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Anotace 

V diplomové práci se zabývám problematikou marketingového výzkumu 

společnosti FAU s.r.o., konkrétně spokojeností zákazníků s čerpací stanicí ve Velkých 

Hošticích u Opavy. 

V úvodu charakterizuji profil společnosti a pokračuji teoretickým vymezením 

marketingového výzkumu. 

Cílem je zjištění spokojenosti koncových zákazníků s ropnými produkty a rovněž 

s doprovodnými službami týkajících se prodeje společnosti FAU s.r.o. 

V závěru práce uvádím návrhy případných změn a doporučení, vztahujících se 

k výsledkům, zjištěných během dotazníkového šetření.  

 

Klíčová slova: marketingový výzkum, dotazníkové šetření, čerpací stanice, četnost, ropné 

produkty, spokojenost zákazníků, hypotéza, testování statistických hypotéz. 

 

Summary 

In this thesis, I focus on the issue of marketing research in FAU s.r.o., particularly 

on the satisfaction of customers with gas station in Velké Hoštice near Opava. 

In the introduction, I describe the company’s profile and continue with the 

theoretical definition of marketing research. 

The aim is to identify the level of satisfaction of end customers with oil products as 

well as associated services related to FAU s.r.o. sales. 

In the conclusion of this thesis, there are some proposals of possible modifications 

and recommendations relating to the results of conducted survey. 

 

Keywords: marketing research, survey, gas station, frequency, oil products, customer 

satisfaction, measurement of customer satisfaction level, hypothesis, statistical hypothesis 

testing. 
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Seznam zkratek 

 

České zkratky 

ČR   Česká republika 

ČS   Čerpací stanice 

ČSN    Česká technická norma 

EN   Evropská norma (euro kód) 

kap.   Kapitola 

mat.   Maturita 

max.   Maximálně 

MEŘO   Metyl – ester řepkového oleje 

PHM   Pohonné hmoty a maziva 

RP   Ropné produkty 

s.r.o.   Společnost s ručením omezeným 

SMN   Směsná motorová nafta 

SOU   Střední odborné učiliště 

SŠ   Střední škola 

VŠ   Vysoká škola 

ZŠ   Základní škola 

 

Cizojazyčné zkratky 

ACSI American Customer Satisfaction Index – americký model měření 
spokojenosti zákazníka 

CFPP   Cold filter plugging point – teplota ucpání studeného filtru 

ECSI European Customer Satisfaction Index – evropský model měření 
spokojenosti zákazníka 

FAME Fatty acid methyl ester – ekologické palivo pro vznětové motory na 
bázi metyl-esterů nenasycených mastných kyselin rostlinného nebo 
živočišného původu  

USA United states of America – Spojené státy americké 
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1 Úvod 

Marketingový výzkum poskytuje potřebné informace o trhu napomáhající 

marketingovým manažerům rozpoznávat a reagovat na přání a potřeby zákazníků. Jeho 

historie začíná již v 19. století, přesněji rokem 1824 v USA. 

Předmětem mé diplomové práce je marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

na čerpací stanici FAU, která spadá pod společnost FAU s.r.o., jíž předmětem podnikání je 

výroba, nákup, skladování a prodej ropných produktů. 

Ví se, že je mnohem dražší a složitější získat nového zákazníka, než si udržet toho 

stávajícího. Udržení si zákazníků se odvíjí od jejich spokojenosti v obchodním vztahu. 

Systematické ovlivňování zákazníků spočívá ve znalosti jejich spokojenosti s produkty 

nebo službami, názory či prožitky ve vztahu k firmě aj. V marketingové interpretaci se 

spokojeností rozumí soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou. Měření zákaznické 

spokojenosti je v dnešní době základním kamenem pro řízení vztahu se zákazníky. 

Automobilová doprava se začala vyvíjet počátkem 20. století a největšího 

rozmachu v České republice dosáhla koncem 20. století. Automobil je jedním 

z nejrozšířenějších dopravních prostředků a v současné době vlastní jedna rodina jeden až 

dva automobily. Z tohoto plyne úzká souvislost s nárůstem sítí čerpacích stanic v zemi.  

Hlavním cílem mé diplomové práce je zjištění spokojenosti koncových zákazníků 

s ropnými produkty a rovněž s doprovodnými službami týkajících se prodeje společnosti 

FAU s.r.o. pomocí marketingového výzkumu, zprostředkovaného dotazníkovým šetřením.   

Diplomová práce je strukturována do dvou částí, teoretické a praktické. 

Obsahem teoretické části je charakteristika společnosti FAU s.r.o., následuje 

teoretické vymezení marketingového výzkumu, formulace hypotéz, dotazníkové šetření, 

statistická analýza dat a výzkum spokojenosti zákazníků. 

V praktické části se zabývám vyhodnocením dotazníkového šetření z hlediska 

spokojenosti zákazníků prostřednictvím relativní četnosti, rozdělení četností podle obměn 

slovníku znaku, testování statistických hypotéz a zjištění statistické analýzy dat. Dále jsem 

navrhla a doporučila změny, které vyplývají z realizovaného marketingového výzkumu. 

Zvolené téma jsem si vybrala na základě příležitosti a vstřícnosti jednatele 

společnosti zabývat se touto problematikou z teoretického a zároveň praktického hlediska. 
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2 Profil společ

Druhou kapitolu jsem rozd

společnosti FAU s.r.o. a p

skladem a v poslední sortimentem ropných produkt

2.1 Charakteristika spole

Společnost FAU s.r.o. 

daňového skladu, který sídlí v

skladováním a v neposlední 

automobilový benzín a motoro

množstvím spokojených zákazník

[9] 

Mezi klienty firmy pat

dopravní firmy, sítě čerpacích st

s majetkovou účastí státu. Spole

unie a to především do Polska, N

tisícovek spokojených zákazník

2.1.1 Předmět podnikání

Předmětem podnikání spole

 poradenské služby, 

 koupě zboží za ú

 nákup, prodej a skladování paliv a maziv, v

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spot

balení do 50 kg na jeden kus balení;

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Profil společnosti 

Druhou kapitolu jsem rozdělila do tří částí. V první se zabývám charakteristikou 

nosti FAU s.r.o. a předmětem jejího podnikání, ve druhé da

poslední sortimentem ropných produktů. 

Charakteristika společnosti FAU s.r.o. 

FAU s.r.o. byla založena v roce 1993 a je provozovatelem i vlastníkem 

ového skladu, který sídlí v Přerově. Zabývá se zejména výrobou, nákupem, 

neposlední řadě prodejem ropných produktů s hlavním zam

automobilový benzín a motorovou naftu. Jeho roční obrat činí 6,5 mld. K

množstvím spokojených zákazníků se společnost řadí mezi přední firmy v

Mezi klienty firmy patří velkoobchodní distributoři pohonných hmot a maziv, 

ě čerpacích stanic, zemědělské firmy, stavební firmy, ale rovn

častí státu. Společnost exportuje velké množství PHM do stát

edevším do Polska, Německa, Rakouska či Slovenska. Mají již n

tisícovek spokojených zákazníků čerpacích stanic pod značkou FAU. [9

Obrázek 1 Logo společnosti 

[Zdroj: www.fau.cz] 

ět podnikání 

tem podnikání společnosti s ručením omezeným jsou: 

poradenské služby, zprostředkovatelské služby; 

ě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;  

nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spot

ní do 50 kg na jeden kus balení;  

čnosti FAU s.r.o. 

2 

první se zabývám charakteristikou 

tem jejího podnikání, ve druhé daňovým 

roce 1993 a je provozovatelem i vlastníkem 

. Zabývá se zejména výrobou, nákupem, 

hlavním zaměřením na 

činí 6,5 mld. Kč. S velkým 

řední firmy v České republice. 

pohonných hmot a maziv, 

lské firmy, stavební firmy, ale rovněž firmy 

je velké množství PHM do států Evropské 

i Slovenska. Mají již několik 

kou FAU. [9]  

 

ením omezeným jsou:  

 

č ě jejich dovozu s výjimkou 

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském 
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 silniční motorová doprava nákladní; 

 dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako 

extrémně hořlavé, toxické1, karcinogenní2 a prodej chemických 

látek a chemických přípravků klasifikovaných jako toxické; 

 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, výroba a zpracování 

paliv a maziv. [10]  

2.2 Daňový sklad 

V roce 1998 firma FAU s.r.o. zakoupila stáčiště v Přerově, ze kterého postupem 

času vybudovala sklad PHM, ten v roce 2004 získal označení daňového skladu. [11] 

V roce 2007 ve skladu došlo k rozsáhlé rekonstrukci a byl obohacen technologií pro 

přimíchávání biopaliv do PHM a zcela plně zautomatizován. [11] 

Od této doby je společnost schopna poskytovat služby nejvyšší kvality a úrovně. 

Díky moderním technologiím jsou schopni rychle obsloužit až 40 autocisteren denně. [11] 

 

Obrázek 2 Autocisterna v daňovém skladu 

[Zdroj: www.fau.cz] 

2.3 Sortiment ropných produktů 

Poslední část druhé kapitoly je složena z jednotlivých ropných produktů, kterými 

jsou motorová nafta, automobilový benzín a směsná motorová nafta. 

                                                 
1 Jedovatý. 
2 Chemická látka, virus, radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému 
bujení buněk. 
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2.3.1 Nafta motorová 

Jedná se o motorovou naftu pro mírné klima třídy B, D a F. Motorová nafta je směs 

ropných kapalných uhlovodíků s teplotou varu v rozmezí 150 až 360 °C. [12]  

Využívá se zejména jako palivo pro vznětové motory, případně pro některé typy 

plynových turbín. Obsahem mohou být přísady pro zlepšení užitných vlastností. [12] 

2.3.2 Automobilový benzín (Natural 95) 

Bezolovnatý automobilový benzín je směsí kapalných uhlovodíků, s teplotou varu 

převážně při teplotách v rozmezí 30 až 210 °C, jeho využití je jako palivo pro zážehové 

motory. [12] 

2.3.3 Směsná motorová nafta 

Směsná motorová nafta (SMN 30, B30 nebo Eko diesel) je motorovým palivem, 

které je vyráběno z klasické fosilní3 motorové nafty s podílem 70% a bioložky MEŘO 

s podílem 30% dle normy ČSN EN 656508. [12]  

SMN je volným způsobem mísitelná se standardní motorovou naftou a to díky 

daňovému zvýhodnění, které souvisí s celoevropskou podporou paliv z obnovitelných 

zdrojů. [12]  

2.3.4 Metyl-ester mastných kyselin (FAME) 

Bionafta FAME se vyrábí rafinačním4 procesem zvaným transesterifikace5. [12]  

Její využití může být jako palivo bez jakékoliv úpravy ve vznětovém motoru 

(dieselu). [12]  

Význam a také spotřeba bionafty má v EU neustále stoupající tendenci. Současným 

trendem je povinnost výrobců přimíchat 6% bionafty do nafty vyrobené z ropy. [12]  

Definované normy k jednotlivým ropným produktům jsou k nahlédnutí v příloze 1. 
                                                 
3 Je nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu 
vzduchu. 
 
4 Je technologický postup, kterým se čistí vstupní surovina. 
5 Chemická reakce, přeměna jednoho fosfátového esteru v jiný. 
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3 Teoretické vymezení marketingového výzkumu 

Třetí kapitola se skládá z pěti oblastí, z teoretického vymezení marketingového 

výzkumu, formulace hypotéz, dotazování, statistické analýzy dat a spokojenosti zákazníků.  

3.1 Marketingový výzkum 

První oblast definuje marketingový výzkum, formy jeho uplatnění, členění dle 

různých faktorů, popisuje samotný proces výzkumu a rozebírá jednotlivé metody sběru dat. 

3.1.1 Definice 

„Ústřední myšlenkou marketingu je propojení schopností společnosti a přání 

zákazníků tak, aby bylo dosaženo cílů obou stran.“ [5] 

„Marketingový průzkum je systematicky prováděný sběr, úprava, zpracování, 

analýza, interpretace a prezentace informací, které slouží k identifikaci a řešení různých 

marketingových situací v podniku nebo organizaci.“ [2] 

„Je základním předpokladem uplatňování marketingového přístupu k řízení, jehož 

základem je schopnost podniku reagovat na stále se měnící situaci na trhu v širokém 

marketingovém prostředí.“ [8] 

Jedná se o disciplínu vycházející z poznatků řady vědních oborů, kterými jsou 

matematika, psychologie, sociologie, statistika, ekonometrie, informatika aj. Postupem 

času si vybudovala svůj specifický systém postupů a metod pro práci s marketingovými 

informacemi, který se neustále aktualizuje v závislosti na vývoji těchto vědních oborů. [6] 

Americká marketingová asociace definuje marketingový výzkum jako funkci, která 

spojuje zákazníka, spotřebitele a veřejnost spolu s marketingovým pracovníkem za pomoci 

informací užívaných k definování a zjišťování marketingových záležitostí a problémů. [4] 

3.1.2 Vybrané aplikace výzkumu 

K nejčastějším formám jeho uplatnění patří: 

• výzkum celkové tržní situace – zkoumá rozsah a charakteristiky trhu s možností 

prognózování vývoje na trhu; 
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• výzkum zákazníků – analyzuje potřeby z hlediska spokojenosti zákazníků a jejich 

percepce6; 

• výzkum jednotlivých součástí marketingového mixu – zaměřuje se na výzkum 

výrobkový, cenový, propagační a distribučních cest; 

• výzkum konkurence – zabývá se konkurenčním postavením vzhledem k vlastnímu 

podniku a jejich analýzou; 

• výzkum prodeje; 

• výzkum image; 

• výzkum distribuce. [3],[4] 

3.1.3 Členění výzkumu 

V této sub-kapitole jsem výzkum členila z hlediska účelu, způsobů získávání 

informací a na základě povahy získávaných informací. 

3.1.3.1 Podle účelu 

Marketingový výzkum je realizován za různým účelem. Jedná se zejména o popis 

konkrétního stavu, vysvětlování příčin, vzájemných vztahů a odhad budoucího vývoje. 

V této návaznosti dělíme dle účelu výzkum na:  

 monitorovací; 

 explorativní; 

 deskriptivní; 

 kauzální; 

 prognostický; 

 koncepční. [3] 

Monitorovací výzkum 

Cílem je získat informace o vnitřním a vnějším marketingovém prostředí 

firmy a zároveň odhalovat možné příležitosti a také hrozby. Monitorovací výzkum má 

významné místo na začátku výzkumného procesu, kdy podává vstupní informace. 

Podklady získává pomocí pozorování, dotazování či ze sekundárních údajů. [3],[4]  

                                                 
6 Vnímání. 
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Explorativní výzkum 

Jeho cílem je vysvětlení nepřehledných nebo nejasných skutečností. Využití je 

v počátečních fázích přípravné etapy výzkumu a slouží k pochopení definování problému, 

často jej označujeme jako před-výzkum. Údaje se získávají ze snadno dostupných zdrojů, 

jako jsou zdroje sekundární, neformální rozhovory s experty nebo dřívější zkušenosti. [3] 

Deskriptivní výzkum 

Má za cíl popsání určitých skutečností nebo jevů. Zabývá se určením počtu 

výskytů, stanovením tržního potenciálu, podílů, cen, analýzami prodeje aj. Má 

kvantitativní rozměr. Potřebné údaje získává prostřednictvím sekundárních dat, 

pozorováním a dotazováním. [3],[4]  

Kauzální výzkum 

Slouží k obdržení informací o vzájemných vztazích mezi sledovanými jevy nebo 

vztahy mezi příčinou a následkem. Dle zjištěných skutečností hledá vztahy mezi jevy, 

odvozuje příčiny sledovaných subjektů a stanoví jejich kauzalitu. Je orientován 

kvalitativně. Nutné údaje jsou získávány metodami šetření a experimentováním. [3],[4]  

Prognostický výzkum 

Cíl výzkumu je predikce budoucího vývoje. Navazuje a využívá informací 

z deskriptivního a kauzálního výzkumu. Snaží se ukázat nejdůležitější souvislosti 

budoucího vývoje. K získání výstupů využívá prognostické metody, jako jsou 

matematicko-statistické metody, časoprostorové projekce aj. [3]  

Koncepční výzkum 

Jehož cílem je dosažení komplexních výstupů. Interpretuje nejvyšší stupeň 

výzkumu. Identifikuje skutečnosti, příčiny a pravděpodobný budoucí vývoj a rovněž 

zajišťuje dostatek informací o chování ekonomiky. Uplatňuje expertní metody, jako jsou 

brainstorming7, strom významnosti, brainwriting8 apod. [3] 

                                                 
7 Metoda volné spontánní diskuze na dané téma. 
8 Metoda založená na hledání nových návrhů a nápadů formou písemných reakcí a doplňků členů skupiny. 
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3.1.3.2 Dle způsobů získávání informací 

Pracujeme s primárním a sekundárním výzkumem na základě zdrojů dat. 

Z hlediska způsobů získávání informací: 

 primární; 

 sekundární. [3] 

Primární výzkum 

Je uskutečněný poprvé a využíváme jej v případě, když informace nebyly v dané 

formě dříve nikde publikovány, nebo údaje zjištěné sekundárním výzkumem nejsou 

dostatečné. Zdrojem primárních dat je vlastní zjištění hodnot zkoumané jednotky. Jedná se 

o sběr informací, které se získávají venku, tzn. tam, kde se zkoumané jednotky obvykle 

pohybují. Hovoříme o terénním sběru dat. Informace jsou získávány v přímé souvislosti 

s cíli výzkumu a potřebami výzkumníka nebo zadavatele výzkumu. Realizátoři si jej 

provádějí za pomoci vlastních sil, nebo si k němu najmou spolupracující instituci. Proces 

shromažďování primárních údajů má zásadní význam pro kvalitu řešení projektu. 

Příkladem je zjišťování názorů na výrobek nebo firmu pomocí dotazování aj. [6], [1] 

Sekundární výzkum 

Vychází z již publikovaných údajů a měl by vždy předcházet výzkumu primárnímu. 

Zpravidla se jedná o dodatečné či další využití statistického zpracování dat, která již někdo 

shromáždil a zpracoval jako primární výzkum, např. pro jiné cíle a zadavatele. Sekundární 

informace jsou veřejně přístupné, a to buď zdarma, nebo za úplatu. Jejich cena je obvykle 

výrazně nižší, než cena primárních zdrojů informací. Př. sběr údajů z ročenek, časopisů, 

evidencí aj. [1],[4] 

Názorný přehled výhod a nevýhod jednotlivých výzkumů znázorňuje tabulka 1. 

Tabulka 1 Výhody a nevýhody primárního a sekundárního výzkumu 

Typ výzkumu Výhody (+) Nevýhody (-) 

Primární výzkum Aplikovatelný, přesný a aktuální. Drahý, delší a nevyužitelný hned. 

Sekundární výzkum Levný, dostupný a využitelný 

hned. 

Zastaralý, neaplikovatelný a 

nespolehlivý. 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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3.1.3.3 Na základě povahy získávaných informací 

Rozlišujeme kvantitativní a kvalitativní výzkum trhu, který se liší charakterem jevů, 

které analyzují. 

Podle povahy získávaných informací: 

 kvantitativní; 

 kvalitativní. [3]  

Kvantitativní výzkum 

Jeho základní otázkou je „Kolik?“. Zabývá se shromažďováním údajů o četnosti 

výskytu specifického faktoru v minulosti nebo současnosti. Účelem výzkumu je vyjádřit 

hodnoty měřených veličin, jako je objem, množství, intenzita, četnost, úroveň apod. 

V procesu formálního dotazování, pozorování nebo analýzy sekundárních údajů pracujeme 

s velkými soubory respondentů, z hlediska dosažení statisticky spolehlivých výsledků. Př. 

frekvence opakovaných nákupů, počet reklamovaného zboží atd. [3],[4]  

Kvalitativní výzkum 

Zkoumá „Proč?“, „Z jakého důvodu?“. Jeho úkolem je pátrat po příčinách, proč 

něco proběhlo v minulosti nebo současnosti. Zjištění motivu, postoje a mínění vedoucí 

k určitému chování je hlavním účelem tohoto výzkumu. Pracujeme obvykle s menším 

souborem respondentů. Využívají se individuální skupinové nebo hloubkové rozhovory. 

Charakterizuje zkoumavé jevy za pomoci pojmů a kategorií. Př. motiv nákupu, aj. [3],[4]  

Rozdělení četností podle obměn slovního znaku: 

Představuje doplnění informací o obměnách kvalitativního znaku nebo o hodnotách 

číselného znaku. Relativní četnost se často vyjadřuje v %. [1]  

Relativní četnost:  n

n

n

n
p i

k

i
i

i
i ==

∑
=1                                                      (1)

 

Kde: ni - absolutní četnost; 

 k - počet řádků v tabulce; 

 i = 1, 2, …, k; 

 n - rozsah souboru. [1] 
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3.1.4 Proces marketingového výzkumu 

Náklady na marketingový výzkum jsou vysoké a z tohoto důvodu nutí 

zadavatele i výzkumníky, aby k němu přistupovali velmi zodpovědně a nedocházelo 

k chybám, které proces prodražují. [3] 

Vzhledem k tomu, že se marketingový výzkum skládá z jednotlivých činností, je 

nutné dodržovat určitá pravidla. Nesmíme pominout žádnou fázi a musíme se vyvarovat 

povrchním informacím, které nám pak nepomohou při řešení problému a následném 

rozhodování. [3] 

Úkolem výzkumu je lépe rozpoznat jeho marketingové problémy. [3]  

Každý výzkum je ovlivňován různými faktory a považuje se tak za jedinečný.         

I přesto v jeho procesu můžeme definovat dvě hlavní etapy, které na sebe logicky navazují. 

Mluvíme o etapě přípravné a realizační. [3] 

 

Obě etapy zahrnují jednotlivé, po sobě jdoucí fáze (kroky). Tyto fáze na sebe 

navazují, vzájemně se podmiňují a úzce spolu souvisejí. 

3.1.4.1 Přípravná etapa 

Zvláštní pozornost v rámci přípravné fáze vyžaduje správné definování problému, 

které představuje základní předpoklad úspěšnosti realizace výzkumu a získání relevantních 

výsledků. [3] 

PŘÍPRAVNÁ ETAPA 

1) definování problému, cíle; 

2) orientační analýza situace; 

3) plán výzkumného projektu. 

REALIZAČNÍ ETAPA 

4) sběr údajů; 

5) zpracování shromážděných údajů; 

6) analýza údajů; 

7) interpretace výsledků výzkumu; 

8) závěrečná zpráva a její prezentace. 

Obrázek 3 Proces marketingového výzkumu 

[Zdroj: č. 3] 
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1) Určení problému a definování cíle výzkumu 

Tuto fázi výzkumu nelze podcenit, jelikož mnohdy zaujímá nejdůležitější krok 

v celém procesu. Dobře definovaný problém se považuje za napůl vyřešený problém. [3] 

Před přímým kontaktem mezi zadavateli (manažery) a zpracovateli (výzkumníky) 

je nutné, aby zadavatelé znali problematiku, kterou se zabývají a chtějí pomocí výzkumu 

vyřešit. Výzkumný problém vždy vychází z tržních problémů zadavatele. Při definování 

problému je důležitá spolupráce obou stran, jinak zákonitě dojde k nepochopení zadání 

výzkumu, nebo jeho odlišnému pochopení. [3] 

Definování problému vysvětluje účel výzkumu a zároveň vymezuje jeho cíle. Účel 

zejména představuje odpověď na otázku, proč se výzkum provádí. Rozpoznání problému 

může být výsledkem monitorovacího výzkumu, ten zachycuje změny prostředí a z nich 

plynoucí vlivy a faktory. Může být zachycen kompetentním pracovníkem nebo výstupem 

explorativního výzkumu. [3] 

Počet cílů výzkumu musí být přiměřený. Nejprve se snažíme identifikovat všechny 

faktory, které mají na řešený problém vliv, a cílem pak rozumíme nalezení hlavního 

faktoru, který nám určí další směr naší práce. [3] 

Správně definovat cíle především znamená určit řešení problému, navrhnout, kde 

hledat potřebné informace, najít alternativní řešení a specifikovat, které údaje je potřeba 

shromažďovat. [3]  

2) Orientační analýza situace 

Analýza situace v informační oblasti je neformální zjišťování, které informace jsou 

pro řešení potřebné, které z nich jsou dostupné a které je zapotřebí získat. Tato fáze tedy 

spočívá v rozhodnutí, které zdroje informací využijeme. Pracujeme zde s primárními 

a sekundárními zdroji informací. V této části se snažíme ověřit své pracovní hypotézy. [3] 

3) Plán výzkumného projektu 

Poslední krok přípravné fáze nám umožní postoupit k realizaci výzkumu. [3]  

Tato fáze projektu je v podstatě plánem realizace a kontroly. Význam plánu 

představuje dokument, který vypovídá o všech významných činnostech, k nimž dojde 

v průběhu celého procesu výzkumu. Slouží zejména jako podklad pro dohodu mezi 
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zúčastněnými stranami (zadavatel, výzkumník), ve kterém je specifikován způsob řešení 

problému a rovněž jako nabídka v případě, kdy na řadu nastupuje externí agentura. [3] 

Plán výzkumu především specifikuje typy údajů, které budou shromažďovány, 

způsob jejich sběru (metody, techniky, vzorek), metody jejich analýzy, rozpočet výzkumu, 

stanovení přesných specifických úkolů jednotlivým pracovníkům, vypracování časového 

harmonogramu činností a kontrola plánu. [3] 

3.1.4.2 Realizační etapa 

V případě této etapy je nejnáročnější fází sběr údajů. Vynakládáme přitom zdroje 

lidské, finanční a rovněž časové. Je velmi důležité provádět tuto fázi pečlivě, jelikož 

rozhoduje o získání správných výsledků. [3] 

4) Sběr údajů 

V této fázi výzkumu dochází k vlastnímu sběru požadovaných údajů. Na základě 

zvolené metody sběru údajů (pozorování, dotazování, experiment), je zásadní změnou 

zapojení nových spolupracovníků. Jedná se o pozorovatele, tazatele, moderátory či 

operátory. Důležitou součástí je sběr údajů vhodně zorganizovat. [3] 

Příprava sběru údajů zahrnuje informační servis a dostatek podkladů a dalších 

důležitých materiálů (dotazníků, manuálů, maket výrobků atd.). Souběžně s přípravou 

spolupracovníků zároveň plánujeme kontrolu jejich práce v terénu. [3] 

5) Zpracování shromážděných údajů 

Jakmile shromáždíme požadovaný objem údajů, nejprve provedeme jejich kontrolu 

úplnosti a čitelnosti a rovněž kontrolu logickou. Ta zkoumá, zda respondent odpovídal 

pravdivě a tazatel sběr údajů skutečně prováděl. [3] 

Následuje klasifikace údajů, jejichž smyslem je, abychom mohli v další fázi 

výzkumného procesu, v analýze odpovědí, zkoumat vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

třídami a kategoriemi. [3] 

Kódováním údajů při jejich zpracování rozumíme převádění slov, respektive tříd do 

symbolů (nejčastěji číselných), za účelem použití výpočetní techniky při jejich zpracování. 

V praktické části to znamená přidělení číselného kódu každé variantě všech otázek 

dotazníku. [3] 
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6) Analýza údajů 

Představuje statistický popis údajů, při kterém jsou stěžejní výpočty základních 

statistických veličin, frekvence daných odpovědí a grafický popis, při kterém se využívá 

grafů k přehlednému znázornění. [3]  

K dosažení využitelných doporučení a kvalitních závěrů pro další marketingová 

rozhodnutí, provádíme analýzu údajů. Nejprve analyzujeme výsledky každé otázky. 

Teprve poté pokračujeme v hlubších analýzách a postupně zjišťujeme četnost zjištěných 

odpovědí, úroveň, variabilitu9 a průběh zkoumaných znaků či závislost mezi proměnnými. 

[3] 

7) Interpretace výsledků výzkumu 

Interpretace údajů znamená převedení výsledků analýzy do závěrů a doporučení 

nejvhodnějšího řešení zkoumaného problému. [3] 

Před vlastními návrhy ještě zhodnotíme validitu10 zjištěných údajů. Závěry analýzy 

by měly být v kontextu s výzkumným problémem a cílem výzkumu, z důvodu návrhu 

konkrétního opatření. [3] 

Než předložíme závěrečná doporučení, zkontrolujeme, jakým způsobem dopadly 

naše hypotézy, stanovené v prvních fázích výzkumného procesu. [3] 

8) Závěrečná zpráva a její prezentace 

Jediným zhmotnělým výsledkem uskutečněného marketingového výzkumu je 

prezentace výsledků. [3]  

Písemná prezentace je základním způsobem prezentování výsledků výzkumu. 

Pomocí závěrečné zprávy informujeme zadavatele o provedeném výzkumu a jeho 

výsledcích. Dbáme na vhodném použití nástrojů při přípravě písemné prezentace výsledků, 

získáme vědomosti o zásadách prezentace a připravíme a následně provedeme 

profesionální prezentaci výsledků. [3] 

                                                 
9 Proměnlivost. 
10 Přesnost. 
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3.1.5 Základní metody sběru primárních údajů 

Každá z metod shromažďování dat má v procesu výzkumu své místo. Jejich využití 

má své výhody, ale zároveň nevýhody v závislosti na konkrétních podmínkách výzkumu. 

Mezi základní druhy metod řadíme: 

 pozorování; 

 dotazování; 

 experiment. [6] 

3.1.5.1 Pozorování 

Charakteristickým znakem pro pozorování je, že probíhá bez aktivní účasti 

pozorovaného a zároveň bez aktivního zasahování pozorovatele do pozorovaných 

skutečností. Při pozorování nepokládáme otázky, ale sledujeme, jak se chovají, jaké pocity 

vyjadřují atd. Nejčastěji jej používáme při sběru evidenčních údajů. Výhodou je 

nezávislost na ochotě pozorovaného spolupracovat. Příkladem jsou údaje o frekvenci 

návštěvnosti zákazníků v prodejně, za určité období. [6] 

3.1.5.2 Dotazování 

Základem dotazování je zadávání otázek respondentům. Jejich odpovědi slouží jako 

podklad pro získání žádoucích primárních údajů řešitelem. Dle charakteru a rozsahu 

zjišťovaných informací, finančních a časových limitů, skupině respondentů, kvalifikaci 

tazatele aj. se dotazování odehrává jako osobní, písemné, telefonické či elektronické. [6] 

3.1.5.3 Experiment 

Jedná se o techniku sběru dat, založenou zpravidla na testování, při kterém jsou 

respondenti vystaveni uměle vytvořeným podmínkám. Podstatné parametry pro projekt, 

podle kterých experiment probíhá, jsou dopředu nastaveny. Respondenti na základě 

pokynů vedoucího experimentu ochutnávají, diskutují, vyhodnocují atd. Př. porovnávání 

chuti několika druhů výrobků, diskutování názorů na určitý výrobek aj. [6] 
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3.2 Formulace hypotéz 

 „Obecně lze hypotézu definovat jako výpověď (tvrzení) o dosud neprokázaném 

(možném, nepřezkoušeném, předpokládaném, pravděpodobném atd.) stavu dvou nebo více 

jevů (proměnných) ve zkoumané oblasti, kterou lze testovat.“ [1] 

Hypotézou rozumíme vyslovení předpokladů o povaze zjišťovaných vztahů. 

Představuje formulaci jednotlivých alternativ odpovědí na otázky výzkumu. [3] 

Testování statistických hypotéz je založeno na úvahách o věrohodnosti 

vyslovených předpokladů o základním souboru. [1]  

Statistickou (nulovou) hypotézou H0 nazýváme určitou domněnku vyslovenou 

nezávisle na zkoumaném souboru. Jedná se o hypotézu, ze které vycházíme a kterou 

předběžně pokládáme za platnou. Rovněž je označována jako hypotéza testovaná. [1]  

Alternativní hypotézou H1 rozumíme přijetí jiné hypotézy, kterou stavíme proti 

nulové, která byla zamítnuta. [1] 

Procedura ověřování je označováno jako testování a užívanými testy jsou test 

o rozptylu, o střední hodnotě, o relativním rozdělení četností či testování nezávislosti. [4] 

3.2.1 Testy o nezávislosti 

Jevy, mezi kterými zkoumáme závislost, mohou být nezávislé, a přesto nám 

hodnota výběrové charakteristiky pro měření závislostí vyjde různá od nuly. Z důvodu, 

abychom se přesvědčili, zda skutečně závislost mezi danými jevy existuje, podrobíme 

proceduře testování hypotézy H0	≡ ρ = 0. [1]  

Kde: ρ - koeficient korelace
11

 

3.2.1.1 Testování nezávislosti kvalitativních znaků  

U výpočtu nezávislosti kvalitativních znaků vycházíme z analýzy kontingence. [1] 

Základním krokem při výpočtu je stanovení teoretické četnosti pro každou buňku 

kontingenční tabulky 12podle vztahu: 

                                                 
11 Vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami. 
12 Užívá se k přehledné vizualizaci vzájemného vztahu dvou statistických znaků. 
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Teoretická četnost:  
n

nn
n ji

ij =′
                                                               (2)

 

Kde: n i  - řádkové součty pozorovaných (empirických) četností; 

jn  - sloupcové součty empirických četností;  

n - rozsah souboru. [1] 

Nulovou hypotézu typu H0	≡ ρ = 0 ověřujeme testovým kritériem: 

Čtvercová kontingence: 
2χ

ij

ijij
s

j

r

i n

nn

′

′−
= ∑∑

==

2

11

)(
                          (3) 

Kde: ijn  - pozorované četnosti. [1]   

Při vyhodnocení testu se postupuje tak, že absolutní hodnota vypočteného testového 

kritéria
2χ ,	se porovná s hodnotami uvedenými v tabulkách

2χ , na základě zvolené 

hladiny významnosti α a výpočtu stupně volnosti:  

Stupeň volnosti:   = − 1 ∗ − 1                          (4) 

Kde: r  - počet řádků; 

 s - počet sloupců. [7]   

V závislosti na hodnotě testového kritéria a kritické tabulkové hodnotě, následuje 

rozhodnutí: 

2χ >
2χ   zamítáme H0 a tvrdíme, že je závislost; 

2χ <
2χ   H0 se nezamítá a tvrdíme, že závislost není. [1]  

Statistickému testování hypotéz jsem podrobila otázky 5, 11 a 14. 

3.3 Teoretické vymezení dotazování  

Patří k nejrozšířenějším způsobům sběru údajů, který je součástí realizační fáze 

procesu marketingového výzkumu. Uskutečňuje se prostřednictvím nástrojů (dotazníků, 

záznamových archů, scénářů, záznamového technického zařízení) a vhodně zvoleného 

kontaktu s nositelem informací (respondentem). [1] 
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3.3.1 Typy dotazování 

Na základě jednotlivých typů dělíme: 

• osobní – dotazovací technika založená na přímé komunikaci s dotazovaným; 

• písemné – známé jako „dotazování poštou“ patří rovněž mezi rozšířené typy;  

• telefonické – podobné dotazování osobnímu, avšak bez osobního kontaktu;  

• elektronické – poměrně nová technika sběru dat, založená na využití internetu. [6] 

V tabulce 2 jsou vymezeny výhody a nevýhody různých typů dotazování. 

Tabulka 2 Výhody a nevýhody typů dotazování 

Typ 

dotazování 
Výhody (+) Nevýhody (-) 

Osobní  lze využít pomůcky; 

 lze upřesnit otázky; 

 šetření v krátkém čase; 

 možnost využít faktor pozorování; 

 lze přesvědčit váhavé dotazované. 

 vysoká finanční náročnosti; 

 školení, kontrola tazatelů; 

 závislost ochoty dotazovaného; 

 riziko zkreslení odpovědí; 

 problematický výběr tazatelů. 

Písemné 
 nižší finanční náročnost; 

 široké územní pokrytí, adresnost; 

 jednodušší organizace; 

 dostatek času na odpovědi; 

 nemožnost ovlivnit respondenta 

tazatelem. 

 nutná podpora návratnosti; 

 nízká návratnost; 

 nelze kontrolovat srozumitelnost 

pro dotazovaného; 

 mívá anketní efekt; 

 použití jednoduchých otázek. 

Telefonické  lze upřesnit otázky; 

 nízké náklady; 

 spojení s počítačem; 

 lze průběžně sledovat výsledky; 

 počítač signalizuje logické chyby. 

 nelze využít pomůcky; 

 nelze využít škály; 

 vysoké nároky na soustředění; 

 nelze využít většího množství 

otázek, faktoru pozorování. 

Elektronické  lze využít pomůcky, levné, rychlé; 

 jednoduché vyhodnocení, adresné; 

 propojení s PC, dobrá grafika. 

 důvěryhodnost; 

 vybavenost; 

 návratnost. 

[Zdroj: č. 10] 
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3.3.2 Dotazník 

Písemné dotazování je zprostředkováno pomocí dotazníků nebo ankety. [1] 

Jeho význam spočívá ve čtyřech oblastech. Získává informace od respondentů, 

poskytuje strukturu rozhovoru, zajišťuje standardní jednotnou matrici pro zapisování údajů 

a ulehčuje zpracování údajů. [3] 

Správný dotazník by měl vyhovovat dvěma základním požadavkům: 

• účelově technickým – takové formulování a sestavení otázek, aby respondent 

odpovídal na to, co nás zajímá (jde o přesnost); 

• psychologickým – vytvoření příjemných podmínek, aby dotazování bylo pro 

respondenta snadné, příjemné, chtěné a žádoucí (důležitá je stručnost a pravdivost). 

[1] 

Celý postup tvorby dotazníku lze rozdělit do několika etap, které charakterizují 

posloupnost prací a navzájem se podmiňují. [4] 

Zjišťované údaje 

Odpověď na otázku, na kterou se budeme ptát, vychází již z předchozích 

přípravných fází. Tzn. ze stanoveného cíle výzkumu a odpovídající koncepce plánu. [4],[6] 

Obsah otázek 

Sestavení otázek by mělo být pro respondenta srozumitelné, aby byl schopen 

a zároveň ochoten odpovědět. [4] 

Typy otázek 

Otázky dle variant odpovědí: 

• otevřené – nepředkládáme respondentovi žádné varianty odpovědí (volné); 

• uzavřené – předem nabízejí několik možných variant odpovědí, dělíme je na 

dichotomické13, trichotomické14,polytomické15 (výběrové, výčtové); 

• polouzavřené – jsou kompromisem mezi oběma výše uvedenými skupinami; 

                                                 
13 Umožňuje pouze jednu, ze dvou možných odpovědí (ano/ne). 
14 Do dichotomické otázky se přidává další možná odpověď (ano/nevím/ne). 
15 Nabízejí respondentovi více jak tři možné odpovědi, jsou výběrového a výčtového typu. 
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• škály – spočívají ve vyjádření postoje respondenta k objektu zaznamenáním určité 

pozice na stupnici, která zrcadlí řadu možných pohledů na hodnocený předmět 

(grafická, verbální hodnotící škála, škála pořadí, Likertova škála aj.). [4],[6] 

Otázky ve vztahu k obsahu: 

• přímé – účel dotazu je zřejmý; 

• nepřímé – vycházejí ze zadání skupiny otázek, které podněcují fantazii tím, že 

připouštějí různorodou množinu výkladů. [4] 

Formulace otázek 

Špatně formulovaná otázka je jedním z hlavních zdrojů chybných odpovědí. [3] 

Z tohoto důvodu je důležité ptát se přímo, jednoduše, konkrétně, užívat známý 

slovník s jednovýznamovými slovy formulované do krátkých otázek, je vhodné vyvarovat 

se negativním, motivačním, citlivým, zdvojeným, zavádějícím, sugestivním16 otázkám, 

včetně otázek s jednoznačnou odpovědí. [3] 

Struktura dotazníku  

Zpravidla je tvořena těmito dílčími celky: 

• úvodní otázky – měly by být snadné a pro respondenta zajímavé; 

• filtrační otázky – zjišťují správnost vybraného typu respondenta; 

• zahřívací otázky – jsou obecnějšího charakteru pro vybavování z paměti; 

• specifické otázky – zjišťují požadované informace; 

• identifikační otázky – specifikují charakteristiku dotazovaného. [4] 

Forma dotazníku 

Dotazník, který respondent vyplňuje, by měl být vzhledově atraktivní, měl by tvořit 

uspořádaný přehledný celek, v rámci otevřených otázek je důležité dostatečné místo 

k vyjádření dotazovaného. [4] 

Testování dotazníku  

Probíhá na konkrétním vzorku respondentů, kdy testujeme formální stránku, formulaci 

otázek a zpracování včetně analýzy údajů. [4]  

                                                 
16 Vyžadují doporučovanou až nátlakem vyžadovanou odpověď. 
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3.4 Statistická analýza dat 

Úroveň pozorovaných jevů v daném souboru charakterizují tzv. střední hodnoty, 

jako je modus, medián a aritmetický průměr. [1] 

3.4.1 Modus – Mode (x) nebo  

Představuje takovou hodnotu statistického znaku, která má největší třídní četnost, 

tzn. hodnota, která se v souboru nejčastěji vyskytuje. Vypočteme jej dle vztahu:               

 x̂ = +
21

1

∆+∆

∆
. ℎ            (5) 

Kde: L - dolní hranice modálního intervalu; 

 ∆1 - rozdíl četností modálního a předcházejícího intervalu; 

 ∆2 - rozdíl četností modálního a následujícího intervalu; 

 h - délka modálního intervalu. [1]  

3.4.2 Medián – Med (x) nebo 

Je definován jako hodnota, která se nachází přesně uprostřed všech hodnot 

seřazených do neklesající posloupnosti. [1]  

Vzorec pro určení mediánu se liší podle toho: 

je – li n liché číslo;                          (6) 

 

je – li n sudé číslo. [1]     (7) 

Kde: x - hodnota v pořadí; 

 n - počet všech hodnot. [1]  

3.4.3 Aritmetický průměr -  

Vyjadřuje součet všech hodnot vydělený jejich počtem. Jeho výpočet je níže: 
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3.5 Spokojenost zákazníků 

Není novinkou, že je mnohem dražší získat nového zákazníka, než si udržet toho 

stávajícího. Důležitým faktorem pro udržení zákazníků je jejich spokojenost v obchodním 

vztahu. V podobě marketingové interpretace se spokojeností rozumí souhra mezi 

očekávanou a získanou hodnotou. [6] 

Pro postupné ovlivňování spokojenosti zákazníků je předpokladem znalost jejich 

spokojenosti s produktem nebo službou určité firmy, názory a prožitky spojené s ní atd. 

Zjišťování spokojenosti zákazníků je komplexní výzkumnou úlohou. [6] 

3.5.1 Výzkum spokojenosti zákazníků 

Hodnocení spokojenosti zákazníka nabývá stále většího významu v rámci dané 

etapy rozvoje trhu a navazujícího vývoje marketingového řízení. [1] 

Z hlediska otázky co, za kolik, kdy, jak často, kde zákazník koupil, odpovídají 

informace kvantitativního charakteru a jsou získány z hospodářských údajů a statistik. 

Informace se zpracovávají pomocí statistické analýzy a jejich charakteristik, jako je 

průměrná spotřeba, indexní analýza, objem prodeje, souhrnný prodej aj. [1], [3] 

Na otázku proč zákazník koupil, hledáme důvody, motivy pro jeho kupní 

a spotřební chování. Tyto informace získáváme formou dotazníkového šetření a posléze 

vyhodnocujeme jeho kvalitativní údaje (tzn. stanovení četnosti, testy změny, škálování aj.) 

Tato oblast vyžaduje specifickou pozornost v oblasti spokojenosti zákazníků. [1], [3] 

Spokojenost můžeme definovat jako subjektivní pocit člověka o naplnění jeho 

potřeb a přání, podmíněna zkušenostmi, očekáváním, osobností či prostředím. [3] 

Spokojenost zákazníka řadíme do skupiny intenzivních nehmotných zdrojů, 

rozhodujících pro úspěšnost firmy a vytváření konkurenční pozice na trhu. Teoreticky 

vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu, která spočívá ve stanovení očekávání 

zákazníka o charakteristikách produktu, jeho užitku a následné konfrontaci po jeho 

nákupu. Pokud zkušenost předčila očekávání, je zákazník spokojen. Jestliže zkušenost 

nedosáhla očekávání, zákazník je nespokojen. Nezanedbatelný je vliv času, opakovaná 

spokojenost či nespokojenost nebo tendence zákazníka k zvyklostnímu chování. [1], [3] 
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3.5.2 Měření spokojenosti zákazníků 

Princip tohoto měření je založen na měření celkové spokojenosti, ta je ovlivněna 

řadou dílčích faktorů spokojenosti. Faktory musí být měřitelné a v rámci celkové 

spokojenosti je nutno znát jejich význam (váhu) pro zákazníka. [3] 

Měření se často provádí pomocí indexu spokojenosti zákazníka (ACSI17, ECSI18). 

Evropský model spokojenosti zákazníka spočívá v definici seskupením šesti hypotetických 

proměnných, z nichž každá je determinována určitým počtem proměnných. Vztahy mezi 

těmito proměnnými je možno vyjádřit následujícím modelem. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Model spokojenosti zákazníka  

Image představuje hypotetickou proměnnou ve vztahu zákazníka k produktu, 

značce nebo firmě. Je základem analýzy spokojenosti zákazníka. [1] 

Očekávání zákazníka se vztahuje k představám o produktu z pohledu 

individuálního zákazníka. Očekávání je výsledkem komunikačních aktivit firmy, 

předešlých zkušeností a má přímý vliv na spokojenost zákazníka. [1] 

Vnímaná kvalita zákazníkem se týká nejen samotného produktu (služby), ale 

rovněž doprovodných služeb souvisejících s jeho dostupností (servis, převedení aj.). [1] 

Vnímaná hodnota je vyjádřena jako poměr ceny a vnímané kvality. [1] 

Stížnosti zákazníka jsou podmíněny v případě negativní neshody s očekáváním. [1] 

Loajalita (věrnost) zákazníka se vytváří v okamžiku pozitivní shody. [1] 

                                                 
17 Americký model spokojenosti zákazníka. 
18 Evropský model spokojenosti zákazníka. 
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[Zdroj: č. 10] 
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4 Marketingový výzkum společnosti 

Společnost FAU s.r.o., si uvědomuje důležitost spokojenosti svých zákazníků, 

proto souhlasila s marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků na čerpací stanici 

FAU ve Velkých Hošticích. 

Pomocí dotazníků jsem zmapovala postoje klientů na současný stav zmíněné 

čerpací stanice a následně zpracovala jejich výsledky v podobě grafů, tabulek a komentářů. 

Dotazník obsahuje sociálně – demografické otázky a otázky vztahujících se k ČS FAU. 

4.1 Určení problému a definování cíle výzkumu 

Hlavním problémem je absence výzkumu spokojenosti zákazníků s RP 

a doplňkovými službami na čerpací stanici FAU s.r.o.  

Účelem výzkumu je navržení vhodného postupu, metodiky a způsobu realizace 

marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků a její možné budoucí využití z hlediska 

průběžného sledování spokojenosti odběratelů této čerpací stanice. 

Cílem tohoto výzkumu je zjištění spokojenosti koncových zákazníků s ropnými 

produkty a rovněž s doprovodnými službami týkajících se prodeje společnosti FAU s.r.o. 

4.2 Metoda sběru primárních dat 

Zvolila jsem písemné dotazování, které postrádá osobní kontakt, a proto jsem se 

snažila otázky zformulovat tak, aby byly pro respondenta zcela srozumitelné a jasné. 

4.3 Dotazníkové šetření 

Dotazník jsem navrhla tak, abych nadále vystihla důležité aspekty spokojenosti 

zákazníků. Při tvorbě dotazníku byl důležitý výběr typu otázek a jejich hodnotící škála. 

Vzhledem k lepšímu vyhodnocení jsem se přiklonila k vyhotovení třiadvaceti 

uzavřených otázek a jedné filtrační s možností vyjádření dotazovaného. Součástí je šest 

sociálně – demografických otázek, týkajících se pohlaví, věku či produktové struktury. 

V rámci zjištění spokojenosti zákazníků jsem v jejich jednotlivých aspektech 

použila metodu měření postojů – škálování a vybrala jsem verbální Likertovu škálu. 
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Použité škály v dotazníku a jejich hodnocení (kódování): 

Dvoubodová škála:   

 osobní    2   
 služební   1 

 
 ano    2 
 ne    1 

Tříbodová škála: 

 nafta motorová  3 
 automobilový benzín  2 
 jiné    1 

Čtyřbodová škála: 

 ano    4 
 spíše ano   3 
 spíše ne   2 
 ne    1 

Pětibodová škála: 

 do 250 km   1 
 251 – 500 km   2 
 501 – 1000 km  3 
 1001 – 2000 km  4 
 2001 a více km  5 

Šestibodová škála: 

 do 300 Kč   1 
 301 – 600 Kč   2 
 601 – 900 Kč   3 
 901 – 1 200 Kč  4 
 1 201 – 1 500 Kč  5 
 1 501 a více Kč  6 

 
 cena    6 
 kvalita    5 
 dostupnost   4 
 reklama   3 
 obsluha   2 
 jiné    1 



Michaela Jurovatá: 

 

2015 
 

4.4 Realizace marketingového výzkumu 

Výzkum probíhal

ledna roku 2015 a trval př

Dotazníky jsem vyhotovila v

dotazovaných zákazníků

Při samotném zpracování získaných údaj

použila relativní četnosti odpov

slovního znaku, složené z

Ověřování hypotéz jsem provedla 

K zjištění statistické analýzy dat 

4.5 Interpretace výsledk

Zpracování zjiště

4.5.1 Hodnocení kvality života podle sociáln

Část sociálně – demografických otázek z 

První otázka nám respondenty 

43 % a počet mužů 80 tj. 57 %.

Další otázka se týkala v

16%

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Realizace marketingového výzkumu  

Výzkum probíhal na čerpací stanici FAU ve Velkých Hošticích v

a trval přibližně měsíc a půl.  

Dotazníky jsem vyhotovila v počtu 160 a jejich návratnost 

zákazníků ochotně odpovědělo. Finální verze dotazníku je v

i samotném zpracování získaných údajů jsem v rámci spokojenosti zákazník

ti odpovědí jednotlivých otázek a rozdělení č

složené z absolutní a relativní četnosti.  

ování hypotéz jsem provedla testováním nezávislosti kvalitativních znak

statistické analýzy dat sloužily střední hodnoty (modus, medián, pr

Interpretace výsledků výzkumu 

Zpracování zjištěných dat výzkumu jsem rozložila do čtyř samostatných okruh

Hodnocení kvality života podle sociálně – demografických údaj

demografických otázek z dotazníku je tvořena šesti otázkami.

První otázka nám respondenty člení z hlediska pohlaví, kdy po

ů 80 tj. 57 %.  

Další otázka se týkala věku zaměstnanců a je následně rozvedena

Graf 1 Věk zákazníků čerpací stanice 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

15%

29%

29%

16%

11%

Věk zákazníků

18 - 25 let

26 - 35 let

36 - 45 let

46 - 55 let

56 a více let

čnosti FAU s.r.o. 

25 

erpací stanici FAU ve Velkých Hošticích v první polovině 

a jejich návratnost byla 87 %, tj. 140 

dotazníku je v příloze 2. 

rámci spokojenosti zákazníků 

ělení četností podle obměn 

nezávislosti kvalitativních znaků. 

(modus, medián, průměr). 

samostatných okruhů. 

demografických údajů 

řena šesti otázkami. 

pohlaví, kdy počet žen byl 60 tj. 

ě rozvedena v grafu 1. 

 

25 let

35 let

45 let

55 let

56 a více let



Michaela Jurovatá: 

 

2015 
 

Na čerpací stanici nej

 45 let a odpověděli tak shodným po

věku 18 – 25 let bylo 15 %

16 % s podílem 8 žen a 14 muž

kdy tato kategorie je složena v

Mezi další demografickou otázku pat

zaznamenána grafem 2. 

Nejpočetnější skupina 30 %, 

největší skupina je tvoř

v tomto počtu převažují muži. SOU bez maturity a SOU s

počtu zákazníků a to 19 %. Nejmenší po

Další sociálně –

osobu, kdy 23 %, tj. 32 zákazník

kategorie řadíme zejména skupinu zam

s příjmem do 10 000 Kč

mateřské dovolené a nezam

dotazovaných a ve stejné rovin

13 % respondentů zaujímá p

zařadit zejména podnikatele. Poslední skupina se 7 % nebyla ochotna odpov

 

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

erpací stanici nejčastěji zastavili zákazníci ve věkové kategorii 26 

ě ěli tak shodným počtem 29 %, z toho bylo 35 žen a 47 muž

15 %, s převahou žen. Zákazníků ve věku 46 

podílem 8 žen a 14 mužů. Nejmenší počet klientů je ve věku 56 a více let a to 11 %

kdy tato kategorie je složena většinou muži. 

Mezi další demografickou otázku patřilo vzdělání zákazníků

 

Graf 2 Úroveň vzdělání zákazníků 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

ější skupina 30 %, tj. 42 zákazníků má střední školu s

tší skupina je tvořena klienty, kteří mají vysokoškolské vzdě

řevažují muži. SOU bez maturity a SOU s maturitou, dosáhlo stejného 

ů a to 19 %. Nejmenší počet 3 %, tj. 5 zákazníků má základní vzd

– demografická otázka byla zaměřena na mě č

osobu, kdy 23 %, tj. 32 zákazníků vydělává v rozmezí 15 001 –

adíme zejména skupinu zaměstnaných lidí. Další největší skupinu tvo

000 Kč, kde byla většina studentů, důchodců a v

dovolené a nezaměstnaní. 10 001 – 15 000 Kč vydě

dotazovaných a ve stejné rovině se pohybuje výdělek 20 001 – 30 00

zaujímá předposlední pozici příjem 30 001 a více K

adit zejména podnikatele. Poslední skupina se 7 % nebyla ochotna odpov

3%

19%

19%
30%

29%

Vzdělání zákazníků

ZŠ

SOU bez maturity

SOU s maturitou

SŠ s maturitou

VŠ

čnosti FAU s.r.o. 

26 

ěkové kategorii 26 – 35 a 36 –

toho bylo 35 žen a 47 mužů. Ve 

ěku 46 – 55 let se zařadilo 

ěku 56 a více let a to 11 %, 

lání zákazníků, jehož úroveň je 

 

řední školu s maturitou. Druhá 

í mají vysokoškolské vzdělání podílem 29 %, 

maturitou, dosáhlo stejného 

ů má základní vzdělání. 

na měsíční čistý příjem na 

– 20 000 Kč, do této 

ětší skupinu tvořilo 20 % 

a v malé míře ženy na 

č vydělává 18 %, tj. 25 

000 Kč, s podílem 19 %. 

001 a více Kč, kam můžeme 

adit zejména podnikatele. Poslední skupina se 7 % nebyla ochotna odpovědět na otázku. 

SOU bez maturity

SOU s maturitou

SŠ s maturitou
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Ekonomickou aktivitu zákazníka,

Graf 

S velkou početní p

zaměstnaných lidí. S výrazn

podnikatelů, kde převažují muži. 

rovněž tvoří větší část v

dovolené bylo 7 % dotazovaných žen a poslední skupinu tvo

Poslední demografická otázka z

64 %, tj. 89 respondentů bydlí v blízkém okolí Velkých Hoštic a 36 %, tj. 51 zákazník

V grafické podobě

3%

11%
8%

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Ekonomickou aktivitu zákazníka, popřípadě jeho zdroj příjmů

Graf 3 Ekonomická aktivita - zdroj příjmů zákazníků 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

četní převahou 64 %, tj. 89 respondentů ř

výrazně menším počtem, avšak druhou skupinu zaujímá 11 %, tj. 15 

řevažují muži. Další kategorií jsou studenti, s

ě část v následující skupině a to 8 %, kterou jsou dů

dovolené bylo 7 % dotazovaných žen a poslední skupinu tvořili nezamě

Poslední demografická otázka z první části se týká bydliště

%, tj. 89 respondentů bydlí v blízkém okolí Velkých Hoštic a 36 %, tj. 51 zákazník

grafické podobě můžeme otázku shlédnout dle grafu 4. 

Graf 4 Bydliště zákazníků 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

10%

64%

8% 4%

Ekonomická aktivita - zdroj příjmů

Student

Zamě

Nezamě

Podnikatel

Důchodce

Na mate

36%

64%

Bydliště zákazníků ve Velkých 
Hošticích nebo okolí

čnosti FAU s.r.o. 

27 

ř ů zobrazuje graf 3. 

 

evahou 64 %, tj. 89 respondentů řadíme do skupiny 

tem, avšak druhou skupinu zaujímá 11 %, tj. 15 

Další kategorií jsou studenti, s podílem 10%. Muži 

%, kterou jsou důchodci. Na mateřské 

řili nezaměstnaní lidé se 3 %. 

ásti se týká bydliště dotazovaných, kdy 

 bydlí v blízkém okolí Velkých Hoštic a 36 %, tj. 51 zákazníků ne.    

 

říjmů

Student

Zaměstnanec

Nezaměstnaný

Podnikatel

ůchodce

Na mateřeské dovolené

 ve Velkých 

ano

ne
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4.5.2 Hodnocení spokojen

Druhá část dotazníku je 

Otázka č. 1: Jaký typ vozidla práv

Na tuto otázku odpov

využívali osobní vozidlo. Zbývajících 30 %

Osobní vůz využívali zejména studenti, nezam

dovolené. V případě vozu služebního jím

Graf 

V tabulce 3 můžeme vid

největší podíl, a to 39%, kte

dorazilo vozidlem osobním. Druhou pozici s

kteří mají vystudovanou st

vzděláním se nedostavil ani jeden se služebním vozidlem.

Tabulka 3 Rozdělení četností podle obm

Vzdě
respondenta

ZŠ 
SOU bez maturity
SOU s maturitou
SŠ s maturito

VŠ 

Celkem

 [Zdroj: vlastní zpracování] 

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Hodnocení spokojenosti zákazníků a testování statistických hypotéz

část dotazníku je tvořena čtyřiadvaceti otázkami vztahující se

Jaký typ vozidla právě využíváte? 

odpovědělo rovných 70 %, tj. 98 respondentů

ívali osobní vozidlo. Zbývajících 30 %, tj. 42 osob mělo v užívání vozidlo služební.

z využívali zejména studenti, nezaměstnaní lidé, důchodc

ř ě vozu služebního jím byli zaměstnanci a podnikatelé.

Graf 5 Využití osobního případně služebního vozidla 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

ůžeme vidět, že respondenti s vysokoškolským vzd

tší podíl, a to 39%, kteří zastavili na čerpací stanici se služebním vozidlem, 61

dorazilo vozidlem osobním. Druhou pozici s 33 % a služebním vozem zastávají zákazníci, 

í mají vystudovanou střední školu s maturitou. V případě klient

láním se nedostavil ani jeden se služebním vozidlem. 

etností podle obměn slovního znaku - otázka č. 1 

Vzdělání 
respondenta 

Vozidlo 
Celkem

osobní služební 
5 (100%) 0 (0%) 5 (100%)

SOU bez maturity 18 (69%) 8 (31%) 26 (100%)

SOU s maturitou 22 (85%) 4 (15%) 26 (100%)

SŠ s maturitou 28 (67%) 14 (33%) 42 (100%)

25 (61%) 16 (39%) 41 (100%)

Celkem 98 (70%) 42 (30%) 140 (100%)

70%

30%

čnosti FAU s.r.o. 

28 

a testování statistických hypotéz 

hující se k ČS. 

lo rovných 70 %, tj. 98 respondentů, kteří v danou chvíli 

užívání vozidlo služební. 

ůchodci a ženy na mateřské 

stnanci a podnikatelé. 

 

vysokoškolským vzděláním zaujímají 

erpací stanici se služebním vozidlem, 61 % 

33 % a služebním vozem zastávají zákazníci, 

ř ě klientů se základním 

Celkem 

5 (100%) 
26 (100%) 
26 (100%) 
42 (100%) 

41 (100%) 

140 (100%) 

osobní

služební
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Otázka č. 2:  Kolik km mě

Počet najetých kilometr

následujícími otázkami. 

S mírnou diferencí a to 23 % najezdí 1001 

a těsně za touto kategorií s

je 10 % odpovídajících zákazník

Následující tabulka 4

V kategorii 1001 – 2000 a více jak 2001 km p

s vysokoškolským vzděláním a také 30

hlavně podnikatelé. V nižší kategorii 251 

klienti se základním vzdě

rovnoměrně rozdělena dle vzd

Tabulka 4 Rozdělení četností podle obm

Vzdělání 
respondenta do 250

ZŠ 1 (20%)
SOU bez maturity 3 (12%)
SOU s maturitou 2 (8%)
SŠ s maturitou 3 (7%)

VŠ 5 (12%)

Celkem 14 (10%)

[Zdroj: vlastní zpracování] 

23%

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Kolik km měsíčně najezdíte? 

et najetých kilometrů úzce souvisí s využíváním služeb č

. 26 % zákazníků nejběžněji najezdí 501 –

mírnou diferencí a to 23 % najezdí 1001 – 2000 km, 21 % v rozsahu 251 

 za touto kategorií s 20 % najezdí 2001 a více km. V poslední kategorii do 250 km 

odpovídajících zákazníků.  

Graf 6 Počet najetých kilometrů měsíčně 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Následující tabulka 4 uvádí rozdělení četností dle měsíčně

2000 a více jak 2001 km převažovalo s 34 %

vzděláním a také 30 % se SOU s maturitou, nad 2000 km se za

nižší kategorii 251 – 500 a 501 – 1000 km se za

základním vzděláním. Do 250 km najezdí málopočetná

ělena dle vzdělání respondentů a pohybuje se od 7 –

etností podle obměn slovního znaku - otázka č. 2 

Počet najetých km měsíčně 

do 250 251 - 500 501 - 1000 1001 - 2000 2001 a více
1 (20%) 2 (40%) 2 (40%) 0 (0%) 
3 (12%) 6 (23%) 7 (27%) 4 (15%) 
2 (8%) 7 (27%) 7 (27%) 8 (30%) 
3 (7%) 9 (21%) 13 (31%) 11 (27%) 

5 (12%) 5 (12%) 8 (20%) 9 (22%) 14 (34%)

14 (10%) 29 (21%) 37 (26%) 32 (23%) 28 (20%)

10%

21%

26%
23%

20% do 250 km

251 - 500 km

501 - 1000 km

1001 - 2000 km 

2001  a více km

čnosti FAU s.r.o. 

29 

využíváním služeb čerpacích stanic, tedy 

– 1000 km za měsíc. 

rozsahu 251 – 500 km 

poslední kategorii do 250 km 

 

ě čně najetých kilometrů. 

34 % dotázaných klientů 

, nad 2000 km se zařadili 

km se začlenili nejčastěji 

četná skupina, která je 

– 20 %.  

Celkem 
2001 a více 

0 (0%) 5 (100%) 

6 (23%) 26 (100%) 

2 (8%) 26 (100%) 

6 (14%) 42 (100%) 

14 (34%) 41 (100%) 

28 (20%) 140 (100%) 

do 250 km

500 km

1000 km

2000 km 

2001  a více km



Michaela Jurovatá: 

 

2015 
 

Otázka č. 3: Kolikrát tankujete za m

Jak jsem se již zmínila v

s předchozí a rovněž s 

nebo v opačném případě

%, tj. 57 dotázaných tankuje 2

zákazníků, kteří tankují až 3x a 21

Vícekrát tankuje pouze 14 %, tj. 21 

Z tabulky 5 jasně

o nejčetnější tankování 2

vykazují nejvyšší hodnoty 38 %, a to p

z řad podnikatelů a ojedině

klienti s podílem 22 %, a to se vzd

Tabulka 5 Rozdělení četností podle obm

Vzdělání 
respondenta 

ZŠ 
SOU bez maturity 
SOU s maturitou 
SŠ s maturitou 

VŠ 

Celkem 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Kolikrát tankujete za měsíc? 

Jak jsem se již zmínila v předešlé otázce, odpovědi k této otázce jsou pevn

 následující otázkou. Je možné tankovat vícekrát za mén

řípadě tankovat méně - početněji za peněz více. 

%, tj. 57 dotázaných tankuje 2x měsíčně. Téměř na stejné úrovni skonč

ří tankují až 3x a 21 %, tj. 29 osob, kterým stačí natankovat 1x za m

Vícekrát tankuje pouze 14 %, tj. 21 řidičů. 

Graf 7 Počet tankování měsíčně 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

jasně vidíme, že v případě základního vzdělání 

tankování 2x za měsíc. U vysokoškolského vzdělání mů

hodnoty 38 %, a to při tankování 3x měsíčně. Opět se j

ů a ojedinělého případu tankování autocisterny. Vícekrát

%, a to se vzděláním SOU bez maturity.  

etností podle obměn slovního znaku - otázka č. 3 

Počet tankování za měsíc 

1x 2x 3x vícekrát
0 (0%) 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%)

9 (35%) 9 (35%) 2 (8%) 6 (22%)
7 (27%) 14 (53%) 3 (12%) 2 (8%)
9 (21%) 17 (40%) 11 (26%) 5 (13%)

4 (10%) 13 (32%) 16 (38%) 8 (20%)

29 (21%) 57 (41%) 33 (24%) 21 (14%)

21%

41%

24%

14%

čnosti FAU s.r.o. 

30 

této otázce jsou pevně spjaty 

následující otázkou. Je možné tankovat vícekrát za méně peněz, 

ěz více. S velkou převahou 41 

 na stejné úrovni skončili s 24 %, tedy 33 

čí natankovat 1x za měsíc. 

 

ělání zákazníků se jedná 

ělání můžeme zaznamenat, že 

Opět se jedná o zákazníky 

Vícekrát za měsíc tankují 

Celkem 
vícekrát 
0 (0%) 5 (100%) 

6 (22%) 26 (100%) 

2 (8%) 26 (100%) 

5 (13%) 42 (100%) 

8 (20%) 41 (100%) 

21 (14%) 140 (100%) 

1x

2x

3x

vícekrát
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Otázka č. 4: Za jakou částku pr

Tato otázka souvisí s

a rovněž s využitím osobního, 

tankují za 1 501 a více Kč

– 1500 Kč průměrně. Z 

aby se na čerpací stanici zastavovali 

jsou další tři skupiny a to 601 

1 200 Kč podílem 18 % dotázaných. Do 

Rozdělení četností

S velkým rozdílem a prů

řidičů, s dosaženým vzdě

zařadili rovnoměrně dle skupin vzd

Tabulka 6 Rozdělení četností podle obm

Vzdělání 
respondenta do 300 301 

ZŠ 2 (40%) 1 (20%)
SOU bez mat. 1 (3%) 9 (35%)
SOU s mat. 2 (8%) 5 (19%)
SŠ s mat. 2 (5%) 4 (10%)
VŠ 0 (0%) 5 (12%)
Celkem 7 (5%) 24 (17%)

 [Zdroj: vlastní zpracování]

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Za jakou částku průměrně tankujete? 

Tato otázka souvisí s ekonomickou aktivitou, zdrojem příjmů

využitím osobního, či služebního vozu. 25 % dotázaných zakroužkovalo

501 a více Kč, s malým rozdílem a to 23 % se zákazníci ř

 tohoto výsledku soudím, že lidé raději natankují plnou nádrž, než 

erpací stanici zastavovali častěji, než je nezbytně nutné. Op

i skupiny a to 601 – 900 Kč s 12 %, 301 – 600 Kč s 17 % respondent

8 % dotázaných. Do částky 300 Kč tankuje pouze 5% klient

Graf 8 Průměrná částka tankování 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

četností podle průměrné částky tankování v Kč 

velkým rozdílem a průměrně natankovanou částkou 301 – 600 Kč

dosaženým vzděláním SOU bez maturity. V rozmezí 601 

ě ě dle skupin vzdělání respondenta od 5 – 23 %.  

etností podle obměn slovního znaku - otázka č. 4 

Průměrná částka tankování [Kč] 

301 - 600 601 - 900 901 - 1200 1 201 - 1 500

1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 

9 (35%) 3 (12%) 3 (12%) 5 (19%) 

5 (19%) 6 (23%) 6 (23%) 3 (12%) 

4 (10%) 6 (14%) 12 (29%) 8 (19%) 

5 (12%) 2 (5%) 4 (10%) 14 (34%) 

24 (17%) 17 (12%) 25 (18%) 32 (23%) 

5%

17%

12%

18%
23%

25% do 300 K

301 

601 

901 

1 201 

1 501 a více K

čnosti FAU s.r.o. 

31 

říjmů daného respondenta 

25 % dotázaných zakroužkovalo, že 

em a to 23 % se zákazníci řadí do skupiny 1 201 

ěji natankují plnou nádrž, než 

Opět s malými rozdíly 

č s 17 % respondentů a 901 – 

 tankuje pouze 5% klientů. 

 

Kč vykazuje tabulka 6. 

600 Kč odpovědělo 35 % 

rozmezí 601 – 900 Kč se řidiči 

Celkem 
1 500 1 501 a více 

0 (0%) 5 (100%) 
5 (19%) 26 (100%) 
4 (15%) 26 (100%) 

10 (23%) 42 (100%) 

16 (39%) 41 (100%) 

35 (25%) 140 (100%) 

do 300 Kč

301 - 600 Kč

601 - 900 Kč

901 - 1 200 Kč 

1 201 - 1 500 Kč

1 501 a více Kč
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Otázka č. 5: Jste spokojen (a) s

S kvalitou pohonných hmot je výrazná v

44 %, tj. 62 dotázaných je spíše spokojeno

v přepočtu 60 lidí. S výhradami a odpo

respondentů. Poslední skupina

Hypotéza č. 1 

Následující kontinge

vzděláním respondenta a spokojenost

základě 5 % hladiny vý

Vzhledem k tomu, že plat

nezamítá a tvrdíme, že mezi sledovanými jevy neexistuje žádná z

Tabulka 7 Měření nezávislosti kvalitativních znak

Vzdělání 
respondenta 

ZŠ 
SOU bez maturity
SOU s maturitou
SŠ s maturitou 

VŠ 

nj 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Jste spokojen (a) s kvalitou pohonných hmot? 

kvalitou pohonných hmot je výrazná většina spokojena, kdy výzkum ukázal, že 

44 %, tj. 62 dotázaných je spíše spokojeno. Bez výhrad bylo spokojeno 43 %, tedy 

výhradami a odpovědí „spíše nespokojen“ se zač

oslední skupina, která spokojena nebyla, obsahuje 3 %, tj. 4 zákazní

Graf 9 Spokojenost s kvalitou pohonných hmot 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Následující kontingenční tabulka 7 dokumentuje, zda existuje 

láním respondenta a spokojeností s kvalitou PHM. Počet stupňů

hladiny významnosti nalezneme v  příloze 3 kritickou mez 

tomu, že platí vztah 
2χ <

2χ  (13,55 < 21,00)

nezamítá a tvrdíme, že mezi sledovanými jevy neexistuje žádná závislost

ení nezávislosti kvalitativních znaků 

 
Spokojenost s kvalitou PHM 

ano spíše ano spíše ne 
1 (2,14) 4 (2,21) 0 (0,50) 0 (0,14)

SOU bez maturity 13 (11,14) 11 (11,51) 0 (2,60) 2 (0,74)
SOU s maturitou 11(11,14) 14 (11,51) 1 (2,60) 0 (0,74)

17 (18,00) 18 (18,60) 6 (4,20) 1 (1,20)

18(17,57) 15 (18,16) 7 (4,10) 1 (1,17)

60 62 14 

43%

44%

10% 3%

čnosti FAU s.r.o. 

32 

tšina spokojena, kdy výzkum ukázal, že 

Bez výhrad bylo spokojeno 43 %, tedy 

dí „spíše nespokojen“ se začlenilo 10 %, tj. 14 

obsahuje 3 %, tj. 4 zákazníky ČS.  

 

, zda existuje závislost mezi 

čet stupňů volnosti v = 12. Na 

3 kritickou mez χ
2 

0,95 = 21. 

21,00), nulová hypotéza se 

ávislost. 

ni 
ne 

0 (0,14) 5 

2 (0,74) 26 

0 (0,74) 26 

1 (1,20) 42 

1 (1,17) 41 

4 140 

ano

spíše ano

spíše ne

ne
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Otázka č. 6: Je pro Vás kvalit

Pro téměř polovinu zákazník

pohonných hmot důležitá. 

31 % dotazovaných. Lidem, kterým na kvalit

znamená, že pro 20 řidičů

nalezli i lidé, kterým na kvalit

posledních dvou kategoriích tak odpovídali z

podnikatelé se služebními vozy.

Bližší prozkoumání této otázky nám 

kategorii odpovědí, kterou bylo 

střední odborné učiliště

případě s odpovědí „ne“

bez maturity. 

Tabulka 8 Rozdělení četností podle obm

Vzdělání 
respondenta 

ZŠ 
SOU bez maturity 
SOU s maturitou 
SŠ s maturitou 

VŠ 

Celkem 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Je pro Vás kvalita pohonných hmot důležitá? 

ěř polovinu zákazníků čerpací stanice FAU s počtem 65, tj. 46 % je kvalita 

ůležitá. „Spíše ano“ odpovědělo s nižším počtem tj. 43, p

31 % dotazovaných. Lidem, kterým na kvalitě PHM spíše nezále

řidičů z celkového počtu 140 není kvalita moc dů

nalezli i lidé, kterým na kvalitě nezáleží vůbec a to s podílem 9%, tj. 12 klient

posledních dvou kategoriích tak odpovídali z velké většiny zaměstnaní lidé, pop

podnikatelé se služebními vozy. 

Graf 10 Důležitost kvality PHM pro zákazníka 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Bližší prozkoumání této otázky nám ilustruje následující tabulka 8

kterou bylo „ano“, se z větší poloviny podíleli řidič

čiliště s maturitou, mluvíme o 14 dotázaných, tj. 54 %. 

“, se vyjádřilo 19%, tj. 5 respondentů s dosaženým vzd

etností podle obměn slovního znaku - otázka č. 6 

Důležitost kvality PHM 

ano spíše ano spíše ne ne 
2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 0 (0%)

 12 (46%) 8 (31%) 1 (4%) 5 (19%)
14 (54%) 7 (27%) 3 (11%) 2 (8%)
21 (50%) 11 (26%) 7 (17%) 3 (7%)

16 (39%) 16 (39%) 7 (17%) 2 (5%)

65 (46%) 43 (31%) 20 (14%) 12 (9%)

46%

31%

14%
9%

čnosti FAU s.r.o. 
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čtem 65, tj. 46 % je kvalita 

čtem tj. 43, přepočítáno na 

spíše nezáleželo, bylo 14 %, to 

tu 140 není kvalita moc důležitá a dokonce se 

podílem 9%, tj. 12 klientů. V 

stnaní lidé, popřípadě 

 

ilustruje následující tabulka 8. V nejpočetnější 

tší poloviny podíleli řidiči, kteří vystudovali 

, mluvíme o 14 dotázaných, tj. 54 %. V opačném 

dosaženým vzděláním SOU 

Celkem 
 

0 (0%) 5 (100%) 

5 (19%) 26 (100%) 

2 (8%) 26 (100%) 

3 (7%) 42 (100%) 

2 (5%) 41 (100%) 

12 (9%) 140 (100%) 

ano

spíše ano

spíše ne

ne
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Otázka č. 7: Tankujete pohonné hmoty pouze u jedné firmy provozující 

stanice?  

Více jak jedna tř

firmy provozující ČS. Tankování na r

tj. 33 %. Věrnost jedné firm

mění firmu provozující č

Graf 

Rozdělení četností dle loajality zákazníka jedné firm

můžeme vidět v tabulce 9

S 50 % podílem dominují

školou s maturitou. Vysokoškoláci jsou se silnou p

dotázaných, což činí 49 %. 

Tabulka 9 Rozdělení četností podle obm

Vzdělání 
respondenta 

Loajalita zá

ZŠ 1 (20%)
SOU bez maturity 7 (27%)
SOU s maturitou 3 (12%)
SŠ s maturitou 4 (

VŠ 6 (14%)

Celkem 21 (15%)

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Tankujete pohonné hmoty pouze u jedné firmy provozující 

Více jak jedna třetina, tj. 52 dotázaných, netankuje pohonné hmoty pouze u jedné 

Tankování na různých čerpacích stanicích, využí

rnost jedné firmě dodržuje 15 %, což činí 21 řidičů a zbývajících 

ní firmu provozující čerpací stanice, kde tankují.  

Graf 11 Loajalita zákazníka k jedné firmě provozující ČS

[Zdroj: vlastní zpracování] 

četností dle loajality zákazníka jedné firmě provozující 

tabulce 9. Ze skupiny se základním vzděláním je 

podílem dominují respondenti, kteří nejsou loajální a to v

Vysokoškoláci jsou se silnou převahou neloajální 

činí 49 %.    

etností podle obměn slovního znaku - otázka č. 7 

Loajalita zákazníka k jedné firmě provozující Č

ano spíše ano spíše ne ne
1 (20%) 3 (60%) 0 (0%) 1 (20%)
7 (27%) 7 (27%) 6 (23%) 6 (23%)
3 (12%) 12 (46%) 7 (27%) 4 (15%)
4 (10%) 13 (30%) 4 (10%) 21 (50%)

6 (14%) 11 (27%) 4 (10%) 20 (49%)

21 (15%) 46 (33%) 21 (14%) 52 (38%)

15%

33%

14%

38%

čnosti FAU s.r.o. 
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Tankujete pohonné hmoty pouze u jedné firmy provozující čerpací 

pohonné hmoty pouze u jedné 

erpacích stanicích, využívá 46 respondentů, 

ř čů a zbývajících 14 % často 

 

ČS 

ě provozující čerpací stanice, 

je 60 % lidí loajálních. 

í nejsou loajální a to v kategorii se střední 

evahou neloajální s počtem 20 

 provozující ČS 
Celkem 

ne 
1 (20%) 5 (100%) 

6 (23%) 26 (100%) 

4 (15%) 26 (100%) 

21 (50%) 42 (100%) 

20 (49%) 41 (100%) 

52 (38%) 140 (100%) 

ano

spíše ano

spíše ne

ne
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Otázka č. 8: Tankujete na této 

Čerpací stanice FAU je u

jedná se tedy o dobré st

netankují na zmíněné Č

dotazovaných. Zde řadíme nahod

vzhledem k výborné dostupnosti.

19 %, tj. 27 řidičů využívá služeb 

výhradně na této ČS. Mluvíme

14 %, tedy 20 dotázaných

Graf 

Další tabulka 10 

zákazníků a jejich pravidelného tankování na 

ČS, jsou v popředí respondenti se st

Tabulka 10 Rozdělení četností podle obm

Vzdělání 
respondenta 

ZŠ 
SOU bez maturity 
SOU s maturitou 
SŠ s maturitou 

VŠ 

Celkem 25 (18%)

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Tankujete na této čerpací stanici pravidelně? 

rpací stanice FAU je umístěna mezi Ostravou a Opavou ve Velkých Hošticích, 

jedná se tedy o dobré strategické místo. Poslední škála, ve které zákazníci pravideln

ěné ČS, je zastoupena nejpočetněji a to 49 %, tém

řadíme nahodile projíždějící klienty, kteří služeb využili zejména 

výborné dostupnosti. Ostatní škály jsou téměř v homogenním rozložení, k

využívá služeb této čerpací stanice a 18 %, tj. 

Mluvíme o obyvatelích Velkých Hoštic a jeho okolí. Zbývajících 

dotázaných zde pravidelně spíše netankuje. 

Graf 12 Loajalita pravidelného tankování na této ČS 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

 nám poskytuje informace o četnosti odpovědí 

pravidelného tankování na ČS. Z řad věrných vracejících se klient

respondenti se středním odborným učilištěm bez mat., s

četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 8 

Loajalita pravidelného tankování na této Č

ano spíše ano spíše ne ne 
0 (0%) 3 (60%) 0 (0%) 2 (40%)

8 (32%) 4 (15%) 4 (15%) 10 (38%)
5 (19%) 7 (27%) 5 (19%) 9 (35%)
4 (10%) 7 (17%) 10 (23%) 21 (50%)

8 (20%) 6 (15%) 1 (2%) 26 (63%)

25 (18%) 27 (19%) 20 (14%) 68 (49%)

18%

19%

14%

49%

čnosti FAU s.r.o. 

35 

na mezi Ostravou a Opavou ve Velkých Hošticích, 

rategické místo. Poslední škála, ve které zákazníci pravidelně 

ji a to 49 %, téměř polovinou tj. 68 

ří služeb využili zejména 

homogenním rozložení, kdy 

tj. 25 klientů tankuje, 

Velkých Hoštic a jeho okolí. Zbývajících 

 

ědí vzhledem k loajalitě 

vracejících se klientů této 

ěm bez mat., s podílem 32 %. 

ravidelného tankování na této ČS 
Celkem 

2 (40%) 5 (100%) 

%) 26 (100%) 

9 (35%) 26 (100%) 

21 (50%) 42 (100%) 

26 (63%) 41 (100%) 

68 (49%) 140 (100%) 

ano

spíše ano

spíše ne

ne
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Otázka č. 9: V čem spoč

V nabídce odpově

proč využili služeb právě

ropných produktů. Zmíně

využilo služeb díky dobř

umístila cena. Na stejné úrovni, s

kvalita PHM a rovněž 

a jedním procentem se faktory uzav

V tabulce 11 mů

respondenta. Zajímavé je, že faktor ceny vykazuje hodnoty malých diferencí, jako tomu je 

při faktoru kvality a položky

téměř nulových hodnot. 

Tabulka 11 Rozdělení četností podle obm

Vzdělání 
respondenta cena 

ZŠ 2 (40%) 
SOU bez mat. 12 (46%)
SOU s mat. 11 (42%)
SŠ s mat. 13 (31%)
VŠ 11(27%)
Celkem 49 (35%)

[Zdroj: vlastní zpracování] 

1%

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

čem spočívá volba této čerpací stanice? 

nabídce odpovědí této otázky bylo šest faktorů, díky kterým se klienti za

 využili služeb právě této čerpací stanice. V popředí se umístily dostupnost a cena 

ů. Zmíněná dostupnost stojí v popředí s počtem 61, tj. 44 % respondent

díky dobře situovanému místu ČS. Za tímto faktorem s

umístila cena. Na stejné úrovni, s hodnotou 9%, tedy pro 13 zákazník

 kolonka „jiné“. Pouze 2%, tj. 3 osoby zakroužkovaly obsluhu 

jedním procentem se faktory uzavřely reklamou.  

Graf 13 Volba čerpací stanice FAU 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

ůžeme vidět četnosti jednotlivých faktorů se

respondenta. Zajímavé je, že faktor ceny vykazuje hodnoty malých diferencí, jako tomu je 

položky jiné. Dostupnost je již více proměnlivá a reklama 

 

četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 9 

Volba čerpací stanice FAU 

kvalita dostupnost reklama obsluha

 0 (0%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%)
12 (46%) 2 (8%) 7 (27%) 1 (4%) 1 (4%)
11 (42%) 4 (15%) 10 (39%) 0 (0%) 0 (0%)
13 (31%) 5 (12%) 21 (50%) 0 (0%) 0 (0%)
11(27%) 2 (5%) 20 (49%) 0 (0%) 2 (5%)
49 (35%) 13 (9%) 61 (44%) 1 (1%) 3 (2%)

35%

9%
44%

1% 2%
9%

jiné 

čnosti FAU s.r.o. 
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, díky kterým se klienti zařadili, 

edí se umístily dostupnost a cena 

čtem 61, tj. 44 % respondentů 

Za tímto faktorem s 35 % a 49 klienty se 

hodnotou 9%, tedy pro 13 zákazníků byla důležitá 

kolonka „jiné“. Pouze 2%, tj. 3 osoby zakroužkovaly obsluhu 

 

ů seřazených dle vzdělání 

respondenta. Zajímavé je, že faktor ceny vykazuje hodnoty malých diferencí, jako tomu je 

ěnlivá a reklama dosahuje 

Celkem 
luha jiné 

0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 

1 (4%) 3 (11%) 26 (100%) 

0 (0%) 1 (4%) 26 (100%) 

0 (0%) 3 (7%) 42 (100%) 

2 (5%) 6 (4%) 41 (100%) 
3 (2%) 13 (9%) 140 (100%) 

cena

kvalita

dostupnost

reklama

obsluha

jiné 
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Otázka č. 10: Jaký druh ropných produkt

Z celkového poč

benzín a to s podílem 60 %, což v

zákazníků a zbylé 4 %, tj. 6 klient

ester mastných kyselin (FAME).

Podrobnější četnosti odpov

12, která nám respondenty t

V kolonce automobilový benzín odpovídali nejpo

vzděláním, se 73 % SOU s

a 49 % absolventi vysokých škol. V

s malými rozdíly obdobné, kdy 51 % zákazník

s maturitou, 23 % SOU be

s maturitou. 

Tabulka 12 Rozdělení četností podle obm

Vzdělání 
respondenta nafta motorová

ZŠ 
SOU bez maturity 
SOU s maturitou 
SŠ s maturitou 

VŠ 

Celkem 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

60%

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Jaký druh ropných produktů odebíráte? 

celkového počtu 140 dotázaných převažovali ti, kteří odebírají automobilový 

podílem 60 %, což v přepočtu vychází na 84 řidičů. Naftu tankuje 36 %, tj. 50 

 a zbylé 4 %, tj. 6 klientů přijelo pro směsnou motorovou naftu nebo 

ester mastných kyselin (FAME). 

Graf 14 Druh odebíraných ropných produktů 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

ě četnosti odpovědí na tuto otázku můžeme vyčíst z

, která nám respondenty třídí dle vzdělání a druhu odebíraných ropných produkt

kolonce automobilový benzín odpovídali nejpočetněji s 80 % lidé se základním 

SOU s maturitou, 62 % SOU bez maturity, 60 % SŠ s

% absolventi vysokých škol. V případě motorové nafty bylo procentuální rozložení 

malými rozdíly obdobné, kdy 51 % zákazníků odpovídalo z řad vysokoškolák

maturitou, 23 % SOU bez maturity, 20 % se základním vzdě

četností podle obměn slovního znaku - otáka č. 10 

Druh odebíraných ropných produktů 

nafta motorová automobilový benzín jiné
1 (20%) 4 (80%) 0 (0%)
6 (23%) 16 (62%) 4 (15%)
5 (19%) 19 (73%) 2 (8%)

17 (40%) 25 (60%) 0 (0%)

21 (51%) 20 (49%) 0 (0%)

50 (36%) 84 (60%) 6 (4%)

36%

60%

4%

nafta motorová

automobilový benzín

jiné

čnosti FAU s.r.o. 
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ří odebírají automobilový 

Naftu tankuje 36 %, tj. 50 

snou motorovou naftu nebo Metyl - 

 

číst z následující tabulky 

lání a druhu odebíraných ropných produktů. 

80 % lidé se základním 

maturitou, 62 % SOU bez maturity, 60 % SŠ s maturitou 

 motorové nafty bylo procentuální rozložení 

řad vysokoškoláků, 40 % SŠ 

z maturity, 20 % se základním vzděláním a 19 % SOU 

 
Celkem 

jiné 
0 (0%) 5 (100%) 

4 (15%) 26 (100%) 

2 (8%) 26 (100%) 

0 (0%) 42 (100%) 

0 (0%) 41 (100%) 

6 (4%) 140 (100%) 

nafta motorová

automobilový benzín
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Otázka č. 11: Jste spokojen (a) s

stanice? 

Se službami poskytované ze stran obsluhy 

spokojena. V konkrétních

výtkami zakroužkovalo „spíše ano“ 37 %, tj. 52 klient

pouhá menšina a to se 6 %

Hypotéza č. 2 

V další tabulce 13

respondenta a spokojeností se službami obsluhy 

významnosti je v příloze

volnosti v = 12. Potvrzení

nepřítomnost závislosti mezi veli

Tabulka 13 Měření nezávislosti kvalitativních znak

Vzdělání 
respondenta 

ZŠ 
SOU bez maturity
SOU s maturitou 
SŠ s maturitou 

VŠ 

nj 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Jste spokojen (a) s ochotou, vstřícností a odborností obsluhy 

Se službami poskytované ze stran obsluhy čerpací stanice byla v

konkrétních číslech mluvíme o 56 %, tedy 78 dotazovaných. S

výtkami zakroužkovalo „spíše ano“ 37 %, tj. 52 klientů. Nespokojených zákazník

pouhá menšina a to se 6 %, tj. 8 lidí „spíše ne“, nespokojeno bylo 1 %, tj. 2

Graf 15 Spokojenost se službami obsluhy ČS 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

tabulce 13 jsem použila ukazatele pro měření kontingence mezi vzd

kojeností se službami obsluhy ČS. Se zvolenou 5 % hladinou 

říloze 3 vyznačena kritická mez χ
2 

0,95 

Potvrzením vztahu 
2χ <

2χ  (15,95 < 

mezi veličinami, tedy nezamítáme H0. 

ení nezávislosti kvalitativních znaků 

Spokojenost se službami obsluhy Č

ano spíše ano spíše ne 
1 (2,79) 4 (1,86) 0 (0,29) 0 (0,07)

SOU bez maturity 18 (14,49) 6 (9,66) 1 (1,49) 1 (0,37)
 12 (14,49) 14 (9,66) 0 (1,49) 0 (0,37)

22 (23,40) 14 (15,60) 5 (2,40) 1 (0,60)

25 (22,84) 14 (15,23) 2 (2,34) 0 (0,59)

78 52 8 

56%
37%

6% 1%
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ícností a odborností obsluhy čerpací 

byla většina respondentů 

íslech mluvíme o 56 %, tedy 78 dotazovaných. S drobnými 

. Nespokojených zákazníků byla 

lo 1 %, tj. 2 klienti. 

 

ení kontingence mezi vzděláním 

Se zvolenou 5 % hladinou 

 = 21. Počet stupňů 

 21,00), dokazujeme 

okojenost se službami obsluhy ČS 
ni 

ne 
0 (0,07) 5 

1 (0,37) 26 

0 (0,37) 26 

1 (0,60) 42 

0 (0,59) 41 

2 140 

ano

spíše ano

spíše ne
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Otázka č. 12: Jsou pro Vás možnosti ob

Větší polovina s

spokojeni. Respondentů, kte

Obsahem výsledků byli i záporné odpov

nabídku občerstvení a 5 %, 6 zákazník

Graf 

Otázka č. 13: Jak hodnotíte 

Výsledky této otázky jsou velmi obdobné, jako v

polovina respondentů a to 55

nejpočetnější skupinou jsou lidé, kte

dílem 5 %, se dělí poslední dv

32%

35%

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Jsou pro Vás možnosti občerstvení na čerpací stanici dosta

tší polovina s počtem 72 zákazníků, což je 51%, jsou s

spokojeni. Respondentů, kteří se přiklonili k odpovědi „spíše ano“ bylo 32 %, tj. 45 osob. 

ů byli i záporné odpovědi, kdy 12 %, tj. 17 klientů

erstvení a 5 %, 6 zákazníků není s nabídkou občerstvení spokojeno v

Graf 16 Spokojenost s možnostmi občerstvení na ČS 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Jak hodnotíte nabídku spotřebního zboží, je sortiment dosta

Výsledky této otázky jsou velmi obdobné, jako v předchozím p

ů a to 55 %, tj. 77 je s nabídkou spotřebního zboží spokojeno

jší skupinou jsou lidé, kteří jsou spíše spokojeni podílem 35 %, tj.

ělí poslední dvě skupiny, ty nejsou spokojeny vůbec, nebo z

Graf 17 Spokojenost s nabídkou spotřebního zboží 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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erpací stanici dostačující? 

, což je 51%, jsou s možností občerstvení 

di „spíše ano“ bylo 32 %, tj. 45 osob. 

2 %, tj. 17 klientů by ocenilo pestřejší 

čerstvení spokojeno vůbec. 

 

ebního zboží, je sortiment dostačující? 

ředchozím případě. Více jak 

ebního zboží spokojeno. Druhou 

í jsou spíše spokojeni podílem 35 %, tj. 49. Rovným 

ůbec, nebo z nějaké části. 

 

ano

spíše ano

spíše ne

ano

spíše ano
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Otázka č. 14: Jste spokojen (a) s
ubrousky, kbelík na mytí oken, kompresor …)?

I v této otázce 

z hlediska odpovědí dotázaných. S

zákazníků spokojeno nebo spíše spokojeno, jedná se o pom

je nespokojeno 8% a úplně

Hypotéza č. 3 

Tabulka 14 se týká závislosti mezi jednotlivými 

hypotézy můžeme potvrdit vztah 

nezamítnutí nulové hypotézy vztažené k

závislost mezi vzděláním respondenta a spokojeností s

v = 12. Opět volím 5 % hladinu významnosti, kritická mez je tedy 

Tabulka 14 Měření nezávislosti kvalitativních znak

Vzdělání 
respondenta 

ZŠ 
SOU bez maturity
SOU s maturitou 
SŠ s maturitou 

VŠ 

nj 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Jste spokojen (a) s výbavou čerpací stanice (tzn. jednorázové rukavice, 
ubrousky, kbelík na mytí oken, kompresor …)? 

této otázce oproti dvěma předešlým se setkáváme jen s

ědí dotázaných. S výbavou čerpací stanice je v celkovém sou

 spokojeno nebo spíše spokojeno, jedná se o poměr 60 % k 32 %. S

je nespokojeno 8% a úplně není ani jeden z řidičů. 

Graf 18 Spokojenost s výbavou ČS 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

se týká závislosti mezi jednotlivými činiteli. 

žeme potvrdit vztah 
2χ <

2χ  (17,74 < 21,00),

nezamítnutí nulové hypotézy vztažené k nízké hodnotě testovaného kritéria. P

ěláním respondenta a spokojeností s výbavou ČS.

t volím 5 % hladinu významnosti, kritická mez je tedy χ2 
0,95

í nezávislosti kvalitativních znaků 

Spokojenost s výbavou ČS 

ano spíše ano spíše ne 
3 (3,00) 1 (1,61) 0 (0,36) 0

SOU bez maturity 19 (15,60) 2 (8,04) 5 (1,86) 0 (0,19)
 17 (15,60) 9 (8,04) 0 (1,86) 0 (0,19)

20 (25,20) 18 (13,50) 4 (3,00) 0 (0,30)

25 (24,60) 15 (13,18) 2 (2,93) 0 (0,29)

84 45 11 
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32%

8% 0%
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erpací stanice (tzn. jednorázové rukavice, 

se setkáváme jen s malou diferencí 

celkovém součtu 129 

ěr 60 % k 32 %. S více výtkami 

 

činiteli. I v případě poslední 

21,00), což znamená 

 testovaného kritéria. Postrádáme 

ČS. Počet stupňů volnosti 

0,95 = 21 (Příloha 3). 

ni 
ne 

0 (0,04) 5 

0 (0,19) 26 

0 (0,19) 26 

0 (0,30) 42 

0 (0,29) 41 
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Otázka č. 15: Je pro Vás rozhodující cena pohonných hmot?

V rámci této otázky 

rovnovážnou klesající tendenci. C

Rozhodující je pro 31 %, což je 44 zákazník

z nichž pro 22 % cena rozhodu

Zajímavý pohled na odpov

V nejméně početné skupin

vysokoškoláci s podílem 17 %. O 12 %

rozhodující nebyla, vedla op

zejména respondenti s platem od 20

s maturitou byli v popředí s

zaujímala cena nejběžněji pro zákazníky se ZŠ. Mluvíme o 

Tabulka 15 Rozdělení četnosti podle obm

Vzdělání 
respondenta 

ZŠ 
SOU bez maturity 
SOU s maturitou 
SŠ s maturitou 

VŠ 

Celkem 

[Zdroj: vlastní zpracování]

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Je pro Vás rozhodující cena pohonných hmot? 

rámci této otázky měly odpovědi respondentů z hlediska

rovnovážnou klesající tendenci. Cena PHM je plně rozhodující pro 36 %, tj. 51 klient

31 %, což je 44 zákazníků. Z negativních odpovědí se jednalo o 45 lidí, 

nichž pro 22 % cena rozhodující spíše není a pro 11 % není rozhodující v

Graf 19 Cena PHM jako rozhodující faktor 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Zajímavý pohled na odpovědi dle struktury vzdělání nám nabízí tabulka 15

četné skupině, kde cena PHM nebyla rozhodující, 

podílem 17 %. O 12 % početnější skupina, pro kterou cena spíše 

rozhodující nebyla, vedla opět kategorie vysokoškoláků. V těchto př

platem od 20 001 Kč.  Absolventi středního odborného u

popředí s 54 %, kdy pro ně byla cena rozhodující. Spíše rozhodující 

ěžněji pro zákazníky se ZŠ. Mluvíme o čistém příjmu do 20

sti podle obměn slovního znaku - otázka č. 15 

Cena PHM jako rozhodující faktor 

ano spíše ano spíše ne ne 
2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%)

13 (51%) 5 (19%) 4 (15%) 4 (15%)
14 (54%) 7 (27%) 4 (15%) 1 (4%)
12 (29%) 17 (40%) 9 (21%) 4 (10%)

10 (25%) 12 (29%) 12 (29%) 7 (17%)

51 (36%) 44 (31%) 29 (22%) 16 (11%)

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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hlediska spokojenosti téměř 

 rozhodující pro 36 %, tj. 51 klientů. 

negativních odpovědí se jednalo o 45 lidí, 

jící spíše není a pro 11 % není rozhodující vůbec. 

 

ělání nám nabízí tabulka 15. 

HM nebyla rozhodující, byli v popředí 

jší skupina, pro kterou cena spíše 

ěchto případech se zařadili 

ředního odborného učiliště 

 byla cena rozhodující. Spíše rozhodující 

čistém příjmu do 20 000 Kč. 

 
Celkem 

 
0 (0%) 5 (100%) 

4 (15%) 26 (100%) 

1 (4%) 26 (100%) 

4 (10%) 42 (100%) 

7 (17%) 41 (100%) 

16 (11%) 140 (100%) 

ano

spíše ano

spíše ne

ne
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Otázka č. 16: Myslíte si, že nízké ceny pohonných hmot kompenzují nezavedené 

věrnostní karty? 

Tato otázka úzce souvisí s

pozitivní odpověď, kdy 91 zákazník

28 % souhlasí plně odpově

Graf 

Otázka č. 17: Motivovalo by Vás sbírání bod

čerpací stanici? 

Sbírání bodů by k

Odpovědí „Spíše nemotivovalo“ se zaznamenalo 28 %, což 

zájemci se podíleli 14 %, tj. 19 

17%

47%

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

e si, že nízké ceny pohonných hmot kompenzují nezavedené 

Tato otázka úzce souvisí s následující otázkou č. 17. I v

ěď, kdy 91 zákazníků souhlasí s kompenzací v poměru 37 % „spíše ano“ a 

odpovědí „ano“. S kompenzací nesouhlasí 18 % a z

Graf 20 Nízké ceny PHM jako kompenzace věrnostních karet

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Motivovalo by Vás sbírání bodů k tomu, abyste využívali pouze 

by k věrnosti ČS rozhodně nemotivovalo 47 %, tj. 66 dotázaných. 

dí „Spíše nemotivovalo“ se zaznamenalo 28 %, což činilo 39 zákazník

14 %, tj. 19 řidičů a nepřímí klienti 11 %, což je 16 r

Graf 21 Sbírání bodů jako motivace k loajalitě ČP 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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e si, že nízké ceny pohonných hmot kompenzují nezavedené 

. 17. I v tomto případě vedla 

ěru 37 % „spíše ano“ a 

kompenzací nesouhlasí 18 % a z větší části ne 17%. 

 
rnostních karet 

 k tomu, abyste využívali pouze tuto 

 nemotivovalo 47 %, tj. 66 dotázaných. 

činilo 39 zákazníků. Přímí 

16 respondentů. 

 

ano

spíše ano

spíše ne

ano

spíše ano

spíše ne

ne
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Otázka č. 18: Vyžadujete další dopl

Závěrem druhé č

písemného vyjádření. Tém

klientů, nevyžaduje žádné další služby

respondentů bylo pro dopln

Přiblížení jednotlivých odpov

základě potřeby doplňko

potřebu o doplnění služeb m

poté 12 % se vzděláním SOU bez maturity. R

rovnovážné ve všech kategoriích vzd

kde převažovala potřeba venkovní obsluhy p

potřebou bylo teplé jídlo v

více autopříslušenství, pestř

Tabulka 16 Rozdělení četností podle obm

Vzdělání 
respondenta

ZŠ 
SOU bez maturity
SOU s maturitou
SŠ s maturitou

VŠ 

Celkem 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o.

Vyžadujete další doplňkové služby, výbavu, spotřeb zboží aj.?

druhé části dotazníkového šetření je filtrační otázka s

ření. Téměř většina, tedy 91 % zákazníků, což bylo v

nevyžaduje žádné další služby na této čerpací stanici. Pouhých 9 %, tj. 13 

 bylo pro doplnění služeb, výbavy aj.  

Graf 22 Potřeba dalších doplňkových služeb na ČS 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

iblížení jednotlivých odpovědí dle vzdělání respondenta a rozd

eby doplňkových služeb vyčteme z tabulky 16. Jak m

ění služeb mělo na prvním místě 20 % zákazníků se základním vzd

ěláním SOU bez maturity. Rozložení ve druhé skupin

rovnovážné ve všech kategoriích vzdělání klienta. Doplnění služeb si žádalo celkem 9 žen, 

řeba venkovní obsluhy při tankování, druhou nejbě

ebou bylo teplé jídlo v podobě obědů. I muži měli své postřehy, kdy 3 

íslušenství, pestřejší nabídku jídel a jednomu muži chybělo úpln

četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 18 

ělání 
respondenta 

Potřeba doplňkových služeb 
Celkem

ano ne 
1 (20%) 4 (80%) 5 (100%)

SOU bez maturity 3 (12%) 23 (88%) 26 (100%)

SOU s maturitou 2 (8%) 24 (92%) 26 (100%)

SŠ s maturitou 4 (10%) 38 (90%) 42 (100%)

3 (7%) 38 (93%) 41 (100%)

13 (9%) 127 (91%) 140 (100%)

9%

91%
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řeb zboží aj.? 

ční otázka s možností vlastního 

ů, což bylo v přepočtu 127 

erpací stanici. Pouhých 9 %, tj. 13 

 

lání respondenta a rozdělení četností na 

Jak můžeme vidět níže, 

ů se základním vzděláním, 

ozložení ve druhé skupině je velmi 

ní služeb si žádalo celkem 9 žen, 

i tankování, druhou nejběžnější požadovanou 

řehy, kdy 3 z nich postrádali 

ělo úplně vše.  

Celkem 

5 (100%) 
26 (100%) 
26 (100%) 
42 (100%) 

41 (100%) 

140 (100%) 

ano

ne
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4.5.3 Statistické zpracování analytických dat 

Statistické znaky jednotlivých otázek z dotazníku můžeme shlédnout v tabulce 17.  

Tabulka 17 Statistická analýza dat 

č. Otázka Modus Medián Průměr 
1 Využití osobního případně služebního vozidla 2 2 1,70 

2 Počet najetých kilometrů měsíčně 3 3 3,22 

3 Počet tankování měsíčně 3 3 2,67 

4 Průměrná částka tankování 6 4 4,11 

5 Spokojenost s kvalitou pohonných hmot 3 3 3,27 

6 Důležitost kvality PHM pro zákazníka 4 3 3,15 

7 Loajalita zákazníka k jedné firmě provozující ČP 1 2 2,26 

8 Loajalita pravidelného tankování na této ČP 1 2 2,06 

9 Volba čerpací stanice FAU 4 4 4,46 

10 Druh odebíraných ropných produktů 2 2 2,31 

11 Spokojenost se službami obsluhy ČP 4 4 3,47 

12 Spokojenost s možnostmi občerstvení na ČP 4 4 3,31 

13 Spokojenost s nabídkou spotřebního zboží 4 4 3,40 

14 Spokojenost s výbavou ČP 4 4 3,52 

15 Cena PHM jako rozhodující faktor 4 3 2,93 

16 Nízké ceny PHM jako kompenzace věrnostních karet 3 3 2,75 

17 Sbírání bodů jako motivace k loajalitě ČP 1 2 1,91 

18 Potřeba dalších doplňkových služeb na ČP 1 1 1,09 

 [Zdroj: vlastní zpracování] 

Otázky s číslem 1 a 18 jsou specifické dvoubodovou škálou hodnocení, 10 je 

sestavena tříbodovou škálou, čtyřbodová stupnice je u otázek 3,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16, 

a 17. Otázka 2 je jediným případem pětibodové a šestibodová škála hodnocení je použita 

u otázky 4 a 9. V dotazníkovém šetření jsem tedy použila pět různých škál, proto jsem 

jednotlivým škálám přiřadila jejich váhu dle spokojenosti zákazníků od nejvyšší po 

nejnižší hodnotu, což je k nahlédnutí v kapitole 4.3.   

Nejčastěji vyskytující se hodnotou s nejvyšší četností se stal modus s hodnotou 4, 

který vykazuje pozitivní hodnocení spokojenosti zákazníků, opakující se v sedmi otázkách.  

Nejběžněji opakující se střední hodnotou je 3, rovněž v sedmi případech. 

U dotazovaných se rozpětí průměrné spokojenosti zákazníků pohybovalo v rozmezí 

1,09 – 4,46, což znamená, že mezi nimi byli nejen klienti pozitivně hodnotící čerpací 

stanici FAU, ale i ti s kritickými připomínkami. 
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5 Návrhy a doporučení 

Marketingový výzkum přinesl zajímavý pohled z hlediska spokojenosti koncových 

zákazníků s ropnými produkty a rovněž s doprovodnými službami týkajících se prodeje na 

čerpací stanici FAU ve Velkých Hošticích.  

Současní klienti ČS jsou ve značné míře s RP a poskytovanými službami spokojeni.  

Vzhledem k velkým nákladům, spojených s vylepšením či obohacením ČS (teplé 

jídlo v podobě obědů, venkovní obsluha při tankování), bych na základě malé četnosti 

stížností zamítla návrh k zavedení uvedených možností služeb. 

V rámci provedeného výzkumu a rozboru výsledků jsem dospěla k následujícím 

dvěma návrhům:  

Návrh č. 1 

V návaznosti na projevený zájem o zmíněné věrností karty, který projevilo 30 % 

zákazníků, bych zavedla věrnostní program s výhodnými, příležitostnými akcemi, 

spojenými s nákupem pohonných hmot, maziv a využíváním dalších doplňkových služeb. 

Karty by sloužily jako reklama a mohly by upoutat více zákazníků k loajalitě k této ČS. 

Návrh č. 2 

Společnost FAU s.r.o. obchoduje zejména s velkoobchodními distributory PHM, 

viz kap. 2.1 a 2.2. Ve vlastnictví má jednu čerpací stanici pod názvem společnosti, kterou 

provozuje jako sekundární zdroj peněz, jak uvedl jednatel a vedoucí společnosti, pan 

Vojtěch Csabi. Proto si myslím, že podrobnější průzkum by mohl prokázat, popřípadě 

zamítnout rozšíření tohoto obchodního řetězce v rámci výstavby a provozování dalších ČS 

na území ČR. V případě zájmu ze strany vedení společnosti navrhuji navázat na kapitolu 

3.5.2 Měření spokojenosti zákazníků a pro každou hypotetickou proměnnou determinovat 

několik měřitelných proměnných a následně určit index spokojenosti zákazníka. Poté bych 

stanovila statistickou hypotézu a podrobila ji testování, jestli zjištěný výsledek celkové 

spokojenosti zákazníka je přiměřený původnímu předpokladu vedení společnosti, nebo 

signalizuje zásadní odchylku od marketingových představ (PŘIBOVÁ, Marie a kol. 

Marketingový výzkum v praxi). 

K realizaci stanovených návrhů a doporučení je zapotřebí zvážení reálné možnosti 

jejich splnění z hlediska dostupných finančních prostředků a budoucích záměrů firmy. 
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6 Závěr 

V předložené diplomové práci vyhodnocuji výsledky marketingového výzkumu, 

který byl realizován pomocí písemného dotazníkového šetření od poloviny ledna do konce 

února roku 2015, na čerpací stanici FAU ve Velkých Hošticích u Opavy. Vycházím ze 140 

vyplněných dotazníků respondenty.  

Mým specifickým cílem bylo seznámit se s firmou a čerpací stanicí, kterou jsem si 

vybrala, dále zaměřit se na problematiku marketingového výzkumu a zjistit současný stav 

spokojenosti zákazníků s ropnými produkty a rovněž s doprovodnými službami týkajících 

se prodeje společnosti FAU s.r.o. 

V rámci dotazníkového šetření jsem oslovila skupiny lidí žijících ve Velkých 

Hošticích a jeho okolí, ale i nahodile projíždějící klienty. Mezi dotazovanými byli ženy 

i muži, lidé různých věkových kategorií a profesí.   

Výsledky jednotlivých otázek jsem analyzovala, vyhodnotila a následně zpracovala 

v podobě grafů, tabulek a komentářů, které jsou uvedeny v kapitole 4.5.  

Pomocí relativní četnosti a rozdělení četnosti podle obměny slovního znaku jsem 

zjistila kvalitu života podle sociálně – demografických znaků a spokojenost zákazníků. 

Výzkum ukázal, jak respondenti odpovídali na jednotlivé otázky a také jaké odpovědi 

volili vzhledem ke svému dosaženému vzdělání. 

Statistickému testování hypotéz jsem podrobila otázky č. 5, 11 a 14 na základě 

testování nezávislosti kvalitativních znaků. Zjistila jsem, že ani v jednom případě testování 

hypotézy neexistuje žádná závislost mezi vzděláním respondenta a spokojeností s kvalitou 

pohonných hmot, se službami obsluhy čerpací stanice, ani s její výbavou. 

Statistickou analýzu dat jsem shromáždila do přehledné tabulky opět pro jednotlivé 

otázky, kdy jsem všem škálám přiřadila jejich váhu dle spokojenosti zákazníků, můžeme 

shlédnout v kapitole 4.3. 

V rámci spokojenosti zákazníků je převážná většina spokojena s ropnými produkty 

a doplňkovými službami týkajících se prodeje.  

Vzhledem k výsledkům z marketingového výzkumu jsem doporučila dva návrhy, 

viz kapitola 5. V tomto případě chce společnost v současné době zůstat u provozu jedné 

čerpací stanice a zavedení věrnostních karet je v jednání.   



Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o. 

 

2015 47 
 

Seznam použité literatury 

[1] FORET, Miroslav a Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum: jak poznávat své 

zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 160 s. ISBN 80-247-0385-8. 

[2] KOTLER, Philip, Václav DOLANSKÝ a Stanislav JURNEČKA. Marketing 

Management: analýza, plánování, využití, kontrola. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 1998. 710 s. ISBN 80-7169-600-5. 

[3] KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X. 

[4] MALÝ, Václav. Marketingový výzkum: teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 2008. 181 s. ISBN 978-80-245-1326-3. 

[5] MCDONALD, Malcolm a Hugh WILSON. Marketingový plán: příprava a úspěšná 

realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 575 s. ISBN 978-80-265-0014-8. 

[6] PŘIBOVÁ, Marie a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 1996. 248 s. ISBN 80-7169-299-9. 

[7] SOUČEK, Eduard. Statistika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie 

a managementu, 2006. 267 s. ISBN 80-867-3006-9. 

[8] SVOBODOVÁ, Hana. Základy marketingu I: úvod do problematiky. 1. vyd. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2000. 86 s. ISBN 80-7078-289-7. 

Seznam internetových zdrojů 

[9] Fau.cz [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Hlavní stránka. Dostupné z: 

<http://fau.cz/index.php> 

[10] Justice.cz [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Úplný výpis z obchodního rejstříku. 

Dostupné z: <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=214271&typ=UPLNY> 

[11] Fau.cz [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Daňový sklad. Dostupné z: 

<http://fau.cz/danovy_sklad.php> 

[12] Fau.cz [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Produkty. Dostupné z: 

http://fau.cz/produkty.php 



Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o. 

 

2015 48 
 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Logo společnosti ................................................................................................... 2 

Obrázek 2 Autocisterna v daňovém skladu ............................................................................ 3 

Obrázek 3 Proces marketingového výzkumu ....................................................................... 10 

Obrázek 4 Model spokojenosti zákazníka ............................................................................ 22 

 

  



Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o. 

 

2015 49 
 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Výhody a nevýhody primárního a sekundárního výzkumu ................................... 8 

Tabulka 2 Výhody a nevýhody typů dotazování ................................................................... 17 

Tabulka 3 Rozdělení četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 1 ............................ 28 

Tabulka 4 Rozdělení četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 2 ............................ 29 

Tabulka 5 Rozdělení četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 3 ............................ 30 

Tabulka 6 Rozdělení četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 4 ............................ 31 

Tabulka 7 Měření nezávislosti kvalitativních znaků ............................................................ 32 

Tabulka 8 Rozdělení četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 6 ............................ 33 

Tabulka 9 Rozdělení četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 7 ............................ 34 

Tabulka 10 Rozdělení četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 8 .......................... 35 

Tabulka 11 Rozdělení četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 9 .......................... 36 

Tabulka 12 Rozdělení četností podle obměn slovního znaku - otáka č. 10 .......................... 37 

Tabulka 13 Měření nezávislosti kvalitativních znaků .......................................................... 38 

Tabulka 14 Měření nezávislosti kvalitativních znaků .......................................................... 40 

Tabulka 15 Rozdělení četnosti podle obměn slovního znaku - otázka č. 15 ........................ 41 

Tabulka 16 Rozdělení četností podle obměn slovního znaku - otázka č. 18 ........................ 43 

Tabulka 17 Statistická analýza dat ...................................................................................... 44 

 

 

 

 

 



Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o. 

 

2015 50 
 

Seznam grafů 

Graf 1 Věk zákazníků čerpací stanice .................................................................................. 25 

Graf 2 Úroveň vzdělání zákazníků ....................................................................................... 26 

Graf 3 Ekonomická aktivita - zdroj příjmů zákazníků ......................................................... 27 

Graf 4 Bydliště zákazníků .................................................................................................... 27 

Graf 5 Využití osobního případně služebního vozidla ......................................................... 28 

Graf 6 Počet najetých kilometrů měsíčně ............................................................................ 29 

Graf 7 Počet tankování měsíčně .......................................................................................... 30 

Graf 8 Průměrná částka tankování ...................................................................................... 31 

Graf 9 Spokojenost s kvalitou pohonných hmot ................................................................... 32 

Graf 10 Důležitost kvality PHM pro zákazníka ................................................................... 33 

Graf 11 Loajalita zákazníka k jedné firmě provozující ČS .................................................. 34 

Graf 12 Loajalita pravidelného tankování na této ČS ......................................................... 35 

Graf 13 Volba čerpací stanice FAU .................................................................................... 36 

Graf 14 Druh odebíraných ropných produktů ..................................................................... 37 

Graf 15 Spokojenost se službami obsluhy ČS ...................................................................... 38 

Graf 16 Spokojenost s možnostmi občerstvení na ČS .......................................................... 39 

Graf 17 Spokojenost s nabídkou spotřebního zboží ............................................................. 39 

Graf 18 Spokojenost s výbavou ČS ...................................................................................... 40 

Graf 19 Cena PHM jako rozhodující faktor ........................................................................ 41 

Graf 20 Nízké ceny PHM jako kompenzace věrnostních karet ............................................ 42 

Graf 21 Sbírání bodů jako motivace k loajalitě ČP ............................................................. 42 

Graf 22 Potřeba dalších doplňkových služeb na ČS ............................................................ 43 

  



Michaela Jurovatá: Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o. 

 

2015 51 
 

Seznam příloh 

Příloha 1 Definované normy ropných produktů 

Příloha 2 Kvantily  rozdělení o  stupních volnosti 

Příloha 3 Dotazník 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1 Definované normy ropných produktů   

 

Nafta motorová - norma ČSN EN 590 

Ukazatel Jednotka 
Motorová nafta 

třída B třída D třída F třída 2 

Hustota při 15°C kg/m3 
820,0 – 
845,0 

820,0 – 
845,0 

820,0 – 
845,0 

800,0 – 
840,0 

Cetanové číslo  
 

min. 51,0 min. 51,0 min. 51,0 min. 48,0 

Obsah síry  mg/kg max. 10,0 max. 10,0 max. 10,0 max. 10,0 

Viskosita při 40°C mm2/s 
2,00 – 
4,50 

2,00 – 
4,50 

2,00 – 
4,50 

1,50 – 4,00 

Bod vzplanutí °C nad 55 nad 55 nad 55 
 

Destilační zkouška 

při 180°C předestilovaný % (V/V) 
   

max. 10 

při 250°C předestilovaný % (V/V) <65 <65 <65 
 

při 340°C předestilovaný % (V/V) 
   

min. 95 

při 350°C předestilovaný % (V/V) min. 85 min. 85 min. 85 
 

95% (V/V) předestilovaný °C max. 360 max. 360 max. 360 
 

Filtrovatelnost CFPP °C max. 0 max. -10 max. -20 max. -32 

Období dle klimatických 
podmínek  

mírné 
klima 

mírné 
klima 

mírné 
klima 

arktické 
klima 

15.04. -
30.09. 

01.10. -
15.11. 

16.11. -
28.02. 

 
01.03. -
14.04.  

Obsah metyl - esterů mastných 
kyselin (FAME) 

% (V/V) max. 7,0 max. 7,0 max. 7,0 
 

[Zdroj: 12] 

Automobilový benzín (Natural 95) - norma ČSN EN 228   

Ukazatel Jednotka BA95 Super 

Hustota při 15°C kg/m3 720 – 775 

Barva 
 

nažloutlá 

Oktanové číslo výzkumnou metodou 
 

min. 95,0 

Obsah síry mg/kg max. 10,0 

Obsah etanolu % (V/V) max. 5,0 

Obsah kyslíku % (m/m) max. 2,7 

[Zdroj: 12] 

 



Příloha 1 Definované normy ropných produktů   

 

Směsná motorová nafta - norma ČSN EN 565508  

Ukazatel Jednotka 
SMN 30 SMN 30 SMN 30 

třída B třída D třída F 

Hustota při 15°C kg/m3 
820,0 – 
860,0 

820,0 – 
860,0 

820,0 – 
860,0 

Cetanové číslo  
 

min. 51,0 min. 51,0 min. 51,0 

Obsah síry   mg/kg max. 10,0 max. 10,0 max. 10,0 

Viskosita při 40°C mm2/s 2,00 – 4,50 2,00 – 4,50 2,00 – 4,50 

Bod vzplanutí °C nad 55 nad 55 nad 55 

Destilační zkouška 

při 180°C předestilovaný % (V/V) 
   

při 250°C předestilovaný % (V/V) <65 <65 <65 

při 340°C předestilovaný % (V/V) 
   

při 350°C předestilovaný % (V/V) min. 85 min. 85 min. 85 

95% (V/V) předestilovaný °C max. 360 max. 360 max. 360 

Filtrovatelnost 
°C max. 0 max. -10 max. -20 

CFPP 

Období dle klimatických podmínek 
 

mírné 
klima 

mírné 
klima 

mírné 
klima 

15.04. -
30.09. 

01.10. -
15.11. 

16.11. -
28.02. 

 
01.03. -
14.04.  

Obsah metyl - esteru řepkového oleje 
(MEŘO) - FAME 

% (V/V) min. 30,0 min. 30,0 min. 30,0 

[Zdroj: 12] 

 

 

 



Příloha 2 Kvantily  rozdělení o  stupních volnosti 

 

Kvantily  rozdělení o  stupních volnosti 

 
P 

0,90 0,95 0,975 0,99 0,995 0,999 0,9995 
1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 10,8 12,1 
2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 13,8 15,2 
3 6,25 7,81 9,35 11,3 12,8 16,3 17,7 
4 7,78 9,49 11,1 13,3 14,9 18,5 20,0 
5 9,24 11,1 12,8 15,1 16,7 20,5 22,1 
6 10,6 12,6 14,4 16,8 18,5 22,5 24,1 
7 12,0 14,1 16,0 18,5 20,3 24,3 26,0 
8 13,4 15,5 17,5 20,1 22,0 26,1 27,9 
9 14,7 16,9 19,0 21,7 23,6 27,9 29,7 

10 16,0 18,3 20,5 23,2 25,2 29,6 31,4 
11 17,3 19,7 21,9 24,7 26,8 31,3 33,1 
12 18,5 21,0 23,3 26,2 28,3 32,9 34,8 
13 19,8 22,4 24,7 27,7 29,8 34,5 36,5 
14 21,1 23,7 27,1 29,1 31,3 36,1 38,1 
15 22,3 25,0 27,5 30,6 32,8 37,7 39,7 
16 23,5 26,3 28,8 32,0 34,3 39,3 41,3 
17 24,8 27,6 30,2 33,4 35,7 40,8 42,9 
18 26,0 28,9 31,5 34,8 37,2 42,3 44,4 
19 27,2 30,1 32,9 36,2 38,6 43,8 46,0 
20 28,4 31,4 34,2 37,6 40,0 45,3 47,5 
21 29,6 32,7 35,5 38,9 41,4 46,8 49,0 
22 30,8 33,9 36,8 40,3 42,8 48,3 50,5 
23 32,0 35,2 38,1 41,6 44,2 49,7 52,0 
24 33,2 36,4 39,4 43,0 45,6 51,2 53,6 
25 34,4 37,7 40,6 44,3 46,9 52,6 54,9 
26 35,6 38,9 41,9 45,6 48,3 54,1 56,4 
27 36,7 40,1 43,2 47,0 49,6 55,5 57,9 
28 37,9 41,3 44,5 48,3 51,0 56,9 59,3 
29 39,1 42,6 45,7 49,6 52,3 58,3 60,7 
30 40,3 43,8 47,0 50,9 53,7 59,7 62,2 

 [Zdroj: 7]



Příloha 3 Dotazník     

 

Dotazník k diplomové práci 

Marketingový výzkum společnosti FAU s.r.o. 

Dobrý den, jsem studentkou na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

v Ostravě a obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který se vztahuje k této 

čerpací stanici FAU s.r.o.  

Dotazník bude podkladem pro vypracování mé diplomové práce se zaměřením na 

Vaši spokojenost s produkty a službami čerpací stanice ve Velkých Hošticích. 

Vámi poskytnuté informace jsou anonymní. 

Předem Vám děkuji za ochotu a čas věnovaný tomuto dotazníku. 

Bc. Michaela Jurovatá 

Čerpací stanice FAU – Velké Hoštice: 

1) Jaký typ vozidla právě využíváte? 

□ osobní  □ služební 

 

2) Kolik km měsíčně najezdíte? 

□ do 250 km     □ 251 – 500 km  □ 501 – 1000 km 

□ 1001 – 2000 km    □ 2001 a více km  

 

3) Kolikrát tankujete za měsíc? 

□ 1x           □ 2x       □ 3x □ vícekrát 

 

4) Za jakou částku průměrně tankujete? 

□ do 300 Kč  □ 301 – 600 Kč    □ 601 – 900 Kč 

□ 901 – 1 200 Kč □ 1 201 – 1 500 Kč    □ 1 501 a více Kč 

 

5)  Jste spokojen (a) s kvalitou pohonných hmot? 

□ ano           □ spíše ano       □ spíše ne  □ ne 

 

6)  Je pro Vás kvalita pohonných hmot důležitá? 

□ ano           □ spíše ano       □ spíše ne  □ ne 
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7)  Tankujete pohonné hmoty pouze u jedné firmy provozující čerpací stanice? 

□ ano           □ spíše ano       □ spíše ne  □ ne 

 

8)  Tankujete na této čerpací stanici pravidelně? 

□ ano           □ spíše ano       □ spíše ne  □ ne 

 

9)  V čem spočívá volba této čerpací stanice? 

□ cena  □ kvalita    □ dostupnost □ reklama □ obsluha  □ 

jiné 

 

10)  Jaký druh ropných produktů odebíráte? 

□ nafta motorová  □ automobilový benzín           □ jiné 

 

11)  Jste spokojen (a) s ochotou, vstřícností a odborností obsluhy čerpací stanice? 

□ ano           □ spíše ano       □ spíše ne  □ ne 

 

12)  Jsou pro Vás možnosti občerstvení na čerpací stanici dostačující? 

□ ano           □ spíše ano       □ spíše ne  □ ne 

 

13)  Jak hodnotíte nabídku spotřebního zboží, je sortiment dostačující? 

□ ano           □ spíše ano       □ spíše ne  □ ne 

 

14)  Jste spokojen (a) s výbavou čerpací stanice (tzn. jednorázové rukavice, ubrousky, 

kbelík na mytí oken, kompresor …)? 

□ ano           □ spíše ano       □ spíše ne  □ ne 

 

15)  Je pro Vás rozhodující cena pohonných hmot? 

□ ano           □ spíše ano       □ spíše ne  □ ne 

 

16)  Myslíte si, že nízké ceny pohonných hmot kompenzují nezavedené věrnostní 

karty? 

□ ano           □ spíše ano       □ spíše ne  □ ne 
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17)  Motivovalo by Vás sbírání bodů k tomu, abyste využívali pouze tuto čerpací 

stanici? 

□ ano           □ spíše ano       □ spíše ne  □ ne 

 

18)  Vyžadujete další doplňkové služby, výbavu, spotřební zboží aj.? 

□ ano (zde máte prostor pro Vaše vyjádření) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

□ ne 

 

Základní sociálně – demografická data: 

19)  Pohlaví: 

□ muž   □ žena 

 

20)  Věk: 

□ 18 – 25 let  □ 26 – 35 let  □ 36 – 45 let 

□ 46 – 55 let  □ 56 a více let 

 

21)  Vzdělání: 

□ ZŠ   □ SOU bez maturity  □ SOU s maturitou 

□ SŠ s maturitou □ VŠ 

 

22)  Měsíční čistý příjem na osobu: 

□ do 10 000 Kč  □ 10 001 – 15 000 Kč  □ 15 001 – 20 000 Kč 

□ 20 001 – 30 000 Kč  □ 30 001 a více Kč  □ neodpovím 

 

23)  Ekonomická aktivita – zdroj příjmů: 

□ Student  □ Zaměstnanec  □ Nezaměstnaný 

□ Podnikatel  □ Důchodce   □ Na mateřské dovolené 

 

24)  Bydlíte ve Velkých Hošticích nebo okolí? 

□ ano   □ ne 



 

 

 


