1
  společnosti Lift Components s.r.o.  

 

                                                 
1
 Zákazníkům bylo přislíbeno, že jejich jména nebudou přiřazována ke konkrétním hodnocením. Proto tedy 

v této části práce nebudou uváděna žádná jména. 
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VF= (váha daného faktoru / suma) * 100 

VS= (stupeň spokojenosti * VF) / 100 

 

Tab. 5.1. Individuální index spokojenosti jednoho ze zákazníků 

Zákazník XY Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 

Kvalita 5 5 12,5 0,625 

Plnění termínů 5 5 12,5 0,625 

Rychlost řešení problémů 5 4 12,5 0,5 

Cenová úroveň 5 4 12,5 0,5 

Úroveň komunikace s firmou 5 5 12,5 0,625 

Zpracování nabídky 5 4 12,5 0,5 

Řešení specifických požadavků 5 4 12,5 0,5 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 12,5 0,625 

          

Suma 40   Průměrná váha 4,5 

 

Index spokojenosti (50% max) 45% 

Index spokojenosti (100% max) 90% 

 

Jak je vidět v tabulce výše, tento zákazník je s firmou spokojen na 90%. Což je 

rozhodně velmi vysoké číslo a tento výsledek lze pokládat za velmi nadprůměrný. Výpočtové 

tabulky individuálních indexů ostatních zákazníků jsou k nalezení v příloze č. 2. 

Následující tabulka Tab. 5.2. Uvádí sestupně uspořádané individuální indexy všech 

zákazníků, kteří se účastnili dotazníkového šetření. Dále jsou v tabulce uvedeny celkové 

indexy spokojenosti v jednotlivých skupinách zákazníků A, B, C (podle objemu tržeb) a na 

závěr celkový index spokojenosti zákazníků firmy Lift Components. Jednotlivé indexy jsou 

opět pro lepší pochopení přepočteny do 100% maxima. 
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Tab. 5.2. Celkový index spokojenosti zákazníků 

Skupina, do které daný 

zákazník náleží 
Index spokojenosti 

(50% max) 

Index spokojenosti 

(100% max) 

A 50 100,00 

C 50 100,00 

B 48,8 97,60 

A 47,8 95,60 

B 46,3 92,60 

B 45 90,00 

C 45 90,00 

B 44 88,00 

B 43,8 87,60 

B 42,9 85,80 

C 42,8 85,60 

B 41,7 83,40 

C 41,7 83,40 

A 41,5 83,00 

A 41,1 82,20 

C 41 82,00 

C 40 80,00 

A 38,9 77,80 

A 38,9 77,80 

A 38,7 77,40 

A 38,6 77,20 

C 38,2 76,40 

A 34,6 69,20 
  

Index spokojenosti skupiny A 82,24 

Index spokojenosti skupiny B 89,29 

Index spokojenosti skupiny C 85,34 

 

Celkový index spokojenosti zákazníků 85,33% 

Celkový index spokojenosti zákazníků vyšel 85,33%, což je rozhodně nadprůměrný 

výsledek. Ve srovnání s ostatními výzkumy na trhu, je tato hodnota považována za vysoce 

nadprůměrnou. Zákaznický servis společnosti Lift Components je na velmi vysoké úrovni, 

je vidět, že společnost o své zákazníky velmi dobře pečuje a respektuje jejich přání a 

požadavky. Společnost může být se svým podnikáním a přístupem k zákazníkům spokojena. 

Ovšem stále zde existuje prostor pro případná zlepšení a zvýšení spokojenosti. 
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 Co se týče vyhodnocení spokojenosti v jednotlivých skupinách zákazníků. 

V tabulce výše vidíme, že indexy spokojenosti v každé kategorii vyšly přibližně podobně. Ve 

skupině A je průměrná spokojenost 82,29%, ve skupině B je to 89,29% a ve skupině C je to 

85,34%. Zákazníci v jednotlivých skupinách hodnotili faktory téměř stejně a na první pohled 

můžeme říci, že neexistuje závislost mezi tím, do které ze skupin ABC dle objemu tržeb 

zákazník patří a jeho hodnocením spokojenosti. Toto tvrzení ověříme následujícím testem. 

5.1.1 Závislost mezi skupinami ABC a hodnocením spokojenosti 

 Jedním z úkolů tohoto vyhodnocení bylo také zjistit, zda existuje závislost mezi tím, 

do které skupiny ABC dle objemu tržeb zákazník patří a jeho hodnocením spokojenosti. 

Protože jsou naše naměřené hodnoty spokojenosti zákazníků kategoriálními proměnnými, byl 

pro zjištění této závislosti zvolen Pearsonův x
2
 test. V kontingenční tabulce níže Tab.5.3 

vidíme jak zákazníci v jednotlivých skupinách ABC hodnotili kvalitu. Kontingenční tabulky 

pro hodnocení dalších faktorů jsou v příloze.  

Tab.5.3. Kontingenční tabulka hodnocení kvality dle skupin ABC 

 SPOKOJENOST [Kvalita produktů] Total 

3 4 5 

Skupina 

zákazníků 

A 3 6 4 13 

B 0 2 2 4 

C 0 2 4 6 

Total 3 10 10 23 

 

Pro Pearsonův x
2
 test byly definovány dvě hypotézy, které budou měřeny na kritické 

hladině významnosti α* = 0,05, což znamená, že výsledek tohoto testu vyjde s přesností 95%. 

H0: α = α* 

H1: α ≠ α* 

Tab.5.4. Pearsonův x
2
 test 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 2,933
a
 4 ,569 

Likelihood Ratio 3,673 4 ,452 

Linear-by-LinearAssociation 2,469 1 ,116 

N ofValidCases 23   

 

V tabulce Tab. 5.4 vidíme, že α ≠ α*, sig vyšlo mnohem vyšší než 0,05. Zamítáme 

tedy nulovou hypotézu na hladině významnosti 0,05 a přijímáme alternativní hypotézu. Mezi 
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tím, do které ze skupin ABC dle objemu tržeb zákazník patří a jeho hodnocením spokojeností 

neexistuje žádná závislost. Firma tedy umí kvalitou svého zákaznického servisu zaujmout 

stejně dobře své dlouholeté zákazníky i zákazníky nové. 

 

5.1.2 Porovnání průměrů 

 Pro porovnání průměrů hodnocení jednotlivých variant jsme zvolili jednovýběrový   

T-test. Tento test umožňuje porovnat průměry na předem stanovenou hodnotu. Protože jsme 

v dotazníku měli pěti stupňovou škálu, budeme průměry porovnávat s prostřední hodnotou 

škály, což je číslo 3 (μ0=3). Nejprve je však nutné správně definovat hypotézy.  

H0: μ = μ0  

H1: μ ≠ μ0 

Nulová hypotéza předpokládá, že se zkoumané průměry rovnají prostřední hodnotě, 

tedy že faktory byly hodnoceny průměrně. Alternativní hypotéza předpokládá, že se 

zkoumané průměry nerovnají prostřední hodnotě, tedy že faktory byly hodnoceny 

nadprůměrně či podprůměrně. Jedná se o pravostrannou alternativu. Pracujeme s hladinou 

významnosti α = 0,05, což opět znamená, že výsledek tohoto testu vyjde s přesností 95%. 

Tab. 5.5. Jednovýběrový T-test – hodnocení spokojenosti s jednotlivými faktory 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

SPOKOJENOST  
[Kvalita produktů] 

9,721 22 ,000 1,364 1,07 1,66 

SPOKOJENOST  [Plnění 
termínů dodání] 

14,223 22 ,000 1,545 1,32 1,77 

SPOKOJENOST  
[Rychlost řešení 
problémů (reklamací)] 

7,505 22 ,000 1,136 ,82 1,45 

SPOKOJENOST  
[Cenová úroveň] 

4,170 22 ,000 ,773 ,39 1,16 

SPOKOJENOST  
[Úroveň komunikace s 
firmou] 

10,168 22 ,000 1,455 1,16 1,75 

SPOKOJENOST  
[Zpracování nabídky] 

8,498 22 ,000 1,273 ,96 1,58 

SPOKOJENOST [Řešení 
specifických požadavků] 

6,856 22 ,000 ,955 ,67 1,24 

SPOKOJENOST  
[Partnerské vztahy s 
firmou] 

10,460 22 ,000 1,500 1,20 1,80 
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 V tabulce Tab. 5.5 vidíme, že u všech faktorů vyšlo sig 0, což znamená, že zamítáme 

nulovou hypotézu H0 ve prospěch té alternativní H1. Ani jeden z  faktorů tedy není hodnocen 

průměrně. V posledních dvou sloupečcích máme hodnoty 95% intervalu spolehlivosti. Zde 

vidíme, že všechny faktory byly hodnoceny nadprůměrně. Například hodnocení kvality 

produktů se s 95% spolehlivostí bude pohybovat v intervalu <4,07; 4,66>. Zákazníci firmy 

Lift Components hodnotili tedy všechny faktory nadprůměrně. Nejméně dobře dopadla cena, 

u níž se hodnoty blíží průměru nejvíce, nicméně stále se jedná o nadprůměrné hodnocení. 

 

5.2 Poziční mapa 

Velmi důležité je nejen zjišťování spokojenosti zákazníků s jednotlivými faktory, ale 

také porovnání s důležitostí, kterou zákazníci těmto faktorům při sjednání zakázky dávají. 

Porovnání důležitosti a spokojenosti je poté nutné zakreslit do poziční mapy, kde na ose x je 

důležitost faktoru a na ose y je spokojenost s nimi. Mapu rozdělíme na čtyři kvadranty a podle 

toho, kam se jednotlivé faktory umístí, by s nimi firma měla pracovat. Průměrná spokojenost 

a důležitost (aritmetický průměr) je v tabulce níže Tab. 5.6. 

Tab. 5.6. Průměrné hodnocení jednotlivých faktorů 

DŮLEŽITOST průměr 

 

SPOKOJENOST průměr 

Kvalita 4,77 

 

Kvalita 4,36 

Plnění termínů 4,73 

 

Plnění termínů 4,55 

Rychlost řešení problémů 4,64 

 

Rychlost řešení problémů 4,14 

Cenová úroveň 4,77 

 

Cenová úroveň 3,77 

Úroveň komunikace s firmou 4,50 

 

Úroveň komunikace s firmou 4,45 

Zpracování nabídky 4,41 

 

Zpracování nabídky 4,27 

Řešení specifických požadavků 4,27 

 

Řešení specifických požadavků 3,95 

Partnerské vztahy s firmou 4,50 

 

Partnerské vztahy s firmou 4,50 

 

Poziční mapa níže (viz. Obr. 5.1) je rozdělena na čtyři kvadranty. Protože jsme měli 

pěti stupňovou hodnotící škálu od 1 do 5, dělicí čára by měla být v čísle 3. Jak vidíme, se 

žádným faktorem nebyli zákazníci výrazně nespokojeni. Společnost Lift Components se však 

rozhodla udělat hodnocení přísněji a faktory, které měly spokojenost pouze průměrnou 

(tedy od 3 do 4), zařadit už do kvadrantu vysoká důležitost x průměrná spokojenost.  

Kvadrant „Vysoká důležitost x vysoká významnost“ 

Na poziční mapě vidíme, že se většina faktorů umístila v kvadrantu s vysokou 

spokojeností i vysokou důležitostí. To znamená, že jsou tyto faktory pro zákazníky při 
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sjednání zakázky naprosto klíčové a jsou s nimi také velmi spokojeni. Tyto faktory má tedy 

společnost velmi dobře zabezpečeny a měla by se snažit jejich úroveň udržet. Do tohoto 

kvadrantu patří: kvalita, plnění termínů, rychlost řešení problémů, úroveň komunikace 

s firmou, zpracování nabídky a partnerské vztahy s firmou. 

 

Kvadrant „Vysoká důležitost x průměrná spokojenost“ 

V tomto kvadrantu leží faktory, které jsou pro zákazníky při sjednání zakázky také 

velmi důležité, ale spokojenost s nimi je nižší, než by očekávali. V těchto oblastech by se 

firma měla zlepšit. V tomto kvadrantu se umístil tento faktor: řešení specifických požadavků.  

Dále se zde umístila také cena, ale k té měli zákazníci výhrady spíše v porovnání 

s konkurencí (porovnání ceny samotné, ne ve vztahu ke kvalitě). Avšak poměr mezi cenou a 

kvalitou je hodnocen velmi dobře (viz. Otázka: Jak byste charakterizovali poměr a kvalitou). 

 

Obr. 5.1. Poziční mapa.  

5.3 Ostatní otázky 

 V této podkapitole budou vyhodnoceny ostatní otázky. U otázek je provedeno třídění 

prvního stupně a jsou vyhodnoceny hlavně grafickými metodami – tedy takovými grafy, které 

se nejlépe ke zvolené otázce hodí. 

Otázka č. 3: Jak hodnotíte jednání obchodních manažerů LC? 

Obchodní manažeři představují jedny z nejdůležitějších lidí ve společnosti, získávají 

pro společnost nové zakázky, hledají obchodní příležitosti, vytvářejí cenové kalkulace a 
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jednají se zákazníky. Reagují na jejich přání a připomínky, jednají o cenách, sjednávají 

podmínky dodávek a společně s majitelem firmy se setkávají se zákazníky také osobně. Jsou 

to jedni z nejdůležitějších lidí, kteří mají hlavní zásluhu na udržování dlouhodobých vztahů. 

Tab. 5.7. Jednání obchodních manažerů 

Jak hodnotíte jednání 

obchodních manažerů 

společnosti LC? 

Průměrná 

známka 

Vstřícnost 4,65 

Schopnost poradit 4,43 

Odbornost 4,57 

Rychlost vyřízení poptávky 4,26 

Co se týče jednání obchodní manažerů LC, zde neměli zákazníci téměř žádné výhrady 

(viz. Tab 5.7).  Průměrná známka hodnocení všech faktorů byla nadprůměrná. Je vidět, že 

jednání společnosti je profesionální a vstřícné. Zákazníci hodnotí obchodní manažery 

společnosti jako vstřícné lidi s odbornými znalostmi, schopné poradit a rychle reagovat na 

případné připomínky a změny v poptávce. 

 

Otázka č. 4: Jak byste charakterizovali poměr mezi cenou a kvalitou? 

 U hodnocení spokojenosti měli sice zákazníci k ceně výhrady, avšak jak se ukáže ve 

vyhodnocení dalších otázek, měli výhrady pouze při srovnání s konkurencí. Konkurence 

společnosti nabízí většinou výtahy o trochu levněji, ale tyto nižší ceny s sebou také nesou i 

nižší kvalitu. A pak záleží jen na každém zákazníkovi, zda si zvolí levnější výtah nižší kvality 

nebo ten dražší s výbornou kvalitou, kde nebude poté muset tak investovat do jeho oprav. 

 
Obr. 5.2. Poměr mezi cenou a kvalitou. 
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Poměr ceny a kvality výtahů společnosti Lift Components hodnotili zákazníci velmi 

pozitivně (viz. Obr. 5.2). Nejvíce se přikláněli k odpovědi Rozumná kvalita za rozumnou 

cenu (tuto možnost zvolilo 59% zákazníků) nebo Vysoká kvalita za rozumnou cenu (tuto 

možnost zvolilo 27% zákazníků). Pouze 14% zvolilo možnost Vysoká kvalita za vysokou 

cenu.  

Je tedy vidět, že hodnocení poměru ceny a kvality výtahů je velmi pozitivní a 

zákazníci jsou s tímto poměrem až na výjimky spokojeni. 

 

Otázka č. 5: Cítíte se ze strany firmy LC dostatečně podporováni? 

 Společnost Lift Components poskytuje svým zákazníkům různé podpory, poskytuje 

jim propagační materiály, kterými se poté prezentují u konečných zákazníků nebo ve 

výběrových řízeních. Poskytuje jim různé katalogy (výtahů, kabin, komponentů), časopis 

LiftTime, elektronické prezentační videa, různé vzorky, technická školení a mnoho dalšího. 

Mimo jiné mají také možnost přijet do sídla firmy přímo s konečným zákazníkem 

(objednatelem výtahu), který si zde může ve firemním Showroomu prohlédnout vystavené 

výtahy, kabiny a všechny komponenty, které společnost Lift Components nabízí a vyzkoušet 

si jízdu ve výtazích v testovací věži. Tuto otázku jsme se zákazníkům rozhodli položit s cílem 

zjistit, zda jsou pro ně tyto podpory dostatečné, nebo zda by vyžadovali ještě nějaké další. 

 

Obr. 5.3. Dosavadní podpora ze strany LC. 

Na grafu výše (Obr. 5.3) vidíme, že tři čtvrtiny zákazníků (77%) se cítí ze strany 

společnosti Lift Components dostatečně podporováni Naopak téměř jedna třetina zákazníků 
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(23%) se dostatečně podporována necítí. Toto je pro společnost Lift Components jistě skvělý 

výsledek a známka toho, že o své zákazníky pečuje dobře.  

Avšak to, že se určitý zákazník cítí dostatečně podporován, ještě nemusí znamenat to, 

že by už neuvítal žádnou podporu navíc. Proto jsme v návaznosti na tuto otázku položili 

zákazníkům ještě jednu, a to, zda by uvítali ještě větší podporu ze strany společnosti. 

 

Otázka č. 6: Uvítali byste větší podporu ze strany firmy LC? 

Z odpovědí vyplynulo, že ačkoliv se podle minulé otázky většina zákazníků cítí 

dostatečně podporována, byli by rádi, kdyby se podpora ze strany společnosti ještě zvýšila a 

uvítali by více propagačních materiálů, kterými se poté prezentují u konečného zákazníka 

nebo ve výběrových řízeních, případně více školení nebo dalších pobídek. 

 
Obr. 5.4. Uvítali byste větší podporu ze strany LC 

Na grafu výše (Obr. 5.4) vidíme, že více než polovina zákazníků, tedy 59% by uvítala 

větší podporu ze strany společnosti Lift Components. Naopak 41% zákazníků by již další 

podporu neuvítalo a je spokojeno se situací, jaká je teď. 

Po této otázce bylo vhodné zeptat se zákazníků na to, jakou konkrétní podporu navíc 

by vyžadovali, co ještě by jim společnost Lift Components měla poskytnout, aby byli u 

konečných zákazníků nebo ve výběrových řízeních ještě úspěšnější. 
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Otázka č. 7: Jakou konkrétní podporu byste vyžadovali? 

V této otázce měli zákazníci možnost se volně rozepsat a napsat, co jim i společnosti 

Lift Components chybí a jakou konkrétní podporu navíc by vyžadovali. Jejich odpovědi jsem 

shrnula do několika následujících oblastí.  

1. Více kvalitnějších propagačních materiálů 

 Poskytnout více katalogů, vyhotovení další prezentace 

 Upravit katalog kabin podle jednotlivých variant 

 Do katalogů umístit snímky ovladačů s označením typu 

 Větší spolupráce v oblasti propagace: spolupráce na reklamě v okolí společnosti Lift 

Components, vytvoření podrobnějšího portfolia firem na stránkách LC a aktivní 

přepojování na jejich stránky. 

2. Větší spolupráce LC – zákazník 

 Spolupráce v oblasti propagace (viz. výše) 

 Jednou za rok pořádání konzultací se zástupci firem – o plánech a inovacích, zpětná 

vazba z montáží a inspirace do budoucna 

 Větší spolupráce v oblasti elektro (výrobce – montér) 

3. Rychlejší řešení specifických požadavků a reklamací 

 Větší rychlost při technickém a finančním zpracování nabídky a při zpracování 

dispozice výtahu. 

 Rychlejší reklamace: zákazníkům vadí, že nejprve musí poslat vadný díl a až poté 

dostanou ten nový, což značně prodlužuje dodávku výtahu konečnému zákazníkovi. 

 Lepší komunikace při řešení náhlých problémů při realizaci (HOT Line – aby byla 

dostupná i po 15 hodině odpoledne). 

 Rychlejší dodání náhradních dílů ze zahraničí (např. Fermator). 

 Častá nekompletnost dodávek. 

4. Projektové dokumentace 

 Odstranění plateb za doprovodný program (tyto platby mohou být pro zákazníka 

demotivující) a zahrnout je do celkové ceny. 



50 

 

 Rychlejší dodání projektové dokumentace ihned po zadání zakázky – urychlí jednání 

se stavebními úřady 

 

Otázka č. 8: Uvítali byste obchodní školení? 

 Realizace obchodních školení pro zákazníky společnosti Lift Components byl jedním 

z nápadu, které byly identifikovány na základě konzultace s vedením firmy. Společnost si 

přeje zjistit, ve kterých oblastech by zákazníci rádi rozšířili spolupráci. Rozšíření spolupráce 

mezi společností a jejími zákazníky povede samozřejmě k lepším partnerským vztahům a také 

k větší úspěšnosti ve výběrových řízeních. 

 

Obr. 5.5. Nápad č.1- obchodní školení 

 

U této otázky se zákazníci shodli téměř jednoznačně: více než tři čtvrtiny zákazníků 

(78%), že by obchodní školení uvítali. Více než polovina zákazníků se přiklonila k odpovědi 

Rozhodně ano. S výjimkou pěti firem (22%) by ostatní zákazníci obchodní školení uvítali.  

Tento nápad zákazníky zaujal a bylo by dobré jej realizovat. Realizace 

obchodních školení povede k větší spolupráci firmy LC a jejich zákazníků (což patřilo i mezi 

jejich návrhy v předchozí otázce). 

 

Otázka č. 9: Byli byste ochotni vytvořit databázi architektů a projektantů ve Vašem 

okolí, které bychom společně jednou ročně oslovili? 

Druhým nápadem na rozšíření spolupráce mezi společností a jejími zákazníky, je 

společné vytvoření databáze architektů a projektantů v okolí každé firmy a jejich společné 

oslovení s komplexní nabídkou výtahů. Realizace tohoto nápadu by jistě vedla k získání 

nových zakázek. 
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Graf. 5.6. Nápad č. 2 společná databáze projektantů a architektů 

U této otázky byly odpovědi váhavé (viz. Obr. 5.6). Skoro polovina zákazníků by byla 

ochotna databázi projektantů vytvořit, avšak jejich souhlas je spíše váhavý. Není to tak 

jednoznačné jako u minulé otázky, kde polovina zákazníků odpověděla rozhodně ano. U této 

otázky se zákazníci, kteří souhlasili, přikláněli k odpovědi Spíše ano (48%). Naopak dalších 

48% zákazníků zvolila odpověď spíše ne.  

 

Otázka č. 10: Byli byste ochotní vytvářet společné nabídky? 

 Třetím nápadem na rozšíření spolupráce mezi společností a jejími zákazníky je 

vytváření společných nabídek. Dosud to bylo tak, že zákazníci vstupovali do výběrových 

řízení, nebo se prezentovali u konečného zákazníka s produkty a nabídkou LC sami. Novým 

návrhem je spolupráce i v této oblasti. Nově by společnost se svými zákazníky na vytváření 

nabídek spolupracovala, jednali by společně o tom, jak zaujmout konečného zákazníka, co 

přesně mu nabídnout a jak co nejlépe vyhovět jeho požadavkům.  

 

Graf. 5.7. Nápad č 3-  vytváření společných nabídek 
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Na grafu výše (Obr. 5.7) vidíme, že tři čtvrtiny zákazníků (74%) by byly ochotny 

vytvářet společné nabídky. Odpovědi nejsou tak váhavé jako u minulé otázky, polovina 

zákazníků se přiklonila k odpovědi Spíše ano (52%), třetina pak k odpovědi Rozhodně ano 

(22%). 

Tento nápad zákazníky také zaujal, a bylo by dobré realizovat. S výjimkou 6 

firem by ostatní zákazníci byli ochotni vytvářet společné nabídky. Realizace tohoto nápadu 

povede opět k větší spolupráci mezi zákazníky a firmou LC. Tento nápad by jistě zvýšil 

úspěšnost ve výběrových řízeních a došlo by k získání nových zakázek. 

 

Otázka č. 11: Když si pro realizaci vyberete jiného dodavatele, v čem je lepší než LC? 

 Tato otázka měla za cíl zjistit, co je důvodem toho, že si zákazníci vyberou jiného 

dodavatele než je společnost Lift Components. 

 

Graf. 5.8. Důvody pro výběr jiného dodavatele 

 

Pokud si zákazníci vyberou k realizaci jiného dodavatele než je Lift Components, je to 

jednoznačně díky nižší ceně (tuto odpověď zvolily tři čtvrtiny zákazníků, tedy 74%). Mezi 

dalšími důvody se umístila například vyšší kvalita, doporučení, dlouholetá spolupráce 

s firmou a delší záruka, tyto možnosti však zvolilo již jen pár zákazníků.  
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Otázka č. 12: Jaké jsou Vaše plány, co se týče obchodu mezi Vámi a LC? 

 
Obr. 5.9. Plány na rok 2014 

 

Pozitivní zprávou je, že žádný ze zákazníků neplánuje snížit objem zakázek u firmy 

LC v roce 2014. Polovina zákazníků plánuje odebrat stejný objem a druhá polovina plánuje 

odebrat vyšší objem (viz. Obr 5.9). 

 

5.4 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: Všechny faktory budou hodnoceny nadprůměrně. Zákazníci budou se 

všemi faktory nadprůměrně spokojeni.  

 Jak si můžeme všimnout již v kapitole 5.1.2 Porovnání průměrů, výsledky 

jednovýběrového T-testu, žádný z faktorů není hodnocen průměrně. U všech faktorů vyšlo sig 

0, což znamená, že zamítáme nulovou hypotézu H0 ve prospěch té alternativní H1. 

V posledních dvou sloupečcích tabulky Tab. X jsou hodnoty 95% intervalu spolehlivosti a 

vidíme, že všechny faktory byly hodnoceny nadprůměrně. 

 Kvalita výrobků:   <4,07; 4,66> 

 Plnění termínů dodání:  <4,43; 4,77> 

 Rychlost řešení problémů:  <3,82; 4,45> 

 Cenová úroveň:   <3,39; 4,16> 

 Úroveň komunikace:   <4,16; 4,75> 

 Zpracování nabídky:   <3,96; 1,58> 

 Řešení spec. požadavků:  <3,67; 4,24> 

 Partnerské vztahy s firmou:  <4,20; 4,80> 
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Obr. 5.10. Intervalový odhad spokojenosti zákazníků s jednotlivými faktory 

 

Tento graf (viz. Obr. 5.10) zobrazuje intervaly spolehlivosti pro jednotlivé faktory, 

středem škály je číslo 3. Je tedy vidět, že všechny faktory byly hodnoceny vysoce 

nadprůměrně. Tato hypotéza se nám tedy potvrdila, zákazníci byli s každým faktorem 

spokojeni nadprůměrně.  

Hypotéza č. 2: Neexistuje závislost mezi tím, do které ze skupin ABC dle objemu tržeb 

zákazník patří a jeho hodnocením spokojenosti. Firma tedy umí kvalitou svého zákaznického 

servisu zaujmout stejně dobře své dlouholeté zákazníky i zákazníky nové. 

Jak si můžeme všimnout už v kapitole 5.1.1 Závislost mezi skupinami ABC a 

hodnocením spokojenosti, v tabulce Tab. 12, vyšlo sig mnohem vyšší než 0,05. A také α ≠ α*.  

Zamítáme tedy nulovou hypotézu na hladině významnosti 0,05 a přijímáme alternativní 

hypotézu.  
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Tato hypotéza se tedy nepotvrdila. Mezi tím, do které ze skupin ABC dle objemu 

tržeb zákazník patří a jeho hodnocením spokojeností neexistuje žádná závislost. Tento 

výsledek je pro společnost velmi pozitivní, znamená to, že umí kvalitou svého zákaznického 

servisu zaujmout stejně dobře své dlouholeté zákazníky i zákazníky nové a nebude mít 

problém najít si nové zákazníky, protože její výrobky a zákaznická servis jsou na velmi dobré 

úrovni.  

Pro porovnání jsem zde vložila ještě graf (Obr. 5.11), který zobrazuje 95% intervaly 

spolehlivosti pro hodnocení spokojenosti jednotlivých faktorů ve skupinách ABC. I v tomto 

grafu lze jasně vidět, že mezi hodnocením spokojenosti a skupinami ABC neexistuje žádná 

závislost, protože intervaly spolehlivosti i průměry hodnocení jsou ve všech skupinách téměř 

stejné.  

 
Obr. 5.11. Spokojenosti zákazníků v jednotlivých skupinách ABC 
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6. Návrhy a doporučení 

V této části mé diplomové práce bude nejprve shrnuto vyhodnocení dotazníku, s čím 

zákazníci byli a s čím nebyli spokojeni - tedy plusy a mínusy společnosti Lift Components. 

Dále budou popsány jednotlivé návrhy a doporučení, které vyplynuly z odpovědí na otázky a 

které by společnost rozhodně měla vzít v úvahu ve svých dalších krocích. 

Z odpovědí na dotazník jde vidět, že zákazníci o spolupráci se společností Lift 

Components stojí a tohoto partnerství si cení - u všech otevřených otázek se zákazníci 

rozepsali a většina z nich napsala celý odstavec nápadů k rozvoji spolupráce a připomínek. Je 

vidět, že zákazníci chtějí spolupráci se společností rozvíjet a jsou si vědomi, že společnými 

silami mohou dosáhnout mnohem lepších výsledků než by dokázali odděleně.  

 

Plusy firmy Lift Components 

 Celkový index spokojenosti zákazníků je 85%, což je vysoce nadprůměrný výsledek. 

 Zákaznický servis společnosti je na velmi vysoké úrovni. 

 Nejlépe dopadla v hodnocení kvalita, plněním termínů dodání a partnerské vztahy. 

 Spokojenost s obchodními manažery LC je také na velmi vysoké úrovni 

 Společnost umí kvalitou svého zákaznického servisu velmi dobře zaujmout jak své 

stávající zákazníka, tak i zákazníky nové. 

Mínusy firmy Lift Components 

 Malá spokojenost s řešením specifických požadavků a s cenou výrobků. 

 Častá nekompletnost dodávek. 

 Nedostatečná rychlost při technickém a finančním zpracování nabídky. 

 Nedostatečná rychlost řešení reklamací. 

 Horší komunikace při řešení náhlých problémů (Dostupnost HOT Line). 

 

Nejčastějším důvodem, proč si zákazník vybere k realizaci jinou firmu než je Lift 

Components, je jednoznačně CENA. Konkurenční společnosti jsou schopny nabízet levnější 

výrobky, což s sebou často nese také nižší kvalitu. Oproti tomu poměr cena kvalita dopadl 

v hodnocení zákazníky velmi dobře. Zákazníkům poměr ceny a kvality, kterou u společnosti 

Lift Components dostávají, připadá s pořádku. Poskytování špičkové kvality je ostatně i 

filozofií celé společnosti a na tom je založena i její image a dobré jméno. 
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Návrhy a doporučení, které navrhli sami zákazníci 

 Větší spolupráce mezi zákazníky a Lift Components: 

o spolupráce v oblasti propagace,  

o jednou ročně pořádání konzultací se zástupci firem o plánech a nápadech, 

o  zpětná vazba s montáží,  

o spolupráce v oblasti elektro. 

 Poskytování více kvalitnějších propagačních materiálů (prezentace, katalogy). 

 Větší rychlost zpracování nabídky a řešení specifických požadavků. 

 Rychlejší vyřízení reklamací (náhradní díl poslat ihned). 

 Rychlejší dodání projektových dokumentací a odstranění plateb za doprovodný 

program. 

 Větší kontrola dodávek (nekompletnost drobných součástek). 

 

Společnosti bych doporučila více se zaměřit na řešení požadavků zákazníků a urychlit 

některé firemní procesy, jako je například řešení reklamací či náhlých problémů a technické 

zpracování nabídky. Doporučila bych změnit systém řešení reklamací tak, aby zákazník 

obdržel nový náhradní díl ihned a nemusel nejprve posílat ten vadný. Toto opatření značně 

urychlí montáž i opravu výtahů u zákazníka – nebude muset dlouho čekat na nový díl, ale 

bude moci výtah ihned opravit. Co se týče řešení náhlých problémů, doporučila bych rozšířit 

dobu, ve které je dostupná HOT Line společnosti. Prozatím je tato linka dostupná pouze do 15 

hodin v pracovních dnech, doporučila bych, aby byla tato linka dostupná v tomto čase ve 

všech dnech (i o víkendech). Většinou potřebují montážníci či zákazník pouze poradit a 

k tomu jim postačí pouze telefonát, a pokud by se jednalo o větší problém, mohli by se 

telefonicky přes tuto linku aspoň domluvit na dalším postupu (pokud by například byla třeba 

osobní návštěva).  

 

Návrhy a doporučení, které vyplynulo z odpovědí na otázky 

V diplomové práci (viz otázky 8 až 10) bylo na základě konzultace s vedením firmy 

definováno několik oblastí rozvoje spolupráce mezi zákazníky a společností Lift Components. 

Zákazníkům na spolupráci záleží, chtějí spolupracovat i nadále a tuto spolupráci dále 

prohlubovat, což je pro společnost velmi pozitivní. 
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Pořádání obchodních školení jednou ročně  

S výjimkou 5 firem byli ostatní zákazníci jednoznačně pro realizaci tohoto nápadu. 

V otevřené otázce, která předcházela tuto otázku, dokonce několik zákazníků uvedlo, že by 

uvítalo, kdyby se jednou ročně pořádaly v sídle Lift Components konzultace se zástupci všech 

firem o plánech, nápadech a inovacích do budoucna. 

Tento nápad bych rozhodně doporučila realizovat, je vidět, že zákazníky velmi zaujal 

a většina byla pro jeho realizaci. Realizace tohoto nápadu povede k rozšíření spolupráce a ke 

zvýšení konkurenceschopnosti všech firem. Budou-li zákazníci LC schopnější v obchodování, 

budou získávat více zakázek a budou úspěšnější ve výběrových řízeních, což znamená, že i 

LC bude úspěšnější a zvýší se jí počet zakázek. Tento nápad tedy povede k získání nových 

zakázek a ke zvýšení obratu společnosti Lift Components. 

 

Vytváření společných nabídek 

S výjimkou 6 firem byli, ostatní zákazníci pro uskutečnění tohoto nápadu. Dosud to 

bylo tak, že zákazníci vstupovali do výběrových řízení, nebo se prezentovali u konečného 

zákazníka s produkty a nabídkou společnosti Lift Components sami. Novým návrhem je 

spolupráce i v této oblasti. Nově by společnost se svými zákazníky na vytváření nabídek 

spolupracovala, jednali by společně o tom, jak zaujmout konečného zákazníka, co přesně mu 

nabídnout a jak co nejlépe vyhovět jeho požadavkům. 

Tento nápad bych rozhodně doporučila realizovat. Zákazníci byli pro a z jeho 

realizace vyplývá spousta výhod pro obě strany. Pokud budou obě strany vstupovat do 

výběrových řízení společně, budou nabídky komplexnější a ucelenější, budou více odpovídat 

požadavkům konečného zákazníka a bude zde také větší flexibilita pro případné úpravy či 

dodatečné změny. Obě strany se budou snažit konečnému zákazníku co nejvíce vyhovět a tím 

se i zkrátí doba vyjednávání (nebude tak muset servisní firma nejprve vyjednávat s LC a poté 

s konečným zákazníkem, ale bude se to dít naráz). Na B2B trhu takováto spolupráce není 

příliš obvyklá a myslím si, že je to škoda, jedině synergie výrobce i prodejce povede k lepším 

výsledkům. Je jasné, že to nebude vždy lehké a velkou roli v této situaci bude hrát i lidský 

faktor, ale myslím si, že do budoucna bude takových spoluprácí jen přibývat.  
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Vytvoření seznamu projektantů a architektů v okolí každého zákazníka 

Třetím nápadem bylo vytvoření seznamu projektantů a architektů v okolí každého 

zákazníka. Poté by společnost Lift Components společně se zákazníky tyto lidi jednou ročně 

oslovili a nabídkou společných produktů a služeb. Jednalo by se o projektanty a architekty, 

kteří navrhují obytné a jiné stavby a řeší i s tím spojené služby jako jsou například montáže 

výtahů. 

Polovina zákazníků by byla pro uskutečnění tohoto nápadu, ale jejich souhlas byl 

většinou váhavý. Všichni, kteří byli pro, se přikláněli k odpovědi Spíše ano. Realizace tohoto 

nápadu stojí za zvážení. Je také možné, že se zákazníci přikláněli spíše k váhavému souhlasu, 

protože přesně neví, co by realizace tohoto nápadu zahrnovala a jaké by z ní plynuly výhody. 

Teď již vše záleží na společnosti Lift Components. Já osobně bych navrhovala tento návrh 

ještě zákazníkům blíže specifikovat a poté se jich na realizaci znovu dotázat.  

 

Shrnutí 

 Společnosti Lift Components bych tedy navrhovala i nadále prohlubovat spolupráci se 

svými zákazníky, kteří o to jednoznačně stojí. Vzájemná synergie přinese v budoucnu ještě 

lepší výsledky než doposud. Navrhovala bych rozhodně realizovat pořádání obchodních 

školení jednou ročně a vytváření společných nabídek. Navrhovala bych zvýšit rychlost řešení 

požadavků zákazníků a urychlit některé firemní procesy, jako je například řešení reklamací či 

náhlých problémů a technické zpracování nabídky.  

Závěrem bych chtěla říci, že společnost Lift Components může být na své podnikání a 

vztahy se zákazníky právem hrdá. Je vidět, že její podnikání je založeno na principu win-win, 

tedy na tom, aby z uzavřených obchodů vycházely obě strany jako vítězi.    
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7. Závěr 

 Cílem mé diplomové práce bylo měřit spokojenost zákazníků firmy Lift Components 

s.r.o. Tato firma se pohybuje na B2B trhu a proto má méně zákazníků, kteří od ní ale odebírají 

výrobky ve větších objemech, než je tomu trzích spotřebních. Na základě konzultace s 

vedením společnosti byl sestaven dotazník s 13 otázkami, které se týkaly spokojenosti s 

firmou samotnou, spokojenosti s dílčími faktory a na závěr bylo definováno několik otázek, 

které se týkaly rozšíření spolupráce mezi firmou a jejími zákazníky. 

 Sběr odpovědí probíhal v elektronické podobě. Po sběru dat byl dotazník vyhodnocen 

metodami statistické analýzy. Po změření spokojenosti bylo zjištěno, že zákazníci firmy Lift 

Components jsou s firmou spokojeni nadprůměrně, index spokojenosti zákazníků je 85%. 

Také všechny dílší faktory byly hodnoceny nadprůměrně. Oblasti, ve kterých by se firma 

měla zlepšit jsou následující, jedná se o urychlení některých firemních procesů, zejména 

technické zpracování nabídky a vyřízení reklamací, zákazníci by od firmy také očekávali 

poskytování více propagačních materiálů, větší dostupnost hot line a odstranění 

doprovodných plateb.  

 Hodně zákazníků si také přeje rozšíření spolupráce, což je rozhodně pro firmu velmi 

pozitivní. Rozšíření spolupráce je navrhováno v následujících oblastech. Zákazníci by 

rozhodně měli zájem o obchodní školení, která by probíhala v sídle firmy Lift Components 

jednou ročně. Dále by měli zájem o vytváření společných nabídek a společný vstup do 

výběrových řízení. A několik zákazníků se přiklonilo také k možnosti oslovení projektantů a 

architektů v okolí a jejich společné oslovení s nabídkou výtahů. 

 Všechny tyto oblasti představují pro firmu a její zákazníky rozšíření spolupráce, 

zejména obchodní školení a tvorba společných nabídek povede jednoznačně ke zvýšení 

úspěšnosti ve výběrových řízeních, získání nových zakázek a s tím související i zvýšení 

obratu. Získají na tom obě strany - jak zákazníci, tak i firma Lift Components. 

 Osobně si myslím, že může být tato firma na své podnikání právem pyšná, je vidět, že 

zákaznický servis je na velmi vysoké úrovni, firma o své zákazníky pečuje a záleží jí na 

spolupráci s nimi. Zákazníci jsou s firmou nadprůměrně spokojeni a chtěli by tuto jejich 

spolupráci ještě rozšířit, což je v dnešní době velmi pozitivní zpráva. 
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Příloha 1 – Areál firmy Lift Components s.r.o. 

 

 
 

 

  



 

 

Příloha 2 - Individuální indexy spokojenosti 

 

Zákazník 1 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 5 12,5 0,625 

Plnění termínů 5 5 12,5 0,625 

Rychlost řešení problémů 5 5 12,5 0,625 

Cenová úroveň 5 5 12,5 0,625 

Úroveň komunikace s firmou 5 5 12,5 0,625 

Zpracování nabídky 5 5 12,5 0,625 

Řešení specifických 

požadavků 5 5 12,5 0,625 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 12,5 0,625 

          

Suma 40   Průměrná váha 5 

 

Zákazník 2 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 4 4 10,81 0,43 

Plnění termínů 5 5 13,51 0,68 

Rychlost řešení problémů 4 3 10,81 0,32 

Cenová úroveň 5 3 13,51 0,41 

Úroveň komunikace s firmou 5 5 13,51 0,68 

Zpracování nabídky 4 4 10,81 0,43 

Řešení specifických 

požadavků 5 3 13,51 0,41 

Partnerské vztahy s firmou 5 4 13,51 0,54 

          

Suma 37   Průměrná váha 3,89 

 

Zákazník 3 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 4 13,89 0,56 

Plnění termínů 5 5 13,89 0,69 

Rychlost řešení problémů 5 4 13,89 0,56 

Cenová úroveň 4 3 11,11 0,33 

Úroveň komunikace s firmou 4 4 11,11 0,44 

Zpracování nabídky 5 3 13,89 0,42 

Řešení specifických 

požadavků 4 4 11,11 0,44 

Partnerské vztahy s firmou 4 4 11,11 0,44 

          

Suma 36   Průměrná váha 3,89 

 



 

 

Zákazník 4 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 5 12,50 0,63 

Plnění termínů 5 5 12,50 0,63 

Rychlost řešení problémů 5 5 12,50 0,63 

Cenová úroveň 5 4 12,50 0,50 

Úroveň komunikace s firmou 5 5 12,50 0,63 

Zpracování nabídky 5 5 12,50 0,63 

Řešení specifických 

požadavků 5 5 12,50 0,63 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 12,50 0,63 

          

Suma 40   Průměrná váha 4,88 

 

 

Zákazník 5 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 3 14,29 0,43 

Plnění termínů 4 4 11,43 0,46 

Rychlost řešení problémů 5 4 14,29 0,57 

Cenová úroveň 5 2 14,29 0,29 

Úroveň komunikace s firmou 4 4 11,43 0,46 

Zpracování nabídky 4 3 11,43 0,34 

Řešení specifických 

požadavků 4 4 11,43 0,46 

Partnerské vztahy s firmou 4 4 11,43 0,46 

          

Suma 35   Průměrná váha 3,46 

 

 

Zákazník 6 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 4 12,50 0,50 

Plnění termínů 5 5 12,50 0,63 

Rychlost řešení problémů 5 3 12,50 0,38 

Cenová úroveň 5 5 12,50 0,63 

Úroveň komunikace s firmou 5 5 12,50 0,63 

Zpracování nabídky 5 5 12,50 0,63 

Řešení specifických 

požadavků 5 5 12,50 0,63 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 12,50 0,63 

          

Suma 40   Průměrná váha 4,63 

 

 

 

 



 

 

 

Zákazník 7 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 5 12,50 0,63 

Plnění termínů 5 5 12,50 0,63 

Rychlost řešení problémů 5 5 12,50 0,63 

Cenová úroveň 5 3 12,50 0,38 

Úroveň komunikace s firmou 5 3 12,50 0,38 

Zpracování nabídky 5 4 12,50 0,50 

Řešení specifických 

požadavků 5 4 12,50 0,50 

Partnerské vztahy s firmou 5 3 12,50 0,38 

          

Suma 40   Průměrná váha 4,00 

 

 

Zákazník 8 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 4 13,51 0,54 

Plnění termínů 5 4 13,51 0,54 

Rychlost řešení problémů 4 4 10,81 0,43 

Cenová úroveň 5 4 13,51 0,54 

Úroveň komunikace s firmou 4 5 10,81 0,54 

Zpracování nabídky 5 4 13,51 0,54 

Řešení specifických 

požadavků 4 3 10,81 0,32 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 13,51 0,68 

          

Suma 37   Průměrná váha 4,14 

 

 

Zákazník 9 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 5 13,16 0,66 

Plnění termínů 5 4 13,16 0,53 

Rychlost řešení problémů 5 3 13,16 0,39 

Cenová úroveň 4 4 10,53 0,42 

Úroveň komunikace s firmou 5 4 13,16 0,53 

Zpracování nabídky 5 4 13,16 0,53 

Řešení specifických 

požadavků 5 4 13,16 0,53 

Partnerské vztahy s firmou 4 5 10,53 0,53 

          

Suma 38   Průměrná váha 4,11 

 

 



 

 

Zákazník 10 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 5 12,50 0,63 

Plnění termínů 5 4 12,50 0,50 

Rychlost řešení problémů 5 5 12,50 0,63 

Cenová úroveň 5 5 12,50 0,63 

Úroveň komunikace s firmou 5 5 12,50 0,63 

Zpracování nabídky 5 5 12,50 0,63 

Řešení specifických 

požadavků 5 4 12,50 0,50 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 12,50 0,63 

          

Suma 40   Průměrná váha 4,75 

 

 

Zákazník 11 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 4 12,50 0,50 

Plnění termínů 5 5 12,50 0,63 

Rychlost řešení problémů 5 4 12,50 0,50 

Cenová úroveň 5 4 12,50 0,50 

Úroveň komunikace s firmou 5 5 12,50 0,63 

Zpracování nabídky 5 5 12,50 0,63 

Řešení specifických 

požadavků 5 3 12,50 0,38 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 12,50 0,63 

          

Suma 40   Průměrná váha 4,38 

 

 

Zákazník 12 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 3 14,29 0,43 

Plnění termínů 5 5 14,29 0,71 

Rychlost řešení problémů 4 4 11,43 0,46 

Cenová úroveň 5 4 14,29 0,57 

Úroveň komunikace s firmou 4 4 11,43 0,46 

Zpracování nabídky 4 5 11,43 0,57 

Řešení specifických 

požadavků 3 3 8,57 0,26 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 14,29 0,71 

          

Suma 35   Průměrná váha 4,17 

 

 



 

 

Zákazník 13 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 4 4 11,11 0,44 

Plnění termínů 5 4 13,89 0,56 

Rychlost řešení problémů 4 4 11,11 0,44 

Cenová úroveň 5 4 13,89 0,56 

Úroveň komunikace s firmou 5 5 13,89 0,69 

Zpracování nabídky 4 4 11,11 0,44 

Řešení specifických 

požadavků 4 4 11,11 0,44 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 13,89 0,69 

          

Suma 36   Průměrná váha 4,28 

 

 

Zákazník 14 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 5 12,50 0,63 

Plnění termínů 5 5 12,50 0,63 

Rychlost řešení problémů 5 5 12,50 0,63 

Cenová úroveň 5 5 12,50 0,63 

Úroveň komunikace s firmou 5 5 12,50 0,63 

Zpracování nabídky 5 5 12,50 0,63 

Řešení specifických 

požadavků 5 5 12,50 0,63 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 12,50 0,63 

          

Suma 40   Průměrná váha 5,00 

 

 

Zákazník 15 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 5 14,29 0,71 

Plnění termínů 5 4 14,29 0,57 

Rychlost řešení problémů 5 4 14,29 0,57 

Cenová úroveň 4 4 11,43 0,46 

Úroveň komunikace s firmou 4 4 11,43 0,46 

Zpracování nabídky 4 4 11,43 0,46 

Řešení specifických 

požadavků 3 4 8,57 0,34 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 14,29 0,71 

          

Suma 35   Průměrná váha 4,29 

 

 

 

 



 

 

Zákazník 16 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 4 5 11,11 

Plnění termínů 5 5 4 13,89 

Rychlost řešení problémů 5 5 5 13,89 

Cenová úroveň 5 5 2 13,89 

Úroveň komunikace s firmou 5 5 5 13,89 

Zpracování nabídky 5 5 5 13,89 

Řešení specifických 

požadavků 5 4 4 11,11 

Partnerské vztahy s firmou 5 3 3 8,33 

          

Suma 40 36   

Průměrná 

váha 

 

 

Zákazník 17 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 4 17,86 0,71 

Plnění termínů 4 4 14,29 0,57 

Rychlost řešení problémů 3 4 10,71 0,43 

Cenová úroveň 4 3 14,29 0,43 

Úroveň komunikace s firmou 3 4 10,71 0,43 

Zpracování nabídky 3 4 10,71 0,43 

Řešení specifických 

požadavků 3 4 10,71 0,43 

Partnerské vztahy s firmou 3 4 10,71 0,43 

          

Suma 28   Průměrná váha 3,86 

 

 

Zákazník 18 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 4 14,29 0,57 

Plnění termínů 4 4 11,43 0,46 

Rychlost řešení problémů 5 5 14,29 0,71 

Cenová úroveň 4 4 11,43 0,46 

Úroveň komunikace s firmou 4 5 11,43 0,57 

Zpracování nabídky 4 4 11,43 0,46 

Řešení specifických 

požadavků 4 4 11,43 0,46 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 14,29 0,71 

          

Suma 35   Průměrná váha 4,40 

 

 

 



 

 

 

Zákazník 19 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 3 4 10,00 0,40 

Plnění termínů 4 5 13,33 0,67 

Rychlost řešení problémů 4 3 13,33 0,40 

Cenová úroveň 5 4 16,67 0,67 

Úroveň komunikace s firmou 4 3 13,33 0,40 

Zpracování nabídky 3 4 10,00 0,40 

Řešení specifických 

požadavků 3 4 10,00 0,40 

Partnerské vztahy s firmou 4 4 13,33 0,53 

          

Suma 30   Průměrná váha 3,87 

 

 

Zákazník 20 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 4 15,15 0,61 

Plnění termínů 4 4 12,12 0,48 

Rychlost řešení problémů 5 4 15,15 0,61 

Cenová úroveň 5 3 15,15 0,45 

Úroveň komunikace s firmou 4 4 12,12 0,48 

Zpracování nabídky 3 5 9,09 0,45 

Řešení specifických 

požadavků 4 3 12,12 0,36 

Partnerské vztahy s firmou 3 4 9,09 0,36 

          

Suma 33   Průměrná váha 3,82 

 

 

Zákazník 21 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 5 14,71 0,74 

Plnění termínů 4 5 11,76 0,59 

Rychlost řešení problémů 4 4 11,76 0,47 

Cenová úroveň 5 4 14,71 0,59 

Úroveň komunikace s firmou 4 4 11,76 0,47 

Zpracování nabídky 4 3 11,76 0,35 

Řešení specifických 

požadavků 4 4 11,76 0,47 

Partnerské vztahy s firmou 4 4 11,76 0,47 

          

Suma 34   Průměrná váha 4,15 

 

 

 



 

 

 

Zákazník 22 Váha 

Stupeň 

spokojenosti VF (%) VS 
Kvalita 5 4 12,50 0,50 

Plnění termínů 5 5 12,50 0,63 

Rychlost řešení problémů 5 5 12,50 0,63 

Cenová úroveň 5 4 12,50 0,50 

Úroveň komunikace s firmou 5 5 12,50 0,63 

Zpracování nabídky 5 4 12,50 0,50 

Řešení specifických 

požadavků 5 4 12,50 0,50 

Partnerské vztahy s firmou 5 5 12,50 0,63 

          

Suma 40   Průměrná váha 4,50 

 

 

Příloha 3 - Výsledky Pearsonova x
2
 testu 

Chi-Square Tests 

[Plnění termínů dodání] 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 1,833
a
 2 ,400 

Likelihood Ratio 1,857 2 ,395 

Linear-by-LinearAssociation 1,750 1 ,186 

N ofValidCases 23   

 

Chi-Square Tests 

[Rychlost řešení problémů 
(reklamací)] Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 2,732
a
 4 ,604 

Likelihood Ratio 3,330 4 ,504 

Linear-by-LinearAssociation ,962 1 ,327 

N ofValidCases 23   

 

Chi-Square Tests 

[Cenová úroveň] 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 5,525
a
 6 ,478 

Likelihood Ratio 6,979 6 ,323 

Linear-by-LinearAssociation ,452 1 ,501 

N ofValidCases 23   

 



 

 

Chi-Square Tests 

[Úroveň komunikace s firmou] 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 1,375
a
 4 ,849 

Likelihood Ratio 1,647 4 ,800 

Linear-by-LinearAssociation ,010 1 ,920 

N ofValidCases 23   

 

 

Chi-Square Tests 

[Zpracování nabídky] 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 4,054
a
 4 ,399 

Likelihood Ratio 5,135 4 ,274 

Linear-by-LinearAssociation ,861 1 ,354 

N ofValidCases 23   

 

 

Chi-Square Tests 

[Řešení specifických 
požadavků] Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 1,572
a
 4 ,814 

Likelihood Ratio 2,270 4 ,686 

Linear-by-LinearAssociation ,011 1 ,918 

N ofValidCases 23   

 

 

Chi-Square Tests 

[Partnerské vztahy s firmou] 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 9,670
a
 4 ,046 

Likelihood Ratio 10,529 4 ,032 

Linear-by-LinearAssociation ,540 1 ,462 

N ofValidCases 23   

 

 


