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Přílohy 

Otázky ke kvalitativnímu výzkumu 

Sekce otázek 

Čísla 

otázek 
Jednotlivé otázky 

Identifikační otázky 

1 Kolik zaměstnanců zaměstnává vaše firma? 

2 Jaká je vaše současná konkurenční pozice na trhu? 

3 Jaké množství drátu odebíráte? 

4 Od kolika dodavatelů odebíráte drát? 

5 
Jak se vyvíjí množství drátu, které odebíráte za 

posledních 5 let? 

      

Zaměření zákazníků 

dle sortimentu 

6 Jaký sortiment vyrábíte?  

7 Jaké vstupy nakupujete?  

8 
Jak se vyvíjí ceny finálních produktů vámi 

produkovaných za posledních 5 let? 

9 
Jak se vyvíjí cena vstupního materiálu za posledních 5 

let? 

10 Můžete plynule přejít na jiný druh jakosti oceli? 

      

Priority a požadavky 

na 

výrobce/dodavatele 

11 

Přerozdělte 100 bodů mezi následující faktory (cena, 

kvalita, rychlost plnění, reklamace, ochota přizpůsobit 

se). 

12 Trváte na přizpůsobení výroby vašim požadavkům? 

13 Jak často měníte dodavatele drátu? 

14 
Jaké jsou nejčastější důvody pro změnu dodavatele 

drátu? 

15 Co byste změnili na dodavateli drátu? 

      

Stratgicé otázk na 

směr vývoje trhu 

16 
Očekáváte změnu výrobního portfolia v nadcházejících 

letech? 

17 
Jak přistupujete k použití nových technologií ve výrobě 

drátu? 

18 
Do kterého tržního odvětví v obchodování s drátem 

byste chtěli expandovat či přejít? 

19 
Jak odhadujete vývoj spotřeby drátu ve vašem 

segmentu? 

20 Jaká je vaše hlavní budoucí strategie? 
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Otázky ke kvantitativnímu výzkumu 

Sekce otázek 

Čísla 

otázek 
Jednotlivé otázky 

Identifikačí otzky 

1 Kolik zaměstnanců zaměstnává vaše firma? 

2 
Jaká je vaše současná konkurenční pozice na 

trhu? 

3 Jaké množství drátu odebíráte? 

4 Od kolika dodavatelů odebíráte drát? 

5 
Jak se vyvíjí množství drátu, které odebíráte za 

posledních 5 let? 

      

Zaměření zákazníků dle 

sortimentu 

6 Jaký sortiment vyrábíte?  

7 Jaké vstupy nakupujete?  

8 
Jak se vyvíjí ceny finálních produktů vámi 

produkovaných za posledních 5 let? 

9 
Jak se vyvíjí cena vstupního materiálu za 

posledních 5 let? 

10 Můžete plynule přejít na jiný druh jakosti oceli? 

      

Priority a požadavky na 

výrobce/dodavatele 

11 

Přerozdělte 100 bodů mezi následující faktory 

(cena, kvalita, rychlost plnění, reklamace, ochota 

přizpůsobit se). 

12 
Trváte na přizpůsobení výroby vašim 

požadavkům? 

13 Jak často měníte dodavatele drátu? 

14 
Jaké jsou nejčastější důvody pro změnu 

dodavatele drátu? 

15 Co byste změnili na dodavateli drátu? 

      

Stratgicé otázk na směr 

vývoje trhu 

16 
Očekáváte změnu výrobního portfolia 

v nadcházejících letech? 

17 
Jak přistupujete k použití nových technologií ve 

výrobě drátu? 

18 
Do kterého tržního odvětví v obchodování s 

drátem byste chtěli expandovat či přejít? 

19 
Jak odhadujete vývoj spotřeby drátu ve vašem 

segmentu? 

20 Jaká je vaše hlavní budoucí strategie? 

 

 


