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1.  Úvod 

Jedním ze základních klíčů k úspěchu na trhu a k zajištění prodeje s co nejmenšími 

problémy je pochopení potřeb a požadavků zákazníků a hledání nových cest k jejich 

uspokojování.  K dalším důležitým parametrům patří spokojenost těchto zákazníků, jejich 

loajalita a důvěrný vztah k danému dodavateli, značce či produktu. Dalo by se říci, že snahou 

každého dodavatele je „porozumění svým zákazníkům“. [12] 

Není tomu jinak ani u společnosti ARMATURY Group, která patří k největším 

výrobcům průmyslových armatur na českém trhu a své obchodní aktivity vyvíjí po celém 

světě. Firma se snaží o image důvěryhodného a spolehlivého partnera a spokojenost 

zákazníků je pro ni prioritou číslo jedna. Svou budoucnost a perspektivu vidí především 

v oblasti energetiky, kde se snaží dovážet své vlastní produkty – vysokotlaké armatury. 

Z tohoto důvodu se zaměřuje na zkoumání a zjišťování potřeb a požadavků zákazníků z této 

oblasti. Jsou však tyto potřeby a požadavky v každé zemi stejné? Mohou se v určitých 

oblastech tyto potřeby lišit? Má kulturní prostředí vliv na chování zákazníků? Liší se 

spokojenost zákazníků v jednotlivých zemích? A pokud ano, proč? Řešení odpovědí na tyto 

otázky bude předmětem této diplomové práce, jejíž téma zní „Interkulturní srovnání 

chování zákazníků na trhu vysokotlakých armatur.“ 

Cílem této diplomové práce bude zjistit, jaké potřeby a požadavky mají zákazníci 

společnosti ARMATURY Group jak na tuzemském, tak zahraničním trhu vysokotlakých 

armatur a jakým typickým chováním se vyznačují. Zároveň bude provedena analýza 

současného stavu, která bude zaměřena na spokojenost zákazníků se společností 

ARMATURY Group. Stěžejní však bude interkulturní srovnání chování těchto zákazníků  

a následné definování zjištěných interkulturních rozdílů. 

První polovina této práce bude věnována charakteristice akciové společnosti 

ARMATURY Group, kde bude nejen zmínka o její historii, nabízeném sortimentu, majetkové 

struktuře, strategii, lidských zdrojích či marketingových aktivitách společnosti, ale tato 

kapitola bude zaměřena především na působení firmy v oblasti energetického průmyslu  

a popis obchodních aktivit na tuzemském a zahraničním trhu.  

Třetí kapitola bude zahrnovat teoretická východiska týkající se interkulturních rozdílů 

zákazníků, teorie mezinárodního marketingu na B2B trhu, mezinárodního marketingového 

mixu, dále bude zaměřena na definování kulturních odlišností během obchodního jednání 
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 a v neposlední řadě zde budou popsány analýzy zákaznických potřeb a zákaznických 

zkušeností, ze kterých bude vycházet praktická část této diplomové práce. 

Metodika shromažďování dat se bude skládat ze dvou fází – přípravné a realizační. 

V přípravné fázi bude definován výzkumný problém a výzkumný cíl. Na základě skupinového 

rozhovoru s vedením společnosti budou sepsány výzkumné hypotézy, stanoven základní  

a výběrový soubor, sestaven elektronický dotazník a nakonec proveden předvýzkum. 

V realizační fázi proběhne sběr dat, jejich kontrola, zpracování v programu IBM SPSS 

Statistic a také popis použitých analýz, u kterých budou definovány jednotlivé statistické 

hypotézy. 

V 5. kapitole bude provedena analýza potřeb, chování a spokojenosti zákazníků, jejich 

srovnání v rámci vybraných zemí a na základě výsledků bude možné potvrdit či vyvrátit 

stanovené výzkumné hypotézy a sepsat doporučení managementu společnosti ARMATURY 

Group. 
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2. Charakteristika společnosti ARMATURY Group a.s. 

Tato kapitola je věnována charakteristice společnosti ARMATURY Group. Zahrnuje 

stručnou zmínku o její historii, popis majetkové struktury, lidských zdrojů, marketingových 

aktivit společnosti, dále charakteristiku oblastí, ve kterých společnost působí, se zaměřením 

na energetický průmysl, ale také nabízený sortiment, kde bude podrobněji popsán klíčový 

produkt této práce – vysokotlaké armatury. V závěru této kapitoly budou charakterizovány 

obchodní aktivity společnosti na tuzemském a zahraničním trhu, které jsou stěžejní pro tuto 

diplomovou práci. Půjde konkrétně o trh český, slovenský, polský, ruský, finský, švédský  

a dánský. Pozornost bude věnována především zákazníkům, kteří působí v energetickém 

průmyslu. 

2. 1 O společnosti 

Společnost ARMATURY Group je významný český výrobce průmyslových armatur, 

dodavatel potrubí a příslušenství, poskytovatel servisních služeb a poradenství  

a zároveň také distributor těchto komodit. [29] 

Sídlo této akciové 

společnosti se nachází v  Kravařích  

a další dvě provozovny v Dolním 

Benešově a Hranicích na Moravě. 

Mimo jiné má tato firma i dceřinou 

společnost na Slovensku pod 

jménem ARMATÚRY GROUP 

s.r.o. se sídlem v Žilině a pobočkami v Šale a Košicích. Oficiálně je tato firma zastoupena 

v Rusku - АО "Арматуры Грoуп", Estonsku - ARMAT SERIVCE OÜ, Rakousku - PSA-

Ventiltechnik KG a nově také v Číně – ARMATURY VALVE HONGKONG LIMITED.  

[26, 29, 33] 

Akciová společnost je členem Národního strojírenského klastru. Jedná se o regionální 

sdružení navzájem propojených společností, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů 

služeb, firem v příbuzných oborech a přidružených institucí a organizací v oblasti vědecko-

výzkumné, výrobní, servisní a také ve školství.  Tato spolupráce umožňuje zvýšit počet 

inovací a export, zvýšit konkurenceschopnost a ekonomický růst firem v klastru, přilákat 

atraktivní investice a podpořit výzkumnou základnu v daném regionu. [33] 

Obr. 2. 1 Provozovny společnosti ARMATURY Group [26] 
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2. 1. 1 Historie  

Roku 1992 došlo k rozpadu koncernu SIGMA, a tím vzniklo několik samostatných 

právních subjektů. Jednalo se konkrétně o společnosti MSA SERVIS, s.r.o., která byla kdysi 

dceřinou společností současné konkurenční firmy MSA, a.s., dále Armatury Servis  

Kravaře, a.s. a EKO.Prima, spol. s.r.o. Dne 1. ledna 2000 došlo k fúzi těchto tří firem  

a vznikla nezávislá společnost ARMATURY Group. [26] 

V následujících letech se firma dynamicky rozvíjela. Investovala do nových 

vývojových a konstrukčních technologií a rozšiřovala nabídku svého sortimentu. Roku 2003 

se dostala se svými produkty i na zahraniční trh a začala posilovat svou pozici. Rok 2007 byl 

klíčový, jelikož ARMATURY Group vybudovala novou výrobní průmyslovou halu v Dolním 

Benešově, a co víc, překročila hranici své 1. miliardy korun v tržbách za rok. Od roku 2009 

rozšiřuje svůj sortiment také o vysokotlaké armatury a začíná dodávat do jaderných elektráren 

v České republice, na Slovensku a Rusku. Pro rok 2012 dosáhla historicky nejvyšších tržeb 

2,5 miliard korun a začala budovat novou výrobní halu v Dolním Benešově, která by měla 

zajistit rozšíření celé výroby. [29, 33] 

2. 1. 2 Majetková struktura 

 Společnost vznikla se základním kapitálem v hodnotě 1,2 mil. Kč, což bylo rozděleno 

na 12 ks kmenových akcií znějící na majitele v listinné podobě. Roku 1999 rozhodla 

mimořádná valná hromada, že základní kapitál bude navýšen o částku 500 mil. Kč, 

upisováním 500 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 mil. Kč. [31] 

Celkové tržby společnosti rok od roku rostou - obr. č. 2. 2. Pro rok 2012 činily necelé  

2,5 mld. Kč, z čehož hodnota 

tržeb z prodeje obchodního 

zboží představuje 1, 044 mld. 

Kč, tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb 1,057 mld. Kč 

a zbytek tvoří tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku  

a materiálu. Celkový výsledek 

hospodaření byl 36 006 000 Kč. 

[31] 
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Obr. 2. 2 Vývoj tržeb společnosti [33] 
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Pro rok 2012 činily tržby z prodeje obchodního zboží na českém trhu 312 mil. Kč, 

z prodeje výrobků 243 mil. Kč a z prodeje služeb 69 mil. Kč. Na zahraničním trhu měly tržby 

z prodeje obchodního zboží hodnotu 731,6 mil. Kč, z prodeje vlastních výrobků  

723, 7 mil. Kč a z prodeje služeb 20, 7 mil. Kč. Společnost se snažila investovat do 

výzkumných a vývojových činností, pro kterou vynaložila částku 28, 5 mil. Kč. [26, 31, 33] 

2. 1. 3 Lidské zdroje 

ARMATURY Group patří mezi významné stabilní zaměstnavatele Opavského 

regionu. Své zaměstnance vidí jako svůj největší kapitál. Za posledních pět let stoupl jejich 

počet o 25 %. V současnosti zde pracuje 485 zaměstnanců, z čehož 26 je na řídící pozici.  

Jejich fluktuace je na velmi nízké úrovni, hodnota se pohybuje kolem 2 %. [31, 37] 

Společnost se snaží o zvyšování své konkurenceschopnosti systematickým 

vzděláváním svých zaměstnanců. Klade důraz na vzdělávací programy – kurzy zaměřené na 

posílení komunikativních a dalších interpersonálních dovedností, zdokonalování znalostí 

cizích jazyků, práce v konstrukčním programu SOLIDWORKS. Prostředky na tyto programy 

ARMATURY Group čerpá z podpory v rámci Operačního programu Lidské zdroje 

 a zaměstnanost. Za poslední roky investovala do rozvoje svých zaměstnanců více jak  

12 mil. Kč. [25, 31, 33] 

V rámci projektu Národního Strojírenského Klastru jsou zaměstnanci ARMATURY 

Group vzděláváni v mnoha technických oborech, avšak nejvýznamnější blok školení se týká 

problematiky jaderné energetiky. Vzdělávání je zaměřené na principy fungování jaderných 

elektráren, konstrukční řešení ruské nebo americké a zahrnuje také školení z oblasti 

certifikace ASME CODE, dokumentace při výrobě zařízení pro jaderné elektrárny, 

bezpečnosti práce apod. Výsledkem školení by měl být významný pokrok ve znalostech 

požadavků a souvislostí pro dodávky do oblastí jaderné energetiky jak v České republice, tak 

v zahraničí. V rámci tohoto projektu může společnost čerpat prostředky ve výši 7, 5 mil. Kč. 

[25] 

2. 1. 4 Marketingové aktivity společnosti 

Marketingové oddělení se stará o budování corporate identity firmy. Snaží se sladit 

veškeré vizuální prvky do jednotného stylu, zachovávat corporate design jak uvnitř firmy, tak 

prezentací navenek. Zajišťuje veškeré reklamní předměty pro zákazníky i zaměstnance  

a organizuje společenské eventy. Píše tiskové zprávy do odborných časopisů jako např.  
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All for Power, či regionálních novin, má na starosti aktualizaci webových stránek společnosti 

a v neposlední řadě také provádí pravidelné marketingové výzkumy zaměřené na analýzu 

spokojenosti zákazníků, ale i zaměstnanců. Výsledky těchto analýz zpracovávají a snaží se 

interpretovat řídícím pracovníkům, kteří je využívají při svém dalším strategickém 

rozhodování. 

Produktové katalogy 

Tvorba produktových katalogů je jednou ze stěžejní práce marketingového oddělení. 

Pro každý produkt je zpracován jeden katalog. Například pro vysokotlaké armatury jsou dva 

produktové katalogy s názvy: „Armatury pro energetiku“ a „Armatury pro jadernou 

energetiku“. Klade se zde velký důraz na přesnost, odbornost a při jejich tvorbě se 

spolupracuje především s konstrukčním oddělením. [27, 28] 

Corporate Publishing 

Společnost vydává dva firemní časopisy. Interní časopis „AG Zpravodaj“ je určen 

všem zaměstnancům a vychází čtyřikrát ročně. Na článcích se podílí každé oddělení 

ARMATURY Group. Informují zaměstnance, co je ve firmě nového a posilují jejich loajalitu 

a neformální vztahy. Zákaznický časopis „ARMATURÁŘ je zasílán všem zákazníkům 

společnosti na tuzemském trhu a na Slovensku. Vychází dvakrát ročně a snaží se zákazníky 

pravidelně informovat o plánech, úspěších či změnách ve firmě.  

Mimo jiné marketing každoročně zpracovává výroční zprávu, profil společnosti, 

referenční listy pro každé odvětví působení a na webových stránkách uvádí aktuality o dění ve 

firmě. 

Výstavy a veletrhy 

ARMATURY Group se pravidelně účastní veletrhů a výstav jak v České republice, 

tak v zahraničí. Nejznámějším veletrhem u nás je Strojírenský veletrh v Brně, který se pořádá 

na podzim a ARMATURY Group se ho každoročně aktivně účastní a má zde svůj stánek. 

Dalšími veletrhy, na které společnost jezdí, jsou polský veletrh EXPO-GAS, zahraniční 

veletrh ACHEMA, který je nejvýznamnějším evropským veletrhem v oblasti chemického 

inženýrství a biotechnologií a asi nejvýznamnější mezinárodní odborný veletrh průmyslových 

armatur Valve World Expo. [25, 33] 
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Vysokotlaké armatury 

Jedná se o specifické provedení těchto průmyslových armatur, které jsou určené pro 

použití v extrémních podmínkách provozu, jako je například vysoký tlak či teplota. Jsou zde 

zahrnuty veškeré armatury určené pro energetiku, které se dodávají dle speciálních 

technických podmínek. Konstrukce vysokotlakých armatur pro klasickou energetiku  

a jadernou energetiku se liší. Mají také odlišné značení. Mezi vysokotlaké armatury, které 

společnost nabízí, patří: [25, 27, 28] 

• šoupátka - typ S43  

• zpětné klapky - typ L10  

• uzavírací ventily - typ V46  

• regulační ventily - typ V40  

• zpětné ventily - typ Z16  

Na armaturách pro jadernou energetiku jsou v závislosti na umístění v provozu 

prováděny speciální návrhové výpočty na seismickou odolnost, experimentální zkoušky na 

seismickou odolnost či zkoušky ověřující životnost. Kromě seismické odolnosti musí tyto 

armatury odolávat působení vnějších sil, skokovým změnám tlaku a teploty, a to po dobu 

životnosti 40 let. Společnost ARMATURY Group nabízí následující armatury pro jadernou 

energetiku: [25, 27, 28] 

• vysokotlaká šoupátka – AS00, AS33, AS61  

• kulové kohouty – AK91 

• zpětné klapky – AC09, AL10 

• uzavírací klapky – AL32 

• regulační klapky – AL35 

2. 2. 2 Další nabízený sortiment a služby 

K dalšímu sortimentu společnosti patří potrubí a příslušenství a mezi nabízené služby 

lze zařadit servis, měření, regulace či montáž armatur. 

Potrubí a příslušenství 

Do nabídky potrubí a příslušenství patří trubky, roury, příruby, tvarovky, spojovací  

a těsnící materiál a svařence. ARMATURY Group je schopna dodat kompletní sestavu 

potrubní trasy v různých materiálových provedeních.  Zajišťuje také její uložení a konečné 

povrchové úpravy. [29] 
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Servisní služby a opravy 

ARMATURY Group zajišťuje svým zákazníkům záruční a pozáruční servis na celý 

sortiment průmyslových armatur. Jsou plně vybaveni výjezdovými vozidly a v případě 

problémů a komplikací poskytují možnost okamžitých výjezdů. Jejich silnou stránkou je 

NONSTOP havarijní služba, která je připravena 24 hodin denně. Servisní služby zahrnují 

montáže, běžné opravy, seřizování armatur a pohonů buď v místě uživatele, nebo v prostorách 

provozovny společnosti. [26, 29] 

Měření a regulace 

Společnost nabízí projekční a dodavatelskou činnost v oborech elektro, měření, 

regulace a automatizace, dále montáž a uvádění do provozu nových zařízení, služby v oblasti 

fakturačních měřidel, kontrolní měření, zkoušení a nastavování parametrů na těchto 

zařízeních. [29] 

2. 2. 3 Výrobková certifikace 

Výrobky společnosti ARMATURY Group jsou dle potřeby certifikovány nebo 

procházejí kontrolou nezávislé notifikované organizace TÜV SÜD Czech s.r.o. Každá 

výrobková certifikace probíhá podle jasného modulárního systému posuzování shody, na 

základě kterého získává společnost, po úspěšném vyhodnocení, evropské certifikáty pro své 

armatury. Následně jsou výrobky pravidelně kontrolovány a přezkušovány. Zároveň ke všem 

vlastním vyrobeným armaturám společnost vystavuje Prohlášení o shodě platné v EU, které ji 

umožňuje používat znak shody CE. 

Průmyslové armatury jsou v rámci EU posuzovány jako stanovené výrobky podle 

směrnice PED 97/23/EC. Musí být ve shodě s mnoha závaznými technickými předpisy  

a harmonizovanými normami. Společnost vlastní certifikát systému řízení kvality ve 

svařování, který je podle mezinárodní normy EN ISO 3834-2 nebo osvědčení Ta-Luft, že 

armatury splňují technické požadavky pro udržení čistoty dle německé směrnice  

VDI 2440_2000. 

Pro obchodní styk s Ruskem je potřeba vývozních certifikátů GOST-R , které 

společnosti umožňují exportovat výrobky na trhy Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska. Dále 

je nutná například speciální certifikace OIT, která opravňuje dodávat vysokotlaké armatury 

pro ruské jaderné elektrárny, nebo Ruský mořský lodní registr, který umožňuje dodávat 

vysokotlaké armatury do lodního průmyslu Ruska. [33] 
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montáž, zkoušky a uvedení do provozu dvou kompletních bloků jaderné elektrárny Temelín 

(bloků 3 a 4). Cílem je využít potenciál českých a slovenských výrobců a dodavatelů pro 

jadernou energetiku, jakož i západních dodavatelů systémů řízení a kontroly jaderných 

zařízení. Právě na plánované dostavbě jaderné elektrárny Temelín by se měla společnost 

ARMATURY Group podílet formou dodávek svých vysokotlakých armatur. [25, 31] 

Dlouholeté odborné zkušenosti zaměstnanců společnosti a plánovaný rozvoj spolu 

vytváří dobrý potenciál pro plnění potřeb a požadavků zákazníků v oblasti výstavby jaderných 

zařízení. [25] 

2. 4 Strategie společnosti 

Cílem strategie společnosti je dosažení spokojenosti všech zainteresovaných stran – 

zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, dodavatelů, orgánů samosprávy i státních institucí. 

Společnost se snaží o naplnění této strategie stanovením a plněním konkrétních cílů a také 

projektovým řízením a jejich hodnocením z pohledu kritérií úspěšnosti, návratnosti  

a odpovědnosti konkrétních osob. [31, 33] 

2. 4. 1 Strategické cíle 

• Poskytovat kvalitní servisní služby a technické poradenství na velmi vysoké úrovni.   

• Být významným dodavatelem komplexních technologických celků včetně projektové 

dokumentace.   

• Navrhovat a realizovat velké projekty, a tím rozšiřovat své vědomosti a zkušenosti. 

• Rozvíjet a uchovávat své know-how, tj. návrh, vývoj a realizaci vlastních výrobkových 

řad armatur s důrazem na jejich bezpečnost, ekodesign a životnost.   

• Být globálním hráčem, který vyvíjí obchodní aktivity po celém světě.  

• Práce na projektech, které mohou přinést obecný užitek a jsou přívětivé životnímu 

prostředí.   

• Plnit požadavky i očekávání zákazníků s cílem zvyšování jejich spokojenosti. 

• Snaha o konkurenceschopnost podniku systematickým vzděláváním a zvyšováním 

klíčových kompetencí zaměstnanců. 

• Být osvědčeným a spolehlivým dodavatelem průmyslových armatur pro oblast jaderné 

energetiky. 
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 Strategický cíl – dodávky pro jadernou energetiku 

ARMATURY Group se snaží být úspěšným a spolehlivým dodavatelem 

vysokotlakých armatur především v oblasti jaderné energetiky, kde vidí svou budoucnost.  

Stanovila si proto několik cílů:  [25, 33] 

• Příprava a zpracování průvodní dokumentace a technologických postupů pro 

vysokotlaké armatury. 

• Absolvování certifikace ASME CODE III. 

• Vzdělávání zaměstnanců zaměřené na principy fungování jaderných elektráren, 

konstrukční řešení ruské nebo americké. 

• Školení z oblasti ASME CODE. 

 2. 5 Obchodní aktivity společnosti 

V současnosti firma ARMATURY Group obsluhuje přibližně 40 % domácího trhu  

a více než 55 % produkce směřuje k zákazníkům do zahraničí.  

2. 5. 1 Tuzemský obchod 

Oddělení tuzemského obchodu dodává na český trh široké spektrum typů armatur, 

potrubních dílů, servisních služeb a často tak plní funkci kompletátora zakázek – svým 

zákazníkům zajišťuje kompletní dodávku požadovaného sortimentu armatur, a to jak z vlastní 

produkce, tak armatur svých smluvních partnerů, doplněnou o potrubní díly. Dodávky směřují 

do všech odvětví průmyslu. Největší část představuje oblast energetiky, plynárenství, ropný 

průmysl a hutnictví. [31] 

Česká republika  

Tepelné elektrárny mají v České republice největší podíl na výrobě elektrické energie, 

a to více než 57 %. Oproti tomu podíl jaderných elektráren se pohybuje kolem 35 % (příloha 

č. 3). Mezi významné zákazníky společnosti v oblasti energetického průmyslu patří nejen 

tepelné a jaderné elektrárny, ale také další držitelé licencí pro podnikání v tomto odvětví. 

Energetický regulační úřad uvádí, že v České republice je 430 držitelů této licence. [32, 34, 

36] 

K odběratelům ARMATURY Group patří například DALKIA ČR, ČEZ, Jaderná 

elektrárna Temelín, Jaderná elekrárna Dukovany, Elektrárna Tušimice, Elektrárna Tisová, 
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Elektrárna Opatovice, Teplárna Malešice, Teplárna Tábor, Škoda Power,  ALSTOM Power, 

ŠKODA PRAHA Invest,  ACTHERM, Sigma DIZ a další. [26, 30, 33] 

Mezi úspěchy společnosti pro rok 2012 je možné zařadit dodávky armatur pro jaderné 

elektrárny Dukovany a Temelín. Produkty musely být vyrobeny dle platných vyhlášek a na 

základě schválených technických podmínek pro dodávky do jaderných elektráren. Společnost 

je mimo jiné také významným dodavatelem, podílejícím se na komplexní obnově elektrárny 

Tušimice II (KO ETU II), kde v roce 2012 dodala armatury v celkovém objemu přesahující 

5 200 kusů a hodnotě 110 mil. korun. [25, 31] 

2. 5. 2 Zahraniční obchod 

Více než dvě třetiny produkce směřuje do zahraničí. V roce 2012 putovaly armatury 

kromě České republiky také do Ruska, Venezuely, na Slovensko, do Finska, Polska, Číny, 

Indie, Norska, Jordánska či Izraele a za pomocí obchodních partnerů také například do 

Turecka a Rumunska. Celkem dorazily dodávky společnosti ARMATURY Group do  

65 zemí světa. [31] 

Slovensko 

Slovensko využívá 54 % své elektrické energie z jádra. Ve světovém žebříčku je na  

2. místě hned po Francii (75 %), viz příloha č. 3. Trend českého vývozu průmyslových 

armatur na Slovensko je rostoucí. Právě oblast jaderné energetiky je pro všechny dodavatele 

vysokotlakých armatur lákavá (příloha č. 2 - obr. 2. 1). [32, 36] 

Slovenský Úřad pro regulaci síťových odvětví uvádí, že na slovenském trhu operuje 

celkem 418 subjektů, které získaly povolení pro podnikání v energetickém průmyslu. Mezi 

významné slovenské zákazníky společnosti patří například jaderná elektrárna Mochovce  

a Jaslovské Bohunice. [26, 30, 31, 33] 

Společnost uskutečnila svou největší komplexní dodávku v historii právě pro jadernou 

elektrárnu Mochovce, kde bylo vyexpedováno 320 kamionů s více než 2000 kusů armatur, 

90 000 tvarovek a 130 km potrubí. Pro své dodávky do této jaderné elektrárny si společnost 

ARMATURY Group vybral jednak investor Slovenské elektrárny, ale také celá řada dalších 

subdodavatelů. [25] 

Polsko  

V Polsku je společnost ARMATURY Group známá především jako dodavatel 

průmyslových armatur pro plynárenství, kde má stabilní pozici na trhu. Český vývoz armatur 
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do sousední země Polska je kolísavý. Rok od roku se střídá růst a pokles vývozu této 

komodity, jak je možné vidět v grafu, který je uveden v příloze č. 2 - obr. 2. 2. [31, 32] 

V současnosti se však společnost snaží prorazit i do oblasti energetického průmyslu, 

kde by mohla dodávat své vysokotlaké armatury. V Polsku je podíl tepelných elektráren  

96,4 % a je zde velký potenciál. Počet držitelů licencí pro podnikání v energetice je 1075. 

Proto se obchodníci snaží prezentovat na polských strojírenských veletrzích a získávat nové 

kontakty. [33, 38] 

Rusko 

ARMATURY Group má vyhrazeno samostatné obchodní oddělení „Východ“, které je 

zaměřeno právě na ruský trh. V roce 2012 toto oddělení zaznamenalo rekordní objem prodeje, 

a to zejména díky mimořádné zakázce pro společnost GAZPROM. Jak je možné vidět v grafu 

v příloze č. 2 - obr. 2. 3, trend českého vývozu armatur do Ruska je od roku 2008 stagnující. 

Hodnota objemu vývozu je přibližně stejná, ale oproti ostatním zmíněným zemím vyšší. [25, 

32, 33] 

Co se energetiky týče, Rusko je země, která nabízí nespočet příležitostí pro podnikání 

v této oblasti. Je zde přes 16 000 držitelů licencí. V Rusku je 33 jaderných zdrojů. Přesto je 

podíl jaderných elektráren v této zemi pouze 18 % z celkové elektrické energie. Do budoucna 

se neustále plánují nové a nové výstavby dalších jaderných bloků. K zákazníkům společnosti 

pro tuto oblast patří například Mosenergo - TEC21, TEC26, TEC27, Elektrárna Krasavino, 

Elektrárny Těreškovo a Kojuhovo, Polyarnaya či Urengojskaya GRES a další. [26, 30, 36] 

Veškeré armatury pro jadernou energetiku musejí být kvalifikovány podle náročné 

ruské legislativy. Společnost musela zpravovat obsáhlou dokumentaci a všechny 

kvalifikované armatury experimentálně odzkoušet v ruské zkušebně určené pro jaderné 

elektrárny v městě Kašira. Následně získala potřebné certifikáty, a tyto sofistikované armatury 

dodala například do jaderné elektrárny Kalininské nebo Novoroněžské. [25] 

Skandinávie 

Své vysokotlaké armatury vyváží společnost ARMATURY Group do tří severských 

zemí – Finska, Švédska a Dánska. Nejedná se však o stálé odběratele. Především Finsko je 

pro společnost „ne příliš známé“ prostředí. ARMATURY Group však vidí v této zemi velký 

potenciál právě díky poměrně vysokému podílu jaderných elektráren – 33 % a plánované 

výstavbě nových jaderných bloků, což je pro ni výzvou. Také Švédsko patří k zemím 

s vysokým podílem jaderných elektráren – 37 %, viz příloha č. 3. Zde už však ARMATURY 
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Group má pár svých obchodních partnerů, kteří se podílejí na distribuci vysokotlakých 

armatur ve Švédsku. Český vývoz průmyslových armatur do všech tří severských zemí prudce 

roste, jak ukazují grafy v příloze č. 2 – obr. 2. 4, obr. 2. 5, obr. 2. 6. Z roku 2010 na 2011 se 

zvýšila hodnota vývozu do Švédska a Finska o trojnásobek. Evropská databáze Eurostat 

uvádí, že počet držitelů licencí ve Finsku se pohybuje kolem 329, ve Švédsku a Dánsku je to  

o mnoho více – kolem 1200 držitelů. [32, 36] 
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3. Teoretická východiska interkulturního chování 

V této kapitole bude definováno, jakým způsobem funguje B2B marketing na 

mezinárodním trhu, čím je typické nákupní chování organizací a jaké mohou být vazby mezi 

zákazníkem a prodávajícím. Dále zde bude rozvedena teorie interkulturního marketingu se 

zaměřením na mezinárodní marketingový mix a interkulturní rozdíly zákazníků vybraných 

zemí. Zmínka bude také o analýze potřeb a preferencí zákazníků a o měření jejich 

spokojenosti, jelikož právě tyto metody budou použity v následujících kapitolách.  

3. 1 Průmyslový marketing v mezinárodním prostředí 

Průmyslový marketing se vztahuje k výrobkům a službám, určené organizacím, které 

je využívají k další výrobě. Pro mezinárodní průmyslový marketing jsou charakteristické 

následující vlastnosti: [11, 15] 

Omezený počet zákazníků - Převážná část obratu firem na business to business trhu 

je realizována pouze s několika velkými odběrateli, pro které jsou vyhrazeni tzv. key account 

manažeři, jejichž úkolem je posilovat loajalitu právě těchto zákazníků. 

Hodnotově a objemově významné kontrakty – Průmyslové podniky jsou závislé na 

velkých dodávkách.  

Odvozená poptávka – Poptávka po průmyslových výrobcích je odvozena z velikosti 

poptávky po konečných výrobcích. S tím jsou spojeny i větší výkyvy poptávky na 

průmyslovém trhu, které způsobují malé neočekávané výkyvy poptávky na trhu 

spotřebitelském. 

Nízká elasticita poptávky – Cenu průmyslových výrobků nelze jednoduše snižovat či 

zvyšovat. 

Geografická koncentrace – Vlivem internacionalizace dochází ke specializaci 

průmyslových odvětví v mnohem větších geografických zónách. Roste objem přímých 

zahraničních investic. 

Nižší výdaje na marketingový průzkum – Obecně je na průmyslových a B2B trzích 

nižší úroveň marketingových aktivit. 

Kvalifikované rozhodování – Existuje značné riziko v nákupním rozhodování. 

Racionální nákupní chování – Nákupní rozhodování má týmový charakter a je 

ovlivněno řadou faktorů. Především je založeno na racionálních úvahách.  
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3. 1. 1 Nákupní chování organizací  

Rozhodování o nákupu je v případě organizací více racionální a není příliš ovlivnitelné 

obvyklými komunikačními nástroji. Komunikace probíhá nejčastěji prostřednictvím prodejců, 

kteří by měli být schopni vést obchodní jednání, brát ohledy na kulturní odlišnosti a mít 

dostatečné odborné znalosti v dané problematice. Existuje řada faktorů, které ovlivňují 

nákupní rozhodování organizací, jako například technické parametry, cena, kvalita, služby, 

platební podmínky, dodací termíny, důvěra v dodavatele, image dodavatele, ale také image 

země původu výrobků. Dodavatel by se měl vždy seznámit se zvyklostmi potencionálních 

odběratelů. 

V případě, že zákazník nakupuje zboží či službu poprvé a nemá žádné předchozí 

zkušenosti, snaží se získat co nejvíce informací o dodavateli a jeho výrobcích. Prostý 

opakovaný nákup je charakteristický tím, že odběratel objednává zboží znovu a znovu  

u známých dodavatelů, se kterými je spokojen. K modifikovanému opakovanému nákupu 

dochází v případě, že je zákazník nespokojen se stávajícím dodavatelem nebo změnil 

požadavky na kupovaný výrobek. V tomto případě je třeba věnovat pozornost specifikaci 

řešení daného výrobku. [4, 11, 15] 

3. 1. 2 Vazby mezi zákazníkem a prodávajícím 

Spojení firmy se zákazníkem je možné rozdělit na dvě vazby – strukturální a sociální. 

Strukturální vazby zahrnují čtyři základní komponenty, kterými jsou investice, procedury 

vztahu, sociální tlaky a alternativní řešení. Sociální vazby znázorňují vztah mezi 

individuálními osobami na obou stranách obchodního partnerství. Každá strukturální vazba je 

závislá na sociálních vztazích, jelikož každá firma je tvořena individuálními zaměstnanci, 

kteří vztahy se zákazníky vytváří. Důležitost těchto vazeb je také závislá na národní kultuře. 

Strukturální vazby jsou důležitější v individualistických společnostech a naopak velká 

důležitost sociálních vazeb je v kolektivistických kulturách. Bylo zjištěno, že prodejce, který 

se přiklání k západní pracovní kultuře, klade větší důraz na strukturální vazby a potlačuje 

vazby sociální a osobní. Je také méně náchylný ke korupci. Čím jsou tyto strukturální vazby 

pevnější, tím méně důležitá je při obchodním vyjednávání cena. Existuje totiž přímoúměrná 

závislost mezi strukturálními vazbami a loajalitou zákazníka. Oproti tomu i ta nejpevnější 

sociální vazba neudrží obchodní vztah při velkém cenovém rozdílu oproti konkurenční 

nabídce. Zde se přímá závislost s věrností zákazníka neprokázala. [9, 11]  
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3. 2 Interkulturní marketing a prodej  

Jednotlivé marketingové a prodejní strategie je nutné přizpůsobovat lokálním 

kulturním a sociálním odlišnostem daných zemí. Při jednání v mezinárodním prostředí je 

třeba dodržovat místní zvyklosti. [11] 

3. 2. 1 Interkulturní rozdíly  

Kultura je identita, která vytváří vzor vztahů a chování ve společnosti. Kulturní 

odlišnosti v jednotlivých zemích se mohou projevovat mnoha formami. Nejdůležitějším 

prostředkem pro zprostředkování kulturních hodnot a norem je jazyk. Jedná se  

o nejviditelnější prvek, který umožňuje dorozumívání a vymezuje způsob myšlení a vnímání 

dané kultury.  

Neverbální komunikace je dalším projevem kulturních odlišností. Tyto projevy 

mohou být v některých kulturách výrazné, v jiných naopak skrývané. Rozdíly mohou být 

zřejmé také v oblékání, stravování, v estetickém cítění apod. 

Každá země je také charakteristická svou mírou otevřenosti společnosti. Společnosti 

s otevřenou kulturou se snaží o jasné vyjadřování názorů. Má sklon k individualismu, kde 

uznává hodnoty jako svoboda, rozvoj osobnosti jednotlivce, osobní úspěch. Snaží se  

o racionální a pragmatické uvažování. Z hlediska sociálně kulturních odlišností je v otevřené 

společnosti jednodušší se zapojit do oblasti podnikání. Příkladem mohou být země jako např. 

USA, Austrálie a západoevropské země. V uzavřených společnostech funguje hodnotový 

systém. Jedinec se musí přizpůsobit danému řádu. Kultura v této společnosti je kolektivistická 

a zájmy skupiny jsou postaveny před zájmy jedinců. Cizinec má obvykle problém začlenit se 

do této společnosti.  

Hierarchie potřeb vychází z Maslowovy teorie. Avšak v některých kulturách může 

být tato hierarchická struktura odlišná. Společnost může být rozdílná také svou hodnotovou 

orientací, jelikož právě na úrovni hodnot se formuje jádro dané kultury. Různé kultury se liší 

tím, jak chápou základní hodnoty. [3, 6, 17, 22] 

3. 2. 2 Hofstedeho dimenze kultury 

Dimenze kultury jsou základem interkulturního marketingu a zohledňují specifické 

rysy jednotlivých kultur. Sociolog Geert Hofsted definuje pět základních dimenzí, které 

charakterizují národní kulturu. V tabulce 3. 1 je možné vidět porovnání mezi danými zeměmi. 

[5, 9, 17, 22] 
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Vztah k autoritám – Silný vztah k autoritám je charakteristický pro silně 

hierarchizovanou společnost (např. Rusko). Naopak kultura, která se více vyznačuje 

rovnostářským přístupem, je spíše liberální (Dánsko, Švédsko). 

Vztah k nejistotě – Vztah k nejistotě je spojen s ochotou riskovat. Pro země s nízkou 

ochotou k riskování je typické dlouhodobé plánování, přesně stanovená pravidla, určitý řád  

a direktivní styl řízení. V zemích, kde je obava z nejistoty malá, jsou lidé zvyklí více riskovat. 

To se projevuje i v nákupním chování.  

Míra individualismu – Kultury s vysokou mírou individualismu se vyznačují 

nezávislostí na společnosti, samostatností v rozhodování, pocitem zodpovědnosti, 

prosazováním svých názorů (USA, Austrálie). Kolektivistická kultura prosazuje konsenzuální 

řešení, je charakteristická vysokou loajalitou k firmě a jsou pro ni důležité harmonické vztahy 

(Čína, Rusko). 

Koncepce maskulinity či feminity – Společnost může upřednostňovat mužské  

či ženské hodnoty. Za mužské hodnoty je možné považovat úspěch, soutěživost, výkonnost, 

kladný vztah k penězům a k ženským hodnotám řadíme např. kvalitu života, dobré osobní 

vztahy, skromnost, solidaritu, ochranu životního prostředí, apod. 

Vnímání časové perspektivy – Dané kultury mohou upřednostňovat krátkodobou 

nebo dlouhodobou orientaci. Země s dlouhodobou orientací mají v oblibě spoření, 

dlouhodobé plánování a racionálnější nákupní rozhodování.  

Tab. 3. 1 Kulturní odlišnosti ve vybraných zemích [17] 

Země Vztah k 
autoritám 

Míra 
individualismu 

Maskulinita Vztah k 
nejistotám 

Časová 
perspektiva 

Austrálie 36 90 61 51 31 
USA 40 91 62 46 29 
Kanada 39 80 52 48 23 
Česká republika 57 58 57 74 13 
Maďarsko 46 80 88 82 50 
Polsko 68 60 64 93 32 
Slovensko 71 27 19 88  
Rusko 93 39 36 95  
Dánsko 18 74 16 23 46 
Norsko 31 69 8 50 44 
Švédsko 31 71 5 29 33 
Německo 35 67 66 65 31 
Nizozemsko 38 80 14 53 44 
Velká Británie 35 89 66 65 31 
Francie 68 71 43 86 39 
Itálie 50 76 70 75 34 
Španělsko 57 51 42 86 19 
Japonsko 54 46 95 92 80 
Indie 77 48 56 40 61 
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3. 2. 3 Sociálně - kulturní zóny 

Koncepce sociálně – kulturních zón je založena na předpokladu, že je možné 

identifikovat určité geografické zóny s podobným sociálně-kulturním zázemím. Díky těmto 

zónám je možné využívat jednotný marketingový přístup pro více zemí. Země v jednotlivých 

zónách jsou charakteristické například nákupními zvyklostmi, jazykovou příbuzností, 

hodnotovým systémem, pracovním režimem či citlivostí na ceny. Tato koncepce zároveň 

vysvětluje, proč z hlediska mezinárodního marketingu není dobré pokládat země EU za 

jednotnou zónu. [17, 22] 

Evropské země tvoří dle daných kritérií následující sociálně - kulturní zóny,  

viz obr. 3. 1.  Firmy, které využívají této koncepce, si většinou vyberou jednu konkrétní zemi, 

jako základnu pro podnikání a ověří si, zda je jejich zvolený přístup správný.  

 

Obr 3. 1 Sociálně – kulturní zóny v Evropě [17] 

3. 3 Mezinárodní marketingový mix 

Kulturní rozdíly jednotlivých zemí by se měly zohlednit také při volbě jednotlivých 

nástrojů marketingového mixu.  

3. 3. 1 Mezinárodní výrobková politika 

Produkt není pouze předmět, vyrobený k plnění své základní užitné funkce, ale je 

vytvářen řadou komponentů a služeb, které přispívají k uspokojování potřeb zákazníka.   
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Existují tři základní výrobkové dimenze: 

1. Základní charakteristiky výrobku a jeho užitné vlastnosti – Tyto vlastnosti musí 

vždy odpovídat platné legislativě v dané zemi. 

2. Služby, které souvisí s daným výrobkem – Můžeme zde zařadit servis, poradenství, 

přepravu, nabízené platební a dodací podmínky, záruka či pojištění. 

3. Symbolické hodnoty – Zde patří image značky, image země původu, image firmy, 

styl, apod. Tato dimenze je nejvíce citlivá na kulturní odlišnosti. 

Konkurence v mezinárodním prostředí se zaměřuje především na druhou a třetí 

dimenzi, jelikož základní charakteristiky výrobku a funkční a technická spolehlivost by měly 

být samozřejmostí. Psychologické vlastnosti produktu se starají o úplné uspokojení potřeb  

a přání zákazníka. Avšak jednotlivé kultury přikládají různou váhu jednotlivým 

psychologickým vlastnostem produktu. [9, 16, 17] 

Klíčové jsou dvě základní mezinárodní výrobkové strategie, a to standardizace 

produktů a adaptace produktů. Při volbě jedné z těchto strategií musí manažeři zvážit veškeré  

parametry – výrobek a jeho vlastnosti, užitné hodnoty tohoto výrobku vzhledem k potřebám, 

které uspokojuje, legislativa dané země, charakteristika daného zahraničního trhu (jeho 

velikost, kupní síla), sociálně – kulturní rozdíly, nákupní a spotřební zvyklosti, ale také 

náklady na adaptaci. Strategie standardizace produktů patří k nejméně nákladným  

a nejsnazším řešením. Týká se především globálních produktů, které nejsou nijak vázané na 

kulturní odlišnosti daných zemí. Poptávka po nich je uniformní, jelikož odpovídají 

celosvětovým potřebám. Výhodou této strategie jsou bezesporu velké úspory ve výrobě, 

v prodejní komunikaci a v technickém výzkumu a vývoji. Pro strategii adaptace produktů 

je charakteristické přizpůsobení se podmínkám zahraničního trhu či přáním zákazníků. 

Hlavním úkolem manažerů je rozhodnout, do jaké míry produkt adaptovat v závislosti na 

porovnání možného zisku s náklady na adaptaci. Dále existuje spousta faktorů, které toto 

rozhodnutí ovlivní – legislativní nařízení, náboženství dané země, estetika,  

hospodářsko - technické předpisy, klima dané země, návyky, zvyky, životní úroveň, kupní síla 

a další. Výhodou této strategie je, že výrobky odpovídají očekáváním spotřebitelů, jejich 

zvyklostem, preferencím a také místním technickým směrnicím a normám. Nevýhodou jsou 

vysoké náklady spojené s adaptací. [16, 24] 

U adaptace výrobků pro průmyslové trhy jsou problémem především technické 

překážky obchodu, jako například certifikáty, administrativní povolovací zařízení nebo také 

změny výrobních postupů. V zemích EU je vybudovaný harmonizovaný systém technických 
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předpisů. Výrobek, který spadá do regulované oblasti, musí být označen značkou CE, která 

potvrzuje, že vyhovuje technickým předpisům evropských směrnic. Dále je v mezinárodním 

podnikání žádoucí certifikace dle norem ISO, která sice není povinná, ale zvyšuje 

důvěryhodnost firem a její konkurenceschopnost. Klade důraz na pořádek ve všech činnostech 

související s jakostí výrobku. [16, 24] 

Obal není u průmyslových výrobků tak důležitý jako u spotřebitelských, avšak jeho 

důležitou funkcí je chránit užitné vlastnosti produktu před jejich poškozením  

či znehodnocením při přepravě a skladování.  

Velmi významným prvkem, který může ovlivnit nákupní chování zákazníků, je země 

původu výrobku, jelikož zákazníci spojují kvalitu zboží s určitými zeměmi. O jednotlivých 

zemích panují stereotypy, které jsou založeny na zkušenostech zákazníka z předešlého 

období. Je třeba zjistit, zda se jedná o pozitivní či negativní stereotyp vůči nabídce a jak moc 

je v dané zemi rozšířen. [10, 20] 

Značka produktu hraje také zásadní roli, jelikož pomáhá k identifikaci produktu, je 

zárukou kvality, vyjadřuje image firmy, zvyšuje věrnost a důvěru zákazníků, zvyšuje zisk, 

zlepšuje vyjednávací pozici podniku vůči distributorům a pomáhá k snadnějšímu uvádění 

nových výrobků na trh. Je důležitým nástrojem komunikace. Věrnost značce v jednotlivých 

zemích může být vysvětlena pomocí Hofstedeho kulturních dimenzí. Kultury s vyšším 

indexem vyhýbání se nejistotě preferují známé značky, protože tyto značky spojují 

s garantovanou kvalitou. Kolektivismus směřuje zákazníka spíše k dominantním značkám na 

trhu, které jsou široce akceptovatelné. [17, 22, 24] 

3. 3. 2 Mezinárodní cenová politika 

Volba mezinárodní cenové politiky je ovlivňována různými vnějšími a vnitřními 

faktory. K vnějším faktorům se řadí především podnikatelské prostředí a v souvislosti s ním 

sazby daně z příjmu právnických osob v jednotlivých zemích, nepřímé daně (daň z přidané 

hodnoty, daně ze zboží a služeb) či spotřební daně. I přes liberalizaci mezinárodního obchodu, 

řada zemí využívá nástroje, omezující volnost cenotvorby.  Může se jednat například  

o cenovou regulaci v daných odvětvích za účelem ochrany spotřebitelů a malých podnikatelů. 

K dalším vnějším faktorům patří mimo jiné i obchodněpolitické nástroje k ochraně 

tuzemských výrobců (cla, minimální stanovené ceny, dovozní přirážky, apod.) a významný 

vliv na celkovou efektivitu mezinárodního obchodu mají změny v oblasti devizových kurzů. 

Cenová elasticita průmyslových výrobků je oproti spotřebnímu zboží nižší. Vnímání ceny  
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a hodnoty nabízeného produktu ovlivňuje do určité míry i firemní rozhodování, tedy jak 

přizpůsobit cenu na zvolených zahraničních trzích. K vnitřním faktorům, které mají vliv na 

mezinárodní cenovou politiku firmy, patří stanovené cíle cenové politiky, způsob tvorby cen, 

náklady, požadovaná ziskovost a také mezinárodní cenová strategie. [17, 24] 

Mezinárodní cenová strategie by měla vycházet z mezinárodní podnikatelské 

strategie. Firma by se měla před vstupem na zahraniční trh rozhodnout, zda bude používat 

jednotnou cenovou standardizaci či v opačném případě cenovou diferenciaci. Konkrétní 

proces cenové tvorby je ovlivňován třemi hlavními faktory – náklady, konkurencí  

a poptávkou.  Na základě toho, na jaký faktor se firma zaměří, existují tři základní 

metodologické přístupy k tvorbě cen – nákladově orientované ceny, konkurenčně orientované 

ceny nebo poptávkově orientované ceny. Na tyto přístupy lze navázat jednotlivými cenovými 

taktikami, mezi které patří například stanovení cen přirážkou, stanovení cen pomocí cílové 

rentability či podle hodnoty vnímané spotřebitelem, následování ceny konkurence, stanovení 

cen výrobkové řady či prodejního sortimentu a další. V odvětvích, kde je poměrně silná 

konkurence a zakázky se získávají pomocí veřejných soutěží, se využívá taktika určení cen 

pomocí cenových nabídek, kdy firma určí takovou cenu, aby získala danou zakázku. 

Zároveň kontroluje úroveň cen konkurence a v menší míře zohledňuje své náklady  

a poptávku. [17, 21, 24] 

Na výši cen v mezinárodním obchodě mají vliv mimo jiné i dodací podmínky. Tyto 

podmínky určují, jaká část nákladů za dodávku zboží připadne prodávajícímu a jaká část 

kupujícímu. Zároveň jsou s tím spojené i veškeré povinnosti, které souvisí s dodávkou  

a převzetím zboží. V praxi se využívá soubor vykládacích pravidel obchodních  

doložek -  International Commercial Terms, nebo-li INCOTERMS, které určují povinnosti 

smluvních stran při dodávce zboží. Tento soubor obsahuje třináct obchodních doložek, 

rozčleněných do čtyř skupin podle počátečních písmen – E (ex), F (free), C (cost, carriage)  

a D (delivery). Význam jednotlivých doložek je uveden v příloze č. 4. [17, 24] 

3. 3. 3 Mezinárodní distribuční politika 

Stejně jako mezinárodní cenovou politiku, tak i mezinárodní distribuční politiku 

ovlivňuje řada faktorů. Jedná se o nákupní chování zákazníků, povahu zboží, zvolenou 

distribuční strategii, zahraniční a tuzemskou konkurenci, ale také různé ekonomické možnosti 

firmy a strukturu daného odvětví. Předtím, než firma zvolí způsob distribuce na zahraniční 
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trh, musí provést pečlivou analýzu tohoto trhu, analýzu prostředí dané země a podmínek pro 

řízení a kontrolu distribučních kanálů. [17, 24] 

Analýza nákupního chování zákazníků je potřebná při volbě distribučních cest. Je 

důležité, aby si firma zjistila veškeré údaje o počtu možných zákazníků, jejich nákupních 

preferencí, kupní síle, velikosti výdajů, ale také o četnosti nákupů, rozmístění poptávky  

a kulturních odlišností, které jsou charakteristické pro každou zemi. Důležitou roli ve výběru 

hraje především povaha daného zboží. V případě, že se jedná o dodávku složitých zařízení, 

která jsou vyrobena na zakázku, převažují především přímé distribuční cesty.  

U průmyslových výrobků se využívá i nepřímé distribuce, která zahrnuje většinou jeden 

mezičlánek – průmyslový velkoobchod, firmu specializovanou na zahraniční obchod  

či specializovaného obchodního zástupce. Firmy si mohou také vybrat ze tří základních 

distribučních strategií – intenzivní, aktivní a exkluzivní distribuce. Intenzivní distribuce je 

vhodná spíše pro rychloobrátkové zboží, je široce zaměřená a prodej je zprostředkován 

pomocí maximálního počtu prodejních míst. Selektivní distribuce je oproti intenzivní 

charakteristická omezeným počtem prodejních míst. Výrobce si své prodejce vybírá na 

základě kvantitativních a kvalitativních požadavků. Tato strategie je typická pro značkové 

zboží a zboží dlouhodobé spotřeby. Exklusivní distribuce je určena pro výjimečné výrobky, 

podporuje jejich image a pomáhá dosáhnout vyšších cen. Toto zboží je prodáváno 

prostřednictvím velmi omezeného počtu prodejních míst. Vstup na zahraniční trhy jistě 

stěžuje i konkurence, která má s distributory dlouhodobé vztahy. Velkou výhodu mají 

kapitálově silné firmy, které mají dostatek finančních prostředků. Také znalost struktury 

odvětví v dané zemi, legislativy a jejich obchodní zvyklosti je podstatná při vstupu na 

zahraniční trh. [17, 21] 

K internacionalizaci nabídky produktů přispívá internet. V případě obchodování na 

B2B trhu jsou významná elektronická tržiště, která jsou místem, kde se střetávají firemní 

nabídky a poptávky. Jejich velkou výhodou je úspora nejen času, ale také nákladů, které by 

firmy vynaložily vyhledáváním dodavatelů. Pomocí specializovaných elektronických tržišť 

jsou pořádány veřejné soutěže nebo aukce. [17] 

3. 3. 4 Mezinárodní marketingová komunikace 

 „Hlavním cílem mezinárodní komunikační politiky je vytvoření žádoucí představy  

o firmě, jejich výrobcích a značkách.“ Jak tvrdí Hana Machková (2009, s. 166). Základem 

mezinárodní komunikace je přenos určitého sdělení, informace a myšlenky.  Přípravnou  
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a realizační fázi marketingové komunikace ovlivňuje sociálně - kulturní prostředí dané země. 

Může se jednat o přístupy, potřeby, preference zákazníků, jejich zvyklosti, hodnoty a normy, 

mentalita, způsob myšlení, vztah k zahraničním výrobkům a další. Existuje mnoho 

komunikačních bariér, kterým musí firma čelit při vstupu na zahraniční trh. Patří k nim 

například jazykové rozdíly, vládní omezení na reklamu, dostupnost jednotlivých médií, 

ekonomické rozdíly ve společnosti nebo již zmíněné odlišné postoje. K ověření účinnosti 

sdělení, jeho pochopení a přijetí slouží zpětná vazba. Pro podnik může být zpětnou vazbou 

například zvýšení objemu prodejů. Výše vložených finančních prostředků, které jsou potřebné 

pro mezinárodní komunikační politiku, je odlišná v závislosti na charakteru prodávaného 

zboží. U průmyslových produktů je rozpočet na komunikaci mnohem nižší než  

u rychloobrátkového zboží. [17, 21] 

Podnik by měl zvolit takovou komunikační strategii, která vychází z celkové firemní 

strategie mezinárodního marketingu. Může se jednat o globální komunikační strategii, 

kterou využívají firmy působící na celém světě. Tyto firmy šíří svůj úspěšný komunikační 

koncept do zahraničí. Používají stejné slogany, témata po celém světě. Tato strategie je 

vhodná pro standardizované výrobky nebo výrobky, u kterých je třeba zdůraznit image. 

Oproti tomu tuzemská komunikační strategie se plně přizpůsobuje podmínkám na 

zahraničním trhu. Odpovědnost za ní nesou dceřiné společnosti v dané zemi, které určují její 

koncepci a provedení. Avšak nejčastěji používaná je adaptační forma komunikace, kdy 

základní koncepci navrhuje centrála a dceřiné společnosti tuto koncepci upraví podle 

kulturních odlišností daného trhu. [17] 

Komunikační mix zahrnuje čtyři základní komunikační nástroje – reklamu, podporu 

prodeje, public relation a přímý marketing. Na průmyslovém trhu se využívá nejčastěji osobní 

prodej, podpora prodeje čí reklama v podobě článku v odborném tisku nebo katalogu. 

Nevhodnou formou reklamy u průmyslových výrobků je zcela jistě reklama v televizi. 

Osobní prodej patří mezi nástroje přímého marketingu. V průmyslovém marketingu 

se využívá při jednání s obchodními mezičlánky a k jeho cílům patří vytvoření dlouhodobého 

vztahu se zákazníkem. Tento marketingový nástroj je velmi účinný, jelikož zohledňuje 

kulturní rozdíly a potřeby zákazníka a přizpůsobuje podobu sdělení dané situaci. Informace 

jsou předány pouze omezenému počtu zákazníků, avšak vynaložené náklady na jednoho 

zákazníka jsou mnohem vyšší než u ostatních forem neosobní komunikace. K základním 

aktivitám osobního prodeje patří prodejní aktivita osobního prodejce, vytvoření vztahu se 

zákazníkem a zajištění zpětného toku informací z terénu. [17, 21] 
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Podpora prodeje na B2B trhu zahrnuje především účast na výstavách a veletrzích, 

obchodní slevy, zboží poskytnuté na určitou dobu zdarma, dárkové předměty, předvádění 

výrobků a další speciální nabídky. Prezentace na mezinárodních výstavách a veletrzích 

patří k významným formám komunikace nejen pro velké firmy, ale i malé střední podniky. 

Specializované veletrhy se zaměřují na vymezenou oblast výroby či výrobního odvětví. Firmy 

zde mohou posilovat svou image, navazují nové kontakty se zákazníky, zkoumají nové trendy 

v obchodování v zahraničí a monitorují svou konkurenci. [17, 24] 

Mezi účinné formy nepřímé komunikace patří také public relation, jehož cílem je 

vytvářet pozitivní vztahy mezi firmou a veřejností, ovlivňovat její názory, budovat firemní 

kulturu a firemní identitu. Vnitropodniková komunikace má svůj význam v budování 

jednotné podnikové kultury. Také zde je nutné zohlednit kulturní rozdíly, interní komunikace 

by měla být srozumitelná pro všechny zaměstnance, a to ve všech zemích. K nástrojům interní 

komunikace lze zařadit webové stránky společnosti, společenské akce pro zaměstnance, 

školení nebo také firemní časopisy pro zaměstnance. Cílem externí komunikace je vytváření 

dlouhodobých pozitivních vztahů s firemním okolím. K jejím nástrojům patří komunikace 

s médii, tiskové konference, publikace článků v odborných časopisech či novinách, které se 

také podílí na vytváření image firmy a jejímž úkolem je upoutat pozornost k nabídce. Dále 

také účast na veřejně prospěšných akcích, účast na výstavách a veletrzích, informační služby 

pro veřejnost nebo lobbing. [17, 20] 

Internet má v oblasti mezinárodní marketingové komunikace své nezastupitelné místo. 

Jak uvádí Bačuvčík (2013, s. 19), „internet je bezesporu globálním prostředím bez hranic, 

kde uživatelé mohou vykazovat podobné chování napříč různými trhy. Na druhé straně 

chování uživatelů je zároveň ovlivněno kulturními specifiky lokálního prostředí, nákupními 

zvyklostmi spotřebitelů dané země.“ Internetové reklamy jsou prezentovány především 

prostřednictvím webových stránek. Vzhledem k velkému množství internetových stránek mají 

velký význam vyhledávače. Firmy se snaží o to, aby byl jejich web co nejvíce viditelný ve 

výsledcích vyhledávání. K tomu slouží dvě metody – optimalizace pro vyhledávače nebo 

placené odkazy. [2, 17] 

3. 4 Obchodní vyjednávání se zahraničním partnerem 

Soubor pravidel, která jsou uplatňována během obchodního jednání se zahraničním 

partnerem, se často u jednotlivých teritorií liší. Společenská etiketa a obchodní protokol je 

daný národní kulturou a zvyklostmi dané země. Proto je žádoucí se před každým obchodním 
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jednáním seznámit s kulturou, historií a zvyky, které jsou typické pro zemi našich obchodních 

partnerů, jelikož právě tyto znalosti mohou mít pozitivní dopad na průběh vyjednávání. 

V obchodním vyjednávání je jedním ze zásadních předpokladů znalost cizí řeči, a to národní 

jazyk obchodních partnerů či stále více rozšířený jazyk anglický – „lingua franca“.  

Společenské zvyklosti v jednotlivých zemích provázejí jednak přípravu jednání, průběh 

vlastního jednání, ale také způsob stolování, oblečení, témata k rozhovoru nebo dárky. Jak 

uvádí Pikhart (2013, s. 21), „pro jakoukoli interkulturní komunikaci, pokud má být úspěšná, 

musíme překročit náš individualismus a najít adekvátní míru responzivity na jinakost, ať už 

geografickou nebo kulturní.“ Kulturní odlišnosti v obchodním jednání je možné pozorovat  

i v následujících zemích. [8, 19, 22, 24] 

3. 4. 1 Skandinávské země 

Příslušníci čtyř skandinávských zemí jsou si v mnohém podobní. Mimo finštiny mají 

jazyky Dánska, Švédska a Norska stejný základ. Tyto země mají z pohledu kulturních 

dimenzí velmi nízký index maskulinity. Historicky významná role ženy ovlivnila jejich 

kulturu. Z pohledu obchodního vyjednávání se Skandinávci řadí k nejlepším posluchačům. 

Snaží se pozorně naslouchat a nepřerušovat. Mají rádi spíše věcné jednání. Potrpí si na 

racionální prezentaci a od nabízeného produktu očekávají dobrou kvalitu, jasné dodací 

podmínky, přesné technické údaje a moderní design. Pokud mají špatné zkušenosti se 

zahraničním obchodním partnerem, šíří se tato informace po celém trhu. [8, 22] 

Finsko 

Během pracovního či obchodního jednání není vždy dodržována služební hierarchie, 

zahraniční obchodní partner na střední úrovni řízení může jednat i s top manažerem, pokud 

jsou jeho nabídky zajímavé ke spolupráci. Finové neradi uznávají autority. Jsou známí svou 

mlčenlivostí, avšak v některých případech umí emocionálně vybouchnout. Mohou být 

agresivnější než jejich sousedé ze západních zemí. Jsou houževnatí, pracovití  

a vytrvalí. Mnohdy působí jako rezervovaní a málomluvní. Zastávají spíše pesimistické 

názory. Kontakty se s finskými partnery navazují nejprve písemně, až pak následuje osobní 

setkání. Osobní návštěva musí být předem ohlášena a sjednaný termín je nutné dodržet. 

Samozřejmostí je pro ně přesnost a dochvilnost. Finové považují formální rozhovory  

a zdvořilostní konverzace za zdržování. Jednají velmi přímočaře a věcně, a to i v obchodní 

korespondenci. Nesnášejí agresivní metody a vyhýbají se konfliktům. Jsou velmi pozorní 

posluchači a svůj zájem projevují očním kontaktem. Vyžadují podporu tištěných materiálů, 
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které obsahují i technickou specifikaci produktu. Mluvené slovo je pro ně stejně důležité jako 

doručená písemná zpráva. Obchodního jednání se může zúčastnit i pouze jeden jednatel, který 

má právo rozhodovat. Přednost však dávají týmovému jednání. [8, 22] 

Švédsko 

Pro švédy je typické decentralizované a demokratické rozhodování. Švédská feminní 

kultura se projevuje silným sociálním cítěním obyvatel, štědrostí či charitativní činností. Na 

termín obchodního jednání se švédy je třeba včasná domluva, a to nejméně dva až tři týdny 

předem. Je potřeba se dobře připravit, mít k dispozici veškeré informační materiály  

a dokumentaci. Vyžadují dochvilnost. Kladou velký důraz na to, aby nabízený produkt byl 

kvalitní, měl hezký design, kvalitní obal, ale také aby byl zajištěn stoprocentní servis. 

Konkurenční výhodou mohou být nabídnuté příznivé platební podmínky, ale také šetrnost 

k životnímu prostředí, jelikož švédové upřednostňují firmy, které dodržují ekologické normy 

a mají vztah k životnímu prostředí. Během obchodního jednání není vhodné projevovat hlasitě 

své emoce a za velmi neslušné se považuje skákání do řeči. Pro pracovní styky jsou osobní 

vztahy méně důležité než v jiných zemích. Zásadně by neměly být pokládány osobní otázky. 

Mlčení během přestávky je běžné, jelikož Švédové jsou rezervovaní, málomluvní a formální. 

Nejsou zvyklí smlouvat. Je pro ně zásadní dodržet uzavřenou dohodu a kontrakt, jelikož to, co 

se slíbí, se musí dodržet. Úplatky a korupce patří k velmi závažným přestupkům. 

V mezinárodních stycích jsou však výměny dárků či pohoštění, které neodbočují z daných 

evropských standardů, dovoleny. [8, 22] 

Dánsko 

Dánové jsou určitou výjimkou skandinávských zemí, jelikož jsou více otevření, 

neformální a přístupní. Je pro ně typická optimistická nálada a jsou přirozeně zvídaví. Mají 

také pověst výborných obchodníků, avšak agresivní vyjednávání je jim cizí. Odrazuje je příliš 

sebevědomé a nadřazené chování svých zahraničních protistran. Na obchodní jednání je třeba 

se opět důkladně připravit, jelikož Dánové jsou výborní vyjednávači a je nutné mít u sebe 

pádné argumenty. Jsou však nakloněni kompromisu a za úspěch považují spokojenost obou 

stran. Odmítají cenová vyjednávání a požadují, aby cena byla vypočítána přesně již na 

začátku a během jednání zůstala stejná. Nezbytná je opět přesnost a dochvilnost, jelikož na 

dodržování času si Dánové potrpí. Lze od nich čekat seriózní přístup v dodržování sjednaných 

podmínek. Diskuze je přímá a netrvá dlouho. Oceňují optimismus a dobrou náladu. Pro Dány 

je závazná i ústní dohoda, proto je důležité pečlivě zvážit každé slovo, jelikož si všechno 

zaznamenávají a následně vymáhají dodržení slibu. [8, 22] 
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3. 4. 2 Rusko 

U obchodníků z řad soukromých podnikatelů či představitelů různých průmyslových 

skupin převládá logické myšlení. Mají přehled o trhu a velké zkušenosti v řídících funkcích,  

ve kterých působí, a proto je třeba ruského obchodního partnera nepodceňovat. Rusové 

kladou důraz na dlouhé úvodní projevy na začátku jednání a zdvořilostní neformální 

rozhovory, díky kterým mohou svého partnera lépe poznat. Jsou velice hrdí na svou kulturu  

a je vhodné v této oblasti diskuze projevit zájem. Naopak nemají rádi, když se obchodní 

partner vychloubá. Je dobré se vyhnout tématům jako například sociální podmínky v Rusku, 

alkoholismus či některé aspekty ruské historie jako je stalinismus apod.  Rusové jednají 

většinou v týmu. Jednání zahajuje osoba s vysokou formální autoritou, ostatní členové se do 

konverzace zapojují pouze s jeho souhlasem. Jsou velmi trpěliví, potrpí si na dlouhý průběh 

jednání s cílem znervóznit protistranu. Dohoda po první schůzce je výjimečná. Většinou 

začínají s naprosto nepřijatelnými požadavky. „Patří mezi velice tvrdé jednatele. Kompromis 

považují za známku slabosti, je pro ně morálně těžko přijatelný.“ Tak tvrdí Gullová (2001,  

s. 67). Přiklání se k jednání typu „vítězství - prohra“. Svůj nesouhlas umí projevit velmi 

emocionálně, nebojí se jednat popuzeně, arogantně, a to vše s cílem zastrašit svého 

obchodního partnera tak, aby nakonec ustoupil. Dohody musí být v písemné podobě. Ústní 

ujednání nemá v této zemi takovou platnost jako v evropských zemích. [25, 26] 

3. 4. 3 Země střední Evropy 

Slovensko 

Při obchodním jednání jsou Slováci temperamentnější a impulzivnější než čeští 

obchodníci. Mají otevřenější přístup a jsou mnohem přizpůsobivější. Zásadní je pro ně 

navázání osobního kontaktu s obchodním partnerem. Proto jsou specifičtí svým přátelským  

a spontánním chováním. Stejně jako Češi nekladou příliš velký důraz na formality a etiketu. 

K ženám jsou však galantní a zdvořilí.  V obchodním jednání jsou příliš optimističtí, až 

lehkomyslní. V případě, že protistrana využívá tvrdého a asertivního přístupu ve vyjednávání, 

je pravděpodobné, že slovenská strana nebude mít o obchod zájem. Větší šanci má pečlivě 

připravený obchodník, který přijde s jasným a reálným cílem. Slováci potřebují více času na 

učinění rozhodnutí a zvážení všech závazků. [8] 

Polsko 

Poláci patří k cílevědomým a zkušeným obchodníkům. Jsou velmi sebevědomí, 

průbojní až drzí a jejich jednání je velmi tvrdé. Vidí svůj jasný cíl, k jehož dosažení využívají 



35 
 

různých taktik, a to i nekalých. Od svého partnera většinou očekávají, že ustoupí jako první. 

Jsou velmi hrdí na svou zemi, na svůj trh a kritiku polských výrobků snášejí špatně. 

S českými obchodními partnery mohou vystupovat nadřazeně. Poláci si na formální 

vystupování potrpí ještě více než Skandinávci, Australané či Američané, a to konkrétně 

v oblékání, přivítání svých hostů i přímo během obchodního jednání. Jednají vždy v týmu. 

Smlouvají o ceně a ostatních podmínkách obchodu a nebojí se jakéhokoli konfliktu. Fáze 

seznamování bývá krátká, přechází se rovnou k jádru věci. Preferují zpracování veškeré 

dokumentace v polštině. Také v komunikaci upřednostňují polštinu, jelikož znalost cizích 

jazyků není u pracovníků polských firem na dobré úrovni. Na jednání v cizím jazyce je 

potřeba předběžné domluvy. [7, 8] 

Česká republika 

Na základě historie a geografické polohy jsou Češi vnímání jako „na transakci 

orientovaní“ obchodníci, a to nejvíce ze všech států střední Evropy. Český styl komunikace je 

oproti stylu polských a maďarských sousedů více rezervovaný. V současnosti Češi spolu 

s Poláky a Maďary vedou střední Evropu zpět do moderního světa. České společnosti jsou 

otevřené novým kontaktům se zahraničními partnery. O schůzku je třeba požádat alespoň dva 

týdny dopředu telefonicky či emailem. Ideální čas jednání je mezi 9. hodinou a polednem či 

mezi 13. a 15. hodinou. Během jednání s českým partnerem je třeba se vyhnout zvýšenému 

hlasu či bušení do stolu. Také nemají rádi konverzaci na téma komunistická éra, politické 

problémy země apod. Vhodné téma může být například národní hokej či další sporty nebo 

hudba. Vyjednávání trvá delší dobu. Hned na začátku je dobré nastavit realistickou cenu a pro 

dosažení úspěchu je třeba být trpělivý a používat měkké vyjednávací taktiky. [7] 

3. 5 Porozumění zákazníkům 

Každá firma chce, pro zajištění prodeje, znát potřeby a požadavky svých zákazníků. 

Potřeby se mohou v čase měnit a jejich hierarchie taktéž. Proto se jako prostředek pro 

zjišťování a sledování stávajících a nových potřeb využívá jejich výzkum, jelikož pochopení 

chování zákazníků, jejich potřeb a hledání nových způsobů jejich uspokojování, patří 

k základním předpokladům úspěchu na trhu. Pokud se organizaci podaří vžít do potřeb svých 

zákazníků, mohou poskytnout takovou nabídku, která se soustředí na řešení opravdových 

přání zákazníků. Pokud se však zaměří pouze na nabízený produkt, může se stát, že se jejich 

nabídka stane velmi lehce srovnatelnou s nabídkou konkurenčních firem. V souvislosti 
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s „porozuměním zákazníkům“ je dobré neopomenout také měření zákaznické zkušenosti, 

které se orientuje především na analýzu spokojenosti zákazníků. [ 4, 12, 14] 

3. 5. 1 Analýza potřeb, požadavků a chování zákazníků 

Tuto analýzu lze rozdělit do dvou fází, a to na mapování potřeb, požadavků a chování 

zákazníků a následnou analýzu vstupních dat, které získáme předchozím mapováním. 

Mapování potřeb, požadavků a chování zákazníků 

V této fázi se využívá nejčastěji baterie uzavřených otázek, ve které může daný 

respondent vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas nebo zda je pro něj daná možnost důležitá  

či nedůležitá. Je nutné, aby baterie vyjadřovala celou šíři možných potřeb a požadavků, proto 

je vhodným krokem, před vytvořením baterie otázek, uskutečnit kvalitativní výzkum. 

Analýza a interpretace vstupních dat 

Pomocí nadstavbových statistických analýz je možné pochopit vzájemné souvislosti  

a vazby v chování zákazníků a jsou vhodným materiálem pro vytváření marketingových 

strategií. Mezi nejčastější typy analýz patří: [12, 23] 

• Faktorová analýza – Jedná se o metodu redukce informací, kdy se snažíme z mnoha 

faktorů, které ovlivňují chování zákazníka, vytvořit menší počet nových proměnných, které 

ty původní faktory vysvětlují. 

• Shluková analýza – Cílem této analýzy je nalezení několika homogenních shluků námi 

pozorovaných dat, díky kterým vytváříme a popisujeme segmenty. 

• Ekonometrický model – Tato analýza měří přímý a nepřímý vliv nezávislých 

proměnných na závislou proměnnou. Pomáhá pochopit, co ovlivňuje chování zákazníků. 

3. 5. 2 Měření spokojenosti zákazníků 

Každý dodavatel by se měl snažit naplňovat očekávání svých zákazníků a zaručit 

jejich spokojenost, která je základem pro budování loajality k firmě, značce či produktu. 

„Teoreticky vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu. Ten spočívá ve stanovení 

očekávání zákazníka o parametrech produktu a jeho užitku a následného srovnání se 

zkušeností po nákupu. Pokud je zkušenost vyšší než očekávání, je zákazník spokojen, 

v opačném případě je nespokojen.“ Jak tvrdí Kozel (2011, s. 242). [12] 

Celková spokojenost je ovlivněna celou řadou faktorů spokojenosti, které musí být 

měřitelné a je důležité znát jejich význam pro zákazníka. Požadované informace je možné 



37 
 

získat např. analýzou stížností, zpětnou vazbou z prodejních řetězců, či vlastních zaměstnanců 

nebo marketingovým výzkumem u zákazníka pomocí metody jak kvalitativního tak 

kvantitativního výzkumu. [1, 11, 18] 

3. 5. 3 Diferencované řízení vztahů se zákazníky 

Cílem novodobé koncepce Customer Relationship Management (řízení vztahů se 

zákazníky) je lepší poznání klíčových zákazníků. Snaží se o pochopení jejich potřeb, 

požadavků a definování aktivit, které vedou k jejich udržení. CRM neustále shromažďuje 

veškeré informace o zákaznících, které následně transformuje a zpracovává tak, aby byly 

užitečné k tvorbě strategií a k budování vzájemných dlouhodobých ziskových vztahů 

s klíčovými zákazníky.  

Strategie diferencovaného CRM je kombinací strategií diferencované kastomizace, 

masové kastomizace a masové personalizace.  Strategie diferencované kastomizace je vhodná 

pro významné zákazníky, kterým jsou jak produkty či služby, tak distribuce a komunikace 

šity na míru. Marketingový mix je individualizován. Strategie masové kastomizace se hodí 

spíše pro středně významné zákazníky, kterým je umožněno spoluvytvářet daný produkt, 

avšak pouze ze standardní nabídky sortimentu. Poslední strategie masové personalizace je 

určena zákazníkům s nižší významností, kteří jsou součástí databázového systému, a je jim 

nabízena standardní nabídka.  K uplatnění strategie diferencovaného CRM jsou nutné změny 

ve filosofii podnikání a musí se ji přizpůsobit i veškeré vnitřní podnikové procesy. 

Diferencované řízení vztahů je založeno na znalostech a porozumění zákazníkům. 

Firmy by se měly zaměřit na výzkumy, které jejich zákazníky analyzují. CRM systém tak 

pomůže rozlišit, kteří zákazníci jsou ziskoví, u kterých dochází k poklesu spokojenosti nebo 

kteří naopak ziskoví nejsou a je vhodné jim předložit jinou nabídku. Jen v případě, že firmy 

znají své zákazníky, mohou diferencovat svou nabídku produktů či služeb, použít rozdílnou 

formu komunikace, způsob distribuce či cenu. [12, 14, 45] 
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4. Metodika shromažďování dat 

V této kapitole budou popsány jednotlivé etapy procesu marketingového  

výzkumu - etapa přípravná a realizační. K úspěšné realizaci tohoto výzkumu je nutná pečlivě 

a důkladně zpracovaná přípravná fáze, ve které je důležité určit, co je hlavním problémem, 

definovat cíle výzkumu a formulovat výzkumné hypotézy. Součástí této fáze je také 

orientační analýza, jejímž úkolem je ověřit tyto pracovní hypotézy na základě všech 

dostupných informací a názorů, týkajících se této problematiky. Následně je možné sestavit 

plán výzkumného projektu a provést předvýzkum. Druhá fáze, realizační, zahrnuje sběr, 

kontrolu získaných dat, jejich zpracování v programu IBM SPSS Statistic a následnou 

analýzu, vizualizaci a interpretaci výstupů. 

4. 1 Přípravná fáze 

Společnost ARMATURY Group se snaží o co nejpevnější vazby se svými zákazníky. 

Účelem výzkumu bylo dozvědět se, co jejich zákazníci žádají, co je pro ně důležité, jaká jsou 

jejich přání a zda jsou spokojeni s nabízeným sortimentem, službami a přístupem svých 

zaměstnanců. Společnost se chce zaměřit především na trh vysokotlakých armatur, jelikož 

budoucnost vidí především v klasické a jaderné energetice. Zkoumání potřeb zákazníků je pro 

ně důležité zejména na polském a finském trhu, kde teprve začínají své vysokotlaké armatury 

dovážet. Zároveň se chtěl zadavatel dozvědět, v čem by se měl lišit přístup k zákazníkům 

v závislosti na tom, s jakou zemí obchoduje, zda jsou jejich očekávání odlišná. 

Výzkumným cílem bylo analyzovat potřeby, požadavky a chování zákazníků na trhu 

vysokotlakých armatur, a to konkrétně v  České republice, na Slovensku, v Rusku, Polsku  

a Skandinávských zemí – Finsku, Švédsku a Dánsku. Dalším dílčím cílem bylo změřit 

spokojenost těchto zákazníků. Měření spokojenosti se však týkalo pouze České republiky, 

Slovenska a Ruska, jelikož spolupráce s Polskem a Skandinávií je teprve v počátcích. Zde 

byla klíčová analýza potřeb a požadavků zákazníků. Posledním a stěžejním výzkumným 

cílem bylo interkulturní srovnání chování zákazníků v daných zemích. 

Obsahem výzkumu bylo zkoumání potřeb a očekávání odběratelů zvolených trhů 

z hlediska nabízeného sortimentu, cenových programů, distribuce vysokotlakých armatur, 

marketingových aktivit společnosti, a také očekávání zákazníků během obchodního jednání 

s dodavatelem či obchodními zástupci. Zároveň bylo provedeno měření spokojenosti právě 

s těmito faktory na českém, slovenském a ruském trhu vysokotlakých armatur, kde společnost 
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již nějakou dobu operuje. Výsledky těchto dvou analýz byly srovnávány dle zvolených zemí  

a na jejich základě zjišťovány interkulturní rozdíly. 

4. 1. 1 Skupinový rozhovor 

K formulaci výzkumných hypotéz, sestavení dotazníku a k upřesnění následujícího 

postupu ve fázi realizace bylo zapotřebí zjistit, jaké konkrétní otázky chtějí svým zákazníkům 

položit samotní zadavatelé - jednotliví obchodní ředitelé firmy, a jaké jsou jejich představy  

o současném stavu. Proto vyplnili dotazník (viz příloha č. 5), zaměřený na škálu hodnotících 

otázek, ve kterém sami navrhli otázky, týkající se nástrojů marketingového mixu – produkt 

(vysokotlaké armatury), cena, distribuce, marketingová komunikace a lidský faktor. Úkolem 

zadavatelů bylo vžít se do role svých zákazníků a navrhnout takové otázky, jejichž 

vyhodnocení by pro ně bylo v konečném důsledku přínosné. Návratnost dotazníků byla  

100 %. Jednotlivé návrhy zadavatelů byly sepsány a zpracovány do powerpointové 

prezentace, která sloužila jako podklad pro uskutečnění skupinového rozhovoru.  

Skupinový rozhovor se uskutečnil dne 25. října 2013 v prostorách společnosti 

ARMATURY Group a probíhal podle předem sestaveného scénáře, viz příloha č. 6. 

Rozhovoru se zúčastnilo celkem 9 osob - moderátor, zapisovatel, ředitelé pro jednotlivá 

obchodní oddělení, marketingová ředitelka a ředitel obchodu a komunikace. Skupinový 

rozhovor trval přibližně 90 minut a účastníci při něm byli nahráváni na diktafon. Pomocí 

prezentace návrhů hodnotících otázek byly prodiskutovány jednotlivé body, které si potřebují 

výzkumem ověřit, byly vybrány otázky do společného dotazníku, diskutovalo se o metodě 

sběru dat, o stanovení výběrového souboru a byly sepsány výzkumné hypotézy pro jednotlivé 

trhy. 

4. 1. 2 Formulace výzkumných hypotéz 

Byly formulovány tyto hypotézy: 

• Mezi zákazníky tří kulturních zón – Skandinávie, střední Evropa a Rusko existují 

rozdíly v hodnocení důležitosti potřeb. 

• Zákazníci z České republiky, Slovenska a Polska budou mít podobné, až shodné 

potřeby. 

• Zákazníci hodnotí kvalitu vysokotlakých armatur své země jako tu nejlepší. 

• Skandinávští zákazníci budou mít velká očekávání a budou klást důraz na 

poskytovaný pozáruční servis více než zákazníci Ruska. 
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• Zákazníci střední Evropy budou preferovat nejnižší možnou nákupní cenu 

vysokotlakých armatur více než zákazníci ostatních kulturních zón. 

• Více než 80 % zákazníků všech kulturních zón, kteří navštěvují webové stránky svých 

dodavatelů, nejčastěji vyhledávají produktové katalogy.  

• Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem je důležitější spíše pro finské, švédské a dánské 

zákazníky než pro ruské, polské, české a slovenské. 

• Zákazníci z Ruska hodnotí zasílání newsletterů a informací o společnosti jako méně 

důležité oproti zákazníkům ostatních kulturních zón. 

• Ruští zákazníci budou s poskytovaným pozáručním servisem méně spokojeni než čeští  

a slovenští zákazníci. 

• Spokojenost s rychlostí zpracování prodejní nabídky ve společnosti ARMATURY 

Group budou ruští zákazníci hodnotit hůře než čeští a slovenští zákazníci. 

• Celková spokojenost bude vyšší u ruských zákazníků než u českých a slovenských. 

4. 1. 3 Metoda a způsob sběru dat 

Pro získání primárních dat byla zvolena metoda elektronického dotazování. Na 

základě formulovaných hypotéz a předešlého skupinového rozhovoru byl sestaven 

elektronický dotazník pomocí Google Formuláře, viz příloha č. 7. Tento dotazník byl 

následně přeložen do příslušných jazyků, tj. angličtiny a ruštiny. Tato metoda byla 

nejpřijatelnější, vzhledem k její adresnosti a úspory času a nákladů. Respondenti mohli 

jednoduše kliknout na odkaz, kde se jim zobrazil elektronický dotazník a po jeho rychlém 

vyplnění stačilo zadat „Odeslat“.  

Sběr dat byl naplánován od 3. do 14. února. K zajištění maximální návratnosti 

dotazníků byli požádáni obchodní zástupci jednotlivých prodejních oddělení ARMATURY 

Group, aby rozeslali e-mail s dotazníkem na adresy respondentů daných zemí.  

4. 1. 4 Vymezení výběrového souboru 

Základní soubor tvořil konkrétní počet držitelů licencí pro podnikání v energetickém 

průmyslu ve zvolených zemích. Na základě informací jednotlivých energetických regulačních 

úřadů a evropské statistické databáze Eurostat [38, 39] byl zjištěn konkrétní počet držitelů 

licencí ve zvolených zemích, viz tab. 4. 1. 
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Tab. 4. 1 

Země Počet držitelů licencí Přepočtená procenta 

Polsko 1075 12% 

Slovensko 418 4% 

Česká republika 430 4% 

Finsko 329 4% 

Švédsko 1288 13% 

Dánsko 1259 13% 

Rusko 16020 50% 

Celkem 20819 100% 

 

Při rozhodování o velikosti výběrového souboru byla zvolena kvazireprezentativní 

technika, kde výběrový soubor byl stanoven na základě kvótního výběru. Kvóty byly 

odvozeny ze základního souboru, z počtu držitelů licencí vybraných zemí. Tato technika se 

pokouší o reprezentativní zastoupení respondentů. Vzhledem k velikosti Ruska, které má 

oproti ostatním zemím mnohem větší počet držitelů, byla stanovena pevná kvóta 50 %. 

Zbylých 50 % bylo poměrově rozděleno mezi ostatní země. 

4. 1. 5 Předvýzkum 

Před rozesláním dotazníků cílovým respondentům, bylo nutné provést předvýzkum, 

jehož úkolem bylo otestovat, zda jsou otázky v dotazníku srozumitelné, jednoznačné, zda se 

vyskytl nějaký problém při vyplňování apod. Zkušební respondenti byli vybíráni dle 

stanovených kvót a dotazník jim byl zaslán na emailovou adresu do všech vybraných zemí. 

Během předvýzkumu byl zjištěn problém, a to konkrétně u zákazníků z Ruska. Byli jsme 

upozorněni, že v Rusku je hodnocení na škále od jedné do pěti odlišné. Pětka je chápána jako 

nejlepší a jednička jako nejhorší. I když byla škála srozumitelně popsána, dotazník byl pro 

ruské zákazníky upraven, aby vyhovoval jejich zvyklostem. 

4. 1. 6 Harmonogram činností 

V tab. 4. 2 je znázorněn časový harmonogram jednotlivých činností. 
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Tab. 4. 2 

Činnost/Měsíc Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor  Březen Duben 

Definice zadání         

Orientační analýza          

Dotazník obchodníkům         

Skupinový rozhovor         

Plán projektu         

Předvýzkum         

Sběr dat         

Zpracování dat         

Analýza dat          

Návrhy a doporučení         

 

4. 2 Realizační fáze 

Celá realizační fáze je konkrétněji zaměřená na sběr požadovaných dat, jejich 

kontrolu, zpracování, následnou analýzu a vizualizaci daných výstupů a především 

výsledných návrhů a doporučení managementu společnosti ARMATURY Group. 

4. 2. 1 Sběr dat 

Jak už bylo výše zmíněno, sběr dat byl zajištěn obchodníky jednotlivých oddělení, 

kterým byl e-mailem zaslán odkaz na vytvořený dotazník v daném jazyce a pro konkrétní 

zemi. Obchodníci byli informováni o tom, že dotazník je určen pouze odběratelům 

vysokotlakých armatur, a dle určených kvót také požadovaný počet, který je třeba v každé 

zemi sesbírat. Obchodníci začali rozesílat průvodní e-mail s odkazem v přesně stanoveném 

termínu 3. 2. 2014 a upozornili zákazníky, že dotazování bude ukončeno přesně v pátek 14. 2. 

2014. 

Prostřednictvím Google Formuláře bylo možné kontrolovat samotný sběr dat  

a dosažení požadovaného výběrového souboru. Dva dny před ukončením dotazování ještě 

nebylo sesbíráno dostatek dotazníků, a to především z Ruska, jelikož právě od ruských 

zákazníků bylo potřeba zajistit maximální počet odpovědí. Proto byli obchodníci ještě jednou 

požádáni, aby své zákazníky upozornili, že mají poslední možnost dotazník vyplnit.  



 

Konečný počet vyplně

avšak splňuje stanovené kvóty 

Skandinávských zemí a 20 % ze zemí st

4. 2. 2 Zpracování dat 

Veškerá shromážděná data byla zpracována do jedné datové matice v

Microsoft Excel a proběhla kontrola jejich p

k malé velikosti výběrového souboru bylo možné kontrolovat veškeré odpov

minimálně nastala situace, kdy respondent neodpov

byla na místo chybějících hodnot p

exportována do programu IBM SPSS Statistic, kde byly definovány jednotlivé prom

Pro potřebné srovnání chování zákazník

proměnnými bylo provedeno tř

působení zákazníka, ale také samostatné kulturní zóny, ve kterých zákazník p

4. 2. 3 Analýza dat 

K naplnění cíle této diplomové práce bylo pot

stanovit jednotlivé statistické hypotézy.

Prvním a zásadním krokem v

jejímž cílem bylo vytvořit nové shluky zákazník

proměnné podobné. Nově vzniklé
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čet vyplněných dotazníku byl 64, ve skutečnosti menší, než plánovaný, 

uje stanovené kvóty - 50 % dotazovaných zákazníků z

í a 20 % ze zemí střední Evropy, viz obr. 4. 1. 

Obr. 4. 1  

ěná data byla zpracována do jedné datové matice v

ěhla kontrola jejich přesnosti, věrohodnosti a spolehlivosti. Vzhledem 

ěrového souboru bylo možné kontrolovat veškeré odpov

 nastala situace, kdy respondent neodpověděl na danou otázku. V

jících hodnot přiřazena neutrální odpověď. Nakonec byla datová matice 

exportována do programu IBM SPSS Statistic, kde byly definovány jednotlivé prom

ebné srovnání chování zákazníků a zjišťování vztahů a závislosti mezi 

ylo provedeno třídění dat druhého stupně. Třídícím znakem bylo jednak sídlo 

sobení zákazníka, ale také samostatné kulturní zóny, ve kterých zákazník pů

ní cíle této diplomové práce bylo potřeba zvolit konkrétní analýzy a

stanovit jednotlivé statistické hypotézy. 

Prvním a zásadním krokem v analyzování získaných dat byla shluková analýza

řit nové shluky zákazníků daných zemí, uvnitř

ě vzniklé kulturní segmenty sloužily jako základ pro další analýzy.

nosti menší, než plánovaný, 

ů z Ruska, 30 % ze 

 

ná data byla zpracována do jedné datové matice v programu 

rohodnosti a spolehlivosti. Vzhledem 

rového souboru bylo možné kontrolovat veškeré odpovědi. Pouze 

l na danou otázku. V tomto případě 

. Nakonec byla datová matice 

exportována do programu IBM SPSS Statistic, kde byly definovány jednotlivé proměnné. 

ů a závislosti mezi 

ídícím znakem bylo jednak sídlo 

sobení zákazníka, ale také samostatné kulturní zóny, ve kterých zákazník působí.  

eba zvolit konkrétní analýzy a k nim 

shluková analýza, 

 daných zemí, uvnitř kterých jsou si 

sloužily jako základ pro další analýzy. 



44 
 

Dále byla provedena analýza závislosti kategorizovaných dat pomocí Chí kvadrát 

testu χ2, kde se zjišťovala závislost hodnocení důležitosti jednotlivých kritérií na kulturní 

zóně, ve které dotazovaný zákazník sídlí. Následnou analýzou adjustovaných reziduí jsme 

hledali, ve kterých odpovědích jsou významné statistické rozdíly a Cramerovým koeficientem 

V byla změřena míra intenzity závislosti. 

H0: Hodnocení důležitosti jednotlivých kritérií nezávisí na kulturní zóně, ve které 

zákazník sídlí. 

HA: Hodnocení důležitosti jednotlivých kritérií závisí na kulturní zóně, ve které 

zákazník sídlí. 

Analýzou průměru byla porovnávána průměrná hodnocení důležitosti jednotlivých 

kulturních zón i segmentů. Jednovýběrovým t testem se zjišťovalo, zda hodnocení 

důležitosti daného kritéria bylo průměrné či nikoli.  

H0: Hodnocení důležitosti jednotlivých kritérií je průměrné. 

HA: Hodnocení důležitosti jednotlivých kritérií není průměrné. 

T test pro dvě nezávislé skupiny měl porovnat průměrná hodnocení důležitosti 

například zákazníků ze střední Evropy a Ruska nebo střední Evropy a Skandinávie  

či Skandinávie a Ruska. Nejprve bylo třeba otestovat shodu rozptylů obou skupin – F test,  

a poté pokračovat analýzou průměrů – t testem. Signifikance obou testů by měla být menší 

než 0,05, aby mohla být prokázána rozdílnost v hodnocení. 

H0:  Hodnocení důležitosti zákazníků dvou vybraných kulturních zón je stejné. 

HA: Hodnocení důležitosti zákazníků dvou vybraných kulturních zón je rozdílné. 

Analýzou rozptylu – ANOVA bylo testováno hodnocení kvality armatur dodávaných 

z vybraných zemí. Ještě předtím byl proveden Levenův test shody rozptylů, kde byla 

sledována hodnota signifikance (žádoucí je větší než 0,05). 

H0: Průměrné hodnocení kvality je nezávislé na tom, z jakého kulturního segmentu 

zákazník pochází, 

HA: Průměrné hodnocení kvality je závislé na tom, z jakého kulturního segmentu 

zákazník pochází. 
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V neposlední řadě byla využita i metoda korelace, a to konkrétně neparametrické, 

jelikož zde byla poměřována ordinální data. Vztahy byly vyjádřeny v korelační matici a síla 

vztahu Spearmanovým koeficientem r. 

H0: Mezi důležitostí jednotlivých kritérií neexistuje závislost. 

HA: Mezi důležitostí jednotlivých kritérií existuje závislost. 

V analýze spokojenosti byla provedena vícenásobná lineární regresní analýza. 

Model této analýzy předpokládá, že mezi stanovenou závislou proměnnou (celková 

spokojenost) a dílčími nezávislými proměnnými (spokojenost s jednotlivými faktory) existuje 

lineární vztah. Pro výběr prediktorů byla zvolena metoda Stepwise, která model optimalizuje 

a vybere takové nezávislé proměnné, které mají na závislou proměnnou vliv. 

Pro vyhodnocení spokojenosti byly využity poziční mapy, ve kterých byla 

porovnávána jednak spokojenost s danými kritérii, ale také jejich důležitost.  Vznikly tak čtyři 

kvadranty, díky kterým bylo možné určit, které faktory jsou pro zákazníky nejvíce důležité, 

ale ve vztahu se společností ARMATURY Group s nimi nejsou spokojeni. 

4. 2. 4 Vizualizace výstupů, jejich interpretace a následné návrhy a doporučení 

Pro přehledné znázornění a snadnější interpretaci byla provedena vizualizace výstupů 

analýz pomocí tabulek a vhodných typů grafů. Pro grafické ztvárnění vyhodnocení průměru 

byly využity především grafy error bar a box plot.  

Veškeré výzkumné hypotézy byly vyhodnoceny v podkapitole 5. 4 a výsledky byly 

promítnuty v následných návrzích a doporučeních managementu společnosti ARMATURY 

Group. 



 

5. Analýza interkultu

vysokotlakých armatur

Tato kapitola zahrnuje veškeré metody analýzy dat, které jsou pot

daných hypotéz a k celkovému

shluková analýza, která rozdě

hodnocení důležitosti potřeb. Následovat bude obsáhlejší 

potřeb a chování zákazníků v

zaměří na analýzu spokojenosti zákazník

bude zajímat, jak společnost ARMATURY Group napl

zákazníků. Závěrem budou vyhodnoceny jednotlivé výzkum

definovány v předešlé kapitole.

5. 1 Nové kulturní segmenty

Jedním z cílů této diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou pot

zákazníků na trhu vysokotlakých armatur, zda jsou tyto pot

a je-li v tomto případě nutný individuální p

K identifikování konkrétních skupin zákazník

podobné, byla využita vícerozm

seskupováním byly vytvořeny nové kulturní shluky, které jsou si svým chováním a pot

nejvíce podobné, což dokazuje následující rampouchový graf, viz obr. 5. 1.

46 

5. Analýza interkulturního chování zákazníků

ysokotlakých armatur 

Tato kapitola zahrnuje veškeré metody analýzy dat, které jsou potř

daných hypotéz a k celkovému naplnění cíle této diplomové práce. Nejprve bude provedena 

shluková analýza, která rozdělí zákazníky do několika segmentů na základ

řeb. Následovat bude obsáhlejší část této kapitoly, 

ů v rámci jednotlivých kulturních zón a segment

í na analýzu spokojenosti zákazníků z České republiky, Slovenska a Ruska. Zde nás 

čnost ARMATURY Group naplňuje přání a požadavky svých 

rem budou vyhodnoceny jednotlivé výzkumné hypotézy, které byly 

edešlé kapitole.  

5. 1 Nové kulturní segmenty 

ů této diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou potř

 na trhu vysokotlakých armatur, zda jsou tyto potřeby stejné nebo se naopak liší 

ě nutný individuální přístup či nikoliv.  

identifikování konkrétních skupin zákazníků, jejichž přání a pot

podobné, byla využita vícerozměrná statistická metoda – shluková analýza. Hierarchickým 

y nové kulturní shluky, které jsou si svým chováním a pot

nejvíce podobné, což dokazuje následující rampouchový graf, viz obr. 5. 1.

Obr. 5. 1 

rního chování zákazníků na trhu 

Tato kapitola zahrnuje veškeré metody analýzy dat, které jsou potřebné k testování 

ce. Nejprve bude provedena 

ů na základě podobného 

ást této kapitoly, věnovaná analýze 

turních zón a segmentů. Třetí část se 

eské republiky, Slovenska a Ruska. Zde nás 

řání a požadavky svých 

né hypotézy, které byly 

 této diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou potřeby a požadavky 

eby stejné nebo se naopak liší  

řání a potřeby jsou si 

shluková analýza. Hierarchickým 

y nové kulturní shluky, které jsou si svým chováním a potřebami 

nejvíce podobné, což dokazuje následující rampouchový graf, viz obr. 5. 1. 

 



 

Pro názornou ukázku postupného slu

z kterého lze vyčíst, že jako první se slou

ze Slovenska a druhý shluk vytvo

republiky a Slovenska se názorov

hodně specifická a odlišná, proto bude brána jako samostatný klastr.

analýzy, viz příloha č. 8. 1, se pot

avšak nejvíce se odlišují zákazníci z

 

Shluková analýza nám rozd

viz obr. 5. 3. Tyto nové kulturní shluky budou dále využívány p

t testech, v rámci kterých budou srovnávána pr

Zásadní budou také v následující kapitole, kde budou ke každému segmentu navržena 

jednotlivá doporučení managementu spole

Pro zajímavost byla použita také metoda nejbližších 

viz příloha č. 8. 2, ve které byl zadán pevný po

úkolem bylo identifikovat a seskupit zákazníky do t

že jeden shluk tvořili zákazníci z

ze Švédska, Dánska a Ruska a poslední shluk Finové. 

vytvořit shluk, kde by Rusko bylo slou
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Pro názornou ukázku postupného slučování nám slouží graf dendogram na obr. 5. 

íst, že jako první se sloučili zákazníci z České republiky spolu se zákazníky 

ze Slovenska a druhý shluk vytvořili zákazníci z Dánska a Švédska. K 

republiky a Slovenska se názorově blížilo i Rusko, avšak jedná se o zemi

 specifická a odlišná, proto bude brána jako samostatný klastr. Dle výsledk

se potřeby polských zákazníků od českých a slovenských liší, 

avšak nejvíce se odlišují zákazníci z Finska.  

Obr. 5. 2 

Shluková analýza nám rozdělila zákazníky do pěti „nových kulturních shluk

Tyto nové kulturní shluky budou dále využívány především v

rámci kterých budou srovnávána průměrná hodnocení důležitosti zákazník

následující kapitole, kde budou ke každému segmentu navržena 

ení managementu společnosti. 

Pro zajímavost byla použita také metoda nejbližších středů, neboli analýza K

ve které byl zadán pevný počet klastrů (3), který mě

úkolem bylo identifikovat a seskupit zákazníky do tří kulturních zón. Výsledkem však bylo, 

ili zákazníci z České republiky, Slovenska a Polska, druhý shluk

ze Švédska, Dánska a Ruska a poslední shluk Finové. Pomocí této analýzy

it shluk, kde by Rusko bylo sloučeno se severními státy, avšak jedná se o zem

ování nám slouží graf dendogram na obr. 5. 2, 

eské republiky spolu se zákazníky 

 zákazníkům České 

 blížilo i Rusko, avšak jedná se o zemi, která je kulturně 

Dle výsledků shlukové 

českých a slovenských liší, 

 

ti „nových kulturních shluků“,  

ředevším v jednovýběrových  

ůležitosti zákazníků. 

následující kapitole, kde budou ke každému segmentu navržena 

ů, neboli analýza K-means, 

měl vzniknout. Jejím 

Výsledkem však bylo, 

eské republiky, Slovenska a Polska, druhý shluk zákazníci 

Pomocí této analýzy by bylo možné 

, avšak jedná se o země rozdílné 



 

nejen svou velikostí, ale také kulturou a ve vztahu k

výrobkovou certifikací. Proto budou v

zóny – střední Evropa, Skandinávské zem

5. 2 Analýza potřeb zákaz

Cílem analýzy potřeb bylo zjistit, jak zákazníci jednotlivých kulturních skupin vnímají 

důležitost daných kritérií. Jak je pro n

produktu – vysokotlakých armatur, jak moc d

postavení dodavatele na trhu, jak vnímají cenovou nabídku a podle 

nás zajímalo, jak komunikují se svým dodavatelem a jaké formy komunikace preferují, co je 

pro ně důležité během obchodního jedná

z několika baterií otázek, byly provedeny analýzy pr

analýzy, díky kterým bylo možné potvrdit 

provedeno jak třídění 1. stupně

zákazníka i nově vzniklých kulturních segment

5. 2. 1 Původ a reference dodávaného produktu

Dotazování zákazníci mě

dodavatele země původu, zda vyžadují po svém dodavateli, aby mu poskytl možnost 

vysledování zakázky až do komponent

reference na nabízený produkt 
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nejen svou velikostí, ale také kulturou a ve vztahu k vysokotlakým armaturám také 

výrobkovou certifikací. Proto budou v dalších analýzách nadále zásadní 

ední Evropa, Skandinávské země a Rusko.  

 
Obr. 5. 3 

 

řeb zákazníků jednotlivých kulturních segment

řeb bylo zjistit, jak zákazníci jednotlivých kulturních skupin vnímají 

ležitost daných kritérií. Jak je pro ně důležitý původ a charakter nabízeného 

vysokotlakých armatur, jak moc důležité jsou poskytované doprovodné služby, 

postavení dodavatele na trhu, jak vnímají cenovou nabídku a podle čeho se rozhodují. Dále 

nás zajímalo, jak komunikují se svým dodavatelem a jaké formy komunikace preferují, co je 

hem obchodního jednání s dodavatelem a další. Na datech, získaných 

kolika baterií otázek, byly provedeny analýzy průměru, analýzy závislosti 

analýzy, díky kterým bylo možné potvrdit či vyvrátit stanovené statistické hypotézy.

pně (příloha č. 9), tak třídění 2. stupně podle kulturní zóny 

 vzniklých kulturních segmentů ze shlukové analýzy (příloha 

vod a reference dodávaného produktu 

Dotazování zákazníci měli v baterii otázek určit, jak důležitou roli hraje p

ůvodu, zda vyžadují po svém dodavateli, aby mu poskytl možnost 

vysledování zakázky až do komponentů (traceability) a jak moc jsou pro ně

reference na nabízený produkt - vysokotlaké armatury. 

vysokotlakým armaturám také 

dalších analýzách nadále zásadní tři kulturní  

 jednotlivých kulturních segmentů 

eb bylo zjistit, jak zákazníci jednotlivých kulturních skupin vnímají 

vod a charakter nabízeného  

é jsou poskytované doprovodné služby, 

čeho se rozhodují. Dále 

nás zajímalo, jak komunikují se svým dodavatelem a jaké formy komunikace preferují, co je 

dodavatelem a další. Na datech, získaných 

ru, analýzy závislosti či korelační 

i vyvrátit stanovené statistické hypotézy. Bylo 

podle kulturní zóny 

říloha č. 11). 

roli hraje při výběru 

vodu, zda vyžadují po svém dodavateli, aby mu poskytl možnost 

 (traceability) a jak moc jsou pro něj důležité rozsáhlé 
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Analýzou závislosti kategorizovaných dat (příloha č. 12 – tab. 12. 2 a tab. 12. 4) bylo 

zjištěno, že hodnocení důležitosti rozsáhlých referencí a možností poskytnutí traceability 

závisí na tom, z jaké kulturní zóny zákazník pochází. Chí kvadrát test o nezávislosti 

prokázal, že hodnota signifikance je v těchto dvou případech menší než 0,05. V případě 

závislosti důležitosti referencí na dané kulturní zóně je míra intenzity závislosti 0,347 (slabá 

závislost). U závislosti důležitosti potřeby poskytnutí možnosti traceability na kulturní zóně je 

míra intenzity závislosti vyšší, a to 0,497 (střední závislost). 

Analýzou adjustovaných reziduí (příloha č. 12 – tab. 12. 1 a tab. 12. 3) bylo možné 

zjistit, u jakých kombinací kategorií se závislost projevuje. Ruští zákazníci požadují možnost 

poskytnutí traceability méně než se očekávalo. Také rozsáhlé reference na daný produkt 

nepovažují za tak důležité. V těchto potřebách se liší od zákazníků ze Skandinávie, pro které 

jsou traceability i reference důležitější, než se předpokládalo. Statistické rozdíly v odpovědích 

byly prokázány i v případě země původu, která je důležitější pro zákazníky ze střední Evropy. 

Celkově byly z daných tří kritérií pro zákazníky nejdůležitější rozsáhlé reference 

(1,63) a možnost poskytnutí traceability (1,64). Pro porovnávání průměrného hodnocení 

důležitosti jednotlivých kritérií, v rámci jednotlivých kulturních segmentů, byl proveden 

jednovýběrový t test (příloha č. 15. 1), který měl ukázat, zda jsou daná hodnocení důležitosti 

nadprůměrná, průměrná či podprůměrná. Jako testovaná číselná hodnota bylo zvoleno číslo 

2,5 - střed škály, v rozmezí od 1 do 4, kde 1 – velmi důležité, 4 – nedůležité. Výsledkem 

jednovýběrového t testu bylo, že pro zákazníky jednotlivých nově vzniklých kulturních 

segmentů jsou kritéria - země původu vysokotlakých armatur, rozsáhlé reference a možnost 

poskytnutí traceability nadprůměrně důležité při výběru dodavatele. Hodnota signifikance je 

zde menší než 0,05 – nejedná se tedy o průměrné hodnocení. Pouze u polských zákazníků 

bylo průměrné hodnocení důležitosti země původu, jelikož hodnota signifikance byla větší 

než 0,05. Průměr je sice menší než 2,5, avšak je zde velký rozptyl odpovědí, což je možné 

vidět i v grafu na obr. 5. 4. 

T test pro nezávislé skupiny potvrdil rozdílné chápání důležitosti poskytnutí možnosti 

vysledování zakázky až do komponentů – traceability. Testováni byli zákazníci střední 

Evropy a Skandinávie (příloha č. 16. 1) a poté zákazníci z Ruska a Skandinávie (příloha  

č. 16. 3). Signifikance pro F test i t test vyšla u obou případů menší než 0,05. Což znamená 

rozdílné hodnocení. Opět je možné si ověřit v grafu na obr. 5. 4, že průměrné hodnocení 

důležitosti možnosti poskytnutí traceability je u skandinávských zemí nejvyšší.  
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Obr. 5. 4 

Zákazníci mají spojenou kvalitu armatur se zemí původu. Proto m
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ův test shody rozptylů vyšel tak, že všechny hodnoty signifikance 
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Původ a reference dodávaných vysokotlakých armatur patří k velmi důležitým 

rozhodujícím kritériím zákazníků všech kulturních segmentů. Avšak pro každý kulturní 

segment v jiné míře. Pro skandinávské země – Švédsko, Dánsko i Finsko je zásadní 

poskytnutí možnosti vysledování zakázky až do komponentů mnohem více, než pro 

zákazníky z Ruska. To platí i v případě referencí. Oproti tomu čeští a slovenští zákazníci 

kladou větší důraz na zemi původu dodávaných vysokotlakých armatur více, než zákazníci 

skandinávských zemí a Ruska. Paradox je, že sami Českou republiku hodnotí jako dodavatele 

vysokotlakých armatur s nižší kvalitou. Ruští i polští zákazníci mají z tohoto pohledu menší 

nároky, než zákazníci ostatních segmentů, a to jak na zemi původu, traceability i rozsáhlé 

reference.  

5. 2. 2 Doplňkové služby a přidaná hodnota pro zákazníka 

Přidanou hodnotu vidí každý zákazník v něčem jiném nebo alespoň v rozdílné míře. 

Společnost ARMATURY Group chtěla zjistit, čemu přikládají zákazníci největší důležitost. 

Zda je pro ně zásadní rychlý a kvalitní pozáruční servis, či nabídka ucelené produktové řady, 

nebo si nejvíce cení, když má dodavatel veškeré polotovary skladem.  

Pomocí Chí kvadrát testu o nezávislosti (příloha č. 12 – tab. 12. 2) bylo zjištěno, že 

potřeba nabídky ucelené produktové řady závisí na tom, v jaké kulturní zóně zákazník 

sídlí, (Sig < 0,05). Cramerův koeficient V má hodnotu 0,354, což značí slabou závislost.  

Analýza adjustovaných reziduí ukazuje, že většina zákazníků ze střední Evropy vidí 

polotovary skladem spíše jako nedůležité, a to více než jsme očekávali. Skandinávci hodnotí 

nabídku ucelené produktové řady také jako méně důležitou, oproti nim však většina ruských 

zákazníků pokládají nabídku ucelené produktové řady za důležitou, a to více než se 

očekávalo, viz příloha č. 12 – tab. 12. 1. 

K porovnání průměrů hodnocení důležitosti posloužil opět jednovýběrový t test 

(příloha č. 15. 2), který zjistil, že jak důležitost garance pozáručního servisu, tak nabídka 

ucelené produktové řady i nutnost mít polotovary skladem je hodnoceno nadprůměrně  

(Sig < 0,05), a to u všech nově vzniklých kulturních segmentů kromě CZ+SK, který hodnotí 

polotovary skladem průměrně (Sig  > 0,05). Jak je vidět v grafu na obr. 5. 7, jako 

nejdůležitější potřebu vidí zákazníci všech kulturních segmentů garanci rychlého  

a kvalitního pozáručního servisu. 

K zjištění korelačních vztahů mezi hodnotícími otázkami byla použita metoda 

neparametrické korelace. V korelační matici byly zjištěny vzájemné vztahy mezi důležitostí 
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Z pohledu doplňkových služeb a nabízené přidané hodnoty je pro zákazníky všech 

kulturních segmentů na prvním místě rychlý a kvalitní pozáruční servis a s ním spojen i zájem 

a péče po dodávce. Tomu je třeba věnovat velkou pozornost. Rozdílnou důležitost už přiřazují 

ucelené nabídce produktové řady. Ta je nejdůležitější pro ruské zákazníky, méně důležitá pro 

švédské a dánské zákazníky a spíše nedůležitá pro zákazníky z Finska. Naopak nutnost mít 

polotovary skladem požadují především finští zákazníci. Češi a Slováci vnímají tuto potřebu 

spíše jako průměrnou. 

5. 2. 3 Image a pověst dodavatele na trhu vysokotlakých armatur 

Dobrá image a pověst na trhu je jistou konkurenční výhodou každého dodavatele. Jak 

je ale vnímána důležitost těchto dvou kritérií zákazníky různých zemí? Jsou zde jisté rozdíly 

v jejich hodnocení či nikoliv? 

Vnímání důležitosti dobrého jména a image dodavatele nezávisí na kulturní zóně, 

ve které zákazník sídlí. Toto tvrzení dokazuje test Chí kvadrát o nezávislosti, kde 

signifikance vyšla u obou případů větší než 0,05. Ani analýza reziduí neprokázala žádné 

statisticky významné rozdíly v hodnocení důležitosti (příloha č. 12 – tab. 12. 2 a tab. 12. 4). 

Jednovýběrový t test prokázal, že hodnocení důležitosti těchto dvou zvolených faktorů 

je u všech nových kulturních segmentů kromě Finska nadprůměrný (Sig. < 0,05).  Finové 

hodnotí důležitost dobré image na trhu průměrně (Sig > 0,05).  Jednotlivá průměrná 

hodnocení lze odvodit z grafu na obr. 5. 8, kde pouze Finové přesahují průměrnou hodnotu 

2,5 (příloha č. 15. 3). 

Metodou neparametrické korelace byly nalezeny vztahy s důležitostí dobrého jména 

dodavatele na trhu u ruských zákazníků. Čím důležitější je pro ruské zákazníky dobré jméno 

dodavatele na trhu, tím důležitější je také garance pozáručního servisu, rozsáhlé reference na 

nabízený produkt dodavatele, osobní vztah s prodejcem a dlouhodobá spolupráce 

s dodavatelem, viz příloha č. 13 – tab. 13. 3. Hodnota Spearmanova koeficientu se pohybuje 

kolem 0,4 – 0,5 – což znamená středně silný vztah. S rostoucí důležitostí dobrého jména 

dodavatele na trhu roste především i důležitost zasílání newsletterů a novinek a dodržování 

etického kodexu dodavatelem. Spearmanův koeficient má v těchto dvou případech hodnoty 

mezi 0,6 – 0,8 – tedy silný korelační vztah. Oproti tomu Skandinávci mají korelační vztah 

opačný, viz příloha č. 13 – tab. 13. 2. S rostoucí důležitostí dobrého jména dodavatele na trhu, 

klesá důležitost zasílání novinek a newsletterů (Spearmanův koeficient – 0,512 - středně silný 

korelační vztah).  
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Obr. 5. 8 

Dobré jméno a image dodavatele jsou pro zákazníky důležité bez ohledu na to, 
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hodnoty 3, tedy cenovou nabídku v
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rovém t testu vyšlo hodnocení důležitosti konkurenceschopné nákupní 
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. 9. Konkurenceschopná cena je zásadní. Důležitější kvalita, technické 

ešení a spolehlivost je nadprůměrně ohodnocena u ruských zákazníků

signifikance menší než 0,05. U ostatních kulturních segmentů je hodnocení d

řadě důležitost nejnižší možné ceny je nadprůmě

ředevším zákazníky ze Švédska a Dánska (příloha č. 15

Obr. 5. 9 

Rozdílnost ve vnímání nejnižší možné ceny na trhu prokázal i t test pro nezávislost 

zákazníky z Ruska a Skandinávie, viz příloha č

rozptylu i průměru, vyšla menší než 0,05, což dokazuje rozdílné 

ležitosti obou nezávislých skupin. 

vnímáním ceny nás zajímalo, jak zákazníci hodnotí cenovou nabídku 

nosti ARMATURY Group ve srovnání s ostatními dodavateli. Jak je vid

ů ěrná hodnocení většiny kulturních segmentů se pohybují kolem 

hodnoty 3, tedy cenovou nabídku vidí jako průměrnou, srovnatelnou. Což spl

ležitosti konkurenceschopné nákupní 

ůměrně. To lze vidět 

ů ější kvalita, technické 

 ohodnocena u ruských zákazníků. Pouze zde vyšla 

ů je hodnocení důležitosti 

ležitost nejnižší možné ceny je nadprůměrně ohodnoceno 

říloha č. 15. 4). 

 

Rozdílnost ve vnímání nejnižší možné ceny na trhu prokázal i t test pro nezávislost 

říloha č. 16 – tab. 16. 3. 

vyšla menší než 0,05, což dokazuje rozdílné 

zajímalo, jak zákazníci hodnotí cenovou nabídku 

ními dodavateli. Jak je vidět v grafu box 

ů se pohybují kolem 

rnou, srovnatelnou. Což splňuje potřebu 



 

konkurenceschopné ceny u všech kulturních segment

Švédska a Dánska, kteří jsou více citliví na nejnižší nákupní cenu na trhu, je tato cenová 

nabídka společnosti vyšší než pro zákazníky ostatních segment

V krátkém shrnutí lze ř

konkurenceschopné ceny. Toto je p

segmentů mají však rozdílný pohled

cena či nikoli. Švédští a dánští zákazníci jsou nejvíce ze všech ostatních kulturních segment

orientovaní na nejnižší možnou nákupní cenu. Cenovou nabídku spole

jako vyšší ve srovnání s ostatními dodavateli. Také polští zákazníci se k

Oproti tomu ruští, finští, ale i č

a dobrému technickému zpracování armatur, p

5. 2. 5 Optimální dodací termín a podmínky INCOTERMS

Zákazníci byli tázáni, jaký je pro n

Graf na obr. 5. 11 ukazuje, že horní hranicí, kterou dotazovaní zvolili, je maximáln

– tedy tři měsíce. Necelých 30 % všech zákazník

maximálně 4 týdny. Kolem 20 % zákazník

zákazníků vidí jako optimální dobu dodání 12 týdn

maximálně 2 týdny či 6 týdnů, viz p

Zákazníci ze skandinávských zemí uvádí termín maximáln

na tom, o jaké zboží se jedná. Polští zákazníci se z

4 týdnů. 13% potom zvolilo va

termín od 2 do 6 týdnů. Nejčastě

většinou uvádí termín 2 – 6 týdnů
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konkurenceschopné ceny u všech kulturních segmentů. Přesto je vidět, že pro zákazníky ze 

ří jsou více citliví na nejnižší nákupní cenu na trhu, je tato cenová 

šší než pro zákazníky ostatních segmentů. 

 
     Obr. 5. 10 

lze říci, že při výběru dodavatele zákazník požaduje

. Toto je předpoklad číslo jedna.  Zákazníci jednotlivých kulturních 

rozdílný pohled na to, zda je pro ně prvořadá nejnižší nabízená nákupní 

i nikoli. Švédští a dánští zákazníci jsou nejvíce ze všech ostatních kulturních segment

orientovaní na nejnižší možnou nákupní cenu. Cenovou nabídku společnosti hodnotí spíše 

ostatními dodavateli. Také polští zákazníci se k této variant

Oproti tomu ruští, finští, ale i čeští a slovenští zákazníci dávají přednost kvalit

a dobrému technickému zpracování armatur, před nejnižší možnou cenovou nabídkou. 

5. 2. 5 Optimální dodací termín a podmínky INCOTERMS 

Zákazníci byli tázáni, jaký je pro ně optimální termín dodání vysoko

11 ukazuje, že horní hranicí, kterou dotazovaní zvolili, je maximáln

síce. Necelých 30 % všech zákazníků preferuje optimální dodací termín 

 4 týdny. Kolem 20 % zákazníků uvedlo, že záleží na druhu zboží. 14,5 % 

 vidí jako optimální dobu dodání 12 týdnů, 12,5 % zvolilo 8 týdnů

č ů, viz příloha č. 9 – tab. 9. 25. 

Zákazníci ze skandinávských zemí uvádí termín maximálně 8 -12 týdn

na tom, o jaké zboží se jedná. Polští zákazníci se z 57 % přiklání k termínu maximáln

. 13% potom zvolilo variantu maximálně 12 týdnů. Ruští zákazníci uvádí p

ů častěji, a to 44 %, volili termín maximálně 4 týdnů

6 týdnů, nebo variantu „just in time“. 

ět, že pro zákazníky ze 

í jsou více citliví na nejnižší nákupní cenu na trhu, je tato cenová 

ru dodavatele zákazník požaduje nabídku 

íslo jedna.  Zákazníci jednotlivých kulturních 

adá nejnižší nabízená nákupní 

i nikoli. Švédští a dánští zákazníci jsou nejvíce ze všech ostatních kulturních segmentů 

orientovaní na nejnižší možnou nákupní cenu. Cenovou nabídku společnosti hodnotí spíše 

této variantě přiklání. 

řednost kvalitě, spolehlivosti 

ou cenovou nabídkou.  

 optimální termín dodání vysokotlakých armatur. 

11 ukazuje, že horní hranicí, kterou dotazovaní zvolili, je maximálně 12 týdnů 

 preferuje optimální dodací termín 

 uvedlo, že záleží na druhu zboží. 14,5 % 

, 12,5 % zvolilo 8 týdnů, a 11 % uvedlo 

12 týdnů. Záleží také 

termínu maximálně  

. Ruští zákazníci uvádí převážně 

ě 4 týdnů. Češi a Slováci 



 

Zákazníkům byla také položena otázka, jaké podmínky INCOTERMS preferují 

u svých zahraničních dodavatel

INCOTERMS především DAP, tedy dodání p

podmínkou bylo EXW, kdy kupující si zboží odváží p

7 % všech dotazovaných zákazník

Z  grafu na obr. 5. 12 lze vyvodit, že finští zákazníci volí jednotn

Polovina všech dotazovaných polských zákazník

například CFR, CIF, DAP či DDP. Zákazníci z

(29 %), ale také DAP (21 %) a EXW (21 %). Pro zákazníky ze Švédska a Dánska jsou 

nejpoužívanější podmínky DAP (25 %), DDP (19 %), EXW (22%) a FCA (22 %). 

a slovenští zákazníci uváděli nejč

(15 %), FCA (15 %) a CIP (8 %).
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   Obr. 5. 11 

m byla také položena otázka, jaké podmínky INCOTERMS preferují 

ních dodavatelů. Převážná většina volila z celého seznamu podmínek 

edevším DAP, tedy dodání přímo na místo určení. Druhou nej

EXW, kdy kupující si zboží odváží přímo ze závodu prodávajícího. P

7 % všech dotazovaných zákazníků uvedlo, že nepreferují žádnou podmínku INCOTERMS. 

grafu na obr. 5. 12 lze vyvodit, že finští zákazníci volí jednotně

ech dotazovaných polských zákazníků zvolila podmínku EXW, ostatní uvedli 

či DDP. Zákazníci z Ruska preferují podmínky DDP (29 %) a FCA 

(29 %), ale také DAP (21 %) a EXW (21 %). Pro zákazníky ze Švédska a Dánska jsou 

podmínky DAP (25 %), DDP (19 %), EXW (22%) a FCA (22 %). 

ěli nejčastěji podmínky DAP (23 %) a dále také DDP (15 %), EXW 

(15 %), FCA (15 %) a CIP (8 %). 

Obr. 5. 12 

 

m byla také položena otázka, jaké podmínky INCOTERMS preferují  

celého seznamu podmínek 

ení. Druhou nejčastěji volenou 

ímo ze závodu prodávajícího. Přibližně  

 uvedlo, že nepreferují žádnou podmínku INCOTERMS.  

grafu na obr. 5. 12 lze vyvodit, že finští zákazníci volí jednotně podmínku DAP. 

 zvolila podmínku EXW, ostatní uvedli 

Ruska preferují podmínky DDP (29 %) a FCA 

(29 %), ale také DAP (21 %) a EXW (21 %). Pro zákazníky ze Švédska a Dánska jsou 

podmínky DAP (25 %), DDP (19 %), EXW (22%) a FCA (22 %). Čeští 

ji podmínky DAP (23 %) a dále také DDP (15 %), EXW 
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5. 2. 6 Komunikace dodavatele 

Existuje spousta způsobů, jakými může dodavatel komunikovat se svým okolím. 

Společnost ARMATURY Group se snaží oslovit své zákazníky například prostřednictvím 

svých webových stránek, kde poskytují informace o aktuálním dění, dále produktové listy, 

certifikáty, 3D modely ke stažení, reference, různé fotografie z výroby, veškeré kontakty na 

své zaměstnance a mnoho dalšího. Společnost také zasílá svým zákazníkům newslettery  

a informace o tom, co je ve společnosti nového nebo se pravidelně účastní veletrhů jak 

v České republice, tak v zahraničí. Otázkou je, čemu přikládá zákazník největší váhu, co od 

svých dodavatelů vyžaduje, co naopak nepotřebuje a zda se tyto pohledy v závislosti na 

kultuře konkrétního zákazníka liší. 

Analýza závislosti kategoriálních dat opět potvrdila, že jak hodnocení důležitosti 

zasílání newsletterů a účasti na veletrzích, tak návštěvnost webových stránek dodavatele 

závisí na kulturní zóně, ve které odběratel sídlí. U Chí kvadrát testu vyšla signifikance 

všech tří faktorů menší než 0,05, tudíž zde opravdu závislost existuje. Především  

u návštěvnosti webových stránek je závislost na kulturní zóně zákazníka silnější než  

u ostatních, Cramerův koeficient V má hodnotu 0,655.  U důležitosti zasílání newsletterů  

a účasti na veletrzích je závislost na kulturní zóně slabá, hodnoty Cramerova koeficientu 

V jsou 0,327 a 0,418 (viz příloha č. 12 – tab. 12. 2 a tab. 12. 4). 

Analýzou adjustovaných reziduí byly nalezeny rozdíly v jednotlivých odpovědích 

zákazníků. Webové stránky dodavatelů navštěvují spíše zákazníci Skandinávie, a to více než 

se očekávalo. Oproti tomu zákazníci z Ruska a střední Evropy tyto stránky spíše nenavštěvují. 

Zasílání newsletterů hodnotili zákazníci ze střední Evropy oproti ostatním spíše jako 

nedůležité, více než jsme čekali. Účast na veletrzích je spíše důležitá pro skandinávské 

zákazníky a spíše nedůležitá pro zákazníky střední Evropy, a to více než se u obou kulturních 

zón předpokládalo (příloha č. 12 – tab 12. 1 a tab 12. 3). 

Přes 38 % zákazníků uvedlo, že určitě navštěvují webové stránky svých dodavatelů  

a kolem 46 % uvedlo, že spíše navštěvují. Webovým stránkám také přikládají největší 

důležitost z daných tří kritérií. Nejméně důležitou vidí zákazníci účast na výstavách  

a veletrzích. Pro znázornění rozdílů v chápání důležitosti komunikačních nástrojů, byl 

proveden jednovýběrový t test, jehož výsledky lze vidět v grafu na obr. 5. 13. Návštěvnost 

webových stránek dodavatelů hodnotili průměrně polští, slovenští a čeští zákazníci, tedy 

zákazníci střední Evropy. Signifikance u jednovýběrového testu vyšla totiž větší než 0,05. 

Ostatní zákazníci z Ruska, a především Skandinávských zemí Finska, Švédska  



 

a Dánska naopak hodnotili návšt

menší než 0,05. Zákazníci ze Skandinávie jednotn

dodavatelů určitě navštěvují, 

hodnocena průměrně u všech zemí krom

V neposlední řadě také zasílání newsletter

z Ruska, Švédska, Dánska a Finska. U ostatních zemí ze st

 č. 15. 5). 

    

Byla porovnávána prů ě

všech tří kulturních zón za pomocí t te

zákazníků z Ruska a Skandinávských zemí, 

a zákazníků střední Evropy a Ruska. 

návštěvnost podobná. Návštěvnost w

zemí a u zákazníků ze střední 

kombinací vyšla signifikance F 

navštěvují webové stránky svých d

Také důležitost zasílání newsletter

Evropy považují zasílání newsletter

(v příloze č. 16). 

Pomocí metody neparametrické korelace bylo u zákazník

čím důležitější je dlouhodobá spolupráce s dodavatelem, tím mén
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a Dánska naopak hodnotili návštěvnost webových stránek nadprůměrně, signifikance vyšla 

menší než 0,05. Zákazníci ze Skandinávie jednotně odpověděli, že webové 

ěvují, Rusové uvedli, že spíše navštěvují. Účast na veletrzích je 

ě u všech zemí kromě Švédska a Dánska, kde je hodnocení nadpr

 také zasílání newsletterů a novinek je hodnoceno nadprů

Ruska, Švédska, Dánska a Finska. U ostatních zemí ze střední Evropy pr

   Obr. 5. 13 

Byla porovnávána průměrná hodnocení návštěvnosti webových stránek 

í kulturních zón za pomocí t testu pro nezávislé skupiny. Jednalo se o 

z Ruska a Skandinávských zemí, zákazníků Skandinávských zemí a st

ední Evropy a Ruska. Pouze u zákazníků ze střední Evropy a Ruska je 

vnost podobná. Návštěvnost webových stránek u zákazníků z Ruska a Skandináv

ů řední Evropy a Skandinávských zemí se liší, jelikož u

kombinací vyšla signifikance F testu a t testu menší než 0,05. Zákazníci Skandinávie 

vují webové stránky svých dodavatelů více než zákazníci ostatních kulturních zón. 

ležitost zasílání newsletterů hodnotí zákazníci rozdílně, konkrétně

Evropy považují zasílání newsletterů za méně důležité než zákazníci z Ruska a Skandinávie. 

Pomocí metody neparametrické korelace bylo u zákazníků střední Evropy zjišt

jší je dlouhodobá spolupráce s dodavatelem, tím méně dů

ů ě ě, signifikance vyšla 

li, že webové stránky svých 

čast na veletrzích je 

 Švédska a Dánska, kde je hodnocení nadprůměrné. 

nadprůměrně zákazníky 

ední Evropy průměrně (příloha 

 

webových stránek kombinací 

Jednalo se o kombinace 

Skandinávských zemí a střední Evropy  

řední Evropy a Ruska je 

Ruska a Skandinávských 

kandinávských zemí se liší, jelikož u těchto 

Zákazníci Skandinávie 

 více než zákazníci ostatních kulturních zón. 

, konkrétně zákazníci střední 

Ruska a Skandinávie. 

ů řední Evropy zjištěno, že 

ě důležité je zasílání 
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newsletterů a informací o tom, co je ve společnosti nového. Tento vztah je středně silný, 

jelikož hodnota Spearmanova koeficientu je 0,651. Můžeme říci, že čím delší dobu dodavatel 

se zákazníkem spolupracuje a znají se navzájem, tím menší má potřebu se  

o společnosti informovat prostřednictvím newsletterů (příloha č. 13 – tab. 13. 1). U zákazníků 

Skandinávie vyšel pro změnu vztah mezi důležitostí účastí dodavatelů na veletrzích  

a důležitostí odborných znalostí obchodníků. Čím důležitější je pro zákazníka účast na 

veletrzích a výstavách, tím důležitější jsou pro ně odborné znalosti obchodních prodejců. Zde 

je hodnota Spearmanova koeficientu 0,513, což opět značí středně silný vztah (příloha  

č. 13 – tab. 13. 2). 

V souvislosti s otázkou, zda zákazníci navštěvují stránky svých dodavatelů, bylo 

dalším cílem zjistit, jaké informace na těchto stránkách vyhledávají nejčastěji. V grafu na  

obr. 5. 14 je možné vidět, že zákazníci všech segmentů nejčastěji vyhledávají produktové listy  

a druhou nejvyhledávanější informací jsou kontakty na zaměstnance. Zákazníci Švédska  

a Dánska žádají na stránkách dodavatelů i ceník produktů a reference. Zde se opět potvrzuje, 

že reference jsou pro Skandinávce důležité. Finové se dívají také na aktuality, reference, 

informace o společnosti i fotografie. Polští zákazníci vyhledávají především produktové listy, 

dále kontakty a reference. U českých a slovenských zákazníků jsou kontakty stejně tak 

vyhledávané jako produktové listy a ruské zákazníky zajímájí také informace o společnosti.  

 
Obr. 5. 14 

Zákazníkům byla položena otázka, jak často využívají jednotlivé formy  

komunikace – sociální sítě, Skype, telefon, e-mail, fax nebo osobní jednání. Mohli hodnotit na 

škále od 1 do 5, kdy 1 – neustále, 2 – často, 3 – průměrně, 4 – zřídka, 5 – vůbec ne. 



 

 Z grafu box plot na obr. 5. 15 je možné

s dodavatelem už vůbec nevyužívají. Existují zde

komunikace s dodavatelem využívají, a to nap

avšak pouze zřídka. Skype už je na tom o n

Evropy, avšak stále se jedná o 

kulturní segmenty nejčastěji využívaná forma komunikace a telefonní hovor je hned na 

druhém místě. Zajímalo nás také, zda se ješ

Výsledky potvrdily, že tato forma už se nevyužívá. P

u sociálních sítí či Skypu. U ruských, švédských, dánských i 

nesetkáme skoro vůbec. Avšak u polských zákazník

průměrně. Poslední formou 

preferují především ruští zákazníci. Také polští, slovenští a 

využívají. Nejhoršího hodnocení však dosáhlo u zákazník

osobního jednání využívají prů ě

Z celkového pohledu existují interkulturní rozdíly 

komunikaci se svými dodavateli. Skandinávské zem

pravidelnými návštěvníky webových stránek, kde si stahují informace o produktech, jako 

např. reference, produktové katalogy, ale i ceníky, které spole

webových stránkách chybí. Ruští zákazníci navšt

zákazníci ze střední Evropy. Ti jsou spíše pr

dodavatelů.  Také zasílání novinek a newsletter

zasílání newsletterů, Češi, Slováci a Poláci to považují spíše za ned

výstavách a veletrzích požadují pouze 
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grafu box plot na obr. 5. 15 je možné vyvodit, že sociální sítě

ůbec nevyužívají. Existují zde pouze výjimky, které tuto formu 

dodavatelem využívají, a to například ze skandinávských zemí nebo Ruska, 

ídka. Skype už je na tom o něco lépe, a to hlavně u zákazníků

Evropy, avšak stále se jedná o výjimečně užívaný způsob komunikace. E-mail je pro všechny 

č ěji využívaná forma komunikace a telefonní hovor je hned na 

. Zajímalo nás také, zda se ještě v komunikaci s dodavat

Výsledky potvrdily, že tato forma už se nevyužívá. Přesto je hodnocení faxu lepší než 

i Skypu. U ruských, švédských, dánských i českých zákazník

bec. Avšak u polských zákazníků je tato forma využívaná z

 komunikace bylo osobní jednání. Tuto formu komunikace 

edevším ruští zákazníci. Také polští, slovenští a čeští zákazníci této formy 

využívají. Nejhoršího hodnocení však dosáhlo u zákazníků ze skandinávských zemí, kte

osobního jednání využívají průměrně (graf, viz příloha č. 18). 

 
Obr. 5. 15 

celkového pohledu existují interkulturní rozdíly v požadavcích zákazník

komunikaci se svými dodavateli. Skandinávské země Finsko, Švédsko a Dánsk

vníky webových stránek, kde si stahují informace o produktech, jako 

. reference, produktové katalogy, ale i ceníky, které společnosti ARMATURY Group na 

webových stránkách chybí. Ruští zákazníci navštěvují stránky v měnší míře,

ední Evropy. Ti jsou spíše průměrnými návštěvníky webových stránek svých 

.  Také zasílání novinek a newsletterů vnímají rozdílně. Zatímco Finové požadují 

Češi, Slováci a Poláci to považují spíše za nedů

výstavách a veletrzích požadují pouze zákazníci ze Švédska a Dánska. Zákazníci se svými 

vyvodit, že sociální sítě se v komunikaci 

výjimky, které tuto formu 

íklad ze skandinávských zemí nebo Ruska, 

 u zákazníků z Ruska a střední 

mail je pro všechny 

ji využívaná forma komunikace a telefonní hovor je hned na 

dodavatelem používá fax. 

esto je hodnocení faxu lepší než  

eských zákazníků se s faxem 

ma využívaná zřídka až 

. Tuto formu komunikace 

eští zákazníci této formy často 

e skandinávských zemí, kteří 

požadavcích zákazníků na 

 Finsko, Švédsko a Dánsko jsou 

vníky webových stránek, kde si stahují informace o produktech, jako 

nosti ARMATURY Group na 

ěnší míře, ale zato více než 

vníky webových stránek svých 

ě. Zatímco Finové požadují 

eši, Slováci a Poláci to považují spíše za nedůležité. Účast na 

. Zákazníci se svými 
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dodavateli komunikují nejčastěji formou e-mailu či telefonicky, a to bez ohledu na kulturní 

segment, do kterého patří. Ruští zákazníci často používají také osobní jednání. Sociální sítě, 

Skype a fax se v komunikaci s dodavatelem nevyužívají skoro vůbec. 

5. 2. 7 Obchodní jednání se zákazníkem 

Pokud dodavatel naváže spolupráci s novým zákazníkem, měl by vědět o tom, co 

zákazník od své protější strany žádá. Důležitou roli zde hrají samotní zaměstnanci, kteří mají 

velký vliv na spokojenost svých zákazníků, ať už svým ochotným a vstřícným přístupem, 

odbornými znalostmi v dané oblasti nebo dodržováním etického kodexu během jednání, svou 

flexibilitou, rychlostí apod. Zákazníci společnosti ARMATURY Group měli možnost 

ohodnotit své potřeby právě i v této oblasti. 

Podle výsledků analýzy závislosti kategorizovaných dat, viz příloha č. 12 – tab. 12. 2  

a tab. 12. 4, důležitost osobního vztahu s prodejcem a dlouhodobá spolupráce 

s dodavatelem vysokotlakých armatur závisí na kulturní zóně zákazníka, ve které 

působí (Sig. < 0,05). Oproti tomu důležitost zájmu a péče dodavatele o zákazníka i po 

dodávce na kulturní zóně nezávisí (Sig. > 0,05). 

Z analýzy adjustovaných reziduí vyšlo, že pro skandinávské zákazníky je dlouhodobá 

spolupráce důležitá více než se předpokládalo. Pro zákazníky střední Evropy je dlouhodobá 

spolupráce spíše důležitá více než se očekávalo (příloha č. 12 – tab. 12. 1 a tab. 12. 3). 

Jednovýběrovým t testem byla opět testována průměrná hodnocení zákazníků 

jednotlivých kulturních segmentů. Důležitost osobního vztahu s prodejcem je u polských 

zákazníků hodnocena průměrně (Sig. > 0,05). U všech ostatních segmentů nadprůměrně  

(Sig. <0,05). Nejdůležitější je u zákazníků z Ruska, Švédska a Dánska, viz graf na obr. 5. 16. 

Dlouhodobá spolupráce je hodnocena nadprůměrně u všech kulturních segmentů, 

nejdůležitější je však pro skandinávské zákazníky (příloha č. 15. 6). 

Independent t testem vyšlo, že existují rozdílná hodnocení důležitosti dlouhodobé 

spolupráce s dodavatelem, a to jak u zákazníků z Ruska a Skandinávie (důležitější pro 

skandinávské zákazníky), tak u zákazníků z Ruska a střední Evropy (důležitější pro ruské 

zákazníky). Také důležitost osobního vztahu s prodejcem hodnotí rozdílně zákazníci z Ruska 

a střední Evropy. Mnohem důležitější je totiž pro zákazníky z Ruska (příloha č. 16 – tab. 16. 2 

a tab. 16. 3). 



 

Neparametrická korelace zjistila silné vzájemné vztahy

kritérií u zákazníků ze střední Evropy. 

s dodavatelem, tím důležitější je jejich osobní vztah s

o hodnotě 0,705 – silný vztah). Jak už bylo vý

o zákazníka i po dodávce, tím d

dodavatele (Spearmanův koeficient o hodnot

č. 13 – tab. 13. 1). 

Důležitost odborných znalostí obchodních prodejc

během jednání, rychlosti zpracování prodejní nabídky

zvyklostem zákazníka, to vše závisí na kulturní zón

test o nezávislosti. Signifikance vše

č. 13 – tab. 13. 2 a tab. 13. 3. 

Dodržování etického kodexu je pro skandinávské zákazníky spíše ned

než se předpokládalo, naopak pro ruské zákazníky je to d

reziduí v příloze č. 13 – tab. 13. 3

ze střední Evropy spíše jako d

obchodních prodejců v oblasti energetiky a snah

pro ruské zákazníky nedůležité více, než se o
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Neparametrická korelace zjistila silné vzájemné vztahy mezi důležitostí jednotlivých 

řední Evropy. Čím důležitější je pro ně dlouhodobá spolupráce 

ů ější je jejich osobní vztah s prodejcem (Spearman

silný vztah). Jak už bylo výše zmíněno, čím důležitější je zájem a pé

o zákazníka i po dodávce, tím důležitější je i garance pozáručního servisu ze strany 

ův koeficient o hodnotě 0,843 - silný vztah viz p

Obr. 5. 16 

ležitost odborných znalostí obchodních prodejců, dodržování 

rychlosti zpracování prodejní nabídky a přizpůsobení se kulturním 

zvyklostem zákazníka, to vše závisí na kulturní zóně zákazníka, jak dokazuje Chí kvadrát 

ezávislosti. Signifikance všech faktorů vyšla menší než 0,05, viz p

Dodržování etického kodexu je pro skandinávské zákazníky spíše ned

edpokládalo, naopak pro ruské zákazníky je to důležité, viz analýza adjus

tab. 13. 3.  Rychlost zpracování prodejní nabídky hodnotí zákazníci 

ední Evropy spíše jako důležitou, a to více než jsme očekávali. Odborné znalosti 

oblasti energetiky a snaha přizpůsobení se kulturním zvyklostem 

ůležité více, než se očekávalo.  

ůležitostí jednotlivých 

ě dlouhodobá spolupráce  

prodejcem (Spearmanův koeficient  

ůležitější je zájem a péče  

čního servisu ze strany 

silný vztah viz příloha  

 

, dodržování etického kodexu 

ř ůsobení se kulturním 

jak dokazuje Chí kvadrát 

 vyšla menší než 0,05, viz příloha  

Dodržování etického kodexu je pro skandinávské zákazníky spíše nedůležité, a to více 

, viz analýza adjustovaných 

Rychlost zpracování prodejní nabídky hodnotí zákazníci 

čekávali. Odborné znalosti 

kulturním zvyklostem jsou 



 

Pro zákazníky všech kulturních segment

prodejní nabídky, a to nejen v

byli zákazníci dotazováni. Podle jednovýb

nabídky u všech kulturních segment

kodexu je nadprůměrně důležité pouze pro ruské zákazníky. 

obchodních prodejců je hodnocena nadpr

Pro ty je důležitost odborných znalostí

o přizpůsobení se kulturním zvyklostem zákazníka b

pouze u Švédska a Dánska, u ostatních zemí je 

Independent t test prokázal

důležitosti snahy přizpůsobit se kulturním zvyklostem svých zákazník

vidí spíše jako nedůležité, avšak skandinávští zákazníci spíše jako d

znalosti prodejců hodnotí tyto dv

zákazníky ze skandinávských zemí (p
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Pro zákazníky všech kulturních segmentů je na prvním místě rychlost zpracování 

jen v rámci těchto čtyř vybraných kritérií, ale všec

Podle jednovýběrového t testu je rychlost zpracování prodejní 

u všech kulturních segmentů nadprůměrně důležitá, oproti tomu dodržování etického 

ě ě ůležité pouze pro ruské zákazníky. Důležitost odborných znalostí 

hodnocena nadprůměrné u všech kulturních segment

tost odborných znalostí průměrně důležitá, viz graf na obr. 5. 17. Snaha 

sobení se kulturním zvyklostem zákazníka během jednání je nadpr

pouze u Švédska a Dánska, u ostatních zemí je průměrně důležitá, viz příloha 

Obr. 5. 17 

Independent t test prokázal, že mezi Ruskem a Skandinávií je odlišné hodnocení 

ůsobit se kulturním zvyklostem svých zákazníků. Ruští zákazníci to 

ůležité, avšak skandinávští zákazníci spíše jako důležité. Také odborné 

yto dvě kulturní zóny odlišně. Mnohem důležitě

zákazníky ze skandinávských zemí (příloha č. 16 – tab. 16. 3). 

ě rychlost zpracování 

vybraných kritérií, ale všech potřeb, na které 

t zpracování prodejní 

ležitá, oproti tomu dodržování etického 

ůležitost odborných znalostí 

rné u všech kulturních segmentů kromě Ruska. 

ležitá, viz graf na obr. 5. 17. Snaha  

jednání je nadprůměrně důležitá 

říloha č. 15. 6. 

 

mezi Ruskem a Skandinávií je odlišné hodnocení 

ů. Ruští zákazníci to 

ůležité. Také odborné 

ůležitější jsou totiž pro 
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Neparametrickou korelací (v příloze č. 13 – tab. 13. 2) byl u zákazníků Skandinávie 

prokázán vztah mezi odbornými znalostmi obchodníků a účastí na veletrzích a výstavách. 

Důležitost účasti dodavatelů na veletrhu roste s důležitostí odborných znalostí. Středně silný 

vztah dokazuje Spearmanův koeficient o hodnotě 0,513. 

Právě během obchodního jednání se mohou nejvíce projevit kulturní rozdíly 

zákazníků. Pro ruské zákazníky je velmi důležitý osobní kontakt s prodejcem. Na druhou 

stranu polští zákazníci na osobní vztah nekladou takový důraz. Pro zákazníky skandinávských 

zemí – Švédska, Dánska a Finska je velmi důležitá dlouhodobá spolupráce s dodavatelem,  

a to více než u zákazníků ostatních kulturních segmentů. Zároveň vyžadují, aby se dodavatel 

během jednání přizpůsobil jejich kulturním zvyklostem. Toto naopak až tak nevyžadují 

Rusové. Ti však oproti Skandinávcům považují za důležité dodržování etického kodexu.  

U všech kulturních segmentů je na prvním místě rychlost zpracování prodejní nabídky a jako 

spíše důležité vidí všichni zájem a péči i po dodávce. Zde kulturní rozdíly nejsou.  

5. 3 Měření spokojenosti zákazníků na trhu vysokotlakých armatur 

Cílem této podkapitoly bylo zanalyzovat spokojenost zákazníků se společností 

ARMATURY Group, jako dodavatelem vysokotlakých armatur. Tato část se vztahuje pouze 

na zákazníky České republiky, Slovenska a Ruska. Z výsledků shlukové analýzy lze mluvit 

také o dvou nově vzniklých kulturních segmentech CZ+SK a RU.  

5. 3. 1 Spokojenost vs. důležitost 

Byla zde porovnávána hodnocení jednotlivých faktorů jak z hlediska spokojenosti, tak 

z hlediska jejich důležitosti pro zákazníka a na základě toho vytvořeny dvě poziční mapy, viz 

obr. 5. 18 a obr. 5. 19. Poziční mapy jsou rozděleny do čtyř kvadrantů. Největší význam má 

pro nás kvadrant vysoká důležitost a nízká spokojenost, který nám říká, v čem společnost 

ARMATURY Group nenaplňuje potřeby a přání svých zákazníků, kde má rezervy a co by 

měla zlepšit. Kvadrant vysoká spokojenost a vysoká důležitost nám naopak ukazuje, v čem 

společnost vyniká, kde jsou potřeby zákazníků naplněny a co je třeba udržovat alespoň na 

stejné úrovni jako doposud. 

Mezi nejdůležitější potřeby českých a slovenských zákazníků patří rychlost zpracování 

prodejní nabídky a také rychlý a kvalitní pozáruční servis. Avšak každá tato potřeba se 

nachází v jiném kvadrantu, a to díky rozdílné míře spokojenosti. Čeští a slovenští zákazníci 

jsou spokojeni s rychlostí zpracování prodejní nabídky, avšak méně jsou spokojeni 



 

s poskytovaným pozáručním servisem spole

společnost zaměřila na zlepšení této poskytované služby vzhledem k

zákazníky důležitá. Zákazníci jsou mimo jiné velmi spokojeni s

prodejců a také s jejich odbornými znalostmi v

faktory také patří k velmi dů

produktové řady vysokotlakých armatur a s

o trochu méně, avšak i dů

příloha č. 10 – tab. 10. 4. 

Nejdůležitější potřebou ruských zákazn

Nachází se v kvadrantu vysoká d

ARMATURY Group splňuje jejich o

opět rychlý a kvalitní pozáruč

Slovenska se pozáruční servis nachází v

nejsou ruští zákazníci natolik spokojeni, jak by si p

servisu zvýšenou pozornost, aby dostate

potřeby ruských zákazníků patř

prodejců. Z tohoto pohledu jsou zákazníci spokojeni, proto je dobré v

k zákazníkům a v nabídce ucelené produktové 

zákazníky z Ruska není příliš d
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čním servisem společnosti ARMATURY Group. Proto je t

ila na zlepšení této poskytované služby vzhledem k

ležitá. Zákazníci jsou mimo jiné velmi spokojeni s přístupem obchodních 

jejich odbornými znalostmi v oblasti klasické a jaderné energetiky. Tyto 

í k velmi důležitým kritériím ve volbě dodavatele.  S

ady vysokotlakých armatur a s image dodavatele na trhu jsou zákazníci spokojeni 

, avšak i důležitost je zde ve srovnání s ostatními faktory nižší, viz 

    Obr. 5. 18 

řebou ruských zákazníků je rychlost zpracování prodejní nabídky. 

kvadrantu vysoká důležitost a vysoká spokojenost. V tomto sm

ňuje jejich očekávání. Mezi jejich druhou nejdůležitě

t rychlý a kvalitní pozáruční servis. Stejně jako u zákazníků z České republiky a ze 

ční servis nachází v kvadrantu vysoká důležitost a nízká spokojenost. Zde 

nejsou ruští zákazníci natolik spokojeni, jak by si přáli. Proto je nutné věnovat pozáru

u pozornost, aby dostatečně plnil očekávání zákazníků. Mezi další d

ů patří nabídka ucelené produktové řady a př

tohoto pohledu jsou zákazníci spokojeni, proto je dobré v

nabídce ucelené produktové řady vysokotlakých armatur setrvat. Pro 

říliš důležitá image dodavatele na trhu. Přesto jsou zákazníci 

nosti ARMATURY Group. Proto je třeba, aby se 

ila na zlepšení této poskytované služby vzhledem k tomu, jak je pro 

řístupem obchodních 

oblasti klasické a jaderné energetiky. Tyto 

 dodavatele.  S nabídkou ucelené 

image dodavatele na trhu jsou zákazníci spokojeni 

ostatními faktory nižší, viz  

 

 je rychlost zpracování prodejní nabídky. 

tomto směru společnost 

ůležitější potřebu patří 

České republiky a ze 

ležitost a nízká spokojenost. Zde 

áli. Proto je nutné věnovat pozáručnímu 

ů. Mezi další důležité 

řady a přístup obchodních 

tohoto pohledu jsou zákazníci spokojeni, proto je dobré v dobrém přístupu 

ady vysokotlakých armatur setrvat. Pro 

řesto jsou zákazníci 



 

spokojeni s image společnosti ARMATURY Group více než zákazníci z

a Slovenska. Méně spokojeni jsou s odbornými znalostmi obchodník

nepřikládají tomuto faktoru příliš velkou míru d

               

Cenová úroveň nabídky společ

Čeští a slovenští zákazníci jsou spokojeni s

zákazníci. To samé platí i pro cenovou úrove

Čeští a slovenští zákazníci jsou spíše spokojeni s

méně, viz obr. 5. 20. 
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čnosti ARMATURY Group více než zákazníci z

 spokojeni jsou s odbornými znalostmi obchodníků spole

příliš velkou míru důležitosti, viz příloha č. 10 

Obr. 5. 19 

nabídky společnosti a plnění dodacích termínů 

tí a slovenští zákazníci jsou spokojeni s plněním dodacích termín

zákazníci. To samé platí i pro cenovou úroveň nabídky společnosti ARMATURY Group. 

eští a slovenští zákazníci jsou spíše spokojeni s cenovou úrovní, ruští zákazníci o trochu 

 
Obr. 5. 20 

nosti ARMATURY Group více než zákazníci z České republiky  

ů společnosti, avšak 

č. 10 – tab. 10. 5. 

 

ním dodacích termínů více než ruští 

čnosti ARMATURY Group. 

cenovou úrovní, ruští zákazníci o trochu 
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5. 3. 3 Celková spokojenost se společností a faktory, které ji ovlivňují 

Byla provedena také vícenásobná lineární regresní analýza (příloha č. 17), která měla 

za úkol zjistit, jaké faktory mají vliv na celkovou spokojenost zákazníků, neboli s čím musí 

být zákazník spokojen, aby se naplnila jeho očekávání ze spolupráce se společností 

ARMATURY Group.  

U českých, slovenských a ruských zákazníků bylo testováno, jak ovlivňují jejich 

celkovou spokojenost (závislá proměnná) jednotlivé dílčí faktory (nezávislé proměnné) - 

spokojenost s nabídkou ucelené řady, spokojenost s přístupem zaměstnanců, spokojenost 

s plněním termínů dodávky, cenovou úrovní a také spokojenost s rychlostí zpracování 

prodejní nabídky. K optimalizaci modelu byla zvolena metoda Stepwise. V tabulce ANOVA 

(příloha č. 20) nám vyšla signifikance menší než 0,05 u ruského segmentu. U českých 

 a slovenských zákazníků byla signifikance větší. Proto bylo možné dál pokračovat s regresní 

analýzou pouze u ruských zákazníků, jelikož zde sestavený model dával smysl. Z výsledků 

vícenásobné regresní analýzy nám vyšlo, že celková spokojenost ruských zákazníků je tím 

vyšší, čím vyšší je spokojenost s rychlostí zpracování prodejní nabídky a čím vyšší je 

spokojenost s cenovou úrovní nabídky. Signifikance u těchto dvou faktorů vyšla menší než 

0,05. U ostatních faktorů byla vyšší, tudíž nemají na celkovou spokojenost takový vliv. 

Hodnota determinačního koeficientu R2 je po přidání spokojenosti rychlostí zpracování 

nabídky 53 %. Po přidání cenové úrovně se hodnota zvýšila na 67%. Tento model lze z 67 % 

vysvětlit právě těmito dvěma nezávislými proměnnými. 

V grafu, viz příloha č. 19, lze porovnat průměrné hodnocení celkové spokojenosti se 

společností ARMATURY Group u českých, slovenských a ruských zákazníků s hodnocením 

spokojenosti s jednotlivými faktory. Celková spokojenost je nadprůměrná, u ruských 

zákazníků i o něco vyšší než u českých a slovenských.  

5. 3. 4 Pravděpodobnost další spolupráce 

Poslední otázkou, jejímž cílem bylo testování loajality, měl zákazník určit na škále od 

1 do 10, jaká je pravděpodobnost navázání další spolupráce se společností ARMATURY 

Group. Výsledkem bylo pozitivní zjištění, že jak čeští a slovenští zákazníci, tak zákazníci 

z Ruska chtějí se společnosti v budoucnu dále spolupracovat. Hodnoty 9 - 10 volí nejvíce 

loajální zákazníci, kteří mají zájem pokračovat v dalším nakupování od společnosti 

ARMATURY Group. Hodnoty 7 – 8 zahrnují spokojené zákazníky, ale spíše pasivní, kteří 
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„Zákazníci z České republiky, Slovenska a Polska budou mít podobné, až shodné 

potřeby.“ 

Na základě podobných hodnocení důležitosti jednotlivých potřeb, identifikovala 

shluková analýza skupinu, která vznikla sloučením zákazníků z České republiky a Slovenska. 

Nový segment byl nazván „CZ+SK“. Zákazníci z Polska však k tomuto segmentu nepatří, 

jelikož se dle shlukové analýzy jejich potřeby liší, a proto vytváří samostatnou skupinu „PL“. 

Proto se tato hypotéza zamítá. 

„Zákazníci hodnotí kvalitu vysokotlakých armatur své země jako tu nejlepší.“ 

Analýza rozptylu potvrdila závislost hodnocení kvality vysokotlakých armatur z České 

republiky, Slovenska, Ruska, Finska, Švédska a Dánska na kulturním segmentu, ze kterého 

dotazovaný zákazník pochází. Rusové hodnotily ruské vysokotlaké armatury jako 

nejkvalitnější, Švédi a Dánové hodnotili nejlépe kvalitu švédských vysokotlakých armatur, 

Poláci považují za nejkvalitnější své polské armatury, ale také české. Pouze Češi a Slováci 

hodnotí kvalitu svých vysokotlakých armatur hůře než ostatní. Nejvyšší kvalitu vidí v ruských 

armaturách.  

„Skandinávští zákazníci budou mít velká očekávání a budou klást důraz na 

poskytovaný pozáruční servis více než zákazníci z Ruska.“ 

Garance pozáručního servisu je pro zákazníky všech zemí jednou z nejdůležitějších 

potřeb. Proto ani neexistuje závislost hodnocení důležitosti této potřeby na tom, z které 

kulturní zóny zákazník pochází. Srovnáním průměrných hodnocení jednotlivých segmentů lze 

říci, že pro skandinávské zákazníky je tato potřeba o trochu důležitější. Průměrná míra 

důležitosti pozáručního servisu je u ruských zákazníků 1,38. U finských zákazníků je to  

1,00 a švédských a dánských 1,31. Je možné tuto hypotézu přijmout. 

„Zákazníci střední Evropy budou preferovat nejnižší možnou nákupní cenu 

vysokotlakých armatur více než zákazníci ostatních kulturních zón.“ 

Pro zákazníky je zásadní, aby dodavatel nabídl konkurenceschopnou cenu. Byla však 

zjištěna závislost mezi potřebou nejnižší možné nákupní ceny na trhu a kulturní zónou, ve 

které zákazník sídlí. Pro skandinávské zákazníky je nejnižší možná cena důležitější než  

u zákazníků ostatních kulturních zón. Oproti tomu zákazníci z Ruska a střední Evropy vidí 

tuto možnost spíše jako nedůležitou. Proto se tato hypotéza zamítá. 
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 „Více než 80 % zákazníků všech kulturních zón, kteří navštěvují webové stránky 

svých dodavatelů, nejčastěji vyhledávají produktové katalogy.“ 

Výsledné grafy v příloze č. 20 ukazují, že 86 % - 100 % zákazníků všech kulturních 

segmentů vyhledává na webových stránkách svých dodavatelů produktové listy. Toto 

potvrzuje výše uvedenou hypotézu, kterou lze příjmout. 

„Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem je důležitější spíše pro finské, švédské 

 a dánské zákazníky než pro ruské, polské, české a slovenské.“ 

Analýza adjustovaných reziduí potvrdila, že pro skandinávské zákazníky je 

dlouhodobá spolupráce s dodavatelem důležitější než se očekávalo. Průměrná míra důležitosti 

u finských zákazníků byla 1,00 a u švédských a dánských 1,13 a byla vyšší než u zákazníků 

ostatních kulturních segmentů. Tato hypotéza je přijata. 

„Zákazníci z Ruska hodnotí zasílání newsletterů a informací o společnosti jako 

méně důležité oproti zákazníkům ostatních kulturních zón.“ 

U tohoto tvrzení je opak pravdou. Nejméně důležitá je tato potřeba pro polské 

zákazníky, potom následují zákazníci z České republiky a Slovenska. Rusové vidí tuto 

potřebu spíše jako důležitou, což vyvrací toto tvrzení a hypotéza se zamítá. 

„Ruští zákazníci budou s poskytovaným pozáručním servisem méně spokojeni než 

čeští a slovenští zákazníci.“ 

V pozičních mapách opravdu vyšlo, že průměrná spokojenost ruských zákazníků 

s pozáručním servisem je nižší než u českých a slovenských zákazníků. Tudíž lze tuto 

hypotézu přijmout. 

„Spokojenost s rychlostí zpracování prodejní nabídky ve společnosti ARMATURY 

Group budou ruští zákazníci hodnotit hůře než čeští a slovenští zákazníci.“  

Opět je toto tvrzení pravdivé, jelikož čeští a slovenští zákazníci jsou spokojenější 

s rychlostí zpracování prodejní nabídky než zákazníci z Ruska. Je proto možné tuto hypotézu 

příjmout. 

„Celková spokojenost bude vyšší u ruských zákazníků než u českých a slovenských.“ 

Z grafu error bar v příloze č. 19 je srovnání míry naplnění očekávání zákazníků České 

republiky a Slovenska. Hodnocení ruských zákazníků je o něco lepší, rozdíl mezi oběma 

segmenty zákazníků je však minimální. Tato hypotéza je přijata. 
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6. Návrhy a doporučení 

Na základě výsledků veškerých analýz, ale také teoretických východisek týkajících se 

problematiky interkulturního srovnání chování zákazníků na trhu vysokotlakých armatur, byly 

sepsány jednotlivé návrhy managementu společnosti ARMATURY Group.  

Zákazníci jednotlivých kulturních zón – Skandinávie, střední Evropy a Ruska, vnímají 

míru důležitosti některých potřeb odlišně. Tato hypotéza se nám potvrdila. Společnost by 

měla vnímat, jaké jsou atributy hodnoty pro zákazníka v rámci každé kulturní zóny a té pak 

přizpůsobit svou marketingovou strategii a nabídku. Proto je možné managementu 

společnosti navrhnout uplatnění strategie diferencovaného CRM. Tato strategie 

respektuje rozdílné potřeby a požadavky zákazníků, jejich nákupní chování, běžný přínos pro 

firmu a také celoživotní hodnotu pro podnik. Jedná se o diferencovaný přístup k zákazníkům, 

dle jejich významnosti pro podnik. Cílem této strategie je vytvořit vyšší hodnotu pro 

zákazníky, budovat dlouhodobé vztahy, které by měly zajistit zvyšování zisku společnosti. 

Před zavedením CRM systému je potřeba, aby management společnosti ARMATURY Group 

sestavil CRM strategii, kde by definoval cíle, obchodní časový plán, finanční rozpočet, určil 

odpovědné osoby, role, vybral vhodného dodavatele CRM systému a stanovil hodnotící 

kritéria, díky kterým by byla měřena efektivita zavedeného systému. Základní operační CRM 

systém zahrnuje především podporu obchodních procesů a slouží k tvorbě marketingových 

kampaní. Na tento systém může dále navazovat analytický CRM systém, který analyzuje 

zákaznická data k dosažení rozdílných cílů. Je třeba také určit, kdo bude uživatelem CRM 

systému. Tady lze doporučit, aby uživatelé byli nejen marketingoví pracovníci 

společnosti, ale také odpovědní zástupci každého obchodního oddělení, kteří jsou 

zaměření na daný kulturní segment a kteří potřebují analyzovat chování svých 

zákazníků. Je dobré využít služby externího poradce a specialisty přes CRM, který pomůže 

jednak se sestavením dané strategie, ale také s výběrem konkrétního CRM systému. Čím je 

počet zákazníků větší, tím je systém složitější, sofistikovanější a tím pádem i dražší. 

V současnosti existuje na trhu obrovská nabídka CRM systémů, jejichž licence lze 

zakoupit nebo pouze pronajmout.  Cena za jednorázový nákup celého systému CRM je různá. 

Závisí na složitosti, počtu uživatelů a množství aplikací. Orientačně se může pohybovat od 

6 000 do 10 000 Kč za jednoho uživatele. Pronájem na jeden měsíc může činit přibližně od 

400 Kč za jednoho uživatele. Avšak je také možné si nechat CRM systém navrhnout na míru 

dle konkrétních potřeb a požadavků firmy. Průměrná cena CRM systému na míru začíná 
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přibližně od 275 000 Kč a zahrnuje kompletní analýzu firmy, specifikaci jejích požadavků, 

jádra aplikace a také vývojářské práce. Je třeba neopomenout i zaškolení zaměstnanců, jehož 

cena je kolem 6 000 Kč. Dále může být ještě zpoplatněno napojení na ekonomický software 

podniku, což činí dle náročnosti zhruba 5 000 Kč. Je velmi důležité si volbu dodavatele CRM 

dobře promyslet, jelikož se jedná o partnerství na několik let. [41, 42, 43, 44, 45] 

V následujících odstavcích budou charakterizováni zákazníci jednotlivých kulturních 

segmentů a k nim navržena doporučení, která by měla společnosti pomoci v navázání 

obchodních kontaktů či budování a zlepšení dlouhodobých vzájemných vztahů. 

6. 1 Česká republika a Slovensko 

Čeští a slovenští zákazníci jsou si svými potřebami velmi blízcí. Kladou velký důraz 

na osobní vztah s obchodním prodejcem a vzájemnou dlouhodobou spolupráci. Během 

obchodního jednání vyžadují předložení reálné nabídky a odborné znalosti obchodníků 

v oblasti energetického průmyslu. Dodržování etikety během jednání nepatří k jejich silným 

stránkám, avšak odmítají agresivní a tvrdý přístup vyjednávání. Obchodníkům společnosti 

ARMATURY Group je možné doporučit, aby se snažili o budování otevřených  

a přátelských vztahů se svými tuzemskými a slovenskými zákazníky a zajistili jim 

dostatečnou péči i po uskutečněné dodávce. S tím je spojen i garantovaný pozáruční servis. 

Podle výsledků analýzy spokojenosti s ním nejsou u společnosti ARMATURY Group 

spokojeni tak, jak by se očekávalo. Přitom se jedná o jednu z nejdůležitějších potřeb, na 

základě které se mohou rozhodovat o opakovaném nákupu u této společnosti. Poskytované 

doplňkové služby, které souvisí s daným produktem, mají schopnost odlišit nabízený výrobek 

od konkurence a mohou se postarat o úplné uspokojení potřeb zákazníka. Proto lze doporučit 

společnosti ARMATURY Group, aby věnovala velkou pozornost poskytování 

doplňkových služeb a především zlepšení záručního a pozáručního servisu. K urychlení 

servisních zásahů a také k úspoře času a nákladů může přispět například nákup dalšího plně 

vybaveného servisního vozu, který by byl k dispozici dceřiné společnosti ARMATÚRY 

GROUP s.r.o. na Slovensku. V současnosti jsou veškeré servisní vozy v sídle společnosti 

v Kravařích. Cena plněvybaveného servisního vozu se pohybuje kolem 2 500 000 Kč.  

Co se týče cenové nabídky, tito zákazníci požadují nabídku konkurenceschopné ceny. 

Přiklání se k tvrzení, že záruka kvality, technického řešení a spolehlivosti je pro ně důležitější 

než nejnižší nákupní cena na trhu. Oproti ostatním segmentům se také zajímají o zemi původu 

dodávaného zboží. Nejvyšší kvalitu vidí v ruských vysokotlakých armaturách. Oproti tomu 
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svou zemi (CZ+SK) řadí k dodavatelům vysokotlakých armatur nižší kvality. Managementu 

společnosti může být doporučeno, aby svým českým a slovenským zákazníkům 

zdůrazňoval kvalitu svých vyráběných vysokotlakých armatur, doložením všech 

získaných potřebných výrobkových certifikátů, výsledků zkoušek kvality či samotným 

pozváním do prostor společnosti a prohlídkou ve výrobních halách.  

Čeští a slovenští zákazníci komunikují se svými dodavateli nejčastěji formou e-mailu 

či přes telefon. Sociální sítě, Skype ani fax neužívají vůbec. Jsou průměrnými návštěvníky 

webových stránek svých dodavatelů, ale když už tyto stránky navštíví, nejčastěji vyhledávají 

produktové listy k daným armaturám a kontakty na zaměstnance. Společnost ARMATURY 

Group má na svých webových stránkách veškeré produktové listy i kontakty. Marketingu 

společnosti se doporučuje, aby neustále aktualizoval dané produktové katalogy na 

webových stránkách, a zároveň aby do těchto katalogů zahrnul veškeré výsledky 

testování kvality daného výrobku, kopie potřebných certifikátů a podrobnou technickou 

specifikaci, kterou tito zákazníci vyžadují. 

6. 2 Polsko 

Ačkoli se jedná o zemi střední Evropy, Polsko je svými potřebami odlišné od 

segmentu České republiky a Slovenska, což potvrdila i shluková analýza. Poláci patří k velmi 

zkušeným obchodníkům, kteří si jdou za svým a nebojí se tvrdě vyjednávat. Z pohledu 

Hofstedeho dimenzí patří Polsko k zemím s vysokou mírou vyhýbání se nejistotě, tzn., že 

neradi riskují, dávají přednost pravidlům, předpisům a jistému řádu. Pro polské zákazníky je 

dlouhodobá spolupráce a osobní vztah s prodejcem méně důležitý než pro zákazníky z České 

republiky a Slovenska. Avšak osobní vyjednávání patří k jejich častým formám komunikace 

s dodavateli, jelikož se zde snaží uplatňovat své tvrdé vyjednávací taktiky. Velmi si potrpí na 

formální vystupování během obchodního jednání. Z tohoto důvodu se doporučuje 

obchodníkům, kteří navazují vztahy s polskými zákazníky, aby dbali na formality, jako 

jsou vhodné formální oblečení, seriózní vystupování během obchodního jednání  

a celkově spíše formálnější způsob jednání.  Stejně jako zákazníci z České republiky  

a Slovenska, vyžadují garanci kvalitního a rychlého pozáručního servisu a dostatečnou péči ze 

strany dodavatele i po dodávce.  

Z pohledu vnímání cenové nabídky se opět liší od Čechů a Slováků. Zásadní je 

konkurenceschopná cena, avšak upřednostňují nejnižší možnou nákupní cenu na trhu. Proto 

také často rádi o ceně a dalších platebních podmínkách smlouvají, s čímž musí dodavatel 
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počítat při stanovení cenové nabídky. Proto lze společnosti ARMATURY Group 

doporučit, aby v případě polského segmentu zákazníků, který je cenově citlivější, 

aktivněji využívala nástroje podpory prodeje, jako jsou cenová zvýhodnění, záruční servis 

zdarma, prodloužení záruční doby, prodloužení splatnosti, doprava zdarma, uspořádání 

zákaznické akce, či pozvání na prezentaci a prohlídku firmy, dárkové předměty apod. 

 Ani země původu vysokotlakých armatur není pro polské zákazníky tak důležitá, jako 

pro české a slovenské. Svoji zemi hodnotí jako tu, která dováží armatury nejvyšší kvality, což 

svědčí o tom, že Poláci jsou velmi hrdí na svůj národ.  

Ke komunikaci s dodavatelem využívají nejčastěji opět email a telefon. Můžeme se 

však setkat také s výjimkami, které komunikují přes Skype či již skoro zapomenutou formu – 

fax. Od svých dodavatelů nevyžadují ani zasílání newsletterů, ani účast na výstavách  

a veletrzích. Průměrně navštěvují webové stránky svých dodavatelů, kde si stahují produktové 

listy a zjišťují si kontakty a reference na nabízený produkt. Poláci upřednostňují komunikaci 

ve svém rodném jazyce – polštině, a to nejen během obchodního jednání, ale také 

zpracovanou technickou dokumentaci k produktu. Proto je možné doporučit, aby 

produktové katalogy Armatury pro energetiku a Armatury pro jadernou energetiku 

byly zpracovány také v polském jazyce a pak vloženy na webové stránky společnosti. 

Tyto katalogy jsou totiž zpracovány pouze v českém a anglickém jazyce. Marketing 

společnosti může dát na překlad již zpracovaný produktový katalog jazykové agentuře. 

Například jazyková agentura Panorama I.L.A. nabízí překlad odborných textů a účtuje si 

přibližně 250 Kč za normostranu. S tvorbou produktových katalogů je spojena i grafická 

příprava a tisk. Grafické úpravy by nebyly nijak velké. Pouze by šlo o náhradu stávajícího 

českého textu polským. Cena u stávajícího grafika společnosti by činila 200 – 400 Kč za 

stránku. Cena tisku 100 ks katalogů - Armatur pro energetiku (28 s.) u polygrafické 

společnosti Tiskárna Grafico s.r.o., se kterou ARMATURY Group dlouhodobě spolupracuje, 

by byla přibližně 6 500 Kč. S rostoucím množstvím tištěných kusů by se cena za jeden 

katalog snižovala. 

6. 3 Rusko 

Rusko, jako samostatný kulturní segment, se svými potřebami blíží více ke střední 

Evropě než k severským zemím. Stejně jako v případě Polska, je zde z pohledu Hofstedeho 

kulturních dimenzí vysoká míra vyhýbání se nejistotám a riziku, což znamená, že vyžadují 

srozumitelnost, předvídatelnost, daný řád a pravidla. Bylo zjištěno, že oproti ostatním 
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kulturním segmentům, právě Rusové považují za důležité dodržování etického kodexu. 

Osobní vztah s obchodním prodejcem je pro ně velmi důležitý. Proto k často používaným 

komunikačním formám s dodavatelem, kromě e-mailu a telefonních rozhovorů, patří osobní 

jednání, a to častěji, než u zákazníků ostatních kulturních segmentů. Jedná se  

o kolektivistickou kulturu, proto většinou jednají v týmu a snaží se celý proces vyjednávání 

maximálně prodloužit. Jsou velmi tvrdí a těžko přistupují ke kompromisu. Pro Rusko je také 

typický silný vztah k autoritám. Přesto, že se jednání účastní více lidí najednou, slovo má jen 

jeden – ten nejvyšší. Pro obchodování s ruskými zákazníky lze společnosti ARMATURY 

Group doporučit, aby jednala taktéž pouze v týmu a byla připravena na tvrdou taktiku 

ze strany Rusů. Zároveň musí veškeré dohody sepsat písemně, jelikož ústní dohoda nemá 

v tomto státu příliš velkou váhu. K velmi důležitým potřebám patří také nabídka ucelené 

produktové řady a garance kvalitního pozáručního servisu. Analýza spokojenosti se 

společností ARMATURY Group ukázala, že spokojenost ruských zákazníků s pozáručním 

servisem není taková, jaká by vzhledem k důležitosti této služby měla být. V tomto ohledu 

nejsou naplněna očekávání ruských zákazníků stejně jako u segmentu CZ+SK. V případě, že 

je u ruského zákazníka nutný servisní zásah, společnost musí vyslat z České republiky 

servisní specialisty. S tím jsou však spojeny vysoké náklady na cestovné, vyřizování víza, 

pobyt v Rusku adalší.  Proto je možné společnosti navrhnout, zda by nebylo výhodnější 

pro obě strany, mít k dispozici menší servisní oddělení přímo u ruského zástupce АО 

"Арматуры Грoуп" s jedním servisním vozem (2 500 000 Kč), či navázat spolupráci 

s některou z ruských externích společností, zabývající se servisem a opravou armatur. 

Tak by ušetřila nejen vlastní náklady, ale postarala by se i o zvýšení spokojenosti svých 

ruských partnerů (větší flexibilita). 

Z pohledu cenové nabídky je pro ruské zákazníky důležitější záruka kvality  

a spolehlivosti vysokotlakých armatur, a to více než nejnižší možná nákupní cena na trhu. 

Cenová úroveň nabídky však zde také hraje zásadní roli. Spolu s rychlostí zpracování prodejní 

nabídky ovlivňuje celkovou spokojenost ruských zákazníků se společností ARMATURY 

Group. Menší roli zde hrají reference na nabízený produkt či požadavek na traceability. Ruští 

zákazníci jsou s rychlostí zpracování prodejní nabídky u společnosti ARMATURY Group 

spokojeni. S cenovou úrovní už méně. Cenovou nabídku společnosti hodnotí ve srovnání 

s konkurenčními dodavateli vysokotlakých armatur jako průměrnou až vyšší. Doporučuje se 

udržovat stejnou úroveň rychlosti zpracování prodejních nabídek, a zároveň je třeba 

zákazníkovi zdůvodnit nastavenou nákupní cenu dobrou kvalitou vysokotlakých 
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armatur a doplňkovými službami. Na webových stránkách společnost ARMATURY Group 

poskytuje možnost stažení všech ruských výrobkových certifikátů, ale pouze v režimu 

českého jazyka. Jakmile návštěvník přepne na stránkách na jazyk ruský či anglický, 

certifikáty zde nejsou k dispozici. Je třeba ruským zákazníkům poskytnout tuto možnost  

i v jejich rodném jazyce, jinak si daných certifikátů nemohou všimnout.  

6. 4 Švédsko a Dánsko 

Dalším kulturním segmentem jsou skandinávské země Švédsko a Dánsko. Tyto země 

se od ostatních segmentů liší svým nízkým indexem vyhýbání se nejistotě. Nebojí se riskovat, 

což se může projevovat i v jejich nákupním chování. Dále je pro ně typická vysoká míra 

individualismu, nebojí se prosazovat své názory a řeší dané úkoly samostatně a na vlastní 

zodpovědnost. Švédové a Dánové upřednostňují feminní, ženské hodnoty jak například 

ochranu životního prostředí, dobré osobní vztahy, solidaritu apod. Na základě toho je možné 

doporučit společnosti ARMATURY Group, aby zdůrazňovala svůj vztah k životnímu 

prostředí, a to že se snaží být „zelenou“ firmou, která dodržuje ekologické normy. 

Zákazníci skandinávských zemí se často rozhodují i na základě toho, jak se daný dodavatel 

chová k životnímu prostředí. Proto může marketing společnosti například pravidelně zasílat 

newslettery právě s touto tématikou. 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem je pro ně velmi důležitá. Avšak osobní jednání 

nepatří k jejich nejčastější formě komunikace s dodavatelem. Jsou spíše rezervovaní  

a málomluvní. Častěji využívají komunikaci prostřednictvím telefonu a e-mailu. Pokud už 

k osobnímu setkání dojde, vyžadují dochvilnost a připravenost. Je pro ně důležité, aby se 

obchodník uměl přizpůsobit jejich kulturním zvyklostem. Oproti Rusům se snaží dojít ke 

kompromisu mezi oběma stranami. Dále je třeba dávat dobrý pozor, na ústní dohody. V tomto 

se liší oproti Rusku. Co je jednou vyřčené, to berou jako hotovou věc a očekávají její 

dodržení. Obchodním zástupcům společnosti ARMATURY Group lze doporučit, aby 

nadále navštěvovali mezinárodní veletrh Valve World Expo, který je přímo 

specializovaný na trh průmyslových armatur.  Právě účast obchodníků na výstavách  

a veletrzích je důležitá pro zákazníky skandinávských zemí. Zde by se měli zaměřit na své 

odborné znalosti v oblasti klasické a jaderné energetiky a připravit veškerou potřebnou 

dokumentaci. V tomto roce se veletrh Valve World Expo uskuteční začátkem prosince  

v Düsseldorfu. Společnost může své zákazníky upozornit na svou účast inzercí v magazínu 

Valve World, který informuje potencionální návštěvníky o vystavovatelích, kteří se na 
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veletrhu objeví. Poplatek za mediální propagaci činí 350 EUR. Cena za výstavní plochu se 

pohybuje od 298 do 372 EUR / m2. [46] 

 V čem se však nejvíce tento segment spolu s Finskem liší, je požadavek na možnosti 

vysledování zakázky až do komponentů. Skandinávci si chtějí být jistí původem produktu až 

do nejmenších dílů. Obchodní zástupci by si měli zjistit veškeré informace k dané zakázce  

a být připraveni tuto možnost zákazníkům poskytnout. Také reference na nabízené 

vysokotlaké armatury považují za důležité. Oproti zákazníkům ostatních segmentů, Švédové  

a Dánové navštěvují častěji webové stránky svých dodavatelů, kde vyhledávají produktové 

katalogy, ve velké míře také již zmíněné reference na nabízený produkt, kontakty, aktuality, 

informace o společnosti a také ceník. Proto lze marketingovému oddělení doporučit, aby 

pravidelně doplňoval reference zákazníků v daných odvětvích – v tomto případě tedy v oblasti 

klasické a jaderné energetiky a žádal o zasílání referenčních dopisů. Managementu 

společnosti se doporučuje vytvořit ceníky k standardní nabídce produktů, které by se 

mohly zveřejnit na webových stránkách, jelikož zde doposud chybí.  

Překvapením byly výsledky v oblasti vnímání cenové nabídky, kde se švédští a dánští 

zákazníci přiklání k tvrzení, že „nejnižší možná nákupní cena je zásadní“ více, než že „cena 

není prvořadá, důležitější je kvalita a spolehlivost armatur“. Cenovou nabídku ARMATURY 

Group hodnotí jako vyšší ve srovnání s ostatními dodavateli. Vzhledem k důležitosti 

poskytnutí traceability a referencí můžeme říci, že kvalita vysokotlakých armatur je pro ně 

velmi důležitá. Avšak cenová nabídka taktéž. Doporučuje se konečnou cenu stanovit již na 

začátku jednání, jelikož o ceně nejsou zvyklí smlouvat. Mají rádi přesně stanovené platební 

podmínky. Zároveň lze doporučit, stejně jako v případě Polska, využití nástrojů podpory 

prodeje, které by zmírnily jejich citlivost na cenovou nabídku. 

6. 5 Finsko 

Finsko je posledním samostatným kulturním segmentem, který se liší od všech 

ostatních. Míra vyhýbání se nejistotě je zde vyšší, což znamená, že inklinují spíše 

k pravidlům, jasnosti, srozumitelnosti.  Finové se oproti svým sousedům přiklánějí více 

k osobnímu jednání, ale taktéž je pro ně důležité, aby se obchodník přizpůsobil jejich 

kulturním zvyklostem. Osobní setkání je však nutné domluvit nejprve písemně. Jsou spíše 

pesimisté, málomluvní a neuznávají autoritu. Proto je možné doporučit obchodním 

zástupcům, aby respektovali rovnocenné vztahy v jednání. V případě Finů neexistuje 

hierarchie, kde je někdo nad někým výše postavený. Dále Finové nemají rádi, když je 
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jednání zdržováno různými formalitami a přátelskými rozhovory. Je třeba, aby obchodníci 

přešli rovnou k danému problému, který chtějí vyřešit. V konečném důsledku je pro ně 

důležitá vzájemná dlouhodobá spolupráce. 

Jak už bylo výše zmíněno, Skandinávci, tedy i Finové, požadují možnost poskytnutí 

traceability. Je zde jasná orientace na kvalitu, jelikož tu upřednostňují před nejnižší možnou 

nabízenou cenou. Kromě garance pozáručního servisu, který vyžadují zákazníci všech 

kulturních segmentů, Finové požadují, aby měl dodavatel skladem i polotovary.  

Finové patří k častým návštěvníkům webových stránek svých dodavatelů. Zde 

vyhledávají například reference na daný produkt, ale také produktové listy, aktuality, 

kontakty, informace o společnosti apod. Jako jedni z mála uvítají pravidelné zasílání 

newsletterů. Proto se doporučuje marketingu společnosti pravidelně aktualizovat 

novinky o společnosti na webu i v anglickém jazyce, a zároveň zasílat pravidelně 

informace o dění ve společnosti finským zákazníků. 
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7. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat potřeby, požadavky a chování zákazníků 

na trhu vysokotlakých armatur, a to v několika zemích. Konkrétně se jednalo o země střední 

Evropy - Česká republika, Slovensko a Polsko, země severní Evropy – Finsko, Švédsko, 

Dánsko a nakonec i Rusko. Dalším dílčím cílem bylo změřit spokojenost zákazníků se 

společností ARMATURY Group na českém, slovenském a ruském trhu a posledním 

stěžejním cílem této práce bylo interkulturní srovnání potřeb a chování zákazníků těchto zemí. 

První polovina této diplomové práce byla věnována charakteristice společnosti 

ARMATURY Group, ve které byla podrobně rozvedena její oblast podnikání se zaměřením 

na energetický průmysl, výrobní program s konkrétním popisem produktové řady 

vysokotlakých armatur či konkrétní obchodní činnosti se zákazníky daných zemí. Dále 

zahrnovala teoretická východiska, definující interkulturní rozdíly zákazníků, mezinárodní 

marketingový mix, obchodní etiketu daných zemí a dvě stěžejní analytické metody - analýzu 

potřeb zákazníků a měření jejich spokojenosti. Metodika shromažďování dat popisovala 

v přípravné fázi skupinový rozhovor se zaměstnanci společnosti ARMATURY Group, díky 

kterému bylo možné sepsat jednotlivé výzkumné hypotézy a navrhnout způsob a metodu 

sběru dat – elektronické dotazování a následná realizační fáze už představovala konkrétní 

sběr, kontrolu a zpracování dat do datové matice.  

Pro analyzování podobnosti či rozdílnosti jednotlivých potřeb zákazníků v rámci 

vybraných zemí, byla jako první provedena shluková analýza, která vytvořila pět nových 

kulturních segmentů. První dva kulturní segmenty vznikly na základě podobností potřeb, 

sloučením zákazníků z České republiky a Slovenska a sloučením zákazníků Švédska  

a Dánska.  Další tři segmenty, navzájem odlišné, vytvořili zákazníci z Polska, z Ruska  

a z Finska. Tyto segmenty pak byly následně analyzovány a porovnávány z hlediska vnímání 

důležitosti cenové nabídky, původu dodávaného produktu, doplňkových služeb, kvality 

armatur, komunikace s dodavatelem, obchodního jednání apod. Bylo potvrzeno, že mezi 

zákazníky existují interkulturní rozdíly v hodnocení důležitosti těchto potřeb.  

Tyto výsledky, spolu s teoretickými východisky, byly zohledněny v jednotlivých 

návrzích managementu společnosti ARMATURY Group. Jednotlivé kulturní segmenty byly 

charakterizovány a k nim sepsána konkrétní doporučení. Stěžejním návrhem bylo uplatnění 

strategie diferencovaného CRM, která je založena na rozdílném přístupu k zákazníkům a která 

se zaměřuje na zkoumání potřeb a požadavků zákazníků.  
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Příloha č. 2: Český vývoz průmyslových armatur 
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Příloha č. 3: Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny ve světě [36] 

zdroj: EIA, WNA, stav k roku 2012 

 

Obr. 3. 1  
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Příloha č. 4: INCOTERMS 

 

EXW - EX WORKS 

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy 

prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu, jak je stanoveno v kontraktu. 

FCA – FREE CARRIER 

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy 

prodávající dodá zboží ve jmenovaném místě do péče dopravce určeného kupujícím.  

Pokud je místem sjednaným ve smlouvě jako místo dodání objekt prodávajícího, dodání je 

splněno nakládkou zboží na dopravní prostředek přistavený kupujícím k odběru zboží, ale ve 

všech ostatních případech je dodání splněno, pokud je zboží dáno k dispozici ve smluveném 

místě dodání kupujícímu nevyložené z dopravního prostředku prodávajícího a celně odbavené 

ve vývozu. 

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP 

Tato dodací podmínka je určena pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. 

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy 

prodávající dodá zboží ve jmenovaném přístavu nalodění k boku lodi určené kupujícím. 

FOB – FREE ON BOARD 

Tato dodací podmínka je určena pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. 

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího nakupujícího okamžikem, jakmile je 

zboží dodáno na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění. 

CPT – CARRIAGE PAID TO  

Riziko ztráty a poškození zboží i další dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do 

péče dopravce z prodávajícího na kupujícího, přechází okamžikem dodání zboží prvnímu 

dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím v ujednaném místě. Prodávající je však 

povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady spojené s přepravou zboží do 

jmenovaného místa určení. 
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CIP – CARRIEAGE AND INSURANCE PAID TO  

Riziko ztráty a poškození zboží a další dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do 

péče dopravce z prodávajícího na kupujícího přechází v okamžiku dodání zboží prvnímu 

dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím v ujednaném místě a prodávající je 

povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady, které jsou spojené s přepravou zboží do 

jmenovaného místa určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko 

kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy na bázi minimálního krytí podle 

Institute Cargo Clauses (kategorie C) nebo s jinými podobnými podmínkami. Pojištění musí 

být sjednáno prodávajícím samostatnou pojistnou smlouvou na jméno kupujícího na 110% 

hodnoty zboží a v měně kontraktu a smlouva musí být předána kupujícímu minimálně při 

doručení zboží. 

CFR – COST AND FREIGHT  

Dodací podmínka určená jen námořní a vnitrozemské vodní dopravě. Riziko ztráty  

a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce  

z prodávajícího na kupujícího, přechází v okamžiku naložení zboží na palubu lodi v přístavu. 

Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a také zaplatit náklady a přepravné, které je 

nutné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení. 

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT  

Dodací podmínka určená pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. Riziko 

ztráty a poškození zboží i další dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce  

z prodávajícího na kupujícího, přechází v okamžiku naložení zboží na palubu lodi v přístavu. 

Prodávající je však povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné nutné 

pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení. Prodávající rovněž musí sjednat pojištění 

kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy na bázi minimálního 

krytí podle Institute Cargo Clauses (kategorie C) či s jinými podobnými podmínkami. 

Pojištění musí být ujednáno prodávajícím samostatnou pojistnou smlouvou na jméno 

kupujícího na 110% hodnoty zboží a v měně kontraktu a pojistná smlouva musí být předána 

kupujícímu minimálně při doručení zboží. 

DAT – DELIVERED AT TERMINAL  

Tato doložka nahradila dřívější méně populární doložku DEQ a rozšířila její působnost 

na všechny druhy dopravy. Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího 
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v okamžiku, kdy je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici 

kupujícímu ve jmenovaném překladišti, ve jmenovaném přístavu, anebo v místě určení. Je to 

jediná doložka, u které má prodávající povinnost a odpovědnost za vykládku zboží  

z příchozího dopr. prostředku. 

DAP – DELIVERED AT PLACE 

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy 

prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce  

v ujednaném místě určení. Importní celní odbavení včetně nákladů na clo je již na riziko  

a náklady kupujícího. 

DDP – DELIVERED DUTY PAID  

Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy 

prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce  

v ujednaném místě určení. Prodávající má povinnost celně odbavit zboží i pro dovoz a musí 

uhradit clo pro dovoz. Tato dodací podmínka je limitována národní legislativou země určení  

v oblasti dovozního celního odbavení. 
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Příloha č. 5: Dotazník pro zadavatele 

Dobrý den, 

jmenuji se Markéta Stareczková a jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU  
v Ostravě. Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolila „Interkulturní rozdíly chování 
zákazníků na trhu vysokotlakých armatur“.  

Cílem této práce bude analyzovat potřeby zákazníků působící v oblasti energetického 
průmyslu, kterým společnost ARMATURY Group dodává vysokotlaké armatury, a to jak na 
tuzemském, tak zahraničním trhu. Zároveň se zaměřím na to, jak ARMATURY Group 
naplňuje očekávání svých zákazníků, zda jsou spokojeni s dodávanými produkty, s přístupem 
obchodních zástupců apod. 

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem bude ujasnit si, co 
chceme výzkumem zjistit, na co se zaměřit, jak při tom postupovat a definovat si hypotézy, 
které si budeme chtít tímto výzkumem potvrdit.  

Dotazník 

K analýze potřeb slouží baterie otázek, ve které mohou zákazníci vyjádřit svůj souhlas či 
nesouhlas. Je však důležité, aby tato baterie postihla dostatečnou hloubku a šířku všech 
možností, u kterých si chceme zjistit či dokázat, že jsou pro zákazníka důležité. Každá 
následující tabulka je zaměřena na jeden nástroj marketingového mixu („5 P“). Zkuste se vžít 
do role svých zákazníků a doplnit jednotlivé věty v tabulce. Co si myslíte, že by pro Vaše 
zákazníky mohlo či nemuselo být důležité? Zkuste navrhnout takové příklady, jejichž 
vyhodnocení by bylo v konečném důsledku pro Vás užitečným zjištěním, které Vás zajímá.  
U každé tabulky je závorka s nápovědou, podle které se můžete řídit.  

Doplňte prosím věty v následujících tabulkách, viz vzor: 

Je pro nás důležité,...aby nám dodavatel poskytl osobní kontakt v poradenských službách.  

 Je pro nás důležité,…aby nám dodavatel nabídl cenu stanovenou na základě dopředu 

dohodnutých pravidel. 

1. Produkt – vysokotlaké armatury 

(nabídka sortimentu, vlastnosti produktu, vnímaná kvalita, úroveň servisních služeb, spolehlivost, záruka, 
reklamace, inovace, flexibilita, doprovodné služby) 

 

Baterie otázek 
Souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Spíše 
nesouhlasím 

Nesouhlasím 

1 2 3 4 

1. Je pro nás důležité …     

2. Je pro nás důležité …     

3. Je pro nás důležité …     
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2. Cena (Price) 

(cena vs. kvalita, vnímaná hodnota, slevy, platební podmínky,…) 

 

Baterie otázek: 
Souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Spíše 
nesouhlasím 

Nesouhlasím 

1 2 3 4 

1. Je pro nás důležité …     

2. Je pro nás důležité …     

3. Je pro nás důležité …     

 

 

3. Distribuce (Place) 

(dostupnost, způsoby distribuce od výrobce k zákazníkovi, dodací podmínky,…) 

 

Baterie otázek: 
Souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Spíše 
nesouhlasím 

Nesouhlasím 

1 2 3 4 

1. Je pro nás důležité …     

2. Je pro nás důležité …     

3. Je pro nás důležité …     

 

 

4. Marketingová komunikace (Promotion) 

(značka, internetové stránky, produktové katalogy, výstavy a veletrhy, image, reference, srozumitelnost 
poskytovaných informací) 

 

Baterie otázek: 
Souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Spíše 
nesouhlasím 

Nesouhlasím 

1 2 3 4 

1. Je pro nás důležité …     

2. Je pro nás důležité …     

3. Je pro nás důležité …     
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5. Lidé (People) 

(přístup obchodních zástupců, poradenství, kvalifikace, profesionalita, ochota, komunikační dovednosti, péče o 
zákazníka, vyřizování stížností) 

 

Baterie otázek: 
Souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Spíše 
nesouhlasím 

Nesouhlasím 

1 2 3 4 

1. Je pro nás důležité …     

2. Je pro nás důležité …     

3. Je pro nás důležité …     

 

Veškeré návrhy, které zde napíšete, následně sjednotím a společně je prodiskutujeme během 
skupinového rozhovoru, který proběhne v průběhu října. 

Děkuji Vám za spolupráci! 

Markéta Stareczková 
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Příloha č. 6:  Scénář skupinového rozhovoru 

Cíl výzkumu  

• Definovat hypotézy, které si chceme výzkumem ověřit 

• Zvolit správnou metodu sběru dat, schválenou všemi účastníky 

• Stanovit základní kritéria potřeb, které by měli zákazníci společnosti 

ARMATURY Group hodnotit 

Způsob výběru účastníků: 

• Obchodní ředitelé a obchodní zástupci pro Rusko, Slovensko, Polsko a Českou 

republiku – jelikož právě na tyto trhy bude výzkum zaměřen 

• Ředitel pro obchod a komunikaci, který má komplexní přehled o problematice 

na všech trzích 

• Ředitelka marketingu, která má taktéž přehled o dění na jednotlivých trzích  

a zároveň znalosti z oboru marketingu a marketingového výzkumu 

Časový harmonogram  

Skupinový rozhovor by měl trvat 50 minut až 60 minut a bude probíhat v odpoledních 

hodinách v prostorách společnosti ARMATURY Group a.s.  

Téma Doba trvání 

Představení 2 minuty 

Vymezení pravidel  3 minuty 

Úvod do problematiky 3 minuty 

Prezentace návrhů + diskuze 30 - 40 minut 

Volba metod sběru dat 5 minut 

Definování výběrového souboru 5 minut 

Závěr 2 minuty 

Celkem 60 minut 
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Struktura  

1. Představení a vymezení pravidel 

Dobrý den, úvodem Vám chci všem poděkovat, že jste přijali pozvání k tomuto 

skupinovému rozhovoru a za vyplněné dotazníky, které mi posloužily jako dobrý základ pro 

přípravnou fázi výzkumu. 

Cílem této práce bude analyzovat a srovnat potřeby a chování zákazníků, a to rovnou 

na několika trzích  –  českém, slovenském, polském, ruském a na trhu skandinávských zemí. 

Proto jsem Vás všechny pozvala, abychom společně rozebrali, co potřebujeme výzkumem 

zjistit a dokázat. 

Jak už jsem Vám trochu naznačila, nástrojem pro tuto analýzu bude baterie 

hodnotících otázek, pomocí které budou Vaši zákazníci hodnotit jednotlivé faktory nástrojů 

marketingového mixu. Tedy faktory vztahující se k samotnému produktu – vysokotlakých 

armatur, dále faktory týkající se ceny, distribuce, marketingové komunikace a také k lidskému 

faktoru. 

Cílem tohoto setkání bude stanovit si základní hypotézy, týkající se potřeb, chování  

a spokojenosti zákazníků jednotlivých trhů, zhodnocení jednotlivých otázek a dále 

prodiskutujeme metodu a způsob sběru těchto dat.  

2. Prezentace 

Nyní Vám budu prezentovat vaše návrhy. Přečtu je nahlas a chci, abyste se nad nimi 

ještě jednou zamysleli a zvážili, jak na ně budou vaši zákazníci odpovídat. 

Škála hodnotících otázek + priorita (označte 3 nejdůležitější potřeby) 

Produkt – vysokotlaké armatury 

Je pro nás důležité… 

• Aby dodavatel nebyl rizikový  

• Aby dodavatel jasně deklaroval traceability  

• Aby dodavatel nabízel ucelenou produktovou řadu 

• Aby dodavatel garantoval rychlý a kvalitní záruční a pozáruční servis 

• Aby dodavatel nabídl široký výběr sortimentu 

• Aby dodavatel pokryl svým sortiment celou naší poptávku nebo jen část 
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• Aby dodavatel byl flexibilní při řešení reklamace 

• Aby dodavatel byl dlouhodobě spolehlivý 

• Aby dodavatel poskytl technické (konstrukční) řešení armatury 

• Dlouhodobá spolupráce 

• Původ zboží, certifikace a dokumentace k produktu 

Cena  

Je pro nás důležité… 

• Aby dodavatel mě konkurenceschopnou cenu (reasonable price) 

• Aby dodavatel měl fixní ceny na období 1 roku 

• Aby dodavatel měl co nejdelší platební podmínky 

• Rabatové podmínky 

• Aby si zakoupený produkt udržel po dlouhou dobu svou hodnotu 

• Nejnižší možná cena na trhu 

• Dobrý poměr cena vs. kvalita 

• Technické řešení, kvalita, spolehlivost, cena není prvořadá 

Distribuce 

Je pro nás důležité… 

• Aby dodavatel zajišťoval dopravu 

• Termín dodání byl co nejkratší 

• Aby dodavatel měl zboží skladem, ihned k dodání 

• Aby dodavatel poskytl vhodné balení na různé klimatické podmínky 

• Aby byla dobrá dostupnost produktu 

• Aby způsob distribuce byl stanoven již při skládání nabídky 

• Dodací podmínky dle Incoterms 
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Marketingová komunikace 

Je pro nás důležité… 

• Aby dodavatel poskytl srozumitelný katalogový list  

• Technická podpora a dokumentace 

• Bohaté reference na nabízený produkt 

• Konkurenční výhody nabízeného dodávaného produktu 

• Aby byla snadná orientace v nabízených produktech 

• Aby dodavatel měl dobré jméno na trhu 

• Najít vše potřebné informace na WWW 

• Získávat informační magazín společnosti ARMATURÁŘ 

• Prezentace společnosti na veletrzích a výstavách 

• Prezentace společnosti 

Lidé 

Je pro nás důležité… 

• Odpovídající kvalifikace obchodních zástupců, odborné poradenství 

• Přístup obchodních zástupců 

• Dostatečná péče o zákazníka 

• Obchodní zástupce byl flexibilní 

• Aby hledali společná dlouhodobá řešení v rámci svých obchodních vztahů 

• Zájem a péče o zákazníka i po dodávce 

• Rychlost a technické zpracování prodejní nabídky 

• Pomoc při řešení nestandardních požadavků a problémů 

• Rychlost a úplnost při vyřizování požadavků 

Otázky k jednotlivým slajdům k daným nástrojům MM: 

1. Zdají se Vám některé z uvedených otázek nevhodné či zbytečné? Zdůvodněte proč. 
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2. Když se podíváte na výčet jednotlivých návrhů, které z potřeb budou prioritou číslo 1? 

(mluvit bude každý účastník, reprezentující daný trh) 

3. Z následujícího seznamu vyberte faktor, u kterého si myslíte, že jsou vaši zákazníci 

nejvíce spokojeni / nejméně spokojeni.  

4. Čím by se mohly jednotlivé trhy podle Vašeho názoru lišit? Co je pro jejich nákupní 

chování a rozhodování typické? 

5. Napadá Vás ještě nějaká potřeba, kterou bychom mohli do dotazníků uvést? 

3. Volba metody sběru dat 

Sběr dat proběhne ve formě elektronického dotazování. Na základě výsledků tohoto 

skupinového rozhovoru bude sestaven online dotazník, který bude zasílán spolu s průvodním 

slovem na emailové adresy Vašich zákazníků. Souhlasíte s tím, že bude tento dotazník zasílán 

Vašimi obchodními zástupci pro zajištění co největší návratnosti? Navrhujete jinou metodu 

sběru dat či jiný postup u elektronického dotazování? Má být dotazník sepsán v jazyce 

příslušné země nebo postačí pouze angličtina? 

4. Výběrový soubor a stanovení kvót 

Vzhledem k tomu, že budu porovnávat chování vašich zákazníků na různých trzích, 

musela jsem pro stanovení základního souboru zjistit, jaký je počet držitelů licencí pro 

podnikání v energetickém průmyslu pro danou zemi. Velkým zdrojem informací mi byly 

energetické úřady jednotlivých zemí, ale také evropská databáze EUROSTAT. 

Mohu tedy říct, že základní soubor tvoří držitelé licencí pro podnikání v energetickém 

průmyslu, a to o velikosti: 

ČR – 430 držitelů licencí 

Polsko – 1075 držitelů licencí 

Slovensko – 418 držitelů licencí 

Rusko – 16 020 držitelů licencí 

Finsko – 329 držitelů licencí 

Švédsko – 1288 držitelů licencí 

Dánsko – 1259 držitelů licencí 
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Výběrový soubor bude určen na základě kvótního výběru. Jednotlivé kvóty budou 

stanoveny pro dané trhy procentuálně podle počtu podniků, působící v tomto odvětví. 

5. Ukončení 

Tento skupinový rozhovor je u konce a já Vám ještě jednou mockrát děkuji, že jste se 

zúčastnili. Na základě toho, co jsme si tu řekli, sestavím jednotlivé dotazníky, které Vám 

všem předložím ke kontrole a provedu předvýzkum. Jakmile bude vše kompletní  

a připravené, může se započít fáze realizační.  
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Příloha č. 7: Dotazník pro zaměstnance v českém, anglickém a ruském jazyce 

7. 1 Český dotazník 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem bude zjistit, jaká jsou Vaše přání  
a požadavky při nákupu vysokotlakých armatur a zároveň jak jste doposud spokojeni se společností 
ARMATURY Group. Přejeme si nadále plnit Vaše potřeby, a proto budeme rádi za veškeré připomínky. 

 
Pokud nebude uvedeno jinak, zatrhněte pouze jednu správnou odpověď. Na konci dotazníku klikněte na 
„Odeslat“. 

Děkujeme Vám! 
1. Souhlasíte s následujícím tvrzením? Ohodnoťte prosím: 

Č. ot Otázka Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ne 

Urči
tě ne 

Nemohu 
posoudit 

1.1 Země původu zboží hraje roli ve výběru dodavatele. 1 2 3 4  

1.2 Při nákupu je pro mne důležitá image dodavatele.  1 2 
3 

4  

1.3 
Během obchodního jednání by se měl dodavatel 
přizpůsobit našim kulturním zvyklostem. 1 2 

3 
4  

1.4 
Dodavatel by měl poskytnout nabídku ucelené produktové 
řady. 

1 2 3 4  

1.5 Dodavatel by měl mít polotovary skladem. 1 2 3 4  

1.6 
Dodavatel by měl poskytnout možnost vysledování 
zakázky až do komponentů. 

1 2 
3 

4  

 

2.  Souhlasíte s následujícím tvrzením? Ohodnoťte prosím: 

2.1 Při výběru dodavatele cena není prvořadá. Důležitější je 
technické řešení, kvalita a spolehlivost. 

1 2 3 4  

2.2 Nejnižší možná nákupní cena je pro nás zásadní. 1 2 3 4  

2.3 Dodavatel musí nabídnout konkurenceschopnou cenu. 1 2 3 4  

2.4 
Dodavatel by měl garantovat rychlý a kvalitní pozáruční 
servis. 

1 2 3 4  

2.5 Dodavatel by měl projevit zájem a péči i po dodávce. 1 2 3 4  

2.6 
Přeji si, aby mi dodavatel pravidelně zasílal newslettery, 
novinky a informace, co je nového. 

1 2 3 4  

2.7 Navštěvuji webové stránky svých dodavatelů.    
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3. Jaký preferujete optimální termín dodání u svých zahraničních dodavatelů?  

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

 

4. Jaké preferujete podmínky INCOTERMS ve spolupráci se zahraničním dodavatelem?  
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Jak jsou pro Vás důležitá následující kritéria? Ohodnoťte prosím: 

Č. ot                Otázka Důležité Spíše 

důležité 

Spíše 

nedůležité 

Nedůležité 

5.1 Rozsáhlé reference na nabízený produkt. 1 2 3 4 

5.2 Dobré jméno dodavatele na trhu. 1 2 3 4 

5.3 
Poskytnutí podrobně zpracovaného produktového 

katalogu. 
1 2 3 4 

5.4 Lokální dostupnost dodavatele. 1 2 3 4 

5.5 Dodržování etického kodexu. 1 2 3 4 

5.6 Účast dodavatelů na veletrzích a výstavách. 1 2 3 4 

5.7 
Odborné znalosti obchodních prodejců v oblasti 

klasické a jaderné energetiky.  
1 2 3 4 

5.8 Rychlost a zpracování prodejní nabídky 1 2 3 4 

5.9 Osobní vztah s prodejcem. 1 2 3 4 

5.10 Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem 1 2 3 4 

 

6. Jak hodnotíte cenovou nabídku vysokotlakých armatur společnosti ARMATURY Group ve 
srovnání s ostatními dodavateli? (1 - velmi nízká, 3 - průměrná, 5 - velmi vysoká) 

 

Velmi nízká  1 2 3 4 5 Velmi vysoká 
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7. Jakých forem komunikace se svým dodavatelem využíváte?  
(1 – neustále,  3 - průměrně,   5 - vůbec) 

7.1 Sociální sítě (Facebook, Linkedin, Yahoo)   1 2 3 4 5 
7.2 Skype      1 2 3 4 5 
7.3 Telefon      1 2 3 4 5 
7.4 E-mail      1 2 3 4 5 
7.5 Osobní jednání     1 2 3 4 5 
7.6 Fax       1 2 3 4 5 

 

8. Jaké informace vyhledáváte na webových stránkách svých dodavatelů? (možno zaškrtnout více 
odpovědí) 
8.1 Produktové listy     
8.2 Informace o společnosti    
8.3 Reference 
8.4 Aktuality 
8.5 Fotogalerie 
8.6 Kontakty 
8.7 Nenavštěvuji webové stránky dodavatelů 
8.8 Jiné: (Prosím uveďte)………………………………………………………………………. 

 

9. Jak jste spokojeni se společností ARMATURY Group? Ohodnoťte prosím následující kritéria: 

Č. ot.            Otázka Velmi 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Nespokojen 

9.1 Image ARMATURY Group na trhu. 1 2 3 4 

9.3 
Přístup obchodních prodejců ke svým 
zákazníkům. 

1 2 3 4 

9.4 
Nabídka ucelené produktové řady 
vysokotlakých armatur.  

1 2 3 4 

9.5 
Odborné znalosti prodejců v oblasti 
energetického průmyslu. 

1 2 3 4 

9.6 Rychlost zpracování prodejní nabídky.  1 2 3 4 

9.7 Cenová úroveň. 1 2 3 4 

9.8 Plnění termínů dodávky. 1 2 3 4 

9.9 
Úroveň poskytovaného záručního a 
pozáručního servisu. 

1 2 3 4 

9.10 
Péče společnosti ARMATURY Group o své 
zákazníky. 

1 2 3 4 
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10. Pokuste se oznámkovat kvalitu armatur dodavatelů následujících zemí: 
 (1 – nízká kvalita, 3 - průměrná kvalita, 5 - vysoká kvalita) 

10.1  Česká republika  1 2 3 4 5 
10.2  Slovensko   1 2 3 4 5 
10.3  Polsko   1 2 3 4 5 
10.4  Rusko   1 2 3 4 5 
10.5  Finsko   1 2 3 4 5 
10.6  Švédsko   1 2 3 4 5 
10.7  Norsko   1 2 3 4 5 

 

 

11. Naplnila spolupráce s ARMATURY Group Vaše očekávání? 
11.1  Určitě ano 
11.2  Spíše ano 
11.3  Spíše ne 
11.4  Ne 

 

12. Jaká je pravděpodobnost, že byste se společností ARMATURY Group navázali v budoucnosti 
(další) spolupráci? 

Ne  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ANO 

 

13. Prosím, uveďte zemi, ve které sídlí Vaše společnost: 
13.1  Česká republika 
13.2  Slovensko 
13.3  Polsko 
13.4  Rusko 
13.5  Finsko 
13.6  Švédsko 
13.7  Dánsko 
13.8  Jiné:……………………………………………………………………………… 

 

14. Prosím, uveďte název Vaší společnosti: (není povinné) 
………………………………………………………… 

Děkujeme za Váš čas! 

 

S pozdravem 

 

ARMATURY Group a.s. 
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7. 2 Anglický dotazník  

Dear Customer, 

We would like to ask you to fill in this questionnaire, aiming to find out what are your needs and requirements 
when purchasing a high-pressure valves. We wish to continue to fulfill your needs, and therefore we will be 
happy for any comments. 

The questionnaire is at the link below. After filling click "Send". 

Thank You! 

1. Do you agree with the following statements? Please rate the following: 

 Question Definitely 
yes 

Rather 
yes 

Rather 
no 

Definitely 
not 

I 
cannot 

say 

1.1 
Country of the goods origin plays an important role 
in the choice of supplier. 

1 2 3 4  

1.2 
When purchasing the image of supplier is important 
for me. 

1 2 3 4  

1.3 
During business meeting the supplier should try to 
adapt to our cultural customs. 

1 2 3 4  

1.4 
The supplier should provide a comprehensive 
product lines offer. 

1 2 3 4  

1.5 
The supplier should have semifinished products in 
stock. 

1 2 3 4  

1.6 The supplier should provide traceability. 1 2 3 4  

 
2. Do you agree with the following statements? Please rate the following: 
 

2.1 
When choosing a supplier, the price is not the main 
issue. Technical solutions, quality and reliability are 
more important. 

1 2 3 4  

2.2 
The lowest possible purchase price is essential for 
us. 

1 2 3 4  

2.3 
The supplier should offer a competitive purchase 
price. 

1 2 3 4  

2.4 
The supplier should guarantee fast and high-quality 
customer service. 

1 2 3 4  

2.5 
The supplier should be interested and take care of 
his customers after delivery. 

1 2 3 4  

2.6 
I wish that my supplier send me regularly 
newsletters and information about updates. 

1 2 3 4  

2.7 I visit the website of my suppliers. 1 2 3 4  



23 
 

 

3. What optimal delivery date do you prefer when cooperate with your foreign supplier? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
4. What INCOTERMS do you prefer when cooperate with your foreign supplier? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. How important are these following criteria? Please rate the following: 

 Question Very 
important 

More 
important 

Less 
important 

Unimportant 

5.1 
Comprehensive references to the offered 
product. 

1 2 3 4 

5.2 Supplier's goodwill in the market. 1 2 3 4 

5.3 Detailed product catalog. 1 2 3 4 

5.4 Local availability of suppliers. 1 2 3 4 

5.5 Code of Conduct. 1 2 3 4 

5.6 
The participation of suppliers at 
exhibitions and fairs. 

1 2 3 4 

5.7 
Expert knowledge of business sellers in 
power and nuclear power industry. 

1 2 3 4 

5.8 The speed and processing of sales offer. 1 2 3 4 

5.10 Personal relationship with the seller. 1 2 3 4 

5.11 Long-term cooperation with the supplier. 1 2 3 4 

 
6. How do you rate the price offer of high-pressure valves of the company ARMATURY 
Group in comparison with other suppliers? (1 - very low, 3 - acceptable, 5 - very high) 
 
 
7. What forms of communication do you use with your suppliers? (1-always, 5- never) 
 
7.1 Social Networks 
7.2 Skype 
7.3 Telephone 
7.4 E-mail 
7.5 Personal meeting 
7.6 Fax 
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8. What kind of information do you search for on supplier´s website? (You can choose more than one 

answer) 
 

8.1 Product catalogues 
8.2 Information about the company 
8.3 References 
8.4 News 
8.5 Photos 
8.6 Contacts 
8.7 I do not visit supplier´s website 
8.8 Other (please specify): .......................................................................................................................... 
 
 

9 Mark the quality of high-pressure valves of suppliers from following countries: (1 - high quality, 3 – 
average quality, 5 - low quality) 
 

9.1 Czech Republic   
9.2 Slovakia 
9.3 Poland  
9.4 Russia 
9.5 Finland  
9.6 Sweden 
9.7 Norway 
 

10 What is the chance that you establish cooperation with ARMATURY Group in the future?  

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YES 

 
 

11 Where is a registered office of your company? 
 

11.1 Czech Republic  
11.2 Slovakia 
11.3 Poland  
11.4 Russia 
11.5 Finland  
11.6 Sweden 
11.7 Norway 
11.8 Other:…………………………………………………………………………………………….. 

 
12 Please indicate here your company name (optional)……………………………………………………….. 

 

Tahnk You for Your time! 

 

ARMATURY Group a.s. 
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7. 3 Ruský dotazník  

Анкета 

Уважаемый заказчик! 
 
Просим Вас заполнить настоящую анкету, целью которой является определение 
потребностей и требований при закупке арматуры высокого давления, а так же степень 
удовлетворённости компанией «ARMATURY Group a.s.» со стороны наших партнёров. 
 
Благодарим Вас за уделённое нам время! 
 
1. Вы согласны со следующим утверждением? Просим выбрать: 
№ Вопрос Я не 

могу 
оцен
ить 

Ско
рее 
нет 

Ско
рее 
да 

Одно
значн
о - 
нет 

Однозн
ачно - 
да 

1.1 
Страна происхождения товара важна при  
выборе поставщика и является определяющим 
фактором. 

1 2 3 4  

1.2 
При закупке для меня важен имидж 
поставщика.  1 2 3 4  

1.3 
В ходе переговоров поставщик должен 
приспособиться к нашим культурным 
обычаям. 

1 2 3 4  

1.4 
Поставщик должен предоставить предложение 
на весь объём поставки. 

1 2 3 4  

1.5 Поставщик должен иметь склад  заготовок. 1 2 3 4  

1.6 
Поставщик должен предоставить возможность 
проследить заказ до отдельных компонентов. 1 2 3 4  

 
2.  Вы согласны со следующим утверждением? Просим выбрать: 
2.1 При выборе поставщика цена не 

первостепенна. Важнее техническое решение, 
качество и надежность. 

1 2 3 4  

2.2 Основным для нас является самая низкая цена. 1 2 3 4  

2.3 
Поставщик должен предложить 
конкурентоспособную цену. 1 2 3 4  

2.4 
Поставщик должен обеспечить быстрый и 
качественный послегарантийный сервис. 

1 2 3 4  

2.5 
Поставщик должен проявить внимание и 
сервис и после поставки. 

1 2 3 4  

2.6 
Я хотел бы, чтобы поставщик информировал о 
новости и новинках своего производства. 

1 2 3 4  

2.7 Я посещаю веб-страницы своих поставщиков. 1 2 3 4  
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3. Каким оптимальным для вас должен быть срок поставки от зарубежных 
поставщиков?………………………………………………………………………………… 

 
4. Какие условия INCOTERMS вы предпочитаете в сотрудничестве с заружными 
поставщиками (FCA, DAP, DDP)?  

 
5. Насколько важны для вас следующие критерии? Просим выбрать: 
№ Вопрос Неважно Скорее 

неважно 
Скорее 
важно 

Важно 

5.1 
Широкие референции к 
предлагаемому изделию. 

1 2 3 4 

5.2 
Положительный имидж поставщика 
на рынке.  

1 2 3 4 

5.3 
Подробно разработанный каталог 
изделий. 

1 2 3 4 

5.4 
Региональные представительства 
поставщика. 

1 2 3 4 

5.5 Бизнес-этика поставщика. 1 2 3 4 

5.6 
Участие поставщика в выставках и 
конференциях. 

1 2 3 4 

5.7 

Специализация отдельных 
представителей поставщика в сфере 
классической и атомной 
энергетики.  

1 2 3 4 

5.8 
Скорость подготовки технико-
коммерческого предложения  

1 2 3 4 

5.9 
Личный контакт с представителем 
поставщика 

1 2 3 4 

5.10 
Долгосрочное сотрудничество с 
поставщиком 

1 2 3 4 

 
6. Как Вы оцениваете ценовой уровень предложения на арматуру высокого 
давления производства « ARMATURY Group a.s.»  по сравнению с другими 
поставщиками?  

 
 Очень высокий  1    2    3     4       5      Очень низкий  

 
7. Какими формами общения с вашим поставщиком Вы пользуетесь?  

(1 – никогда, 2- редко, 3- время от времени, 4- часто, 5 – все время) 
 

7. 1 Социальные сети  (Facebook, LinkedIn, Yahoo) 1 2 3 4 5 
7. 2 Skype       1 2 3 4 5 
7. 3 Телефон       1 2 3 4 5 
7. 4 E-mail       1 2 3 4 5 
7. 5 Личные переговоры     1 2 3 4 5 
7. 6 Факс       1 2 3 4 5 
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8. Какие существенные данные вы ищете на сайтах поставщиков? (можно указать 
несколько вариантов) 
8. 1 Каталоги продукции     
8. 2 Информацию о компании    
8. 3 Референции 
8. 4 Новости 
8. 5 Фотогалерея 
8. 6 Контакные данные 
8. 7Я не посещаю веб-страницы поставщиков 
8. 8 Другие: (Просимуказать)…………………………………………………………………. 

 
9. Насколько вас устраивает  «ARMATURY Group a.s.»? Просим выбрать 
следующие критерии: 
№ Вопрос Абсолютно не 

устраивает 
Скорее не 
устраивает 

Скорее 
устраивает 

Абсолютно 
устраивает 

9.1 
Имидж «ARMATURY 
Group a.s.» на рынке  

1 2 3 4 

9.2 

Каталоги изделий по 
арматуре для 
классической и атомной 
энергетики  

1 2 3 4 

9.3 

Отношение 
региональных 
представителей к своим 
заказчикам 

1 2 3 4 

9.4 
Ассортимент изделий 
арматуры высокого 
давления.  

1 2 3 4 

9.5 

Специализация 
отдельных 
представителей 
поставщика в сфере 
энергетики 

1 2 3 4 

9.6 
Скорость подготовки 
технико-коммерческого 
предложения 

1 2 3 4 

9.7 Уровень цен 1 2 3 4 

9.8 
Исполнение сроков 
поставки 

1 2 3 4 

9.9 
Уровень гарантийного и 
послегарантийного 
сервиса 

1 2 3 4 

9.10 
Внимание компании 
«ARMATURY Group» к 
заказчикам 

1 2 3 4 
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10. Просим Вас оценить среднее качество арматуры поставщиков из следующих 
стран: (1 – наивысшее качество, 2-высокое качество, 3-среднее качество, 4 – более 
низкое качество, 5-  плохое качество) 
10. 1Чешская Республика  1 2 3 4 5 
10. 2 Словакия   1 2 3 4 5 
10. 3 Польша    1 2 3 4 5 
10. 4 Россия    1 2 3 4 5 
10. 5 Финляндия   1 2 3 4 5 
 
11. Оправдало ли сотрудничество с « ARMATURY Group a.s.» Ваши ожидания? 
11. 1 Однозначно  - да 
11. 2 Скорее да 
11. 3 Скорее нет 
11. 4 Категорически не оправдало 

 
12. Продолжите ли Вы в будущеем сотрудничество с «ARMATURY Group a.s.»? 
НЕТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ДА 

 
13. Ваша должность в компании: 
13. 1 Сотрудник отдела по закупкам 
13. 2 Ведущий специалист отдела по закупкам 
13. 3 Начальник отдела закупок 
13. 4 Коммерческий директор 
13. 5 Другая:…………………………………………………………………………………… 

 
14. Просим указать местонахождение вашей компании: 
14.1 Чешская Республика 
14.2 Словакия 
14.3 Польша 
14.4 Россия 
14.5 Финляндия 
14.6 Другая:…………………………………………………………………………………… 

 
15. Просим указать название вашей компании (не обязательно) 
………………………………………………………… 

 

 

 

Благодарим вас за ваше время! 

 

С уважением, 

 

ARMATURY Group a.s. 
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Příloha č. 8: Shluková analýza a K-Means 

 

8. 1 Shluková analýza 

Case Processing Summarya 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

7 100,0 0 ,0 7 100,0 

a. Average Linkage (Between Groups) 

Proximity Matrix 

Case 

 Squared Euclidean Distance  

1:CZ 2:SK 3:PL 4:DK 5:SE 6:FI 7:RU 

1:CZ ,000 4,778 8,925 9,813 8,609 17,111 6,115 

2:SK 4,778 ,000 6,497 8,924 8,470 14,111 5,226 

3:PL 8,925 6,497 ,000 11,396 13,550 21,211 9,198 

4:DK 9,813 8,924 11,396 ,000 5,078 14,035 7,406 

5:SE 8,609 8,470 13,550 5,078 ,000 10,832 7,922 

6:FI 17,111 14,111 21,211 14,035 10,832 ,000 14,253 

7:RU 6,115 5,226 9,198 7,406 7,922 14,253 ,000 

This is a dissimilarity matrix 

Average Linkage (Between Groups) 

Agglomeration Schedule 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 1 2 4,778 0 0 3 

2 4 5 5,078 0 0 5 

3 1 7 5,670 1 0 4 

4 1 3 8,207 3 0 5 

5 1 4 9,511 4 2 6 

6 1 6 15,259 5 0 0 

Cluster Membership 

Case 5 Clusters 

1:CZ 1 

2:SK 1 

3:PL 2 

4:DK 3 

5:SE 3 

6:FI 4 

7:RU 5 
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8. 2 Metoda K -Means 
Cluster Membership 

Case 
Number 

Sídlo 
společnosti 

Cluster Distance 

1 CZ 3 2,988 

 2 SK 3 2,549 

3 PL 3 ,000 

4 DK 2 ,000 

5 SE 2 2,253 

6 FI 1 ,000 

7 RU 2 2,721 

  

Final Cluster Centers 

 Cluster 

1 2 3 

Země původu zboží hraje roli ve výběru dodavatele 2.0000 2.0000 1.7937 

Důležitá image dodavatele 1.6667 1.8750 1.7460 

Přizpůsobení kulturním zvyklostem 1.0000 2.2083 2.2222 

Nabídka ucelené produktové řady 3.0000 1.7083 1.7937 

Polotovary skladem 1.0000 1.5833 1.9048 

Traceability 1.0000 1.3750 1.4286 

Cena není prvořadá 1.0000 2.2083 2.3016 

Nejnižší možná nákupní cena je pro nás zásadní. 2.3333 2.1667 2.8413 

Konkurenceschopnou nákupní cenu 1.6667 1.0833 1.3810 

Rychlý a kvalitní pozáruční servis. 1.0000 1.3333 1.2540 

Zájem a péči i po dodávce 2.0000 1.5417 1.3651 

Pravidelně zasílal newslettery 1.0000 1.9583 2.8571 

Navštěvuji webové stránky svých dodavatelů 1.0000 1.3333 2.4444 

Rozsáhlé reference 1.0000 1.5417 1.6190 

Dobré jméno 2.6667 1.4583 1.3492 

Zpracovaný produktový katalog 2.0000 1.1667 1.9841 

Lokální dostupnost dodavatele 2.6667 2.3750 2.2222 

Dodržování etického kodexu 2.0000 2.3333 1.9841 

Účast dodavatelů na veletrzích a výstavách 3.0000 2.2917 2.8413 

Odborné znalosti obchodních prodejců v oblasti klasické a 

jaderné energetiky 

2.0000 1.5000 1.5079 

Rychlost a zpracování prodejní nabídky 1.0000 1.0000 1.2063 

Osobní vztah s prodejcem 2.0000 1.2917 1.8095 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem 1.0000 1.2083 1.7302 
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Distances between Final Cluster Centers 

Cluster 1 2 3 

1  3,282 3,903 

2 3,282  2,126 

3 3,903 2,126  

 

 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 

1 1,000 

2 3,000 

3 3,000 

Valid 7,000 

Missing ,000 

 

Scatter 
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Příloha č. 9: Frekvenční tabulky – třídění 1. stupně 

Tab. 9. 1 Země původu zboží hraje roli ve výběru dodavatele. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 10 15,6 15,6 15,6 

Spíše ano 47 73,4 73,4 89,1 

Určitě ne 7 10,9 10,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Tab. 9. 2 Při nákupu je pro mne důležitá image dodavatele.  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 26 40,6 43,3 43,3 

Spíše ano 32 50,0 53,3 96,7 

Určitě ne 2 3,1 3,3 100,0 

Total 60 93,8 100,0  

Missing Nemohu posoudit 4 6,3   

Total 64 100,0   

 

Tab. 9. 3 Během obchodního jednání by se měl dodavatel přizpůsobit našim kulturním zvyklostem. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 13 20,3 20,6 20,6 

Spíše ano 29 45,3 46,0 66,7 

Určitě ne 13 20,3 20,6 87,3 

Určitě ne 8 12,5 12,7 100,0 

Total 63 98,4 100,0  

Missing Nemohu posoudit 1 1,6   

Total 64 100,0   

 

Tab. 9. 4 Dodavatel by měl poskytnout nabídku ucelené produktové řady. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 24 37,5 37,5 37,5 

Spíše ano 35 54,7 54,7 92,2 

Určitě ne 5 7,8 7,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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Tab. 9. 5 Dodavatel by měl mít polotovary skladem. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 27 42,2 42,2 42,2 

Spíše ano 34 53,1 53,1 95,3 

Určitě ne 3 4,7 4,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Tab. 9. 6 Dodavatel by měl poskytnout možnost vysledování zakázky až do 
komponentů. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 35 54,7 54,7 54,7 

Spíše ano 17 26,6 26,6 81,3 

Určitě ne 12 18,8 18,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Tab. 9. 7 Při výběru dodavatele cena není prvořadá. Důležitější je technické řešení, 
kvalita a spolehlivost. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 14 21,9 21,9 21,9 

Spíše ano 33 51,6 51,6 73,4 

Určitě ne 16 25,0 25,0 98,4 

Určitě ne 1 1,6 1,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Tab. 9. 8 Nejnižší možná nákupní cena je pro nás zásadní. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 4 6,3 6,3 6,3 

Spíše ano 32 50,0 50,8 57,1 

Určitě ne 26 40,6 41,3 98,4 

Určitě ne 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 98,4 100,0  

Missing Nemohu posoudit 1 1,6   

Total 64 100,0   
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Tab. 9. 9 Dodavatel musí nabídnout konkurenceschopnou cenu. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 50 78,1 78,1 78,1 

Spíše ano 14 21,9 21,9 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 10 Dodavatel by měl garantovat rychlý a kvalitní pozáruční servis. 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 43 67,2 67,2 67,2 

Spíše ano 21 32,8 32,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 11 Dodavatel by měl projevit zájem a péči i po dodávce. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 28 43,8 43,8 43,8 

Spíše ano 36 56,3 56,3 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab 9. 12 Přeji si, aby mi dodavatel pravidelně zasílal newslettery, novinky a informace, co je 
nového. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 17 26,6 27,0 27,0 

Spíše ano 30 46,9 47,6 74,6 

Určitě ne 15 23,4 23,8 98,4 

Určitě ne 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 98,4 100,0  

Missing Nemohu posoudit 1 1,6   

Total 64 100,0   
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Tab. 9. 13 Navštěvuji webové stránky svých dodavatelů. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 24 37,5 38,1 38,1 

Spíše ano 29 45,3 46,0 84,1 

Určitě ne 10 15,6 15,9 100,0 

Total 63 98,4 100,0  

Missing Nemohu posoudit 1 1,6   

Total 64 100,0   

 

Tab. 9. 14 Rozsáhlé reference na nabízený produkt. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Důležité 24 37,5 37,5 37,5 

Spíše důležité 40 62,5 62,5 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 15 Dobré jméno dodavatele na trhu. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Důležité 36 56,3 56,3 56,3 

Spíše důležité 25 39,1 39,1 95,3 

Spíše nedůležité 3 4,7 4,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 16 Poskytnutí podrobně zpracovaného produktového katalogu. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Důležité 44 68,8 68,8 68,8 

Spíše důležité 16 25,0 25,0 93,8 

Spíše nedůležité 4 6,3 6,3 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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Tab. 9. 17 Lokální dostupnost dodavatele. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Důležité 11 17,2 17,2 17,2 

Spíše důležité 21 32,8 32,8 50,0 

Spíše nedůležité 27 42,2 42,2 92,2 

Nedůležité 5 7,8 7,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 18 Dodržování etického kodexu. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Důležité 14 21,9 21,9 21,9 

Spíše důležité 33 51,6 51,6 73,4 

Spíše nedůležité 17 26,6 26,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 19 Účast dodavatelů na veletrzích a výstavách 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Důležité 9 14,1 14,1 14,1 

Spíše důležité 23 35,9 35,9 50,0 

Spíše nedůležité 22 34,4 34,4 84,4 

Nedůležité 10 15,6 15,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 20 Odborné znalosti obchodních prodejců v oblasti klasické a jaderné energetiky.  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Důležité 31 48,4 48,4 48,4 

Spíše důležité 20 31,3 31,3 79,7 

Spíše nedůležité 9 14,1 14,1 93,8 

Nedůležité 4 6,3 6,3 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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Tab. 9. 21 Rychlost a zpracování prodejní nabídky. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Důležité 61 95,3 95,3 95,3 

Spíše důležité 3 4,7 4,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 22 Osobní vztah s prodejcem. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Důležité 36 56,3 56,3 56,3 

Spíše důležité 25 39,1 39,1 95,3 

Spíše nedůležité 2 3,1 3,1 98,4 

Nedůležité 1 1,6 1,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 23 Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Důležité 40 62,5 62,5 62,5 

Spíše důležité 24 37,5 37,5 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 24 Hodnocení cenové nabídky ARMATURY Group ve srovnání s ostatními 
dodavateli: 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Spíše nízká 3 4,7 4,7 4,7 

Průměrná 30 46,9 46,9 51,6 

Spíše vysoká 20 31,3 31,3 82,8 

Velmi vysoká 11 17,2 17,2 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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Tab. 9. 25 Jaký preferujete optimální termín dodání u svých zahraničních dodavatelů? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid just in time 1 1,6 1,6 1,6 

max. do 2 týdnů 7 10,9 10,9 12,5 

max. do 4 týdnů 19 29,7 29,7 42,2 

max. do 6 týdnů 7 10,9 10,9 53,1 

max. do 8 týdnů 8 12,5 12,5 65,6 

max. do 12 týdnů 9 14,1 14,1 79,7 

záleží na zboží 13 20,3 20,3 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 26 Jaké podmínky INCOTERMS preferujete ve spolupráci se zahraničním dodavatelem? 
Frequencies 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

incotermsa     

 DAP 27 23,5% 42,2% 

 DDP 25 21,7% 39,1% 

 FCA 25 21,7% 39,1% 

 EXW 26 22,6% 40,6% 

 CIP 1 ,9% 1,6% 

 CIF 1 ,9% 1,6% 

 CFR 1 ,9% 1,6% 

 nepreferuji 8 7,0% 12,5% 

Total 115 100,0% 179,7% 
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Tab. 9. 27 Jaké informace nejčastěji vyhledáváte na webových stránkách svých 
dodavatelů? Frequencies 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

webovkya Produktové listy 59 28,8% 98,3% 

Informace o společnosti 35 17,1% 58,3% 

Reference 30 14,6% 50,0% 

Aktuality 19 9,3% 31,7% 

Fotogalerie 16 7,8% 26,7% 

Kontakty 41 20,0% 68,3% 

Ceník produktů 5 2,4% 8,3% 

Total 205 100,0% 341,7% 

 

 

Tab. 9. 28 Jak často užíváte ke komunikaci s dodavatelem sociální sítě 
(Facebook,...) 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Zřídka 12 18,8 18,8 18,8 

Vůbec 52 81,3 81,3 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 29 Jak často užíváte ke komunikaci s dodavatelem Skype 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Neustále 1 1,6 1,6 1,6 

Často 12 18,8 18,8 20,3 

Zřídka 4 6,3 6,3 26,6 

Vůbec 47 73,4 73,4 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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Tab. 9. 30 Jak často užíváte ke komunikaci s dodavatelem telefon 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Neustále 27 42,2 42,2 42,2 

Často 32 50,0 50,0 92,2 

Průměrně 5 7,8 7,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 31 Jak často užíváte ke komunikaci s dodavatelem e-mail 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Neustále 49 76,6 76,6 76,6 

Často 14 21,9 21,9 98,4 

Průměrně 1 1,6 1,6 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 32 Jak často užíváte ke komunikaci s dodavatelem osobní jednání 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Neustále 8 12,5 12,5 12,5 

Často 28 43,8 43,8 56,3 

Průměrně 20 31,3 31,3 87,5 

Zřídka 8 12,5 12,5 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 33 Jak často užíváte ke komunikaci s dodavatelem fax 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Často 1 1,6 1,6 1,6 

Průměrně 2 3,1 3,1 4,7 

Zřídka 21 32,8 32,8 37,5 

Vůbec 40 62,5 62,5 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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Tab. 9. 34 Kvalita armatur - ČR 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nízká kvalita 12 18,8 19,4 19,4 

Spíše nízká kvalita 9 14,1 14,5 33,9 

Průměrná kvalita 19 29,7 30,6 64,5 

Spíše vyšší kvalita 17 26,6 27,4 91,9 

Vysoká kvalita 5 7,8 8,1 100,0 

Total 62 96,9 100,0  

Missing Nemohu posoudit 2 3,1   

Total 64 100,0   

 

 

Tab. 9. 35 Kvalita armatur - SR 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Spíše nízká kvalita 22 34,4 40,7 40,7 

Průměrná kvalita 21 32,8 38,9 79,6 

Spíše vyšší kvalita 10 15,6 18,5 98,1 

Vysoká kvalita 1 1,6 1,9 100,0 

Total 54 84,4 100,0  

Missing Nemohu posoudit 10 15,6   

Total 64 100,0   

 

 

 

Tab. 9. 36 Kvalita armatur - PL 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nízká kvalita 1 1,6 1,6 1,6 

Spíše nízká kvalita 8 12,5 12,9 14,5 

Průměrná kvalita 27 42,2 43,5 58,1 

Spíše vyšší kvalita 24 37,5 38,7 96,8 

Vysoká kvalita 2 3,1 3,2 100,0 

Total 62 96,9 100,0  

Missing Nemohu posoudit 2 3,1   

Total 64 100,0   
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Tab. 9. 37 Kvalita armatur RU 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 

Nízká kvalita 4 6,3 7,8 7,8 

Spíše nízká kvalita 14 21,9 27,5 35,3 

Průměrná kvalita 21 32,8 41,2 76,5 

Spíše vyšší kvalita 5 7,8 9,8 86,3 

Vysoká kvalita 6 9,4 11,8 98,0 

Total 51 79,7 100,0  

Nemohu posoudit 

 

Total 

14 

 

64

20,3 

 

100

  

 

 

Tab. 9. 38 Kvalita armatur - FI 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nízká kvalita 5 7,8 10,4 10,4 

Spíše nízká kvalita 3 4,7 6,3 16,7 

Průměrná kvalita 15 23,4 31,3 47,9 

Spíše vyšší kvalita 21 32,8 43,8 91,7 

Vysoká kvalita 4 6,3 8,3 100,0 

Total 48 75,0 100,0  

Missing Nemohu posoudit 16 25,0   

Total 64 100,0   

 

 

Tab. 9. 39 Kvalita armatur - SE 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nízká kvalita 6 9,4 12,8 12,8 

Spíše nízká kvalita 10 15,6 21,3 34,0 

Průměrná kvalita 22 34,4 46,8 80,9 

Spíše vyšší kvalita 6 9,4 12,8 93,6 

Vysoká kvalita 3 4,7 6,4 100,0 

Total 47 73,4 100,0  

Missing Nemohu posoudit 17 26,6   

Total 64 100,0   
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Tab. 9. 40 Kvalita armatur - DK 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nízká kvalita 5 7,8 10,4 10,4 

Spíše nízká kvalita 13 20,3 27,1 37,5 

Průměrná kvalita 21 32,8 43,8 81,3 

Spíše vyšší kvalita 7 10,9 14,6 95,8 

Vysoká kvalita 2 3,1 4,2 100,0 

Total 48 75,0 100,0  

Missing Nemohu posoudit 16 25,0   

Total 64 100,0   

 

Tab. 9. 41 Jaká je pravděpodobnost, že byste se společností ARMATURY Group navázali v budoucnosti 
(další) spolupráci? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 1,6 1,6 1,6 

4 1 1,6 1,6 3,1 

5 5 7,8 7,8 10,9 

6 2 3,1 3,1 14,1 

7 8 12,5 12,5 26,6 

8 10 15,6 15,6 42,2 

9 10 15,6 15,6 57,8 

nejvyšší pravděpodobnost 27 42,2 42,2 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

Tab. 9. 42 Naplnila spolupráce s ARMATURY Group Vaše očekávání? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ano 17 44,7 44,7 44,7 

Spíše ano 21 55,3 55,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Tab. 9. 43 Image ARMATURY Group na trhu. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 22 57,9 57,9 57,9 

Spíše spokojen 16 42,1 42,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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Tab. 9. 44 Produktové katalogy pro Armatury pro klasickou a jadernou energetiku 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 19 50,0 50,0 50,0 

Spíše spokojen 15 39,5 39,5 89,5 

Spíše nespokojen 4 10,5 10,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Tab. 9. 45 Přístup obchodních prodejců ke svým zákazníkům. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 29 76,3 76,3 76,3 

Spíše spokojen 5 13,2 13,2 89,5 

Spíše nespokojen 4 10,5 10,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Tab. 9. 46 Nabídka ucelené produktové řady vysokotlakých armatur. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 16 42,1 42,1 42,1 

Spíše spokojen 22 57,9 57,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Tab. 9. 47 Odborné znalosti prodejců v oblasti energetického průmyslu. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 10 26,3 26,3 26,3 

Spíše spokojen 28 73,7 73,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Tab. 9. 48 Rychlost zpracování prodejní nabídky.  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 23 60,5 60,5 60,5 

Spíše spokojen 7 18,4 18,4 78,9 

Spíše nespokojen 8 21,1 21,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  



45 
 

 

Tab. 9. 49 Cenová úroveň. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 1 2,6 2,6 2,6 

Spíše spokojen 31 81,6 81,6 84,2 

Spíše nespokojen 6 15,8 15,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 

Tab. 9. 50 Plnění termínů dodávky. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 13 34,2 34,2 34,2 

Spíše spokojen 17 44,7 44,7 78,9 

Spíše nespokojen 8 21,1 21,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 

Tab. 9. 51 Úroveň poskytovaného záručního a pozáručního servisu. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 3 7,9 7,9 7,9 

Spíše spokojen 34 89,5 89,5 97,4 

Spíše nespokojen 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

 

 

Tab. 9. 52 Péče společnosti ARMATURY Group o své zákazníky. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 20 52,6 52,6 52,6 

Spíše spokojen 18 47,4 47,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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Tab. 9. 53 Sidlo společnosti 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Česká republika 3 4,7 4,7 4,7 

Slovensko 3 4,7 4,7 9,4 

Polsko 7 10,9 10,9 20,3 

Rusko 32 50,0 50,0 70,3 

Finsko 3 4,7 4,7 75,0 

Švédsko 8 12,5 12,5 87,5 

Dánsko 8 12,5 12,5 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 54 Kulturní zóna 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Střední Evropa 13 20,3 20,3 20,3 

Skandinávské země 19 29,7 29,7 50,0 

Rusko 32 50,0 50,0 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tab. 9. 55 Nově vzniklé shluky 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid CZ+SK 6 9,4 9,4 9,4 

PL 7 10,9 10,9 20,3 

SE+DK 16 25,0 25,0 45,3 

FI 3 4,7 4,7 50,0 

RU 32 50,0 50,0 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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Příloha č. 10: Průměrná hodnocení důležitosti – Descriptive Statistis 

Tab. 10. 1 Descriptive Statistics – Průměrná hodnocení důležitosti 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Země původu zboží hraje 
roli ve výběru dodavatele. 

64 1 3 1,95 ,517 

Při nákupu je pro mne 
důležitá image dodavatele.  

60 1 3 1,60 ,558 

Během obchodního jednání 
by se měl dodavatel 
přizpůsobit našim 
kulturním zvyklostem. 

63 1 4 2,25 ,933 

Dodavatel by měl 
poskytnout nabídku 
ucelené produktové řady. 

64 1 3 1,70 ,609 

Dodavatel by měl mít 
polotovary skladem. 

64 1 3 1,63 ,577 

Dodavatel by měl 
poskytnout možnost 
vysledování zakázky až do 
komponentů. 

64 1 3 1,64 ,784 

Při výběru dodavatele cena 
není prvořadá. Důležitější 
je technické řešení, kvalita 
a spolehlivost. 

64 1 4 2,06 ,732 

Nejnižší možná nákupní 
cena je pro nás zásadní. 

63 1 4 2,38 ,633 

Dodavatel musí nabídnout 
konkurenceschopnou cenu. 

64 1 2 1,22 ,417 

Dodavatel by měl 
garantovat rychlý a kvalitní 
pozáruční servis. 

64 1 2 1,33 ,473 

Dodavatel by měl projevit 
zájem a péči i po dodávce. 

64 1 2 1,56 ,500 

Přeji si, aby mi dodavatel 
pravidelně zasílal 
newslettery, novinky a 
informace, co je nového. 

63 1 4 2,00 ,762 

Navštěvuji webové stránky 
svých dodavatelů. 

63 1 3 1,78 ,706 
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Tab. 10. 2 Descriptive Statistics – Průměrná hodnocení důležitosti 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Rozsáhlé reference na 
nabízený produkt. 

64 1 2 1,63 ,488 

Dobré jméno 
dodavatele na trhu. 

64 1 3 1,48 ,591 

Poskytnutí podrobně 
zpracovaného 
produktového katalogu. 

64 1 3 1,38 ,604 

Lokální dostupnost 
dodavatele. 

64 1 4 2,41 ,868 

Dodržování etického 
kodexu. 

64 1 3 2,05 ,700 

Účast dodavatelů na 
veletrzích a výstavách 

64 1 4 2,52 ,926 

Odborné znalosti 
obchodních prodejců v 
oblasti klasické a 
jaderné energetiky.  

64 1 4 1,78 ,917 

Rychlost a zpracování 
prodejní nabídky. 

64 1 2 1,05 ,213 

Osobní vztah s 
prodejcem. 

64 1 4 1,50 ,642 

Dlouhodobá spolupráce 
s dodavatelem. 

64 1 2 1,38 ,488 

Hodnocení cenové 
nabídky ARMATURY 
Group ve srovnání s 
ostatními dodavateli: 

64 2 5 3,61 ,828 
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Tab. 10. 3 Descriptive Statistics - Průměrná hodnocení kvality 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Kvalita armatur - ČR 62 1 5 2,90 1,238 

Kvalita armatur - SR 54 2 5 2,81 ,803 

Kvalita armatur - PL 62 1 5 3,29 ,797 

Kvalita armatur RU 51 1 9 3,02 1,378 

Kvalita armatur - FI 48 1 5 3,33 1,078 

Kvalita armatur - SE 47 1 5 2,79 1,041 

Kvalita armatur - DK 48 1 5 2,75 ,978 

 

 

 

 

 

Tab. 10. 4 Descriptive Statistics – průměrná hodnocení spokojenosti 

nový kulturní segment N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CZ+SK Image ARMATURY Group 
na trhu. 

6 1 2 1,67 ,516 

Produktové katalogy pro 
Armatury pro klasickou a 
jadernou energetiku 

6 1 2 1,50 ,548 

Přístup obchodních prodejců 
ke svým zákazníkům. 

6 1 2 1,23 ,516 

Nabídka ucelené produktové 
řady vysokotlakých armatur. 

6 1 2 1,57 ,516 

Odborné znalosti prodejců v 
oblasti energetického 
průmyslu. 

6 1 2 1,33 ,516 

Rychlost zpracování 
prodejní nabídky.  

6 1 2 1,45 ,548 

Cenová úroveň. 6 1 3 2,00 ,632 

Plnění termínů dodávky. 6 1 2 1,50 ,548 

Úroveň poskytovaného 
záručního a pozáručního 
servisu. 

6 1 3 1,67 ,816 

Péče společnosti 
ARMATURY Group o své 
zákazníky. 

6 1 2 1,33 ,516 

Naplnila spolupráce s 
ARMATURY Group Vaše 
očekávání? 

6 1 2 1,83 ,408 

Valid N (listwise) 6     
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nový kulturní segment N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Rusko Image ARMATURY Group 
na trhu. 

32 1 2 1,38 ,492 

Produktové katalogy pro 
Armatury pro klasickou a 
jadernou energetiku 

32 1 3 1,62 ,707 

Přístup obchodních prodejců 
ke svým zákazníkům. 

32 1 3 1,34 ,701 

Nabídka ucelené produktové 
řady vysokotlakých armatur. 

32 1 2 1,56 ,504 

Odborné znalosti prodejců v 
oblasti energetického 
průmyslu. 

32 1 2 1,81 ,397 

Rychlost zpracování 
prodejní nabídky.  

32 1 3 1,62 ,871 

Cenová úroveň. 32 2 3 2,16 ,369 

Plnění termínů dodávky. 32 1 3 1,94 ,759 

Úroveň poskytovaného 
záručního a pozáručního 
servisu. 

32 2 2 2,00 ,000 

Péče společnosti 
ARMATURY Group o své 
zákazníky. 

32 1 2 1,50 ,508 

Naplnila spolupráce s 
ARMATURY Group Vaše 
očekávání? 

32 1 2 1,50 ,508 

Valid N (listwise) 32     
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Příloha č. 11: Kontingenční tabulky – třídění 2. stupně podle kulturních zón 

Tab. 11. 1 Crosstabulation – Země původu 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Země původu zboží hraje roli 
ve výběru dodavatele. 

Určitě ano 38,5% 5,3% 12,5% 15,6% 

Spíše ano 46,2% 89,5% 75,0% 73,4% 

Spíše ne 15,4% 5,3% 12,5% 10,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 11. 2 Crosstabulation – Image dodavatele 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Při nákupu je pro mne 
důležitá image dodavatele.  

Určitě ano 38,5% 47,4% 42,9% 43,3% 

Spíše ano 53,8% 47,4% 57,1% 53,3% 

Spíše ne 7,7% 5,3%  3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 11. 3 Crosstabulation – Přizpůsobení kulturním zvyklostem 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Během obchodního jednání 
by se měl dodavatel 
přizpůsobit našim kulturním 
zvyklostem. 

Určitě ano 33,3% 26,3% 12,5% 20,6% 

Spíše ano 41,7% 63,2% 37,5% 46,0% 

Spíše ne 25,0% 10,5% 25,0% 20,6% 

Určitě ne   25,0% 12,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 11. 4 Crosstabulation – Nabídka ucelené řady 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Dodavatel by měl poskytnout 
nabídku ucelené produktové 
řady. 

Určitě ano 23,1% 26,3% 50,0% 37,5% 

Spíše ano 76,9% 47,4% 50,0% 54,7% 

Spíše ne  26,3%  7,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 11. 5 Crosstabulation – Polotovary skladem 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Dodavatel by měl mít 
polotovary skladem. 

Určitě ano 30,8% 57,9% 37,5% 42,2% 

Spíše ano 53,8% 36,8% 62,5% 53,1% 

Spíše ne 15,4% 5,3%  4,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 11. 6 Crosstabulation - Traceability 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Dodavatel by měl poskytnout 
možnost vysledování zakázky 
až do komponentů. 

Určitě ano 61,5% 100,0% 25,0% 54,7% 

Spíše ano 38,5%  37,5% 26,6% 

Spíše ne   37,5% 18,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 11. 7 Crosstabulation – Cena není prvořadá 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Při výběru dodavatele cena 
není prvořadá. Důležitější je 
technické řešení, kvalita a 
spolehlivost. 

Určitě ano 7,7% 26,3% 25,0% 21,9% 

Spíše ano 46,2% 36,8% 62,5% 51,6% 

Spíše ne 46,2% 31,6% 12,5% 25,0% 

Určitě ne  5,3%  1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 11. 8 Crosstabulation – Zásadní nejnižší nákupní cena na trhu 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Nejnižší možná nákupní cena 
je pro nás zásadní. 

Určitě ano 16,7% 10,5%  6,3% 

Spíše ano 41,7% 78,9% 37,5% 50,8% 

Spíše ne 33,3% 10,5% 62,5% 41,3% 

Určitě ne 8,3%   1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 11. 9 Crosstabulation – Konkurenceschopná cena 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Dodavatel musí nabídnout 
konkurenceschopnou cenu. 

Určitě ano 69,2% 89,5% 75,0% 78,1% 

Spíše ano 30,8% 10,5% 25,0% 21,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 11. 10 Crosstabulation – Pozáruční servis 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Dodavatel by měl garantovat 
rychlý a kvalitní pozáruční 
servis. 

Určitě ano 69,2% 73,7% 62,5% 67,2% 

Spíše ano 30,8% 26,3% 37,5% 32,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 11. 11 Crosstabulation – Zájem a péče po dodávce 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Dodavatel by měl projevit 
zájem a péči i po dodávce. 

Určitě ano 61,5% 42,1% 37,5% 43,8% 

Spíše ano 38,5% 57,9% 62,5% 56,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 11. 12 Crosstabulation – Zasílání newsletterů 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Přeji si, aby mi dodavatel 
pravidelně zasílal newslettery, 
novinky a informace, co je 
nového. 

Určitě ano  26,3% 37,5% 27,0% 

Spíše ano 50,0% 63,2% 37,5% 47,6% 

Spíše ne 41,7% 10,5% 25,0% 23,8% 

Určitě ne 8,3%   1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 11. 13 Crosstabulation – Návštěvnost webových stránek dodavatelů 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Navštěvuji webové stránky 
svých dodavatelů. 

Určitě ano 8,3% 100,0% 12,5% 38,1% 

Spíše ano 41,7%  75,0% 46,0% 

Spíše ne 50,0%  12,5% 15,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 11. 14 Crosstabulation – Rozsáhlé reference na nabízený produkt 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Rozsáhlé reference na 
nabízený produkt. 

Důležité 30,8% 63,2% 25,0% 37,5% 

Spíše důležité 69,2% 36,8% 75,0% 62,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 11. 15 Crosstabulation – dobré jméno na trhu 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Dobré jméno dodavatele 
na trhu. 

Důležité 61,5% 42,1% 62,5% 56,3% 

Spíše důležité 30,8% 47,4% 37,5% 39,1% 

Spíše nedůležité 7,7% 10,5%  4,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 11. 16 Crosstabulation – Produktový katalog 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Poskytnutí podrobně 
zpracovaného 
produktového 
katalogu. 

Důležité 23,1% 68,4% 87,5% 68,8% 

Spíše důležité 46,2% 31,6% 12,5% 25,0% 

Spíše nedůležité 30,8%   6,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 11. 17 Crosstabulation – Lokální dostupnost 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Lokální dostupnost dodavatele. Důležité 15,4% 5,3% 25,0% 17,2% 

Spíše důležité 30,8% 47,4% 25,0% 32,8% 

Spíše nedůležité 46,2% 47,4% 37,5% 42,2% 

Nedůležité 7,7%  12,5% 7,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 11. 18 Crosstabulation – Dodržování etického kodexu 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Dodržování etického kodexu. Důležité 15,4%  37,5% 21,9% 

Spíše důležité 61,5% 47,4% 50,0% 51,6% 

Spíše nedůležité 23,1% 52,6% 12,5% 26,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 11. 19 Crosstabulation – Účast na veletrzích a výstavách 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Účast dodavatelů na veletrzích 
a výstavách 

Důležité 7,7%  25,0% 14,1% 

Spíše důležité 15,4% 68,4% 25,0% 35,9% 

Spíše nedůležité 61,5% 31,6% 25,0% 34,4% 

Nedůležité 15,4%  25,0% 15,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 11. 20 Crosstabulation – Odborné znalosti prodejců 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Odborné znalosti obchodních 
prodejců v oblasti klasické a 
jaderné energetiky.  

Důležité 46,2% 68,4% 37,5% 48,4% 

Spíše důležité 46,2% 31,6% 25,0% 31,3% 

Spíše nedůležité 7,7%  25,0% 14,1% 

Nedůležité   12,5% 6,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 11. 21 Crosstabulation – Rychlost zpracování prodejní nabídky 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Rychlost a zpracování prodejní 
nabídky. 

Důležité 76,9% 100,0% 100,0% 95,3% 

Spíše důležité 23,1%   4,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 11. 22 Crosstabulation – Osobní vztah s prodejcem 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Osobní vztah s prodejcem. Důležité 30,8% 63,2% 62,5% 56,3% 

Spíše důležité 46,2% 36,8% 37,5% 39,1% 

Spíše nedůležité 15,4%   3,1% 

Nedůležité 7,7%   1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 11. 23 Crosstabulation – Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem 

% within Kulturní zóna 

 

Kulturní zóna 

Total Střední Evropa 
Skandinávské 

země Rusko 

Dlouhodobá spolupráce s 
dodavatelem. 

Důležité 23,1% 89,5% 62,5% 62,5% 

Spíše důležité 76,9% 10,5% 37,5% 37,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Příloha č. 12: Analýza reziduí a Chi-Square test 

Tab. 12. 1 Analýza adjustovaných reziduí 

Analýza adjustovaných reziduí 

  
Kulturní zóna 

Střední Evropa Skandinávské země Rusko 

Země původu zboží hraje 
roli ve výběru dodavatele. 

Určitě ano 2,5 -1,5 -,7 

Spíše ano -2,5 1,9 ,3 

Spíše ne ,6 -,9 ,4 

Při nákupu je pro mne 
důležitá image dodavatele.  

Určitě ano -,4 ,4 -,1 

Spíše ano ,0 -,6 ,6 

Spíše ne 1,0 ,6 -1,3 

Během obchodního jednání 
by se měl dodavatel 
přizpůsobit našim kulturním 
zvyklostem. 

Určitě ano 1,2 ,7 -1,6 

Spíše ano -,3 1,8 -1,4 

Spíše ne ,4 -1,3 ,9 

Určitě ne -1,5 -2,0 3,0 

Dodavatel by měl 
poskytnout nabídku ucelené 
produktové řady. 

Určitě ano -1,2 -1,2 2,1 
Spíše ano 1,8 -,8 -,8 

Spíše ne -1,2 3,6 -2,3 

Dodavatel by měl mít 
polotovary skladem. 

Určitě ano -,9 1,7 -,8 

Spíše ano ,1 -1,7 1,5 

Spíše ne 2,0 ,1 -1,8 

Dodavatel by měl 
poskytnout možnost 
vysledování zakázky až do 
komponentů. 

Určitě ano ,6 4,7 -4,8 
Spíše ano 1,1 -3,1 2,0 
Spíše ne -1,9 -2,5 3,8 

Při výběru dodavatele cena 
není prvořadá. Důležitější je 
technické řešení, kvalita a 
spolehlivost. 

Určitě ano -1,4 ,6 ,6 

Spíše ano -,4 -1,5 1,8 

Spíše ne 2,0 ,8 -2,3 
Určitě ne -,5 1,6 -1,0 

Nejnižší možná nákupní 
cena je pro nás zásadní. 

Určitě ano 1,6 ,9 -2,1 
Spíše ano -,7 2,9 -2,1 
Spíše ne -,6 -3,3 3,5 
Určitě ne 2,1 -,7 -1,0 

Dodavatel musí nabídnout 
konkurenceschopnou cenu. 

Určitě ano -,9 1,4 -,6 

Spíše ano ,9 -1,4 ,6 

Dodavatel by měl garantovat 
rychlý a kvalitní pozáruční 
servis. 

Určitě ano 9 14 20 
Spíše ano 4 5 12 

Dodavatel by měl projevit 
zájem a péči i po dodávce. 

Určitě ano 1,4 -,2 -1,0 

Spíše ano -1,4 ,2 1,0 

Přeji si, aby mi dodavatel 
pravidelně zasílal 
newslettery, novinky a 
informace, co je nového. 

Určitě ano -2,3 -,1 1,9 

Spíše ano ,2 1,6 -1,6 

Spíše ne 1,6 -1,6 ,2 

Určitě ne 2,1 -,7 -1,0 

Navštěvuji webové stránky 
svých dodavatelů. 

Určitě ano -2,4 6,6 -4,3 
Spíše ano -,3 -4,8 4,7 
Spíše ne 3,6 -2,3 -,7 
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                         Tab. 12. 2 Chi-Square test 

Důležítost x Kulturní zóna 

Chi-Square Tests Symmetric Measures 

  
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

  
Value Approx. Sig. 

Země původu zboží hraje 
roli ve výběru dodavatele x 
kulturní zóna 

Pearson 
Chi-Square 

8,704 4 ,069 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,261 ,069 

Při nákupu je pro mne 
důležitá image dodavatele x 
kulturní zóna 

Pearson 
Chi-Square 

2,234 4 ,693 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,136 ,693 

Během obchodního jednání 
by se měl dodavatel 
přizpůsobit našim 
kulturním zvyklostem x 
kulturní zóna 

Pearson 
Chi-Square 

13,125 6 ,041 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,323 ,041 

Dodavatel by měl 
poskytnout nabídku 
ucelené produktové řady x 
kulturní zóna 

Pearson 
Chi-Square 

16,02 4 ,003 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,354 ,003 

Dodavatel by měl mít 
polotovary skladem x 
kulturní zóna 

Pearson 
Chi-Square 

7,845 4 ,097 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,248 ,097 

Dodavatel by měl 
poskytnout traceability x 
kulturní zóna 

Pearson 
Chi-Square 

31,583 4 ,000 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,497 ,000 

Při výběru dodavatele cena 
není prvořadá. Důležitější 
je technické řešení, kvalita 
a spolehlivost x kulturní 
zóna 

Pearson 
Chi-Square 

10,148 6 ,119 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,282 ,119 

Nejnižší možná nákupní 
cena je pro nás zásadní x 
kulturní zóna 

Pearson 
Chi-Square 

21,12 6 ,002 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,409 ,002 

Dodavatel musí nabídnout 
konkurenceschopnou cenu 
x kulturní zóna 

Pearson 
Chi-Square 

2,216 2 ,330 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,186 ,330 

Dodavatel by měl 
garantovat rychlý a kvalitní 
pozáruční servis x kulturní 
zóna 

Pearson 
Chi-Square 

0,707 2 ,702 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,105 ,702 

Dodavatel by měl projevit 
zájem a péči i po dodávce x 
kulturní zóna 

Pearson 
Chi-Square 

2,2 2 ,333 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,185 ,333 

Přeji si, aby mi dodavatel 
pravidelně zasílal 
newslettery, novinky a 
informace, co je nového x 
kulturní zóna 

Pearson 
Chi-Square 

13,503 6 ,036 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,327 ,036 

Navštěvuji webové stránky 
svých dodavatelů x kulturní 
zóna 

Pearson 
Chi-Square 

54,08556 4 ,000 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's V ,655 ,000 
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Tab. 12. 3 Analýza adjustovaných reziduí 

Analýza adjustovaných reziduí 

  
Kulturní zóna 

Střední Evropa Skandinávské země Rusko 

Rozsáhlé reference na nabízený produkt. Důležité -,6 2,8 -2,1 

Spíše důležité ,6 -2,8 2,1 

Dobré jméno dodavatele na trhu. Důležité ,4 -1,5 1,0 

Spíše důležité -,7 ,9 -,3 

Spíše nedůležité ,6 1,4 -1,8 

Poskytnutí podrobně zpracovaného 
produktového katalogu. 

Důležité -4,0 ,0 3,2 

Spíše důležité 2,0 ,8 -2,3 

Spíše nedůležité 4,1 -1,3 -2,1 

Lokální dostupnost dodavatele. Důležité -,2 -1,6 1,7 

Spíše důležité -,2 1,6 -1,3 

Spíše nedůležité ,3 ,5 -,8 

Nedůležité ,0 -1,5 1,4 

Dodržování etického kodexu. Důležité -,6 -2,8 3,0 

Spíše důležité ,8 -,4 -,3 

Spíše nedůležité -,3 3,1 -2,5 

Účast dodavatelů na veletrzích a 
výstavách 

Důležité -,7 -2,1 2,5 

Spíše důležité -1,7 3,5 -1,8 

Spíše nedůležité 2,3 -,3 -1,6 

Nedůležité ,0 -2,2 2,1 

Odborné znalosti obchodních prodejců v 
oblasti klasické a jaderné energetiky.  

Důležité -,2 2,1 -1,8 

Spíše důležité 1,3 ,0 -1,1 

Spíše nedůležité -,7 -2,1 2,5 

Nedůležité -1,0 -1,3 2,1 

Rychlost a zpracování prodejní nabídky. Důležité -3,5 1,2 1,8 

Spíše důležité 3,5 -1,2 -1,8 

Osobní vztah s prodejcem. Důležité -2,1 ,7 1,0 

Spíše důležité ,6 -,2 -,3 

Spíše nedůležité 2,8 -,9 -1,4 

Nedůležité 2,0 -,7 -1,0 

Dlouhodobá spolupráce s dodavatelem. Důležité -3,3 2,9 ,0 

Spíše důležité 3,3 -2,9 ,0 
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                           Tab. 12. 4 Chi – Square test 

Důležítost x Kulturní zóna 

Chi-Square Tests Symmetric Measures 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

  
Value 

Approx. 
Sig. 

Rozsáhlé reference na nabízený 
produkt x Kulturní zóna 

Pearson Chi-
Square 

7,721a 2 ,021 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's 
V 

,347 ,021 

Dobré jméno dodavatele na trhu x 
Kulturní zóna 

Pearson Chi-
Square 

4,679a 4 ,322 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's 
V 

,191 ,322 

Poskytnutí podrobně zpracovaného 
produktového katalogu x Kulturní 
zóna 

Pearson Chi-
Square 

25,929a 4 ,000 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's 
V 

,450 ,000 

Lokální dostupnost dodavatele x 
Kulturní zóna 

Pearson Chi-
Square 

7,292a 6 ,295 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's 
V 

,239 ,295 

Dodržování etického kodexu x 
Kulturní zóna 

Pearson Chi-
Square 

15,612a 4 ,004 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's 
V 

,349 ,004 

Účast dodavatelů na veletrzích a 
výstavách x Kulturní zóna 

Pearson Chi-
Square 

22,362a 6 ,001 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's 
V 

,418 ,001 

Odborné znalosti obchodních 
prodejců v oblasti klasické a jaderné 
energetiky x Kulturní zóna 

Pearson Chi-
Square 

13,465 6 ,036 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's 
V 

,324 ,036 

Rychlost a zpracování prodejní 
nabídky x Kulturní zóna 

Pearson Chi-
Square 

12,348a 2 ,002 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's 
V 

,439 ,002 

Osobní vztah s prodejcem x Kulturní 
zóna 

Pearson Chi-
Square 

13,865 6 ,031 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's 
V 

,329 ,031 

Dlouhodobá spolupráce s 
dodavatelem x Kulturní zóna 

Pearson Chi-
Square 

14,519a 2 ,001 Nominal 
by 
Nominal 

Cramer's 
V 

,476 ,001 
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Příloha č. 13 Korelační matice 

Tab. 13. 1 střední Evropa 

Spearmanův koeficient 

Dodavatel by 
měl garantovat 
rychlý a kvalitní 
pozáruční servis. 

Dodavatel by 
měl projevit 
zájem a péči i 
po dodávce. 

Přeji si, aby mi 
dodavatel 
pravidelně zasílal 
newslettery, 
novinky a 
informace, co je 
nového. 

Účast 
dodavatelů na 
veletrzích a 
výstavách 

Odborné znalosti 
obchodních 
prodejců v 
oblasti klasické a 
jaderné 
energetiky.  

Osobní vztah s 
prodejcem. 

Rychlost a 
zpracování prodejní 
nabídky. 

Dlouhodobá 
spolupráce s 
dodavatelem. 

Dodavatel by měl garantovat 
rychlý a kvalitní pozáruční 
servis. 

Correlation 1,000 ,843
**

-,370 ,357 ,669* ,357 ,030 ,365 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,236 ,231 ,012 ,231 ,921 ,220 

N 13 13 12 13 13 13 13 13 

Dodavatel by měl projevit 
zájem a péči i po dodávce. 

Correlation  1,00 -,218 ,121 ,470 ,136 -,058 ,058 

Sig. (2-tailed)  . ,496 ,694 ,105 ,659 ,851 ,851 

N  13 12 13 13 13 13 13 

Přeji si, aby mi dodavatel 
pravidelně zasílal newslettery, 
novinky a informace, co je 
nového. 

Correlation   1,000 - -,411 -,258 -,217 -,651* 

Sig. (2-tailed   . ,422 ,184 ,419 ,498 ,022 

N   12 12 12 12 12 12 

Účast dodavatelů na veletrzích 
a výstavách 

Correlation    1,00 ,428 ,499 ,642* ,195 

Sig. (2-tailed)    . ,144 ,082 ,018 ,522 

N    13 13 13 13 13 

Odborné znalosti obchodních 
prodejců v oblasti klasické a 
jaderné energetiky.  

Correlation     1,000 ,294 ,597* ,244 

Sig. (2-tailed)     . ,329 ,031 ,421 

N     13 13 13 13 

Osobní vztah s prodejcem. Correlation      1,000 ,104 ,705** 

Sig. (2-tailed)      . ,734 ,007 

N      13 13 13 

Rychlost a zpracování prodejní 
nabídky. 

Correlation       1,000 -,133 

Sig. (2-tailed)       . ,664 

N       13 13 

Dlouhodobá spolupráce s 
dodavatelem. 

Correlation        1,000 

Sig. (2-tailed)        . 

N        13 

 
  



62 
 

Tab. 13. 2 Skandinávské země  

Spearmanův koeficient 

Dodavatel by 
měl garantovat 
rychlý a kvalitní 
pozáruční servis. 

Dodavatel by 
měl projevit 
zájem a péči i 
po dodávce. 

Přeji si, aby mi 
dodavatel 
pravidelně zasílal 
newslettery, 
novinky a 
informace, co je 
nového. 

Dobré jméno 
dodavatele na 
trhu. 

Rozsáhlé 
reference na 
nabízený 
produkt. 

Dodržování 
etického kodexu. 

Účast dodavatelů 
na veletrzích a 
výstavách 

Odborné znalosti 
obchodních 
prodejců v oblasti 
klasické a jaderné 
energetiky.  

Dodavatel by měl garantovat 
rychlý a kvalitní pozáruční 
servis. 

Correlation 1,000 ,268 ,549* -,663** -,209 ,328 ,108 -,149 

Sig. (2-tailed) . ,268 ,015 ,002 ,391 ,171 ,659 ,543 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

Dodavatel by měl projevit 
zájem a péči i po dodávce. 

Correlation  1,00 ,114 -,150 -,454 -,169 ,350 ,121 

Sig. (2-tailed)  . ,643 ,539 ,051 ,490 ,142 ,623 

N  19 19 19 19 19 19 19 

Přeji si, aby mi dodavatel 
pravidelně zasílal newslettery, 
novinky a informace, co je 
nového. 

Correlation   1,000 -,512* ,012 ,304 -,060 -,641** 

Sig. (2-tailed)   . ,025 ,962 ,206 ,806 ,003 

N   19 19 19 19 19 19 

Dobré jméno dodavatele na 
trhu. 

Correlation    1,000 ,088 -,266 ,274 ,274 

Sig. (2-tailed)    . ,720 ,272 ,256 ,256 

N    19 19 19 19 19 

Rozsáhlé reference na 
nabízený produkt. 

Correlation     1,000 -,150 -,049 -,049 

Sig. (2-tailed)     . ,541 ,841 ,841 

N     19 19 19 19 

Dodržování etického kodexu. Correlation      1,000 -,489* -,263 

Sig. (2-tailed)      . ,033 ,277 

N      19 19 19 
Účast dodavatelů na veletrzích 
a výstavách 

Correlation       1,000 ,513* 

Sig. (2-tailed)       . ,025 

N       19 19 

Odborné znalosti obchodních 
prodejců v oblasti klasické a 
jaderné energetiky.  

Correlation        1,000 

Sig. (2-tailed)        . 

N        19 
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Tab. 13. 3 Rusko  

Spearmanův koeficient 

Dodavatel by měl 
garantovat rychlý a 
kvalitní pozáruční 
servis. 

Dodavatel by 
měl projevit 
zájem a péči i 
po dodávce. 

Přeji si, aby mi 
dodavatel 
pravidelně zasílal 
newslettery, 
novinky a 
informace, co je 
nového. 

Dobré jméno 
dodavatele na 
trhu. 

Rozsáhlé 
reference na 
nabízený 
produkt. 

Dodržování 
etického 
kodexu. 

Účast 
dodavatelů na 
veletrzích a 
výstavách 

Osobní vztah s 
prodejcem. 

Dlouhodobá 
spolupráce s 
dodavatelem. 

Dodavatel by měl 
garantovat rychlý a 
kvalitní pozáruční servis. 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,600** ,775** ,467** ,447* ,370* ,346 ,467** ,467** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,007 ,010 ,037 ,052 ,007 ,007 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Dodavatel by měl 
projevit zájem a péči i 
po dodávce. 

Correlation 
Coefficient 

 1,000 ,537** ,067 ,149 ,185 ,115 ,600** ,600** 

Sig. (2-tailed)  . ,002 ,717 ,415 ,310 ,529 ,000 ,000 

N  32 32 32 32 32 32 32 32 

Přeji si, aby mi 
dodavatel pravidelně 
zasílal newslettery, 
novinky a informace, co 
je nového. 

Correlation 
Coefficient 

  1,000 ,775** ,667** ,469** ,336 ,775** ,775** 

Sig. (2-tailed)   . ,000 ,000 ,007 ,060 ,000 ,000 

N   32 32 32 32 32 32 32 

Dobré jméno dodavatele 
na trhu. 

Correlation 
Coefficient 

   1,000 ,447* ,679** ,115 ,467** ,467** 

Sig. (2-tailed)    . ,010 ,000 ,529 ,007 ,007 

N    32 32 32 32 32 32 

Rozsáhlé reference na 
nabízený produkt. 

Correlation 
Coefficient 

    1,000 ,207 ,000 ,447* ,447* 

Sig. (2-tailed)     . ,256 1,000 ,010 ,010 

N     32 32 32 32 32 

Dodržování etického 
kodexu. 

Correlation 
Coefficient 

     1,000 -,481** -,062 -,062 

Sig. (2-tailed)      . ,005 ,737 ,737 

N      32 32 32 32 

Účast dodavatelů na 
veletrzích a výstavách 

Correlation       1,000 ,577** ,577** 

Sig. (2-tailed)       . ,001 ,001 

Osobní vztah s 
prodejcem. 

Correlation        1,000 1,000** 

Sig. (2-tailed)        . . 

Dlouhodobá spolupráce 
s dodavatelem. 

Correlation 
Coefficient 

        1,000 

Sig. (2-tailed)         . 

N         32 
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Příloha č. 14: ANOVA – Kvalita armatur x kulturní zóna 

Test of Homogeneity of Variances 

  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Kvalita armatur - ČR ,456 4 57 ,768 

Kvalita armatur - SR 2,125 4 49 ,092 

Kvalita armatur - PL 2,226 4 57 ,077 

Kvalita armatur RU 2,112 4 45 ,095 

Kvalita armatur - FI ,235 3 44 ,872 

Kvalita armatur - SE ,639 3 44 ,594 

Kvalita armatur - DK 2,086 3 44 ,116 

Anova 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Kvalita armatur - ČR Between 7,084 4 1,771 1,169 ,334 

Within 86,335 57 1,515     

Total 93,419 61       

Kvalita armatur - SR Between 18,429 4 4,607 14,362 ,000 

Within 15,719 49 ,321     

Total 34,148 53       

Kvalita armatur - PL Between 2,272 4 ,568 ,887 ,478 

Within 36,502 57 ,640     

Total 38,774 61       

Kvalita armatur RU Between 35,615 4 8,904 17,507 ,000 

Within 22,885 45 ,509     

Total 58,500 49       

Kvalita armatur - FI Between 38,042 3 12,681 33,561 ,000 

Within 16,625 44 ,378     

Total 54,667 47       

Kvalita armatur - SE Between 26,448 3 8,816 13,746 ,000 

Within 28,219 44 ,641     

Total 54,667 47       

Kvalita armatur - DK Between 10,781 3 3,594 4,621 ,007 

Within 34,219 44 ,778     

Total 45,000 47       
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Příloha č. 15 : Jednovýběrové t- testy  

15. 1 Původ nabízeného produktu 

One-Sample Statistics 

  
Nově vzniklé 
shluky N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Země původu 
zboží hraje roli ve 
výběru dodavatele. 

CZ+SK 6 1,83 ,408 ,167 

PL 7 1,71 ,951 ,360 

SE+DK 16 2,00 ,365 ,091 

FI 3 2,00 ,000a ,000 

RU 32 2,00 ,508 ,090 

Dodavatel by měl 
poskytnout 
možnost 
vysledování 
zakázky až do 
komponentů. 

CZ+SK 6 1,50 ,548 ,224 

PL 7 1,29 ,488 ,184 

SE+DK 16 1,00 ,000a ,000 

FI 3 1,00 ,000a ,000 

RU 32 2,13 ,793 ,140 

Rozsáhlé reference 
na nabízený 
produkt. 

CZ+SK 6 1,50 ,548 ,224 

PL 7 1,86 ,378 ,143 

SE+DK 16 1,44 ,512 ,128 

FI 3 1,00 ,000a ,000 

RU 32 1,75 ,440 ,078 

 

 

One-Sample Test 

  

Nově vzniklé 
shluky 

Test Value = 2.5                                      

  

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

  Lower Upper 

Země původu 
zboží hraje roli 
ve výběru 
dodavatele. 

CZ+SK -4,000 5 ,010 -,667 -1,10 -,24 

PL -2,185 6 ,072 -,786 -1,67 ,09 

SE+DK -5,477 15 ,000 -,500 -,69 -,31 

RU -5,568 31 ,000 -,500 -,68 -,32 

Dodavatel by 
měl poskytnout 
možnost 
vysledování 

CZ+SK -4,472 5 ,007 -1,000 -1,57 -,43 

PL -6,584 6 ,001 -1,214 -1,67 -,76 

RU -2,675 31 ,012 -,375 -,66 -,09 

Rozsáhlé 
reference na 
nabízený 
produkt. 

CZ+SK -4,472 5 ,007 -1,000 -1,57 -,43 

PL -4,500 6 ,004 -,643 -,99 -,29 

SE+DK -8,295 15 ,000 -1,063 -1,34 -,79 

RU -9,644 31 ,000 -,750 -,91 -,59 
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15. 2 Přidaná hodnota pro zákazníka 

One-Sample Statistics 

  Nově vzniklé 
shluky N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Dodavatel by 
měl poskytnout 
nabídku ucelené 
produktové 
řady. 

CZ+SK 6 1,83 ,408 ,167 

PL 7 1,71 ,488 ,184 

SE+DK 16 1,81 ,655 ,164 

FI 3 3,00 ,000a ,000 

RU 32 1,50 ,508 ,090 

Dodavatel by 
měl mít 
polotovary 
skladem. 

CZ+SK 6 2,00 ,632 ,258 

PL 7 1,71 ,756 ,286 

SE+DK 16 1,56 ,629 ,157 

FI 3 1,00 ,000a ,000 

RU 32 1,63 ,492 ,087 

Dodavatel by 
měl garantovat 
rychlý a kvalitní 
pozáruční 
servis. 

CZ+SK 6 1,17 ,408 ,167 

PL 7 1,43 ,535 ,202 

SE+DK 16 1,31 ,479 ,120 

FI 3 1,00 ,000a ,000 

RU 32 1,38 ,492 ,087 

 

 

One-Sample Test 

  

Nově vzniklé 
shluky 

Test Value = 2.5                                      

  

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Dodavatel by 
měl poskytnout 
nabídku ucelené 
produktové 
řady. 

CZ+SK -4,000 5 ,010 -,667 -1,10 -,24 

PL -4,260 6 ,005 -,786 -1,24 -,33 

SE+DK -4,198 15 ,001 -,688 -1,04 -,34 

RU -11,136 31 ,000 -1,000 -1,18 -,82 

Dodavatel by 
měl mít 
polotovary 
skladem. 

CZ+SK -1,936 5 ,111 -,500 -1,16 ,16 

PL -2,750 6 ,033 -,786 -1,48 -,09 

SE+DK -5,960 15 ,000 -,938 -1,27 -,60 

RU -10,063 31 ,000 -,875 -1,05 -,70 

Dodavatel by 
měl garantovat 
rychlý a kvalitní 
pozáruční 
servis. 

CZ+SK -8,000 5 ,000 -1,333 -1,76 -,90 

PL -5,303 6 ,002 -1,071 -1,57 -,58 

SE+DK -9,922 15 ,000 -1,188 -1,44 -,93 

RU -12,938 31 ,000 -1,125 -1,30 -,95 
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15. 3 Image a pověst dodavatele na trhu 

One-Sample Statistics 

  Nově vzniklé 
shluky N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Při nákupu je 
pro mne důležitá 
image 
dodavatele.  

CZ+SK 6 1,83 ,753 ,307 

PL 7 1,57 ,535 ,202 

SE+DK 16 1,56 ,629 ,157 

FI 3 1,67 ,577 ,333 

RU 28 1,57 ,504 ,095 

Dobré jméno 
dodavatele na 
trhu. 

CZ+SK 6 1,17 ,408 ,167 

PL 7 1,71 ,756 ,286 

SE+DK 16 1,50 ,516 ,129 

FI 3 2,67 ,577 ,333 

RU 32 1,38 ,492 ,087 

 

 

One-Sample Test 

  

Nově vzniklé 
shluky 

Test Value = 2.5                                      

  

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Při nákupu je 
pro mne důležitá 
image 
dodavatele.  

CZ+SK -2,169 5 ,082 -,667 -1,46 ,12 

PL -4,596 6 ,004 -,929 -1,42 -,43 

SE+DK -5,960 15 ,000 -,938 -1,27 -,60 

FI -2,500 2 ,130 -,833 -2,27 ,60 

RU -9,750 27 ,000 -,929 -1,12 -,73 

Dobré jméno 
dodavatele na 
trhu. 

CZ+SK -8,000 5 ,000 -1,333 -1,76 -,90 

PL -2,750 6 ,033 -,786 -1,48 -,09 

SE+DK -7,746 15 ,000 -1,000 -1,28 -,72 

FI ,500 2 ,667 ,167 -1,27 1,60 

RU -12,938 31 ,000 -1,125 -1,30 -,95 
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15. 4 Vnímání cenové nabídky 

One-Sample Statistics 

  Nově vzniklé 
shluky N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Při výběru dodavatele 
cena není prvořadá. 
Důležitější je 
technické řešení, 
kvalita a spolehlivost. 

CZ+SK 6 2,17 ,408 ,167 

PL 7 2,57 ,787 ,297 

SE+DK 16 2,38 ,806 ,202 

FI 3 1,00 ,000a ,000 

RU 32 1,88 ,609 ,108 

Nejnižší možná 
nákupní cena je pro 
nás zásadní. 

CZ+SK 6 2,83 ,983 ,401 

PL 6 1,83 ,408 ,167 

SE+DK 16 1,94 ,443 ,111 

FI 3 2,33 ,577 ,333 

RU 32 2,63 ,492 ,087 

Dodavatel musí 
nabídnout 
konkurenceschopnou 
cenu. 

CZ+SK 6 1,50 ,548 ,224 

PL 7 1,14 ,378 ,143 

SE+DK 16 1,00 ,000a ,000 

FI 3 1,67 ,577 ,333 

RU 32 1,25 ,440 ,078 

 

 

One-Sample Test 

  

Nově vzniklé 
shluky 

Test Value = 2.5                                      

  

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Při výběru dodavatele 
cena není prvořadá. 
Důležitější je 
technické řešení, 
kvalita a spolehlivost. 

CZ+SK -2,000 5 ,102 -,333 -,76 ,10 

PL ,240 6 ,818 ,071 -,66 ,80 

SE+DK -,620 15 ,544 -,125 -,55 ,30 

RU -5,805 31 ,000 -,625 -,84 -,41 

Nejnižší možná 
nákupní cena je pro 
nás zásadní. 

CZ+SK ,830 5 ,444 ,333 -,70 1,37 

PL -4,000 5 ,010 -,667 -1,10 -,24 

SE+DK -5,084 15 ,000 -,563 -,80 -,33 

FI -,500 2 ,667 -,167 -1,60 1,27 

RU 1,438 31 ,161 ,125 -,05 ,30 

Dodavatel musí 
nabídnout 
konkurenceschopnou 
cenu. 

CZ+SK -4,472 5 ,007 -1,000 -1,57 -,43 

PL -9,500 6 ,000 -1,357 -1,71 -1,01 

FI -2,500 2 ,130 -,833 -2,27 ,60 

RU -16,073 31 ,000 -1,250 -1,41 -1,09 
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15. 5 Způsob komunikace dodavatele 

One-Sample Statistics 

 Nově vzniklé shluky N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Účast dodavatelů na 
veletrzích a výstavách 

CZ+SK 6 2,83 ,753 ,307 

PL 7 2,86 ,900 ,340 

SE+DK 16 2,19 ,403 ,101 

FI 3 3,00 ,000a ,000 

RU 32 2,50 1,136 ,201 

Přeji si, aby mi dodavatel 
pravidelně zasílal newslettery, 
novinky a informace, co je 
nového. 

CZ+SK 6 2,50 ,837 ,342 

PL 6 2,67 ,516 ,211 

SE+DK 16 2,00 ,516 ,129 

FI 3 1,00 ,000a ,000 

RU 32 1,88 ,793 ,140 

Navštěvuji webové stránky 
svých dodavatelů. 

CZ+SK 6 2,50 ,548 ,224 

PL 6 2,33 ,816 ,333 

SE+DK 16 1,00 ,000a ,000 

FI 3 1,00 ,000a ,000 

RU 32 2,00 ,508 ,090 

 

One-Sample Test 

 

Nově vzniklé 
shluky 

Test Value = 2.5                                      

 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

Účast dodavatelů 
na veletrzích a 
výstavách 

CZ+SK 1,085 5 ,328 ,333 -,46 1,12 

PL 1,050 6 ,334 ,357 -,47 1,19 

SE+DK -3,101 15 ,007 -,313 -,53 -,10 

RU ,000 31 1,000 ,000 -,41 ,41 

Přeji si, aby mi 
dodavatel 
pravidelně zasílal 
newslettery, 
novinky a 
informace, co je 
nového. 

CZ+SK ,000 5 1,000 ,000 -,88 ,88 

PL ,791 5 ,465 ,167 -,38 ,71 

SE+DK -3,873 15 ,002 -,500 -,78 -,22 

RU -4,458 31 ,000 -,625 -,91 -,34 

Navštěvuji webové 
stránky svých 
dodavatelů. 

CZ+SK ,000 5 1,000 ,000 -,57 ,57 

PL 
RU 

-,500 
-5,568 

5 
31 

,638 
,000 

-,167 
-,500 

-1,02 
-,68 

,69 
-,32 
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15. 6 Obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem 

One-Sample Statistics 

 Nově vzniklé shluky N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Odborné znalosti obchodních 
prodejců v oblasti klasické a 
jaderné energetiky.  

CZ+SK 6 1,33 ,516 ,211 

PL 7 1,86 ,690 ,261 

SE+DK 16 1,19 ,403 ,101 

FI 3 2,00 ,000a ,000 

RU 32 2,13 1,070 ,189 

Rychlost a zpracování prodejní 
nabídky. 

CZ+SK 6 1,17 ,408 ,167 

PL 7 1,29 ,488 ,184 

SE+DK 16 1,00 ,000a ,000 

FI 3 1,00 ,000a ,000 

RU 32 1,00 ,000a ,000 

Osobní vztah s prodejcem. CZ+SK 6 1,50 ,548 ,224 

PL 7 2,43 ,976 ,369 

SE+DK 16 1,25 ,447 ,112 

FI 3 2,00 ,000a ,000 

RU 32 1,38 ,492 ,087 

Dlouhodobá spolupráce s 
dodavatelem. 

CZ+SK 6 1,67 ,516 ,211 

PL 7 1,86 ,378 ,143 

SE+DK 16 1,13 ,342 ,085 

FI 3 1,00 ,000a ,000 

RU 32 1,38 ,492 ,087 

Dodavatel by měl projevit 
zájem a péči i po dodávce. 

CZ+SK 6 1,33 ,516 ,211 

PL 7 1,43 ,535 ,202 

SE+DK 16 1,50 ,516 ,129 

FI 3 2,00 ,000a ,000 

RU 32 1,63 ,492 ,087 

Během obchodního jednání by 
se měl dodavatel přizpůsobit 
našim kulturním zvyklostem. 

CZ+SK 6 1,83 ,753 ,307 

PL 6 2,00 ,894 ,365 

SE+DK 16 2,00 ,516 ,129 

FI 3 1,00 ,000a ,000 

RU 32 2,63 1,008 ,178 

Dodržování etického kodexu. CZ+SK 6 1,83 ,753 ,307 

PL 7 2,29 ,488 ,184 

SE+DK 16 2,63 ,500 ,125 

FI 3 2,00 ,000a ,000 

RU 32 1,75 ,672 ,119 
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One-Sample Test 

 

Nově vzniklé 
shluky 

Test Value = 2.5                                      

 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 Lower Upper 

Odborné znalosti 
obchodních prodejců v 
oblasti klasické a 
jaderné energetiky.  

CZ+SK -5,534 5 ,003 -1,167 -1,71 -,62 

PL -2,465 6 ,049 -,643 -1,28 ,00 

SE+DK -13,024 15 ,000 -1,313 -1,53 -1,10 

RU -1,982 31 ,056 -,375 -,76 ,01 

Rychlost a zpracování 
prodejní nabídky. 

CZ+SK -8,000 5 ,000 -1,333 -1,76 -,90 

PL -6,584 6 ,001 -1,214 -1,67 -,76 

Osobní vztah s 
prodejcem. 

CZ+SK -4,472 5 ,007 -1,000 -1,57 -,43 

PL -,194 6 ,853 -,071 -,97 ,83 

SE+DK -11,180 15 ,000 -1,250 -1,49 -1,01 

RU -12,938 31 ,000 -1,125 -1,30 -,95 

Dlouhodobá 
spolupráce s 
dodavatelem. 

CZ+SK -3,953 5 ,011 -,833 -1,38 -,29 

PL -4,500 6 ,004 -,643 -,99 -,29 

SE+DK -16,102 15 ,000 -1,375 -1,56 -1,19 

RU -12,938 31 ,000 -1,125 -1,30 -,95 

Dodavatel by měl 
projevit zájem a péči i 
po dodávce. 

CZ+SK -5,534 5 ,003 -1,167 -1,71 -,62 

PL -5,303 6 ,002 -1,071 -1,57 -,58 

SE+DK -7,746 15 ,000 -1,000 -1,28 -,72 

RU -10,063 31 ,000 -,875 -1,05 -,70 

Během obchodního 
jednání by se měl 
dodavatel přizpůsobit 
našim kulturním 
zvyklostem. 

CZ+SK -2,169 5 ,082 -,667 -1,46 ,12 

PL -1,369 5 ,229 -,500 -1,44 ,44 

SE+DK -3,873 15 ,002 -,500 -,78 -,22 

RU ,701 31 ,488 ,125 -,24 ,49 

Dodržování etického 
kodexu. 

CZ+SK -2,169 5 ,082 -,667 -1,46 ,12 

PL -1,162 6 ,289 -,214 -,67 ,24 

SE+DK 1,000 15 ,333 ,125 -,14 ,39 

RU -6,313 31 ,000 -,750 -,99 -,51 
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Příloha č. 16: T test dvou nezávislých skupin 

Tab. 16. 1 Independent Samples Test – Skandinávie x střední Evropa 

Skandinávské země 

 x  

střední Evropa  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Při nákupu je pro 
mne důležitá image 
dodavatele.  

Equal variances 
assumed 

,029 ,865 ,511 30 ,613 ,113 ,222 -,340 ,567 

Equal variances 
not assumed     

,507 25,272 ,616 ,113 ,224 -,347 ,573 

Během obchodního 
jednání by se měl 
dodavatel 
přizpůsobit našim 
kulturním 
zvyklostem. 

Equal variances 
assumed 

1,150 ,292 ,297 29 ,769 ,075 ,251 -,439 ,588 

Equal variances 
not assumed     

,279 18,936 ,783 ,075 ,267 -,485 ,634 

Dodavatel by měl 
poskytnout 
možnost 
vysledování 
zakázky až do 
komponentů. 

Equal variances 
assumed 

316,667 ,000 3,337 30 ,002 ,385 ,115 ,149 ,620 

Equal variances 
not assumed     

2,739 12,000 ,018 ,385 ,140 ,079 ,691 

Dodavatel by měl 
projevit zájem a 
péči i po dodávce. 

Equal variances 
assumed 

,166 ,686 -1,065 30 ,295 -,194 ,182 -,567 ,178 

Equal variances 
not assumed     

-1,065 25,973 ,296 -,194 ,182 -,569 ,181 

Přeji si, aby mi 
dodavatel 
pravidelně zasílal 
newslettery, 
novinky a 
informace, co je 
nového. 

Equal variances 
assumed 

1,154 ,291 3,200 29 ,003 ,741 ,232 ,268 1,215 

Equal variances 
not assumed 

    

3,123 21,681 ,005 ,741 ,237 ,249 1,234 

Navštěvuji webové 
stránky svých 
dodavatelů. 

Equal variances 
assumed 

87,094 ,000 9,331 29 ,000 1,417 ,152 1,106 1,727 

Equal variances 
not assumed 

    7,340 11,000 ,000 1,417 ,193 ,992 1,841 

Odborné znalosti 
obchodních 
prodejců v oblasti 
klasické a jaderné 
energetiky.  

Equal variances 
assumed 

2,972 ,095 1,505 30 ,143 ,300 ,199 -,107 ,706 

Equal variances 
not assumed     

1,419 20,615 ,171 ,300 ,211 -,140 ,739 

Rychlost a 
zpracování 
prodejní nabídky. 

Equal variances 
assumed 

43,622 ,000 2,312 30 ,028 ,231 ,100 ,027 ,435 

Equal variances 
not assumed     

1,897 12,000 ,082 ,231 ,122 -,034 ,496 
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Tab. 16. 2 Independent Samples Test – Rusko x střední Evropa 

 Rusko x střední 
Evropa 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Přeji si, aby mi 
dodavatel 
pravidelně zasílal 
newslettery, 
novinky a 
informace, co je 
nového. 

Equal 
variances 
assumed 

,297 ,588 2,744 42 ,009 ,708 ,258 ,187 1,229 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,969 23,365 ,007 ,708 ,239 ,215 1,201 

Navštěvuji 
webové stránky 
svých dodavatelů. 

Equal 
variances 
assumed 

5,960 ,019 2,220 42 ,032 ,417 ,188 ,038 ,796 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,957 16,013 ,068 ,417 ,213 -,035 ,868 

Odborné znalosti 
obchodních 
prodejců v oblasti 
klasické a jaderné 
energetiky.  

Equal 
variances 
assumed 

4,501 ,040 -1,595 43 ,118 -,510 ,319 -1,154 ,135 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-1,950 36,034 ,059 -,510 ,261 -1,040 ,021 

Rychlost a 
zpracování 
prodejní nabídky. 

Equal 
variances 
assumed 

74,884 ,000 3,029 43 ,004 ,231 ,076 ,077 ,384 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1,897 12,000 ,082 ,231 ,122 -,034 ,496 

Osobní vztah s 
prodejcem. 

Equal 
variances 
assumed 

1,541 ,221 2,979 43 ,005 ,625 ,210 ,202 1,048 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,335 14,917 ,034 ,625 ,268 ,054 1,196 

Dlouhodobá 
spolupráce s 
dodavatelem. 

Equal 
variances 
assumed 

4,518 ,039 2,510 43 ,016 ,394 ,157 ,077 ,711 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2,637 24,884 ,014 ,394 ,150 ,086 ,702 
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Tab. 16. 3 Independent Samples Test – Rusko x Skandinávie 

Rusko x Skandinávské 
země  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Během obchodního 
jednání by se měl 
dodavatel 
přizpůsobit našim 
kulturním 
zvyklostem. 

Equal 
variances 
assumed 

11,120 ,002 -3,068 49 ,004 -,783 ,255 -1,296 -,270 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-3,472 48,986 ,001 -,783 ,225 -1,236 -,330 

Dodavatel by měl 
poskytnout možnost 
vysledování 
zakázky až do 
komponentů. 

Equal 
variances 
assumed 

43,991 ,000 -6,157 49 ,000 -1,125 ,183 -1,492 -,758 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-8,024 31,000 ,000 -1,125 ,140 -1,411 -,839 

Při výběru 
dodavatele cena 
není prvořadá. 
Důležitější je 
technické řešení, 
kvalita a 
spolehlivost. 

Equal 
variances 
assumed 

4,906 ,031 1,340 49 ,186 ,283 ,211 -,141 ,707 

Equal 
variances 
not assumed     

1,217 27,957 ,234 ,283 ,233 -,193 ,759 

Nejnižší možná 
nákupní cena je pro 
nás zásadní. 

Equal 
variances 
assumed 

10,740 ,002 -4,454 49 ,000 -,625 ,140 -,907 -,343 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-4,504 39,266 ,000 -,625 ,139 -,906 -,344 

Přeji si, aby mi 
dodavatel 
pravidelně zasílal 
newslettery, 
novinky  

Equal 
variances 
assumed 

3,114 ,084 -,156 49 ,877 -,033 ,211 -,457 ,391 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-,167 45,902 ,868 -,033 ,197 -,429 ,363 

Navštěvuji webové 
stránky svých 
dodavatelů. 

Equal 
variances 
assumed 

6,085 ,017 -8,545 49 ,000 -1,000 ,117 -1,235 -,765 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-11,136 31,000 ,000 -1,000 ,090 -1,183 -,817 

Odborné znalosti 
obchodních 
prodejců v oblasti 
klasické a jaderné 
energetiky.  

Equal 
variances 
assumed 

13,432 ,001 -3,108 49 ,003 -,809 ,260 -1,332 -,286 

Equal 
variances 
not assumed     

-3,702 46,311 ,001 -,809 ,219 -1,249 -,369 

Dlouhodobá 
spolupráce s 
dodavatelem. 

Equal 
variances 
assumed 

28,991 ,000 -2,139 49 ,037 -,270 ,126 -,523 -,016 

Equal 
variances 
not assumed 

    -2,385 48,637 ,021 -,270 ,113 -,497 -,042 
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Group Statistics 

  
Kulturní zóna N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Dodavatel by měl poskytnout 
možnost vysledování zakázky až 
do komponentů. 

Střední Evropa 13 1,38 ,506 ,140 

Skandinávské 
země 

19 1,00 ,000 ,000 

Navštěvuji webové stránky 
svých dodavatelů. 

Střední Evropa 12 2,42 ,669 ,193 

Skandinávské 
země 

19 1,00 ,000 ,000 

Rychlost a zpracování 
prodejní nabídky. 

Střední Evropa 13 1,23 ,439 ,122 

Skandinávské 
země 

19 1,00 ,000 ,000 

 

Group Statistics 

  
Kulturní zóna N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Navštěvuji webové stránky 
svých dodavatelů. 

Střední Evropa 12 2,42 ,669 ,193 

Rusko 32 2,00 ,508 ,090 

Rychlost a zpracování 
prodejní nabídky. 

Střední Evropa 13 1,23 ,439 ,122 

Rusko 32 1,00 ,000 ,000 

Dlouhodobá spolupráce s 
dodavatelem. 

Střední Evropa 13 1,77 ,439 ,122 

Rusko 32 1,38 ,492 ,087 

Group Statistics 

  
Kulturní zóna N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Během obchodního jednání 
by se měl dodavatel 
přizpůsobit našim kulturním 
zvyklostem. 

Skandinávské 
země 

19 1,84 ,602 ,138 

Rusko 32 2,63 1,008 ,178 

Dodavatel by měl poskytnout 
možnost vysledování 
zakázky až do komponentů. 

Skandinávské 
země 

19 1,00 ,000 ,000 

Rusko 32 2,13 ,793 ,140 

Nejnižší možná nákupní cena 
je pro nás zásadní. 

Skandinávské 
země 

19 2,00 ,471 ,108 

Rusko 32 2,63 ,492 ,087 

Navštěvuji webové stránky 
svých dodavatelů. 

Skandinávské 
země 

19 1,00 ,000 ,000 

Rusko 32 2,00 ,508 ,090 

Dlouhodobá spolupráce s 
dodavatelem. 

Skandinávské 
země 

19 1,11 ,315 ,072 

Rusko 32 1,38 ,492 ,087 
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Příloha č. 17: Vícenásobná lineární regresní analýza  

Model Summary 

nový kulturní segment Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

Rusko 1 ,729a ,532 ,516 ,353 

2 ,817b ,667 ,644 ,303 

a. Predictors: (Constant), Rychlost zpracování prodejní nabídky.  

b. Predictors: (Constant), Rychlost zpracování prodejní nabídky. , Cenová úroveň. 

 

ANOVAc 

nový kulturní 
segment Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Rusko 1 Regression 4,255 1 4,255 34,091 ,000a 

Residual 3,745 30 ,125   

Total 8,000 31    

2 Regression 5,337 2 2,668 29,055 ,000b 

Residual 2,663 29 ,092   

Total 8,000 31    

a. Predictors: (Constant), Rychlost zpracování prodejní nabídky.  

b. Predictors: (Constant), Rychlost zpracování prodejní nabídky. , Cenová úroveň. 

c. Dependent Variable: Naplnila spolupráce s ARMATURY Group Vaše očekávání? 

 

Coefficientsa 

nový kulturní 
segment Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

Rusko 1 (Constant) ,809 ,134  6,039 ,000 

Rychlost zpracování 
prodejní nabídky.  

,426 ,073 ,729 5,839 ,000 

2 (Constant) -,257 ,331  -,775 ,444 

Rychlost zpracování 
prodejní nabídky.  

,407 ,063 ,697 6,479 ,000 

Cenová úroveň. ,508 ,148 ,369 3,432 ,002 

a. Dependent Variable: Naplnila spolupráce s ARMATURY Group Vaše očekávání? 
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Excluded Variablesc 

nový 
kulturní 
segment Model Beta In t Sig. 

Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

Rusko 1 Cenová úroveň. ,369a 3,432 ,002 ,537 ,992 

Nabídka ucelené 
produktové řady 
vysokotlakých 
armatur. 

,086a ,682 ,501 ,126 ,997 

Plnění termínů 
dodávky. 

,225a 1,836 ,077 ,323 ,967 

Přístup obchodních 
prodejců ke svým 
zákazníkům. 

,275a 2,357 ,025 ,401 ,996 

2 Nabídka ucelené 
produktové řady 
vysokotlakých 
armatur. 

-,061b -,523 ,605 -,098 ,855 

Plnění termínů 
dodávky. 

,127b 1,124 ,271 ,208 ,886 

Přístup obchodních 
prodejců ke svým 
zákazníkům. 

-,035b -,201 ,842 -,038 ,385 

a. Predictors in the Model: (Constant), Rychlost zpracování prodejní nabídky.  

b. Predictors in the Model: (Constant), Rychlost zpracování prodejní nabídky. , Cenová úroveň. 

c. Dependent Variable: Naplnila spolupráce s ARMATURY Group Vaše očekávání? 

 

 
  



 

Příloha č. 18: Graf – Nejčastěji používané formy komunikace s dodavateli
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častěji používané formy komunikace s dodavateli 

 

Obr. 18. 1  

 

 

 



 

Příloha č. 19: Graf error bar -
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- Průměrná spokojenost 

Obr. 19. 1  
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Příloha č. 20: Grafy – Nejvyhledávanější informace na webu 

Obr. 20. 1 

 
 

Obr. 20. 2 

 
 

Obr. 20. 3 
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Obr. 20. 4 

 
 

 
Obr. 20. 5 

 
 

 
 

 
 

 

 


