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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníků stavební společnosti 

H.P.M. Servis s.r.o. Jde o marketingový výzkum provedený formou dotazníkového šetření. 

Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část a je rozdělena do šesti kapitol. 

První část je zaměřena na teoretická východiska výzkumu spokojenosti zákazníků a 

metodiku marketingového výzkumu a jeho proces. Rovněž představuje společnost H.P.M. 

Servis s.r.o. a její podnikatelskou činnost. Praktická část se zabývá zpracováním dat, která 

jsme získali z vyplněných dotazníků a analýzou výsledků provedeného výzkumu. Na závěr 

jsou uvedeny návrhy a doporučení vyplývající z výsledků výzkumu.  

Klíčová slova: Marketingový výzkum, zákazník, spokojenost zákazníka, dotazník, 

dotazníkové šetření, stavební firma 

 

Summary  

This bacherol thesis deals with research customer satisfaction from the construction 

company H.P.M. Servis s.r.o. It is a marketing research made by a questionnaire survey. 

The bacherol thesis consists of the theoretical and the practical part and it is divided into 

six chapters. The first part is focused on theoretical basis of customer satisfaction research 

and methodology of marketing research process. It also introduces the  H.P.M. Servis s.r.o. 

company and its conduct of business. The practical part deals with data processing that we 

have gained from a written questionnaires, and the made research results analysis. The end 

of thesis includes suggestions and recommendations which coming from results of 

marketing research. 

Key words: Marketing research, customer, customer satisfaction, questionnaire, 

questionnaire survey, construction company  
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1 ÚVOD 

 

Význam výzkumu spokojenosti zákazníků spočívá v tom, že přináší podniku zpětnou 

vazbu od zákazníka. Díky této zpětné vazbě se podnik dozví o tom, co zákazníci potřebují, 

co chtějí a co nechtějí, získává informace, díky kterým se může stále zlepšovat v poznávání 

a následně i plnění zákaznických očekávání, přání a potřeb.  

Pokud podnik dokáže svými výrobky a službami uspokojit přání a potřeby svých 

zákazníků, jsou zákazníci spokojeni. Spokojenost zákazníků je dnes pro podniky jedním 

z nejdůležitějších cílů, protože zkušenosti ukazují, že pouze spokojení zákazníci se budou 

chtít vrátit, aby znovu nakoupili. Spokojení zákazníci také mohou šířit své dobré 

zkušenosti s konkrétními výrobky či službami podniku mezi další potenciální zákazníky. 

Aby podnik uspěl na trhu a obstál v konkurenčním boji, měl by usilovat o to, aby 

očekávání svých zákazníků naplnil a dokonce překonával.  

Výzkum spokojenosti zákazníků je jednou z aplikací marketingového výzkumu. 

Mezi hlavní úkoly marketingového výzkumu patří shromažďování informací, 

vyhodnocování shromážděných informací a na jejich základě navrhovat praktická řešení. 

Proces marketingového výzkumu má několik fází. Nejprve je třeba identifikovat problém, 

potom následuje definice cílů výzkumu a stanoví se metodika výzkumu. Pak teprve 

probíhá vlastní sběr dat a jejich analýza. Výsledkem marketingového výzkumu nejsou 

pouze informace získané od respondentů, ale také z nich vycházející doporučení a návrhy 

pro zadavatele výzkumu. 

Cílem této bakalářské práce je provedení výzkumu spokojenosti zákazníků stavební 

společnosti H.P.M. Servis s.r.o.  

Jde o marketingový výzkum provedený dotazníkovým šetřením. Výzkum 

spokojenosti zákazníků pomůže majiteli firmy zjistit, jak jsou zákazníci celkově spokojeni 

se službami, které jim firma poskytuje a jak vnímají poměr kvality a ceny.  

Díky silné konkurenci na stavebním trhu je ze strany investorů vyvíjen velký tlak na 

co nejnižší ceny. Některé stavební firmy pak mohou zvolit strategii snižování cen na úkor 

kvality provedených prací nebo použitých materiálů. Tato strategie se však ve finále 

ukazuje jako nevhodná, protože i když jsou zákazníci zpočátku spokojeni s cenou, pozdější 

reklamace a dodatečné opravy mohou cenu navýšit a celková spokojenost zákazníků klesá. 

Vzhledem k tomu, že malá stavební firma získává většinu svých zakázek díky dobrým 

referencím svých spokojených zákazníků a osobním kontaktům, je pro ni právě celková 

spokojenost zákazníků maximálně důležitá.  

Pro firmu budou přínosem všechny výzkumem zjištěné informace a z nich plynoucí 

navržená opatření, která by pomohla spokojenost zákazníků zvyšovat.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A METODOLOGIE 

Obsahem této části bakalářské práce je shrnutí teorie marketingového výzkumu, 

popis pojmů, postupů a technik, které budou uplatněny v praktické části práce. 

2.1 Marketingový informační systém a nová marketingová realita 

Podniky, které dnes chtějí uspět na trhu a finančně prosperovat, musí pružně 

reagovat na změny, které neustále probíhají v marketingovém prostředí. V posledních 

letech dochází k významným změnám, jež podněcují nová marketingová chování. Podle 

Philipa Kotlera a Johna Caslioneho se management nachází v „Éře turbulence“, kterou 

charakterizuje chaos, nejistota a riziko pro mnoho odvětví, trhů a společností. [4] 

Turbulence zde znamená, že mizí stabilita a předvídatelnost stavu. Nejvýraznější změny 

vyvolávají především tyto celospolečenské vlivy: 

 globalizace 

 rychlý technologický pokrok, zejména v informačních a komunikačních 

technologiích 

 deregulace 

 zvýšená konkurence 

 konvergence odvětví 

 přeměna maloobchodu 

 informovanost spotřebitelů. [4] 

Manažeři podniků musí na tyto vlivy reagovat, musí se rychle a správně rozhodovat 

a k tomu potřebují dostatek adekvátních a aktuálních informací. Předpoklady pro 

kvalifikované rozhodování manažerů vytváří marketingový informační systém. 

Marketingový informační systém v podniku zahrnuje pracovníky, metody a techniky 

vyčleněné pro práci s informacemi. Jeho úkolem je zjistit informační potřeby podniku, 

zajistit informační zdroje, shromáždit informace, shromážděné informace technicky 

zpracovat, analyzovat informace, zajistit distribuci informací, systém využití a uchování 

pro další použití. [5] 

Marketingový informační systém tvoří  

 vnitropodniková evidence a záznamy - zahrnuje údaje o prodejích, tržbách, 

nákladech, zisku, výrobcích, dodavatelích, zákaznících, konkurentech apod. 

 marketingový zpravodajský systém - zajišťuje informace o vnějším okolí 

podniku, především ze sekundárních zdrojů 

 marketingový výzkum - systematický a cílevědomý proces, díky kterému lze 

získat informace primární, tj. takové, které nezískáme ani z vnitropodnikové 

evidence ani díky marketingovému zpravodajskému systému. [5] 

Marketingový informační systém také řeší pravidelnost a plynulost toku informací 

mezi všemi útvary podniku. [5] 



 

2017   3 

2.2 Zákazník na prvním místě 

Problémem podniků v současné době není vyrobit výrobek, výrobní kapacity jsou 

dostatečné, někdy i nadměrné. Problémem je limitovaný počet zákazníků a tedy problém 

výrobek prodat. [7] Zkušenosti ukazují, že úspěšné jsou podniky, které staví zákazníka na 

vrchol své organizační struktury, jejichž strategií je péče o zákazníka. Zákazník je 

důležitým strategickým potenciálem, lze ho vnímat jako aktivum, které je potřeba 

maximalizovat. Podnik je na zákaznících závislý, bez zákazníků by nebylo podnikání. 

K dosažení strategických cílů pomáhá podnikům rozčlenění zákazníků na segmenty. 

Segmentace a typologie slouží k lepšímu cílení marketingu na konkrétní skupiny s určitým 

chováním a požadavky. Lepší pochopení spotřebitelů a jejich chování umožňují typologie, 

které jsou založeny na životním stylu, protože životní styl je určující pro nákupní a 

spotřební chování. [7] 

2.2.1 Hodnota pro zákazníka 

Zákazník dneška je informovanější a vzdělanější než kdykoliv v minulosti. Díky 

internetu si je schopen ověřit pravdivost tvrzení firem, vyhledat informace o výrobcích, 

použitých materiálech i výrobních postupech. Může si zjistit, jaká je nabídka konkurence. 

Na různých portálech, jako je například Heureka.cz na českém internetu, lze srovnávat 

ceny jednotlivých výrobků, zjistit, jak výrobek hodnotí zákazníci, kteří si ho již zakoupili, 

ale také jak hodnotí firmu, která ho prodává. Zákazníci sdílejí, jak byli spokojeni s dodací 

dobou, platebními podmínkami, s jednáním firmy, s průběhem vyřizování reklamací, se 

servisem apod. Zákazník si tak poměrně jednoduše a s malými náklady může ze všech 

dostupných alternativ vybrat pro sebe největší hodnotu. 

Zákazníkem vnímaná hodnota je rozdílem celkových přínosů, které získá, když si 

koupí určitý výrobek nebo službu a celkových nákladů, které musí na jejich získání 

vynaložit. Celkové přínosy pro zákazníka zahrnují všechny ekonomické, funkční a 

psychologické přínosy. Celkové náklady pro zákazníka jsou součtem všech nákladů, které 

musí zákazník vynaložit v souvislosti s hodnocením, získáváním a užíváním produktu. [4] 

Cílem podniku je nabídnout zákazníkům větší celkovou hodnotu. Toho mohou dosáhnout 

buď zvýšením přínosů, nebo snížením některé z kategorií nákladů.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka je popisována jako míra naplnění zákazníkova očekávání 

vzhledem k zakoupenému produktu. Jde o jeho pocit potěšení nebo zklamání z porovnání 

skutečného výkonu výrobku s výkonem očekávaným. [4] Pokud výkon odpovídá 

očekávání, je zákazník spokojen. V případě že výkon předčí očekávání, je velmi spokojen 

Obrázek 1 Určující faktory hodnoty vnímané zákazníkem, zdroj: [4] + vlastní úprava 
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a potěšen. Naopak pokud nesplní očekávání, je zákazník nespokojen. To může vést k tomu, 

že následně vyhledá uspokojení u konkurence. Průměrně spokojený zákazník bývá ochoten 

kupovat podobné výrobky i od jiných firem. Naproti tomu velmi spokojený zákazník 

obvykle nemá zájem měnit svůj stávající výrobek za dokonalejší od jiné firmy. Manažeři 

podniků proto usilují o velmi spokojené zákazníky, kteří bývají společnosti dlouhodobě 

věrni a nakupují od ní mnohem více výrobků než zákazníci průměrně spokojení. 

Hodnocení výkonu výrobku z pohledu zákazníka závisí na mnoha faktorech. 

Zejména na vztahu, jaký má zákazník ke konkrétní značce. Výrobky značky, ke které má 

zákazník kladný vztah, vnímá pozitivněji. Zákazníkovo očekávání formují předchozí 

nákupní zkušenosti, rady a doporučení známých a také přísliby a informace prodejce i jeho 

konkurentů. [4] 

Měření spokojenosti zákazníka je založeno na tzv. celkové neboli akumulované 

spokojenosti, kterou ovlivňuje řada dílčích faktorů. Je to například: spokojenost se 

zakoupeným produktem, spokojenost s obsluhou, spokojenost s prostředím prodejny, 

spokojenost s firmou. [7] Prvořadým úkolem podniku při měření zákaznické spokojenosti 

je pak podchycení těchto faktorů a určení jejich významu a podílu na celkové spokojenosti 

zákazníka. Obecně lze shrnout, že ve většině oborů jsou určujícími kritérii: 

 výrobek - kvalita, funkčnost, šíře sortimentu, dostupnost 

 cena - úroveň, splatnost, platební podmínky 

 služby - přesnost, spolehlivost, rychlost, jednoduchost vyřízení, zacházení, 

kompetence 

 distribuce  - umístění, otevírací doba, poskytované služby 

 image - pověst, jistota, stabilita. [10] 

Měřit spokojenost lze pomocí indexu zákazníka. Existuje americký (ACSI) a 

evropský (ECSI) přístup k měření spokojenosti. Evropský model spokojenosti zákazníka 

vychází z definování sedmi proměnných, z nichž každá je určena dalším daným počtem 

proměnných. Vztahy mezi sedmi proměnnými vyjadřuje následující schéma: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2  Model spokojenosti zákazníka, zdroj: [5] 
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Image - v tomto schématu představuje základ analýzy spokojenosti zákazníka. Jde o 

hypotetickou proměnnou vztahu zákazníka k produktu, službě značce či firmě. 

Očekávání zákazníka – přímo se vztahuje k zákazníkovým individuálním představám o 

produktu či službě. Očekávání je dáno především předchozími nákupními zkušenostmi a 

marketingovou a komunikační aktivitou dané firmy. Má přímý vliv na spokojenost 

zákazníka. 

Vnímaná kvalita – tzv. vnější kvalita, týká se nejen samotného produktu, ale i všech 

doprovodných služeb.  

Vnímaná hodnota - lze ji vyjádřit jako poměr ceny a vnímané kvality.  

Stížnosti zákazníka – vznikají v důsledku nerovnováhy výkonu a zákazníkovým 

očekáváním. 

Loajalita zákazníka - znamená zákaznickou věrnost. Vzniká, pokud výkon produktu 

předčí zákazníkovo očekávání. Loajální zákazník opakovaně nakupuje, více toleruje ceny a 

pozitivně referuje jiným zákazníkům. [5] 

2.2.3 Vliv kvality 

„Kvalita je souhrnem vlastností a charakteristik výrobku nebo služby, ovlivňující 

jejich schopnost uspokojit uváděnou nebo očekávanou potřebu.“ [4, s. 168] V souladu 

s touto definicí asociace American Society for Quality můžeme říci, že výrobek nebo 

služba je kvalitní, pokud splní či předčí očekávání zákazníka. A také firma je kvalitní, 

pokud dokáže kvalitou svých výrobků a služeb splnit očekávání většiny svých zákazníků. 

Kvalita výrobků a služeb, spokojenost zákazníků a ziskovost firmy jsou 

neoddělitelně spojeny. Vyšší úroveň kvality vede k vyšší spokojenosti, která umožňuje 

účtovat si vyšší ceny. Zkušenosti firem potvrzují, že pokud produkují vysokou kvalitu, 

dosahují i vyšších zisků. Naopak firmy snažící se co nejvíce snižovat své náklady o zisky 

přišly, pokud to bylo na úkor kvality vnímané zákazníky. [4] Kvalita je jednoznačně 

klíčem ke zvyšování spokojenosti zákazníků. 

 

2.3 Metodologie marketingového výzkumu 

Existuje několik různých definic marketingového výzkumu. Podle Philipa Kotlera je 

to „systematické plánování, shromažďování, analyzování a hlášení údajů a zjištění jejich 

důležitosti pro specifickou marketingovou situaci, před níž se ocitla firma.“ [5, s. 48] 

Aby bylo možné správně využít všechny marketingové metody, zdroje a postupy, je 

marketingový proces formalizován. Proces marketingového výzkumu zahrnuje dvě hlavní 

etapy - přípravnou a realizační. Každá etapa má několik fází, které na sebe logicky 

navazují:  

Přípravná etapa 

 definování problému, cíle 

 orientační analýza situace 

 plán výzkumného projektu 
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Realizační etapa 

 sběr údajů 

 zpracování shromážděných údajů 

 analýza údajů 

 interpretace výsledků výzkumu 

 závěrečná zpráva a její prezentace [5] 

2.3.1 Definování problému, cíle 

Definování problému je nejdůležitějším krokem marketingového výzkumu. Je velmi 

obtížný a zabere značné množství času. Ovšem věnovat úsilí správné a přesné definici 

problému a cíle se vyplatí, protože dokáže ušetřit celkové náklady včetně nákladů 

časových. Při definování problému je třeba dbát na to, aby byl rozpoznán skutečný 

problém a nedošlo k záměně s jeho symptomy.  

Definovat cíl znamená především určit řešení problému, navrhnout, kde hledat 

informace, najít alternativní řešení, specifikovat, které údaje shromažďovat. Cíl by neměl 

být definován příliš úzce, ale ani příliš obecně, protože by to mohlo vést ke zjišťování 

nepotřebných dat a zbytečně zvyšovat náklady. 

Finální částí této fáze výzkumu je formulace hypotéz. Hypotézy jsou vyslovením 

předpokladů, jsou alternativami odpovědí na otázky výzkumu. Jejich formulováním 

dochází k redukci zjišťovaných údajů na zkoumání možných variant. Výzkumem dojde 

k jejich potvrzení nebo k vyvrácení. [5] 

2.3.2 Orientační analýza situace 

Analýza situace je neformální zjišťování, které informace jsou dostupné k řešení 

definovaného problému. Na základě těchto zjištěných informací se dá lépe definovat problém a 

určit, jaké informace budeme potřebovat a které informace jsou zbytečné. Analýza situace není 

totožná s analýzou marketingového prostředí, sleduje jiné cíle. V této části výzkumu se 

snažíme ověřit si své prvotní hypotézy na základě předběžně shromážděných informací. 

Využívá se zde neformálních kontaktů s lidmi, kteří jsou informováni o dané problematice a 

znají prostředí firmy. V této fázi se také pokusíme zjistit v literatuře nebo u konkurence, jestli 

námi zkoumaný problém nebyl již v minulosti řešen. [5] 

2.3.3 Plán výzkumného projektu 

Jde o plán realizace a kontroly výzkumu. Musí být specifický pro konkrétní případ, 

plán by měl obsahovat všechny náležitosti, vyjadřovat se jasně, zřetelně, přesně a stručně  

a neměl by být příliš dlouhý. Plán výzkumu specifikuje:  

 typy údajů, které budou shromažďovány, 

 způsob jejich sběru (metody, techniku, vzorek),  

 metody jejich analýzy, 

 rozpočet výzkumu,  

 stanovení úkolů jednotlivým pracovníkům, 

 vypracování časového harmonogramu,  

 kontrolu plánu. 

Obsahem plánu je výčet informací, které budeme potřebovat. A to včetně zdrojů, 

odkud budou čerpány. Dále se zde uvádí metoda sběru údajů - metoda pozorování nebo 

metoda dotazování nebo experiment. Důležité je také v plánu uvést období, ve kterém bude 
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sběr dat probíhat, místo sběru, kdo a v jakém počtu bude údaje zjišťovat a kdo bude 

respondentem, tj. vymezení výběrového souboru. 

Kontrola plánu se provádí formou pilotáže. To znamená, že se na malém vzorku 

respondentů provede předvýzkum. Díky tomu včas odhalíme např. špatně formulované 

otázky, které by mohly vést k nesprávnému zodpovězení. [5] 

2.3.4 Sběr údajů 

Sběr údajů je velmi důležité správně zorganizovat. V této fázi se do výzkumu 

zapojují noví spolupracovníci. Podle zvolené metody sběru údajů to můžou být 

pozorovatelé, tazatelé, moderátoři nebo operátoři. Na kvalitě jejich práce bude záviset 

kvalita celého výzkumu, proto je třeba tyto spolupracovníky pečlivě vybrat a důkladně 

proškolit. Před samotným sběrem údajů se s nimi provedou testovací práce.  

Kontrola sběru údajů se provádí opakovaným oslovením náhodné skupiny 

respondentů. Díky kontrole zjistíme, zda byla činnost skutečně vykonána, zda je výběr 

respondentů reprezentativní, zda jsou zjištěné údaje pravdivé. [5] 

2.3.5 Zpracování shromážděných údajů 

Když jsou všechny údaje shromážděny, provedeme jejich kontrolu a úpravu. 

Shromážděné údaje musí být: 

 přesné - validita údajů 

 spolehlivé a pravdivé - reliabilita údajů. 

První se provádí kontrola úplnosti a čitelnosti údajů. V ideálním případě 

zkontrolujeme všechny dotazníky. Následuje logická kontrola, která zkoumá, zda 

respondent odpovídal pravdivě a zda tazatel sběr údajů skutečně provedl. Dotazníky 

vyplněné neúplně, nepřesně nebo logicky nesprávně by měly být z výzkumu vyřazeny. [5] 

Třídění údajů znamená smysluplné uspořádání hodnot. Úkolem třídění je zjistit, 

kolik dotazovaných z vybraného souboru má sledovaný znak, jakou má variantu znaku, 

zda nabývá určité konkrétní hodnoty znaku apod. Používají se stupně třídění. 

 Třídění 1. stupně je výčet absolutních nebo relativních četností. 

 Třídění 2. stupně - hledáme respondenty, kteří mají dvě tříděné vlastnosti 

zároveň. 

Hledají se vztahy mezi výskytem zjišťovaných hodnot znaků a identifikačními znaky 

zkoumaných jednotek. Výsledkem třídění je rozdělení četností. Uvádí se absolutní četnost 

ve skupině a relativní četnost ve skupině. [2] 

2.3.6 Analýza údajů  

Analýza údajů začíná tím, že analyzujeme výsledky jednotlivých otázek. Následují 

analýzy několika otázek dohromady či různých skupin respondentů. Zjišťuje se: 

 četnost odpovědí,  

 úroveň, variabilita a rozložení zkoumaných znaků, 

 závislost mezi proměnnými. 

Hlavním důvodem analýzy je nalezení a definování segmentů respondentů. Tím 

vzniká segmentace, která umožňuje navržení různých marketingových nabídek různým 

segmentům. [5] 
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2.3.7 Interpretace výsledků výzkumu 

Interpretace výsledků představuje převedení výsledků analýzy do závěrů a 

doporučení řešení zkoumaného problému. Interpretace jasně stanoví, zda hypotézy byly 

potvrzeny nebo vyvráceny. Specifikuje, jaké faktory to ovlivnily a jaká z toho plynou 

doporučení. Vzhledem k tomu, že většina výzkumů je zatížena výběrovou chybou, 

výsledky interpretujeme jako doporučující a přibližné hodnoty. [5] 

2.3.8 Závěrečná zpráva a její prezentace 

Závěrečná zpráva je formou písemné prezentace. Informuje zadavatele o výzkumu a 

jeho výsledcích. Při jejím psaní musíme dodržovat dané zásady. Pro lepší interpretaci 

výsledků se využívá grafické zobrazení - tabulky a grafy.  

Doplňujícím nástrojem písemné prezentace je ústní prezentace. Jejím smyslem je 

přesvědčit zadavatele, že navržená doporučení z výsledků výzkumu umožní řešit původní 

problém. [5] 

2.4 Metody marketingového výzkumu 

Při marketingovém výzkumu se využívají primární a sekundární informace. Dělí se 

tak podle zdrojů, ze kterých jsou dostupné. 

Primární informace jsou původní údaje, které teprve budou shromážděny 

prostřednictvím vlastního výzkumu. Slouží především specifickým potřebám konkrétního 

výzkumu. Nelze je získat jinak, než primárním výzkumem. 

Sekundární informace jsou již existující volně přístupné informace, byly získány již 

dříve za jiným účelem. Zdroje sekundárních informací se dělí na vnitřní a vnější. [5] 

Příklad vnitřních zdrojů sekundárních informací: 

 výkazy zisků a ztrát 

 rozpočty a finanční plány 

 firemní databáze dodavatelů a odběratelů 

 přehledy výroby 

 záznamy o reklamacích 

Příklad vnějších zdrojů sekundárních informací: 

 internet 

 sdělovací prostředky 

 rejstříky (obchodní, živnostenský apod.) 

 veškerá legislativa 

 odborné publikace 

 výzkumné a statistické zprávy 

 firemní prospekty a katalogy. 

2.4.1 Dělení marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum lze také rozdělit na primární a sekundární. Primární 

marketingový výzkum je zjišťování primárních informací, samotný sběr dat přímo 

v terénu. Sekundární marketingový výzkum znamená zpracování sekundárních 

informací. Ty můžou být v podobě dat neagregovaných, tzn. původní zjištěné hodnoty, 
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anebo dat agregovaných. Agregovaná data jsou již upravena (procenta, průměry, rozptyly, 

sumarizace). [2] 

Dalším členěním marketingového výzkumu je na základní a aplikovaný. Základní 

výzkum většinou řeší danou problematiku teoreticky a neočekávají se od něj žádné návrhy 

řešení. Aplikovaný výzkum má naopak za úkol navrhnout nové hypotézy praktického 

řešení zkoumaného problému. 

Z hlediska metodologie se dále rozlišuje: 

 výzkum deskriptivní - popisný, hledá odpověď na otázku „jak“, 

 výzkum diagnostický - kauzální, hledá odpověď na otázku „proč“, 

 výzkum prognostický - snaží se vystihnout předpokládaný budoucí stav, 

odpovědět na otázku „kam“ směřuje vývoj zkoumaného problému. [2] 

Primární marketingový výzkum se člení na kvantitativní a kvalitativní. 

Kvantitativní výzkum pracuje s údaji, které lze měřit, převést na kvantitu. Bývají to např. 

údaje o spotřebě, o nákladech, o objemu produkce. Měří se v jednotkách (naturálních a 

peněžních) a za určité časové období. Jeho výsledků se dosahuje pomocí statistických 

metod. Kvantitativní výzkum zkoumá velké soubory (stovky, tisíce) respondentů. Mezi 

jeho techniky patří osobní rozhovory, pozorování, experiment a písemné dotazování. [2, 5] 

Kvalitativní výzkum je „proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o 

názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ [3, s. 46] 

Základními technikami kvalitativního výzkumu jsou individuální hloubkové rozhovory a 

skupinové rozhovory (focus group).  

Kvalitativní výzkum je rychlejší a méně nákladný než kvantitativní. Jeho výsledky 

však nelze zobecnit na celou populaci, protože vzorek respondentů bývá velmi malý. 

V praxi se kvantitativní a kvalitativní výzkum často kombinují, neupřednostňuje se jeden 

před druhým, protože oba nabízejí různý prohled na zkoumaný problém. [2] 

 
Tabulka 1 Některé rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, zdroj: [3] 

 Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum  

Úloha kvalitativního výzkumu přípravná prostředek ke zkoumání 

interpretací aktérů 

Vztah výzkumníka k subjektu odstup těsný 

Postoj výzkumníka k jednání vně situace uvnitř situace 

Vztah teorie a výzkumu potvrzení, falzifikace teorie často vzniká 

Výzkumná strategie silně strukturovaná slabě strukturovaná 

Platnost výsledků zobecnění kontextuální porozumění 

Data tvrdá, spolehlivá bohatá, hloubková 

Zaměření makro mikro 

Teoretické schéma  teorie variability teorie procesu 
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2.4.2 Metoda pozorování 

Metody marketingového výzkumu slouží ke sběru primárních informací. Zadavatel 

výzkumu si vybere metodu, která je nejvhodnější vzhledem k charakteru řešeného 

problému, počtu respondentů a typu pokládaných otázek.  

Metoda pozorování je vhodná v případech, když ke sběru údajů nelze použít jiné 

metody. Může totiž probíhat bez aktivní účasti pozorovaného. Výzkumník se snaží 

zaznamenat osobně nebo pomocí techniky skutečné chování a jednání, aniž by nějak 

zasahoval do pozorovaných skutečností. Pozorováním lze získat evidenční údaje, např. 

počet projíždějících automobilů, kudy nejčastěji projíždějí zákazníci s nákupními vozíky 

v konkrétní prodejně.  

Používá se pět typů pozorování:  

 v přirozených podmínkách / v uměle vyvolaných podmínkách 

 nestrukturované / strukturované 

 osobní / s pomůckami 

 přímé / nepřímé 

 zřejmé / skryté 

Tato metoda je velmi časově náročná a také je náročná na schopnosti pozorovatele. 

Používá se především v kombinaci s dalšími metodami. [5] 

2.4.3 Metoda experiment 

Experimentální metody jsou metody, které studují vztahy mezi dvěma nebo více 

proměnnými za kontrolovaných podmínek. Experiment se používá k testování, např. 

nových příchutí nebo tvarů výrobků. Probíhají laboratorní a terénní experimenty. 

Laboratorní experiment se užívá většinou při testování výrobků a reklamy. Uskutečňuje se 

v umělém prostředí připraveném speciálně pro účely experimentu. Jeho nevýhodou je to, 

že se respondenti nechovají moc přirozeně. Terénní experiment probíhá v prostředí, kdy 

respondenti často ani nevědí, že jsou účastníky marketingového výzkumu. Nejvíce se 

využívá např. v supermarketech, kde se sleduje reakce zákazníků na nové či inovované 

výrobky. [5] 

2.4.4 Metoda dotazování 

Metoda dotazování je nejrozšířenější, provádí se nejčastěji pomocí dotazníků. 

Dotazník je formulář s otázkami, na které respondenti odpovídají. Otázky by měly být 

konstruovány tak, ab měly určitou informační hodnotu, a aby eliminovaly možné chyby 

v odpovědích. Na základě odpovědí na otázky dotazníku by mělo být možné dojít 

k požadovaným výsledkům a závěrům. Otázky by tedy měly být formulovány správně, 

jednoduše, konkrétně, používat známá a jednovýznamová slova. Celkově má být dotazník 

srozumitelný, stručný, jasně formulovaný a má zachovávat pravidla slušnosti. [5] 

Otázky by měly tvořit logický celek. Po úvodních otázkách, které naváží kontakt 

s respondentem, následují otázky filtrační, věcné, zahřívací a specifické. Na závěr 

dotazníku bývají umístěny otázky identifikační, které charakterizují respondenta. 

Podle variant odpovědí lze otázky členit na uzavřené, polouzavřené a otevřené.  

Na otevřené otázky respondent odpovídá vlastními slovy, nemá na výběr žádné 

varianty odpovědí. Typy otevřených otázek: 



 

2017   11 

 volné 

 asociační 

 volné dokončení věty 

 dokončení povídky 

 dokončení obrázku 

 dokončení tematického námětu. 

Velkou výhodou a zároveň i nevýhodou volných otázek je právě jejich volnost. Ta 

umožňuje respondentům odpovědět podle svého a dává jim podnět k zamyšlení. Problém 

způsobuje volnost při řazení otázek do kategorií a jejich kódování.  

Uzavřené otázky předkládají možné varianty odpovědí a respondent si mezi nimi 

vybírá. Výhodou je snadné a rychlé vyplnění a také možnost nasměrovat respondenta. 

Respondent však může předložené varianty odpovědí považovat za nedostatečně výstižné a 

přesné. Také zvyšují možnost nahodilého vyplnění, kdy respondent prostě zaškrtne jednu 

variantu, aniž by rozuměl dané problematice. 

Uzavřené otázky se dělí na: 

 dichotomické -  připouštějí dvě možnosti (ano/ne) 

 výběrové - možnost výběru jedné alternativy 

 výčtové - možnost výběru více alternativ 

 polytomické - možnost uvedení pořadí alternativ. 

Polouzavřené otázky kombinují výhody obou předešlých: nabízí varianty odpovědí, 

mezi nimiž je prostor pro doplnění odpovědi vlastními slovy např. jiné, další (uveďte)…. 

Na závěr dotazníku je vhodné uvést dotazy, které z psychologického hlediska ukončí 

zkoumané téma, aby byla dodržena celistvost dotazníku. Také nezapomeneme poděkovat 

respondentovi za čas a úsilí věnované vyplnění dotazníku. [2, 5] 

Dotazník se používá při písemném dotazování, kdy je zpravidla doručen 

respondentovi poštou a poštou se také vrací odpovědi. Písemné dotazníky bývají umístěny 

na akcích, jako jsou konference, výstavy a veletrhy. Výhodou této formy dotazování jsou 

poměrně nízké náklady, nevýhodou nízká návratnost dotazníků. 

Stále častějším způsobem dotazování je dnes dotazování online, kdy jsou dotazníky 

rozesílány e-mailem nebo jsou dostupné na webových stránkách jako online formuláře. 

Výhodou jsou minimální finanční náklady i malá časová náročnost. Je zde také přesnější 

adresnost, kdy si webové stránky prohlíží uživatelé, které zajímají.  

Osobní dotazování je osobní rozhovor mezi tazatelem a dotázaným. Rozdílem 

oproti písemnému dotazování a hlavní výhodou je přímá zpětná vazba, při které může 

tazatel motivovat respondenta k odpovědím, upřesňovat otázky, využít názorné pomůcky. 

Současně získává o respondentovi další informace pozorováním. Tento typ dotazování má 

nejvyšší návratnost odpovědí. Nevýhodou je časová a finanční náročnost. 

Telefonické dotazování je podobné osobnímu. Jeho výhodou je především rychlé 

získání potřebných údajů. Nevýhodou je náročnost na soustředění ze strany respondentů, 

doba hovoru by proto měla být do deseti minut. [2, 5] 
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2.4.5 Výběr vzorku dotazování 

Abychom dosáhli stanoveného cíle výzkumu, je třeba správně určit, koho se budeme 

dotazovat. Neboli musíme vymezit základní jednotku. Základní jednotka je nositelem 

vlastností, které jsou předmětem šetření. Tyto vlastnosti mají charakter znaku - 

kvalitativního nebo kvantitativního. Základní jednotkou nemusí být jen jednotlivec, může 

to být i rodina, domácnost, pracovní skupina, školní třída apod. Všechny základní 

jednotky, které mají požadované vlastnosti, tvoří základní soubor. [2] 

Zjišťování údajů od všech členů základního souboru se označuje jako vyčerpávající 

šetření. Toto šetření je velmi náročné finančně i časově, provádí se jen u malých 

základních souborů nebo v případě, kdy je to nutné, např. při sčítání lidu. V ostatních 

případech se použije výběrové šetření, kdy zjišťujeme údaje jen u vybrané části 

základního souboru. Takto zjištěné údaje je třeba dodatečně zobecnit na celý základní 

soubor pomocí statistické generalizace. Při výběrovém šetření dochází vždy k výběrové 

chybě. [2, 5] 

Výběrová šetření lze dělit na pravděpodobnostní výběr (o výběru jednotky rozhoduje 

náhoda) a záměrný výběr (o výběru jednotky rozhoduje vybírající). 

Pravděpodobnostní výběr se provádí tak, že se definují výběrové jednotky a 

stanoví se pravděpodobnost zahrnutí těchto jednotek do výběru. Uplatní se určitá technika 

výběru založená na náhodě, např. losování nebo výběr každé n-té jednotky v řadě. 

Nevýhodou těchto technik je potřeba seřazení jednotek podle určitého kriteria. 

Nejjednodušší pravděpodobnostní výběr se nazývá prostý náhodný výběr, může být 

s vracením jednotky, nebo bez vracení jednotky. 

Záměrný výběr řazení jednotek nevyžaduje, ale vyžaduje velmi dobrou znalost 

základního souboru výzkumníkem. Výzkumník vybírá vzorek podle svého záměru. Tento 

způsob je méně pracný, rychlejší a levnější, nelze však u něj pomocí statistických metod 

stanovit přesnost výsledků šetření. Jednou z forem záměrného výběru je kvótní výběr, při 

kterém je vybrána dokonalá zmenšenina základního souboru podle stanovených 

kontrolních znaků (např. vzdělání, pohlaví, věk). Pro analýzu jednotlivých segmentů trhu 

se využívá typologický výběr, kdy se vyberou typičtí představitelé jednotlivých segmentů. 

Jako další formy záměrného výběru se uvádí výběr vhodné příležitosti a výběr vhodného 

úsudku. [2] 

Velikost výběrového vzorku se odvozuje od velikosti základního souboru. V praxi 

je třeba zvážit různá hlediska. Z ekonomického hlediska je ideální vzorek co nejlevnější, 

tedy co nejmenší, naopak kvůli eliminaci výběrových chyb je ideální vzorek co největší. 

Setkáváme se tedy s těmito odlišnými přístupy: 

 nákladový přístup - velikost vzorku se určí na základě předem stanoveného 

celkového rozpočtu na průzkum, který je porovnán s jednotkovými náklady 

 slepý odhad - vychází z dosavadních osobních zkušeností výzkumníka, jeho 

intuice nebo z tradice 

 statistický přístup - je nejpřesnější, stanoví se pomocí statistických metod. 

Závisí na variabilitě výskytu zkoumaného znaku, na požadované míře 

přesnosti odhadu a koeficientu spolehlivosti. [5] 
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2.5 Marketing ve stavebnictví 

2.5.1 Specifika marketingu ve stavebnictví 

Marketing ve stavebnictví vykazuje oproti běžnému výrobkovému marketingu 

některé významné odlišnosti.  

Velmi se liší především produkt, což je zde stavební dílo. Stavební dílo je ve většině 

případů unikátem, který vyžaduje individuální přístup všech subjektů působících na 

stavebním trhu, což jsou: 

 investor 

 stavebník 

 kupující 

 dodavatel 

 výrobce a prodejce stavebních hmot 

 výrobce a prodejce technologických celků 

 výrobce a prodejce stavebních strojů a zařízení 

 projekční kancelář 

 inženýrská kancelář 

 developer 

 prodejce nemovitostí 

 orgány státní správy. [1] 

Stavební dílo je unikátní svým vnějším vzhledem, dispozičním řešením, rozměry, 

umístěním v terénu a vztahem ke svému okolí. Je trvale spojené s pozemkem, na kterém je 

postaveno, tudíž je imobilní. Stavební díla mají velmi dlouhou životnost.  

Rekonstrukcí lze tuto životnost ještě významně prodloužit a zvyšovat hodnotu 

stavby. Také lze rekonstrukcí zcela změnit účel využití stavebního díla. [1] 

Podstatné rozdíly jsou i ve vztazích se zákazníky. Na rozdíl od obvyklých 

komerčních produktů, které jsou vyráběny pro anonymní zákazníky a umisťovány na trh 

podle určitých tržních segmentů, je stavební dílo vyráběno pro konkrétního zákazníka. 

Tento konkrétní zákazník se od začátku účastní procesu tvorby stavebního díla, od 

architektonického návrhu po kolaudaci. Dodavatel stavebního díla přesně zná požadavky, 

preference i vlastnosti svého zákazníka. [1] 

Spolupráce se zákazníkem a uspokojování jeho požadavků hraje ve stavebnictví ještě 

významnější roli než u ostatních produktů. Stavební dílo se vyznačuje velmi vysokou 

cenou. Z hlediska marketingu je zákazníkovi třeba věnovat maximální pozornost, protože 

pokud se zákazník rozhodne např. stavět dům, činí tak často jen jednou za život. Velmi 

důkladně a s velkou péčí se pak rozhoduje a zvažuje všechny varianty. Pro stavební firmu 

znamená získání zakázky práci na delší časové období. [1] 

Specifické u stavebního díla je také to, že zákazník nemá možnost si ho předem 

prohlédnout a vyzkoušet, jako tomu bývá u ostatních výrobků. Rovněž když dochází 

k reklamacím, nelze stavební dílo jednoduše vrátit, nebo vyměnit za jiné. [1] 
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2.5.2 Současná situace ve stavebnictví 

Situace ve stavebnictví je dlouhodobě nejistá. Podle statistických údajů od roku 

2008, kdy byla na svém vrcholu, výkonnost českého stavebnictví stále klesala.  

Po několika letech poklesu se výkon českého stavebnictví v roce 2014 a 2015 zlepšil. 

Ovšem po těchto relativně úspěšných letech, kdy stavební produkce meziročně rostla (v 

roce 2014 o 2,3 % a v roce 2015 o 5,5 %) klesla stavební produkce v roce 2016 meziročně 

reálně o 7,6 %. Tento pokles je dán zejména úbytkem veřejných zakázek. [11, 12, 13]  

Propad je velmi zřetelný v inženýrském stavitelství, především v sektoru dopravní 

infrastruktury. Ale jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu, poklesl také počet 

zahájených bytů. V bytových domech se v červenci 2016 začalo stavět dokonce o 65,2 

procenta méně bytů než v červenci roku 2015. Stavbaři a developeři nestíhají uspokojit 

enormní poptávku po novém bydlení kvůli povolovacímu procesu nových staveb, který je 

u nás momentálně nejsložitější v celé EU. [14] 

Nedostatek velkých státních investic a současné nepřátelské legislativní prostředí 

bohužel naznačuje, že stavebnictví bude nadále pokračovat v propadu.  

Veřejnost, architekti, stavebníci, zadavatelé projektů i politická reprezentace se 

shodují v tom, že stavební proces v České republice je příliš zdlouhavý a složitý. Podle 

Zprávy Doing Business 2016 je ČR v rychlosti povolovacích řízení až na 127. místě ze 189 

sledovaných zemí. Povolovací procesy jsou v ČR jednou z kritických bariér investičního 

prostředí. Velký podíl na tom má zejména nechvalně proslulý „systém mnoha dveří“, ve 

kterém si stavebník musí sám zajistit stanoviska různých institucí. Řízení je tak 

nekoordinované a velmi zdlouhavé. Složitou situaci měla řešit nově připravovaná novela 

stavebního zákona. Podle odborníků by bylo efektivnější připravit zákon zcela nový. [8] 

I přes současný pokles výkonu stavebního sektoru jsou kapacity stavebních firem 

naplněny a mají limitované rezervy pro příjem zakázek, na kterých by měly okamžitě 

pracovat. Vytíženost strojů a zaměstnanců se v první polovině roku 2016 pohybovala 

v průměru na úrovni 93 %. [9] 

Podle ředitelů stavebních firem je velkým problémem tlak na nízké ceny a 

nedostatek subdodavatelů. V Kvartální analýze českého stavebnictví Q3/2016 se ředitelé 

stavebních firem vyjádřili, že soukromí investoři se rozhodují podle ceny, ale je pro ně 

důležitá i kvalita (4,5 bodu z 10). Ve veřejném sektoru rozhoduje o stavební firmě 

především cena (2,3 bodu z 10). Podle 83 % ředitelů stavebních společností může tento 

přílišný tlak na cenu zhoršit chování firem k životnímu prostředí. 82 % si také myslí, že 

tlak na cenu může zhoršit kvalitu stavebních materiálů a tím i staveb. 72 % firem má 

problém se získáním subdodavatelů a tak přesto, že se v souvislosti se stavebnictvím často 

hovoří o abnormálním tlaku na ceny, při výběru subdodavatelské firmy je pro ředitele 

stavebních společností cena nejméně důležitým hodnotícím kritériem. [9] 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Datum zápisu:   21. prosince 1998 

Spisová značka:   C 14746 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Obchodní firma:  H.P.M.  Servis s.r.o. 

Sídlo:    Marš. Žukova 1509/10, 434 01 Most 

Identifikační číslo:  25046250 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:   100 000,- Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled ekonomických výsledků 

Tabulka 2 Přehled ekonomických výsledků společnosti 

rok výnosy v tis. Kč náklady v tis. Kč VH  v tis. Kč 

2011 39 458 37 823 1 308 

2012 37 413 33 481 3 185 

2013 34 319 30 959 2 709 

2014 31 239 30 695 423 

2015 23 366 22 385 786 

Obrázek 3 Stavební práce prováděné firmou H.P.M. Servis s.r.o., zdroj: webové 

stránky firmy 
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Společnost H.P.M. SERVIS s.r.o. je stavební firma působící na českém trhu od roku 

1999. Je držitelkou certifikátu jakosti ISO 9001:2009.  

Nabízí následující služby:  

 Projektování a provádění objektů pozemního stavitelství, jejich opravy a rekonstrukce 

– stavební, tesařské, pokrývačské, klempířské, topenářské, vodoinstalatérské, 

zámečnické a elektroinstalační práce. 

 Sanace a zateplování plášťů budov kontaktním zateplovacím systémem. 

 Stavební práce ve výškách pomocí horolezecké nebo speleologické techniky, 

spárování dilatačních spár, montáž zateplovacích systémů. 

 Poradenská činnost ke stavbám (posouzení stavu stavby, návrhy na řešení oprav apod.) 

 Vypracování revizních zpráv na hromosvody. 

 Elektroinstalace včetně jejich rekonstrukcí a oprav.  

 Vypracování revizních zpráv na plynová zařízení včetně jejich rekonstrukcí a oprav.  

 Průmyslové nátěry konstrukcí a fasád.  

 Demoliční práce – bourání komínů apod. 

Jedná se o malou stavební firmu, která má v průměru 5 zaměstnanců. Další 

zaměstnance přijímá v případě větších zakázek podle aktuální potřeby. Některé odborné 

práce realizuje dodavatelsky. Firma působí převážně v okresech Teplice a Most, nejvíce 

zakázek realizuje ve městě Bílina.  

Od svého založení se společnost H.P.M. Servis s.r.o. soustředí na bytové domy. Jejími 

zákazníky jsou soukromé fyzické osoby i právnické osoby. Mezi právnickými osobami 

převažují bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. Tito zákazníci 

nejčastěji vyžívají služby spojené s rekonstrukcí a zateplováním fasád, rekonstrukcí a 

stavebními opravami společných prostor bytových domů a také plynových a elektrických 

rozvodů. Dalšími zákazníky mezi právnickými osobami jsou např. obecní a městské úřady, 

pro které firma prováděla různé opravy a rekonstrukce vnitřních i vnějších prostor.  

Mezi zákazníky z řad fyzických osob převažují opět vlastníci bytů. Nejčastějšími 

zakázkami jsou tak opravy a výměny elektroinstalace a následné stavební úpravy, 

rekonstrukce bytových jader, zasklívání lodžií. V daleko menší míře jsou zákazníky firmy i 

majitelé rodinných domů, kteří mají zájem zejména o opravy a revize plynových zařízení.  

 
 

 

 

 

 

 

                     Obrázek 4 Struktura zákazníků, zdroj: vlastní zpracování 
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                    Obrázek 5 Struktura zakázek, zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.2 Obory podnikatelské činnosti firmy 

3.2.1 Zateplování obvodových plášťů budov a nátěry fasád 

     Při rekonstrukci fasád domů se provádí z důvodu výrazné úspory finančních 

nákladů na vytápění jejich zateplení. Odstraňují se tak tepelné mosty, které mají za 

následek promrzání zdiva a výskyt plísní. Na zateplování používá firma kvalitní fasádní 

zateplovací systémy TERRANOVA. Všichni pracovníci firmy jsou proškoleni pro práci s 

tímto zateplovacím systémem. Firma je vlastníkem osvědčení pro aplikaci produktů Saint-

Gobain Weber Terranova s.r.o. Omítky vynikají vysokou odolností proti UV záření a 

dalším negativním povětrnostním vlivům, jako jsou působení vody, oxidů dusíku či síry. 

 

3.2.2 Střešní izolace 

     Stavební společnost H.P.M. Servis s.r.o. se zabývá prováděním hydroizolací 

nových střech, opravami a rekonstrukcemi střech stávajících včetně dodávky klempířských 

prvků a světlíků. Při rekonstrukci plochých střech panelových domů se používají vysoce 

kvalitní hydroizolační modifikované bituminové pásy s břidličnými posypy s vložkou 

z polyesteru a zateplovací systémy. Veškeré materiály jsou homologovány pro použití v 

ČR. Při rekonstrukci střešního pláště lze provést na žádost odběratele i rekonstrukci 

vzduchotechniky. Stávající elektrické, v mnohých případech nefunkční, poruchové a 

hlučné zařízení na odvětrání vlhkosti a pachů z bytových jader a kuchyní, se nahrazuje 

ventilačními turbínami LOMANCO s nehlučným bezúdržbovým provozem. Fungují na 

principu proudění vzduchu, nepotřebují elektrickou energii, čímž dojde k úspoře za odběr 

elektřiny a za pronájem elektroměru. 
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3.2.3 Rekonstrukce interiérů 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Rekonstrukce vstupních portálů 

     Původní vstupní portály panelových bytových domů jsou zpravidla tvořeny 

ocelovými prosklenými stěnami, které jsou ve špatném technickém stavu. Jejich 

rekonstrukce spočívá ve vybourání ocelové stěny, vyzdění nové stěny z přesných tvárnic, 

do které jsou osazeny nové plastové, hliníkové či dřevěné vchodové dveře, případě i okna a 

světlíky, zateplení portálu. Otevírání dveří je možné zvolit buď na klasický zámek, nebo na 

čip. V poslední době dochází u domů s více bytovými jednotkami k masivnímu 

nahrazování zámků čipem z důvodu bezpečnosti. Bydlí-li v domech problémová rodina, 

během krátké doby má často klíče od vchodu i velké množství jejich příbuzných a 

známých. Ve společných prostorech pak dochází častěji ke krádežím. Zatímco klíče není 

problém nekontrolovaně kopírovat, přidělání čipů je pod kontrolou správce domu a jejich 

počet lze kontrolovat a omezit. K portálům jsou dodávány schránkové boxy v provedení 

přední vhoz - zadní výběr a nová zvonková tabla s podsvětlením v odolném kovovém 

provedení. Firma zhotovuje také nová schodiště a zábradlí včetně nájezdů pro kočárky. 

Obrázek 7 Střecha před rekonstrukcí, zdroj: webové 

stránky firmy 
Obrázek 6 střecha po rekonstrukci, zdroj: webové stránky 

firmy 

Obrázek 9 Rekonstrukce zasedací místnosti zastupitelstva 

města Bílina, zdroj: webové stránky firmy 
Obrázek 8 Zasedací místnost po rekonstrukci, zdroj: 

webové stránky firmy 
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3.2.5 Výškové práce 

Stavební práce ve výškách provádějí řemeslníci s vyškolením na provádění prací 

pomocí horolezecké nebo speologické techniky. Firma H.P.M. Servis provádí spárování 

dilatačních spár panelových domů, na žádost objednatele i jejich zateplování. Rovněž 

provádí demoliční práce výškových staveb. 

3.2.6 Truhlářské práce 

Firma zajišťuje výstavbu a rekonstrukci dřevostaveb, výměnu dřevěného obložení,  

výrobu dřevěných zahradních prvků – ploty, lavičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 Topenářské, vodoinstalatérské práce 

Firma H.P.M.Servis s.r.o. zajišťuje kompletní topenářské práce: montáže rozvodů – 

železo, měď, plast, výměnu radiátorů, výměnu uzavíracích i regulačních ventilů, 

dopouštění a odvzdušnění topných systémů, kontroly topných systémů pomocí 

termokamery. Výměnu topných těles a ventilů provádí pomocí zamrazovací techniky 

REMS, kdy není nutné při výměně a opravě části topného systému vypouštět topné 

médium a odstavovat celou topnou soustavu. 

Obrázek 10 Rekonstrukce Lesní kavárny na Kyselce v Bílině, zdroj: webové stránky 

firmy 
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4 VÝZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 

Tato kapitola popisuje metodiku a celkový postup zpracování bakalářské práce a 

vlastního provedení výzkumu spokojenosti zákazníků. Vychází z výše popsané teorie. 

V přípravné fázi byl definován problém a cíl výzkumu, stanoveny hypotézy a určen plán 

výzkumu. V realizační fázi proběhl sběr dat, jejich zpracování a vyhodnocení a byly 

popsány návrhy a doporučení. 

4.1 Přípravná fáze 

Hlavním úkolem přípravné fáze je definování problému a cíle výzkumu, stanovení 

hypotéz a sestavení plánu výzkumu. 

4.1.1 Definice problému a cíle výzkumu 

Stavební firma H.P.M. Servis s.r.o. působí na stavebním trhu 18 let. Situace firmy je 

specifická v tom, že se ve své činnosti soustředí především na rekonstrukce a opravy 

stávajících bytových domů, ne na novou výstavbu. Při pohledu na bytové domy ve městě 

můžeme zjistit, že většina jich je již zateplena a po rekonstrukci. To může vyvolat 

domněnku, že firmě budou ubývat zakázky. Podle odhadu majitele firmy je v Bílině a 

blízkém okolí, (což je nejčastější místo působnosti firmy), v bytových domech po 

rekonstrukci přibližně 34 % bytových jader. Zhruba 40 % lodžií je zasklených. To dává 

poměrně velký potenciál zakázek do budoucna: 66 % jader potřebuje rekonstrukci, 60 % 

lodžií je možné nechat zasklít. Další možností je získání zakázek na opravy již zateplených 

fasád bytových domů. První rekonstrukce a zateplování probíhaly na konci 90. let a dnes 

již vyžadují opravy.  Firma samozřejmě bude usilovat o to, aby podstatnou část těchto 

potenciálních zakázek získala, aby jí zákazníci dali přednost před konkurencí. Proto bylo 

po domluvě s vedením rozhodnuto provést výzkum spokojenosti zákazníků a zjistit, zda 

jsou zákazníci se službami firmy spokojení a tím pádem využijí její služby v budoucnu 

znovu a budou šířit kladné reference. 

Strategií firmy H.P.M. Servis s.r.o. je především kvalita. Velmi si zakládá na 

dobrých vztazích se zákazníky a na jejich spokojenosti. Firma by si díky výzkumu ráda 

potvrdila (nebo vyvrátila) především to, že většina zákazníků je s jejími službami 

spokojena, vrací se k nim a doporučili by firmu dalším zákazníkům.  

Hlavním cílem výzkumu je tedy zjištění míry spokojenosti zákazníků se službami 

firmy.  

4.1.2 Stanovení hypotéz  

Na základě definovaného hlavního cíle výzkumu byly po konzultaci s vedením 

společnosti stanoveny tyto 4 hypotézy: 

Hypotéza 1: Alespoň 75 % zákazníků je celkově spokojeno s kvalitou 

poskytovaných služeb. 

Hypotéza 2: Alespoň 75 % zákazníků by doporučilo firmu svým známým. 
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Hypotéza 3: Alespoň 60 % zákazníků preferuje nadprůměrnou kvalitu, za kterou 

jsou si ochotni připlatit. 

Hypotéza 4: Alespoň 60 % zákazníků plánuje v budoucnu využít služby stavebních 

firem. 

4.1.3 Orientační analýza situace 

H.P.M. Servis s.r.o. nemá prodejnu materiálu, zabývá se pouze službami - 

zakázkami, to znamená, že s každým zákazníkem má uzavřenou smlouvu o dílo. Zásadní 

informace o zákaznících jsou tedy dostupné z vnitřních zdrojů firmy, není nutné zjišťovat 

je výzkumem. Poskytnuté informace od vedení firmy, odborné publikace a materiály a 

internetové zdroje patří mezi sekundární data, která sloužila k sestavení dotazníku a k 

tvorbě celé bakalářské práce.  

4.1.4 Plán výzkumu 

Výzkumem budou shromážděna primární data, budou zjišťovány názory, postoje a 

záměry zákazníků. Půjde o kvantitativní výzkum, metodu dotazování. Dotazník bude v 

online formě, obsahovat bude převážně uzavřené otázky. Získaná data budou zpracována 

pomocí tabulkového programu MS Excel. Díky online distribuci dotazníků jsou finanční 

náklady na výzkum zanedbatelné.  

Časový harmonogram výzkumu: 

prosinec 2016: teoretická příprava, studium odborné literatury 

leden 2017: definice problému a cíle výzkumu 

únor 2017: sestavení dotazníku 

únor až březen 2017: sběr dat 

březen 2017: zpracování získaných dat, návrhy a doporučení 

duben 2017: dokončení práce, prezentace návrhů majiteli firmy. 

 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr údajů 

Sběr údajů probíhal v období od 23. 2. 2017 do 22. 3. 2017. 

Dotazník, který je přílohou č. 1 této práce, byl sestaven ve spolupráci s majitelem 

firmy na základě stanovených hypotéz. Z důvodů zanedbatelných nákladů a rychlé 

návratnosti byl pro jeho distribuci využit online způsob, byl zákazníkům zaslán e-mailem. 

Někteří zákazníci byli k vyplnění dotazníku motivováni telefonicky.  

Otázky v dotazníku jsou uzavřené - dichotomické, výběrové, výčtové, polytomické. 

Byly použity z důvodu jednoduchosti a stručnosti, aby zákazníci dotazníku nemuseli 

věnovat příliš mnoho času. Dalším důvodem je snadnější zpracování takto získaných dat. 

Dotazník obsahuje celkem 24 otázek, z nichž některé jsou určeny pouze fyzickým osobám 

a některé pouze právnickým osobám.  
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4.2.2 Výběrový vzorek respondentů 

Aby výsledky šetření měli potřebnou vypovídací schopnost, musí se správně stanovit 

velikost výběrového souboru a způsob výběru vzorku. Rozsah výběrového souboru 

ovlivňuje přesnost a spolehlivost odhadů charakteristik základního souboru. [2] V 

učebnicích marketingového výzkumu se uvádí vzorec, podle kterého lze spočítat velikost 

vzorku z velikosti základního souboru na základě předem stanovené chyby, se kterou 

chceme pracovat. 

n ≥ 
              

   

n je minimální počet respondentů 

z je námi stanovený koeficient spolehlivosti 

p, q jsou v procentech počty respondentů přiklánějících se k variantě jedné (p) a   

                  druhé (q) 

Δ je námi předem stanovená maximální přípustná chyba. [5] 

Tento vzorec je vhodné použít při výzkumech, kdy jsou základním souborem např. 

všichni obyvatelé ČR. Teoreticky je použití vzorce ideálním postupem, v praxi je ovšem 

značně složité, obtížné bývá zejména stanovit správně přípustnou chybu. 

Pro potřebu tohoto konkrétního výzkumu, pro který jsou základním souborem pro 

výzkum všichni zákazníci, kteří služeb firmy využili, byl výběrový soubor vybrán 

úsudkovým neboli typologickým výběrem. Výzkumník využívá svého úsudku při výběru 

jedinců, u kterých je dobrá vyhlídka na přesnou informaci. [2] Využívá se zejména 

v případech, kdy potřebujeme informace získat rychle. Úsudkový výběr je plně 

v kompetenci výzkumníka a spočívá ve výběru respondentů na základě úsudku, že jde o 

respondenty splňující určité předpoklady. [5] Výběrovým souborem byli tedy technikou 

vhodného úsudku vybráni všichni zákazníci, u kterých byly zakázky realizovány v letech 

2014, 2015 a 2016. Zákazníci z období posledních tří let byli vybráni proto, aby výsledky 

výzkumu nebyly zkresleny tím, že si zákazník na průběh realizace již přesně nevzpomene. 

Celkový počet těchto vybraných zákazníků je 112. Mezi těmito zákazníky jsou také stálí 

zákazníci z řad SVJ a bytových družstev, kteří využívají služeb firmy opakovaně již 

několik let. [16, 17] Lze je tedy pokládat za nejdůležitější pro existenci firmy. Považuji 

proto tento vzorek za relevantní a použitelný pro potřeby tohoto konkrétního výzkumu, 

jehož cílem je zjistit aktuální spokojenost zákazníků se službami poskytovanými firmou. 

 

4.2.3 Zpracování získaných dat 

Získaná data byla zpracována pomocí tabulkového programu MS Excel. V programu 

byly rozepsány jednotlivé otázky s možnostmi ve stejné struktuře jako ve formuláři 

dotazníku, pod jednotlivé body hodnocení pak byly zapisovány četnosti daných hodnot. 

Získaná data ve formě odpovědí byla vyjádřena pomocí tabulek a grafů. 

Z počtu 112 vybraných odeslalo vyplněné dotazníky zpět 87 respondentů, což 

znamená 77,68% návratnost. Jak již bylo uvedeno výše (viz kapitola 4.2.2.), mezi 

respondenty jsou stálí zákazníci z řad SVJ a bytových družstev, kteří využívají služeb 

firmy opakovaně již několik let. Názory právě těchto dlouholetých věrných zákazníků jsou 

pro firmu maximálně důležité. Tito zákazníci se výzkumu zúčastnili. Lze tedy tento vzorek 

považovat za relevantní. 



 

2017   23 

 

Obrázek 11 Graf k otázce č. 1 Spolupracoval/a jste se stavební firmou H. P. M. Servis s.r.o. poprvé? 

Z odpovědí na otázku č. 1 vyplývá, že 32 zákazníků se v případě potřeby některé ze 

služeb nabízených firmou znovu obrátila na H.P.M. Servis s.r.o. na základě dřívější 

zkušenosti. Jedná se převážně o bytová družstva a SVJ. 

 

            
Obrázek 12 Graf k tázce č. 2: Odkud jste se o firmě dozvěděl/a? 

 

Odpovědi na otázku č. 2 potvrdily zkušenosti většiny malých a středních stavebních 

firem, že většinu zakázek získávají prostřednictvím doporučení známých. 
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Obrázek 13 Graf k otázce č. 3: Kterou službu jste využil/a? 

 

Firma se zaměřuje na opravy, rekonstrukce a zateplování bytových domů. Tyto 

činnosti představují největší objem jejích zakázek, tento fakt se odrazil v odpovědích na 

otázku č. 3. 

 

 

Obrázek 14  Graf k otázce č. 4: Jak jste celkově spokojen/a s kvalitou Vámi využité služby? 

49 % zákazníků je se službami firmy velmi spokojeno a 38 % zákazníků je 

spokojeno. To je celkem 87 % spokojených zákazníků. Takto vysoké procento ukazuje, že 

strategie firmy zaměřená na kvalitu a preciznost prováděných prací je účinná a správná. Na 

toto velmi kladné hodnocení má vliv i skutečnost, že firma působí převážně v malém městě 

a se zákazníky má osobní dobré vztahy. 
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Tabulka 3 Otázka č. 5 - hodnocení vybraných aspektů spokojenosti 

  velmi důležitá důležitá neutrální nedůležitá 

Kvalita a odbornost provedených prací 100%       

Kvalita a délka životnosti použitých materiálů 100%       

Šíře sortimentu materiálů a služeb  15% 82% 3%   

Přístup při řešení případných vad během realizace 100%       

Udržování pořádku a čistoty na staveništi 17% 78% 5%   

Délka záruční doby 100%       

 

V otázce č. 5 zákazníci uvedli, jak jsou pro ně důležité vybrané aspekty spokojenosti. 

Podle předpokladů kvalita práce i materiálů je velmi důležitá pro všechny zákazníky. 

Odpovědi ukázaly, že zákazníci očekávají vstřícný přístup firmy při řešení případných vad 

během realizace zakázek, jako velmi důležitý ho označilo všech 100 % zákazníků, stejně 

jako délku záruční doby. Žádný z aspektů není pro zákazníky nedůležitý, to znamená, že 

pokud chce firma dosahovat i nadále vysoké celkové spokojenosti zákazníků, nesmí žádný 

z aspektů podcenit. 

 

 

 
Obrázek 15 Graf k otázce č. 6: Jak hodnotíte poměr kvality a ceny? 

Poměr kvality a ceny je složitá otázka. Zákazník přirozeně požaduje co nejvyšší 

kvalitu za co nejnižší cenu. Zájmem firmy je nastavit ceny tak, aby jí neklesala ziskovost. 

Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, stavební firmy v současné době čelí velkému tlaku 

na co nejnižší ceny. Snižovat ceny na úkor kvality se firmám nevyplácí. Podle odpovědí na 

otázku č. 6 vnímají téměř tři čtvrtiny zákazníků kvalitu jako odpovídající ceně. To je pro 

H.P.M. Servis s.r.o. pozitivní hodnocení. Ovšem 26 % respondentů považuje ceny za příliš 

vysoké vzhledem ke kvalitě služeb. Toto procento už rozhodně není zanedbatelné a firma 

by se tím měla zabývat. 
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Obrázek 16 Graf k otázce č. 7: Jak je pro Vás poměr kvality a ceny důležitý? 

Další otázka upřesňuje, jak je pro zákazníky poměr kvality a ceny důležitý. 58 % 

zákazníků odpovědělo, že za nadprůměrnou kvalitu jsou si ochotni připlatit. 36 % 

zákazníků vyhovuje průměrná kvalita za běžnou cenu, což je vyšší procento, než byl 

předpoklad majitele firmy. Toto by měl být pro firmu podnět k zamyšlení: poměr 

zákazníků, kteří jsou si ochotni připlatit za nadprůměrnou kvalitu a poměr těch, kterým 

stačí průměr za lepší cenu, je o něco horší, než předpokládala. 6 % zákazníků uvedlo, že 

preferuje co nejnižší možnou cenu. Jde většinou o nutné opravy v bytě, kdy zákazník 

nechce nebo nemůže investovat větší částku, ale oprava je nutná vzhledem k funkčnosti 

bytu (opravy elektroinstalace nebo vodoinstalace). Žádný zákazník neuvedl, že by pro něj 

cena nerozhodovala. Žádný ze zákazníků také nevybral odpověď, že by se spokojil 

s podprůměrnou kvalitou. 

 

 

 
Obrázek 17 Graf k otázce č. 8: Jak vnímáte kvalitu služeb firmy ve srovnání s konkurencí? 

V tomto bodě výzkum potvrdil to, na čem si firma velmi zakládá: že zákazníci jsou 

s kvalitou poskytovaných služeb ve srovnání s konkurencí velmi spokojeni. Celkem 68 % 
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zákazníků uvedlo, že kvalita je lepší než u konkurence, pro 20 % zákazníků dokonce 

mnohem lepší. 30 % zákazníků považuje kvalitu za srovnatelnou a pouhé 2 % za horší.  

 

 
Obrázek 18 Graf k otázce č. 9: Jak vnímáte výši ceny ve srovnání s konkurencí? 

Již zde bylo zmíněno, že strategií firmy je vysoká kvalita. Že kvalitu vnímají jako 

vysokou i zákazníci, potvrdila předchozí otázka. S tím korespondují i o něco vyšší ceny. 

Celkem 62 % zákazníků vnímá ceny jako vyšší než u konkurence, 18% dokonce jako 

mnohem vyšší. Téměř třetina zákazníků hodnotí ceny jako přibližně stejné s konkurencí a 

pro 6 % jsou dokonce o něco nižší. Pro firmu je důležité, aby se nezvyšoval počet 

zákazníků, kteří vnímají cenu jako mnohem vyšší než u konkurence, protože u nich se 

zvyšuje riziko, že by mohli za konkurencí odejít. 

 

 
Obrázek 19 Graf k otázce č. 10: Jak hodnotíte komunikaci s firmou, přístup a jednání zaměstnanců během 

realizace zakázky? 

Přístup zaměstnanců firem k zákazníkům a celkový způsob komunikace (od 

sjednávání zakázky až po závěrečný úklid staveniště) je dalším aspektem přispívajícím 

k zákaznické celkové spokojenosti. Toho si je samozřejmě firma vědoma a dbá na to, aby 

zaměstnanci na všech pozicích a po celou dobu realizace zakázky jednali profesionálně. 
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Z průzkumu vyplývá, že téměř tři čtvrtiny zákazníků jsou s komunikací s firmou a 

s přístupem zaměstnanců spokojeny: 57 % spokojeno a  15 % dokonce velmi spokojeno. 

27 % respondentů uvedlo, že jsou spíše spokojeni a 1 % nespokojeno. To je více než 

čtvrtina zákazníků, kde může firma svým přístupem dosáhnout zvýšení spokojenosti 

zákazníků. 

 

 
Obrázek 20 Graf k otázce č. 11: Jak jste spokojen/a s dodacími lhůtami a dodržováním termínů plnění? 

Dodržování termínů plnění u stavebních zakázek bývá tradičně trochu 

problematické. Díky velké pracovní vytíženosti a občasným komplikacím u dodávek 

materiálů (materiál přijde pozdě nebo v jiném množství či kvalitě, než byl objednán), 

dochází někdy ke zpoždění. Přesto 8 % zákazníků uvedlo, že jsou velmi spokojeni a 40 % 

zákazníků je spokojeno. Nejvíce zákazníků, tj. 44 %, je spíše spokojeno. To znamená, že 

měli nějaké důvody k tomu, že nevybrali variantu „velmi spokojen“ ani „spokojen“. 8 % 

zákazníků je v této otázce dokonce nespokojených. Dodržování termínů je rozhodně 

oblast, na kterou by se měla firma soustředit. 

 

 
Obrázek 21  Graf k otázce č. 12: Doporučil/a byste spolupráci s firmou svým známým? 
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Svým známým by firmu doporučilo 99 % respondentů. Pouze 1 %, které představuje 

jednoho dotazovaného, uvedlo, že by firmu nedoporučilo. Jako důvod tento respondent 

v otázce č. 13 zvolil všechny varianty odpovědí: vysoká cena, nedostatečná kvalita 

provedení, negativní přístup a neochota zaměstnanců, nedodržování termínů. Ostatní 

respondenti na otázku č. 13 neodpovídali. Tento jeden respondent i u celkové spokojenosti 

s firmou uvedl, že je nespokojen. Jde o zákazníka, u kterého vznikl problém během 

realizace zakázky, a tento problém se nepodařilo vyřešit k zákazníkově spokojenosti. 

 

 
Obrázek 22 Graf k otázce č. 14: Uvažujete, že v budoucnu budete stavět, rekonstruovat, opravovat = že 

využijete služeb stavební (jakékoliv, nejen naší) firmy? 

 

88 % respondentů uvažuje, že v budoucnu využije některé ze služeb stavebních firem 

při nějaké rekonstrukci či opravě svého bytu nebo domu. Se stavebními pracemi 

v budoucnu počítají všichni zákazníci z řad SVJ a bytových družstev. Většina lidí si přeje 

mít svůj domov hezký a funkční, proto i jednotliví vlastníci bytů a domů nějaké stavební 

práce plánují. Dokonce i zákazníci, kteří již mají zrekonstruované bytové jádro, počítají 

s tím, že v budoucnu budou potřebovat nějaké opravy. 12 % respondentů, kteří žádné práce 

neplánují, v doplňujících otázkách č. 17 - 21 uvedli, že u nich rekonstrukce již proběhla. 

Otázkou je zda a kdy respondenti své plány uskuteční. 11 % jich uvedlo, že plánují 

rekonstrukce již v letošním roce, 36 % do tří let, zde je pravděpodobnost, že už jde o plány 

konkrétní a reálné.  
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Obrázek 23 Graf k otázce č. 15: Služeb firmy jste využili jako 

Otázka č. 15 rozděluje respondenty na osoby fyzické soukromé a právnické - 

organizace a podnikatele, aby se nemuseli zabývat otázkami, které jim nejsou určeny. 

 
Obrázek 24 Graf k otázce č. 16: Jako právnická osoba jste 

 

Na otázku č. 16 odpovídalo pouze 31 respondentů, kteří uvedli, že jsou právnickými 

osobami nebo podnikateli. Většinu z nich tvoří vlastníci bytových domů - tedy bytová 

družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. 
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Obrázek 25 Graf k otázce č. 17: Máte již ve svém bytě (rod. domě) zrekonstruované bytové jádro 

(koupelnu)? 

 
Obrázek 26 Graf k otázce č. 18: Pokud ne, plánujete rekonstrukci jádra (koupelny)? 

 
Obrázek 27 Graf k otázce č. 19: Máte lodžii (balkon)? 
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Obrázek 28 Graf k otázce č. 20: Pokud máte nezasklenou lodžii, plánujete nechat si ji zasklít? 

 
Obrázek 29 Graf k otázce č. 21: Z jakých zdrojů budete plánované stavební práce v budoucnu financovat? 

Otázky 17 - 21 doplňují otázku č. 14. Odpovídalo na ně 56 respondentů, kteří nejsou 

organizacemi ani podnikateli. Jak bylo vidět již z odpovědí na otázku14, zákazníci uvažují 

o úpravách svého bydlení. 35 respondentů uvedlo, že ještě ve svém bytě či domě nemají 

zrekonstruované bytové jádro nebo koupelnu. Z nich 35 % rekonstrukci plánuje a dalších 

62 % by rekonstruovalo rádo, kdyby měli potřebné finanční prostředky. V případě majitelů 

lodžií plánuje její zasklení 20 % a dalších 33 % by si ji nechali zasklít, kdyby je 

neomezovaly finance. Finanční zdroje jsou pro zákazníky zásadní při plánování stavebních 

úprav v bytech.  

Z odpovědí na otázku č. 21 vyplývá, že je přibližně stejný počet lidí, kteří stavební 

úpravy plánují financovat z vlastních zdrojů (38 %) a těch, kteří si budou brát úvěry (41 

%). Tato otázka byla zařazena do dotazníku, protože majitel firmy uvažuje o rozšíření 

poskytovaných služeb o službu, která by zákazníkům pomohla zajistit úvěr na realizaci 

jejich plánů. Lze předpokládat, že uvedených 41 % respondentů by mělo o tuto službu 

zájem. 
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Obrázek 30 Graf k otázce č. 22: Vaše pohlaví 

Otázky č. 22 - 24 na závěr dotazníku jsou identifikační. Odpovídalo na ně rovněž 56 

respondentů, kteří nejsou organizacemi ani podnikateli. Dotazník vyplnilo 68 % mužů a 32 

% žen. Tento poměr odpovídá tradičnímu pojetí, že stavebnictví je spíše doménou mužů a i 

v rodinách většinou stavební práce, rekonstrukce a opravy řeší muži. 

 
Obrázek 31 Graf k otázce č. 23: Věk 

U této otázky došlo při úpravě a třídění dat ke sloučení kategorií. V dotazníku byla 

uvedena ještě varianta odpovědi „do 19 let“ a následující varianta byla „20 - 29 let“. Žádný 

respondent však nebyl mladší 20 let, došlo tedy ke sloučení těchto dvou věkových 

kategorií do jedné. Nejméně početně zastoupenou věkovou kategorií jsou tedy mladí lidé 

do 29 let: 6 % respondentů. Odpovídá to dnešním trendům, kdy většina mladých lidí 

odkládá založení rodiny a s tím související pořízení si vlastního bydlení. Nejpočetněji 

zastoupené věkové kategorie jsou 30 - 39 let a 40 - 49 let, do obou spadá 26 % 

respondentů. Následuje věková kategorie 50 - 59 let s 24 % respondentů. Zbývajících 18 % 

respondentů tvořili zákazníci ve věku nad 59 let. Ve všech těchto věkových kategoriích je 

poměr velmi vyrovnaný, z čehož lze usuzovat, že o svůj byt či dům se starají všichni 

majitelé bez ohledu na věk. 
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Obrázek 32 Graf k otázce č. 24: Bydlíte 

 

Výzkumu se zúčastnilo 76 % obyvatel bytů a 24 % obyvatel rodinných domů. Tento 

poměr odpovídá celkovému poměru všech zákazníků firmy.  Firma ve své činnosti 

zaměřuje na bytové domy, tudíž většinu jejích zákazníků tvoří majitelé bytů. 

 

 

4.3 Ověření hypotéz 

 

V počáteční fázi výzkumu byly stanoveny čtyři hypotézy, které měl výzkum 

spokojenosti zákazníků potvrdit nebo vyvrátit. Jejich přehled a vypočtené relativní četnosti 

odpovědí respondentů uvádí následující tabulka.  

 
Tabulka 4  Přehled hypotéz a relativních četností zjištěných výzkumem 

Hypotéza Znění hypotézy relativní četnosti zjištěné výzkumem 

1 

Alespoň 75 % zákazníků je celkově 

spokojeno s kvalitou poskytovaných 

služeb. 

49 % zákazníků je se službami firmy 

velmi spokojeno a 38 % zákazníků je 

spokojeno. To je celkem 87 % 

spokojených zákazníků. 

2 
Alespoň 75 % zákazníků by 

doporučilo firmu svým známým. 

Svým známým by firmu doporučilo 99 % 

respondentů. 

3 

Alespoň 60 % zákazníků preferuje 

nadprůměrnou kvalitu, za kterou jsou 

si ochotni připlatit. 

58 % respondentů odpovědělo, že za 

nadprůměrnou kvalitu jsou si ochotni 

připlatit. 

4 

Alespoň 60 % zákazníků plánuje 

v budoucnu využít služby stavebních 

firem. 

88 % respondentů uvažuje, že v budoucnu 

využije některé ze služeb stavebních 

firem. 
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Testované hypotézy přijímáme nebo vyvracíme na základě výsledků získaných 

z výběrového souboru. Abychom mohli ověřit platnost hypotéz pro celý základní soubor, 

je třeba podrobit je testování.  

Testovaná hypotéza se nazývá H0 a vyjadřuje shodu skutečnosti s předpokládanou 

hodnotou. To znamená, že předpokládáme, jako by byl nulový rozdíl mezi hypotézou a 

skutečností. Reálně ovšem název „nulová hypotéza“ zahrnuje určitý rozdíl mezi hypotézou 

a skutečností, který však tolerujeme a nepovažujeme jej za statisticky významný. [6] Také 

musíme přesně vymezit, k jakým závěrům povede zamítnutí nulové hypotézy, neboli 

musíme specifikovat alternativní hypotézu H1. Alternativní hypotézu je třeba formulovat 

tak, aby co nejlépe řešila daný problém. Dále je třeba stanovit hladinu významnosti α, 

která je pevně daná pravděpodobností rozdílu, jež jsme ochotni tolerovat jako statisticky 

nevýznamný. Např. pracujeme-li s pětiprocentní hladinou významnosti α = 0,05, 

přijímáme pětiprocentní riziko, že zamítnutím H0 zamítneme hypotézu správnou. [6] 

Čtyři hypotézy v tomto výzkumu byly stanoveny jako náš předpoklad o hodnotě 

relativní četnosti v základním souboru. Provedeme tedy test hypotéz o relativní četnosti, 

při kterém je možno pracovat s aproximací rozdělení testového kritéria normálním 

rozdělením. [6] Při platnosti H0 platí vzorec testového kritéria: 

 

  
    

           
 

 

          [6] 

kde U je testové kritérium 

p je zjištěný podíl 

π0 je testovaná hodnota 

n je počet vzorků 

 

Rozhodovací pravidlo pro přijetí či nepřijetí H0 vyjadřuje tabulka: 

 
Obrázek 33  Rozhodovací pravidlo pro přijetí či nepřijetí H0, zdroj: [6] 
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Pro testování našich hypotéz si stanovíme nulové a alternativní hypotézy: 

 
Tabulka 5  Hodnoty H0, H1, p, n 

Hypotéza H0 H1 p n 

1 π =  π0 = 0,75 π < 0,75 0,87 87 

2 π =  π0 = 0,75 π < 0,75 0,99 87 

3 π =  π0 = 0,6 π < 0,6 0,58 87 

4 π =  π0 = 0,6 π < 0,6 0,88 87 

 

Následují testy provedené na 5 % hladině významnosti. 

Hypotéza č. 1: 

  
         

               

  

 = 2,58 

Kritický obor je dán pro jednostranný test a pro 5 % hladinu významnosti hodnotami 

U ≥ - 1,64. Vypočtené testové kritérium je v oboru přijetí H0. Hypotézu H0 se nepodařilo 

vyvrátit. Lze tedy říci, že Hypotéza č. 1: „Alespoň 75 % zákazníků je celkově 

spokojeno s kvalitou poskytovaných služeb“ je výzkumem potvrzena. 

 

Hypotéza č. 2: 

  
         

               

  

 = 5,17 

Kritický obor je dán pro jednostranný test a pro 5 % hladinu významnosti hodnotami 

U ≥ - 1,64. Vypočtené testové kritérium je v oboru přijetí H0. Hypotézu H0 se nepodařilo 

vyvrátit. Lze tedy říci, že Hypotéza č. 2: „Alespoň 75 % zákazníků by doporučilo firmu 

svým známým“ je výzkumem potvrzena. 

Hypotéza č. 3: 

  
        

             

  

 = - 0,38 

Kritický obor je dán pro jednostranný test a pro 5 % hladinu významnosti hodnotami 

U ≥ - 1,64. Vypočtené testové kritérium je v oboru přijetí H0. Hypotézu H0 se nepodařilo 

vyvrátit. Lze tedy říci, že Hypotéza č. 3: „Alespoň 60 % zákazníků preferuje 

nadprůměrnou kvalitu, za kterou jsou si ochotni připlatit“ je výzkumem potvrzena. 

Hypotéza č. 4: 

  
        

            

  

 = 5,33 
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Kritický obor je dán pro jednostranný test a pro 5 % hladinu významnosti hodnotami 

U ≥ - 1,64. Vypočtené testové kritérium je v oboru přijetí H0. Hypotézu H0 se nepodařilo 

vyvrátit. Lze tedy říci, že Hypotéza č. 4: „Alespoň 60 % zákazníků plánuje v budoucnu 

využít služby stavebních firem“ je výzkumem potvrzena. 

 

4.4 Shrnutí zjištěných údajů 

Nejdůležitější jsou pro firmu zjištění vyplývající z ověřování hypotéz. Hypotézy se 

na základě údajů z výzkumu nepodařilo vyvrátit, což znamená, že respondenti hodnotili 

poskytované služby převážně velmi kladně. Přesto se dá vysledovat několik potenciálně 

problémových oblastí, kterým by měla firma věnovat zvýšenou pozornost. 

Výzkum odhalil určitý problém související s hypotézou č. 3, která předpokládala, že 

zákazníci preferují nadprůměrnou kvalitu, za kterou jsou si ochotni připlatit. Přesto, že se 

ani tuto hypotézu nepodařilo vyvrátit, bylo díky výzkumu zjištěno, že počet těchto 

zákazníků je významně nižší, než byly osobní předpoklady majitele firmy. Strategie a 

cenová politika firmy je založena na tom, že firma poskytuje služby vysoké kvality. 

Zaměřuje se jak na kvalitu provedených prací, tak na kvalitu používaných materiálů. 

V souladu s tím je cenová úroveň o něco vyšší, než u konkurence. Firma očekává, že 

zákazníci tuto vysokou kvalitu ocení a vyšší ceny budou respektovat. Svými odpověďmi 

zákazníci potvrdili, že skutečně služby firmy považují za velmi kvalitní. Co se týká 

srovnání s konkurencí, celkem 68 % zákazníků uvedlo, že kvalita je lepší než u 

konkurence, pro 20 % zákazníků dokonce mnohem lepší. Zároveň ale při porovnání cen s 

konkurencí celkem 62 % zákazníků vnímá ceny jako vyšší než u konkurence, 18% 

dokonce jako mnohem vyšší. Současně 6 % zákazníků preferuje co nejnižší možnou cenu a 

36 % zákazníků vyhovuje průměrná kvalita za běžnou cenu. Více než čtvrtina respondentů 

se při poměřování kvality a ceny vyjádřila, že ceny považuje za příliš vysoké vzhledem ke 

kvalitě poskytovaných služeb. Tato čísla jsou příliš vysoká, firma by se měla na tuto 

problematiku zaměřit a vyjít vstříc i zákazníkům, pro které je důležitá především cena 

zakázky. 

Při analýze dotazníků bylo zjištěno, že největším nedostatkem z pohledu zákazníků 

je plnění dohodnutých termínů. K nedodržení termínů plnění dochází nejčastěji z důvodu 

velké pracovní vytíženosti firmy. Firma v posledních třech letech zaměstnává 2 až 5 

zaměstnanců. Čím méně zaměstnanců má, tím se prodlužuje doba prováděných prací. 

Některé odborné služby firma zajišťuje dodavatelsky. Tento způsob provádění prací také 

prodlužuje termíny. Pokud by firma měla místo externího dodavatele k dispozici dalšího 

zaměstnance, byla by schopna dohodnuté termíny poskytovaných služeb lépe zajistit. 

Dalším důvodem, kvůli kterému dochází k posunování termínů plnění, jsou komplikace s 

dodávkami materiálu. Stává se, že stavební materiál přijde pozdě nebo v jiném množství či 

kvalitě, než byl objednán. 

V otázkách 18 až 21 se zákazníci vyjadřují ke svým plánům ohledně zamýšlených 

stavebních úprav v bytě nebo v domě. 35 % zákazníků, kteří ještě nemají zrekonstruované 
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bytové jádro či koupelnu, rekonstrukci plánují. Dalších 62 % by také rádo rekonstruovalo, 

pokud by je neomezoval nedostatek finančních prostředků. Třetina respondentů, kteří 

nemají zasklenou lodžii, by si ji rádo nechalo zasklít, kdyby na to měli. Ze zákazníků, kteří 

rekonstrukci plánují, využije 41 % úvěr nebo půjčku. Z těchto údajů lze soudit, že by 

zákazníci měli zájem o službu, která by jim pomohla zajistit výhodný úvěr na realizaci 

jejich plánů. 

Na otázku „Odkud jste se o firmě dozvěděl/a?“ odpovědělo 87 % respondentů, že od 

známých. Tento údaj potvrzuje skutečnost, že malé a střední stavební firmy získávají 

zakázky převážně díky osobním kontaktům a doporučením. Pouze 6 % respondentů zvolilo 

odpověď, že se o firmě dozvěděli z internetu a jen 3 % z reklamních materiálů firmy.   
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ    

Na základě údajů zjištěných dotazníkovým šetřením při výzkumu spokojenosti 

zákazníků lze souhrnně říci, že stavební firma H.P.M. Servis s.r.o. má spokojené 

zákazníky. Proto bych navrhla především zachovat dosavadní strategii, což znamená 

poskytovat co nejkvalitnější služby. Vysokou kvalitou služeb a profesionálním přístupem 

si firma buduje dobré jméno, získává spokojené zákazníky a dobré reference.  Díky tomu 

se zvyšují její šance obstát v prostředí silné konkurence. 

Při organizačním zajištění doporučení směřujících ke zvyšování spokojenosti 

zákazníků a tím k pozitivnímu rozvoji dalšího působení firmy navrhuji přistoupit k 

několika postupům, které budou vycházet z různých stupňů časové náročnosti a výše 

nákladů: 

1. Kategorie krátké časové náročnosti a nízkých nákladů:  

Doporučuji zaměřit se na propagaci firmy. Oslovením rodinných příslušníků 

zaměstnanců, subdodavatelů a dalších spřízněných osob zapojit do propagace firmy co 

nejširší spektrum lidí. Rozšiřování informací o firmě mezi širokou veřejnost má potenciál 

získat nové zákazníky, kteří s firmou dosud nepřišli do styku. K propagování firmy by tito 

lidé byli motivováni možností získat odměnu za nového zákazníka. Tento postup lze 

okamžitě zavést bez vstupní investice, protože odměna bude vyplacena až ze zisku ze 

získané zakázky. 

 2. Kategorie krátké časové náročnosti a vyšších nákladů:  

Doporučuji vydání brožur a publikací o firmě, kterými lze podpořit propagaci firmy 

na všech úrovních. Jejich účelem by bylo nejen získat nové zákazníky, ale také možnost 

vysvětlit negativní skutečnosti, které vyplynuly z výzkumu. To znamená zaměřit se i na 

zákazníky, pro které je důležitá především cena zakázky a zdůraznit, že firma je schopná 

nabídnout např. dvě alternativy vyhotovení - kvalitativně vyšší, ale dražší nabídku a 

levnou, ovšem méně kvalitní nabídku. Předložená široká nabídka materiálů a služeb v 

zákazníkovi podpoří důvěru v nabídku firmy. Pro zvýšení zájmu veřejnosti doporučuji 

zahrnout do textu motivační prvky, jako jsou slevové kupóny na poskytované služby či 

materiál a jednoduché soutěže o ceny.  

Vzhledem k tomu, že výzkum ukázal, že významné procento zákazníků ve svých 

plánech ohledně zamýšlených stavebních úprav uvažuje o úvěru, doporučuji doplnit 

propagační materiály o možnosti financování, ať již o půjčky přímo od firmy, tak o 

možnosti prostřednictvím bankovních služeb. 

Zároveň doporučuji tyto informace zveřejnit i na internetu, pravidelně aktualizovat 

webové stránky firmy a propagaci na sociálních sítích. 
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3. Kategorie delší časové náročnosti a nízkých nákladů:  

V této kategorii opatření, jež by měla vést ke zvýšení zákaznické spokojenosti a tím 

většímu počtu zakázek, navrhuji zaměřit se na vytvoření dlouhodobého programu na 

propagaci služeb firmy. Cílem tohoto dlouhodobého programu bude vytvořit síť 

propagátorů na různých stupních. Člověk, který již pro firmu osobně získal zakázku, 

dostane možnost získávat další propagátory, z jejichž zakázky dostane část odměny.  

4. Kategorie delší časové náročnosti a vyšších nákladů:  

V této kategorii doporučuji majiteli firmy zvážit přijetí nového zaměstnance do 

pracovního poměru. Pokud by firma měla místo externího dodavatele k dispozici dalšího 

zaměstnance, byla by schopna dohodnuté termíny poskytovaných služeb lépe zajistit.  

Pro zvýšení potenciálu firmy v tomto směru lze investovat do budoucnosti hrazením 

studia či učebních oborů nastupující generace. Uzavřením smlouvy o financování studia si 

firma smluvně zajistí nové pracovníky. Přes ně získá přístup k jejich vrstevníkům a také 

informace o nových trendech, které se vyučují na školách. Tento přístup se pro firmu jeví 

jako perspektivní s přihlédnutím k aktuální situaci, kdy na trhu práce ubývá řemeslníků a 

technicky vzdělaných lidí.   
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo pomocí marketingového výzkumu zjistit aktuální 

spokojenost zákazníků stavební firmy H.P.M. Servis s.r.o.  

Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření. Nástrojem pro sběr dat byl 

dotazník, data byla získána formou elektronického dotazování. Byl to první výzkum 

spokojenosti zákazníků, který byl ve firmě uskutečněn. Díky němu bylo shromážděno 

mnoho cenných údajů, ze kterých lze vyvodit pro firmu užitečná doporučení. Firma by je 

měla brát v úvahu při plánování svých strategií v přístupu k zákazníkům. Zákazníci 

hodnotili poskytované služby i přístup firmy převážně velmi kladně.  

První část bakalářské práce se zabývá teorií, byla zde definována a popsána 

spokojenost zákazníků a marketingový výzkum. Popisuje teoretická východiska měření 

spokojenosti zákazníků, soustředí se na metodu dotazování, která byla použita pro výzkum. 

Obsahuje obecný popis písemného dotazníku, jeho obsahovou i formální stránku. Jsou zde 

popsána kritéria ovlivňující celkovou spokojenost zákazníků, vliv kvality a vnímání 

hodnoty zákazníkem.  

Významnou součástí práce je představení společnosti H.P.M. Servis s.r.o. Tato část 

se zaměřuje na podnikatelskou činnost firmy a podrobný popis služeb, které firma 

poskytuje svým zákazníkům. Je zde uvedena struktura firemních zákazníků a zakázek. 

Druhá část bakalářské práce je praktická. Obsahuje vyhodnocení dat získaných 

marketingovým výzkumem. Dotazník použitý pro marketingový výzkum obsahuje 24 

otázek. Byly zvoleny otázky uzavřené, zákazníci jen zaškrtávali vybraná políčka. Tento 

způsob měl motivovat zákazníky k rychlému vyplnění dotazníku. Získaná data 

z vyplněných dotazníků byla převedena do tabulek. Tak byly určeny relativní a absolutní 

četnosti všech odpovědí, které bylo možné vyjádřit graficky ve formě výsečových grafů.  

Pro výzkum byly stanoveny čtyři hypotézy, které se testováním nepodařilo vyvrátit. 

Celková spokojenost zákazníků se sužbami firmy je velmi vysoká. Dvě třetiny 

zákazníků vnímají kvalitu poskytovaných služeb jako lepší ve srovnání s konkurencí. 

Spokojeni jsou i s přístupem zaměstnanců firmy. 99 % zákazníků by doporučilo firmu 

svým známým. To jsou velmi pozitivní výsledky výzkumu. Výzkum však odhalil i oblasti, 

ve kterých se předpoklady firmy liší od názoru zákazníků a kde by bylo třeba zaměřit se na 

zvýšení zákaznické spokojenosti. Je to otázka dodržování dohodnutých termínů a otázka 

vyšších cen. Na základě těchto zjištěných údajů byla navržena doporučení, která by mohla 

spokojenost zákazníků zvýšit. 

Všechna doporučení byla předložena majiteli stavební firmy H.P.M. Servis s.r.o. 

Přínos této práce spočívá v tom, že jejich aplikací v praxi by mohlo dojít ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků firmy.  

Výsledek průzkumu ukázal, že ne vždy jsou představy a názory vedení firmy shodné 

s názory a požadavky zákazníků. Marketingový průzkum je nástroj, díky němuž lze zjistit 

velké množství užitečných a potřebných informací. Pokud se průzkum spokojenosti 

provádí pravidelně a pokud společnost dokáže na výsledky průzkumu pružně reagovat, je 

pro ni snazší udržet si dobré postavení na trhu, zachovat si stálé zákazníky a získávat nové. 
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Příloha č. 1  Dotazník 

Dotazník k výzkumu spokojenosti zákazníků 

 

Vážená paní, vážený pane, 

jmenuji se Alena Laňková, ve spolupráci s firmou H.P.M. Servis s.r.o. si vás 

dovoluji požádat o vyplnění tohoto dotazníku. 

Dotazník slouží k získání informací pro mou bakalářskou práci na téma „Výzkum 

spokojenosti zákazníků“, kterou zpracovávám v rámci studia na Vysoké škole báňské - 

Technické univerzitě Ostrava. Vyplněním dotazníku přispějete ke zvýšení kvality služeb, 

které poskytuje firma H.P.M. Servis s.r.o.  

Dotazník Vám zabere jen několik minut, vyplňuje se zaškrtáváním vybrané 

odpovědi.  

Velmi děkujeme za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku. 

 

 

Pokyny k vyplnění: Pokud není uvedeno jinak, vyberte 1 z nabízených možností. 

Vybranou odpověď označte kliknutím do příslušného políčka. 

 

1. Spolupracoval/a jste se stavební firmou H. P. M. Servis s.r.o. (dále jen firma) poprvé? 

1.1.     Ano 

1.2.     Ne 

 

2. Odkud jste se o firmě dozvěděl/a? (můžete vybrat více odpovědí) 

2.1.     Doporučení známých 

2.2.     Propagační materiály firmy 

2.3.     Z internetu 

2.4.     Reklama v tisku 

2.5.     Jiný zdroj 

 

3. Kterou službu jste využil/a? (můžete vybrat více odpovědí) 

3.1.     Stavební práce - výstavba nového objektu 

3.2.     Stavební práce - oprava a rekonstrukce stávajícího objektu 

3.3.     Tesařské, pokrývačské, klempířské práce 

3.4.     Topenářské, vodoinstalatérské práce 

3.5.     Sanace a zateplování plášťů budov 

3.6.     Stavební práce ve výškách pomocí horolezecké nebo speleologické techniky 

3.7.     Poradenská činnost ke stavbám  

3.8.     Elektroinstalace včetně jejich rekonstrukcí a oprav 

3.9.     Vypracování revizních zpráv na plynová zařízení, jejich rekonstrukce a opravy 

 



 

    

4. Jak jste celkově spokojen/a s kvalitou Vámi využité služby? 

4.1.     Velmi spokojen/a 

4.2.     Spokojen/a 

4.3.     Spíše spokojen/a 

4.4.     Spíše nespokojen/a 

4.5.     Nespokojen/a 

 

5. Uveďte, jak je pro Vaši celkovou spokojenost důležitá (označte políčko u čísla: 1 - 

velmi důležitá, 2 - důležitá,  3 - neutrální, 4 - nedůležitá) 

5.1.    Kvalita a odbornost provedených prací   1   2   3   4  

5.2.    Kvalita a délka životnosti použitých materiálů  1   2   3   4  

5.3.    Šíře sortimentu materiálů a služeb     1   2   3   4  

5.4.    Přístup při řešení případných vad během realizace  1   2   3   4  

5.5.    Udržování pořádku a čistoty na staveništi   1   2   3   4  

5.6.    Délka záruční doby      1   2   3   4  

 

6. Jak hodnotíte poměr kvality a ceny? 

6.1.     Kvalita odpovídá výši ceny 

6.2.     Vysoká kvalita za nízkou cenu 

6.3.     Cena služby je vysoká vzhledem k její kvalitě 

 

7. Jak je pro Vás poměr kvality a ceny důležitý? 

7.1.     Požaduji jen nejvyšší kvalitu, cena nerozhoduje 

7.2.     Za nadprůměrnou kvalitu si rád/a připlatím přiměřenou částku 

7.3.     Vyhovuje mi průměrná kvalita za běžnou cenu 

7.4.     Spokojím se i s mírně podprůměrnou kvalitou, když je cena výhodná 

7.5.     Preferuji co nejnižší možnou cenu 

 

8. Jak vnímáte kvalitu služeb firmy ve srovnání s konkurencí? 

8.1.     Je mnohem lepší než u konkurence 

8.2.     Je o něco lepší než u konkurence 

8.3.     Je přiměřeně stejná 

8.4.     Je o něco horší než u konkurence 

8.5.     Je mnohem horší než u konkurence 

 

9. Jak vnímáte výši ceny ve srovnání s konkurencí? 

9.1.     Je mnohem nižší než u konkurence 

9.2.     Je o něco nižší než u konkurence 

9.3.     Je přiměřeně stejná 

9.4.     Je o něco vyšší než u konkurence 

9.5.     Je mnohem vyšší než u konkurence 

 



 

    

10.  Jak hodnotíte komunikaci s firmou, přístup a jednání zaměstnanců během realizace 

zakázky? 

10.1.     Velmi spokojen/a 

10.2.     Spokojen/a 

10.3.     Spíše spokojen/a 

10.4.     Spíše nespokojen/a 

10.5.     Nespokojen 

 

11. Jak jste spokojen/a s dodacími lhůtami a dodržováním termínů plnění? 

11.1.     Velmi spokojen/a 

11.2.     Spokojen/a 

11.3.     Spíše spokojen/a 

11.4.     Spíše nespokojen/a 

11.5.     Nespokojen 

 

12. Doporučil/a byste spolupráci s firmou svým známým? 

12.1.     Ano - pokračujte otázkou č. 14 

12.2.     Ne 

 

13. Z jakého důvodu byste svým známým spolupráci s firmou nedoporučil/a? (můžete 

vybrat více odpovědí) 

13.1.     Vysoká cena 

13.2.     Nedostatečná kvalita provedení 

13.3.     Negativní přístup a neochota zaměstnanců  

13.4.     Nedodržování termínů 

13.5.     Jiné důvody  

14. Uvažujete, že v budoucnu budete stavět, rekonstruovat, opravovat = že využijete služeb 

stavební (jakékoliv, nejen naší) firmy? 

14.1.     Ne 

14.2.     Ano, v letošním roce 

14.3.     Ano, v horizontu 1-3 let 

14.4.     Ano, v horizontu 4-5 let 

14.5.     Ano, ve vzdálenější budoucnosti 

 

15. Služeb firmy jste využili jako 

15.1.     Soukromá osoba - pokračujte otázkou č. 17 

15.2.     Podnikatel nebo právnická osoba 

 

16. Jako právnická osoba jste  

16.1.     Bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek 

16.2.     Město nebo obec 

16.3.     Nezisková organizace 



 

    

16.4.     Podnikatel nebo firma (obchod, služby, výroba) 

16.5.     Jiná 

Zde pro Vás vyplňování dotazníku končí. Ještě jednou děkujeme za Váš čas. 

 

17. Máte již ve svém bytě (rod. domě) zrekonstruované bytové jádro (koupelnu)? 

17.1.     Ano 

17.2.     Ne 

 

18. Pokud ne, plánujete rekonstrukci jádra (koupelny)? 

18.1.     Ne 

18.2.     Ano 

18.3.     Rád/a bych, ale nemám potřebné finanční prostředky 

 

19. Máte lodžii (balkon)? 

19.1.     Ne 

19.2.     Ano, mám ji zasklenou 

19.3.     Ano, mám ji nezasklenou 

 

20. Pokud máte nezasklenou lodžii, plánujete nechat si ji zasklít? 

20.1.     Ne 

20.2.     Ano 

20.3.     Rád/a bych, ale nemám potřebné finanční prostředky 

 

21. Z jakých zdrojů budete plánované stavební práce v budoucnu financovat? 

21.1.     Z vlastních zdrojů 

21.2.     Úvěr / půjčka 

21.3.     Neplánuji stavební práce ani rekonstrukce 

22. Vaše pohlaví 

22.1.     Muž 

22.2.     Žena 

23. Věk 

23.1.     Do 19 let 

23.2.     20 - 29 let 

23.3.     30 - 39 let 

23.4.     40 - 49 let 

23.5.     50 - 59 let 

23.6.     více let 

  

24. Bydlíte 

24.1.     v bytě 

24.2.     v rodinném domě 

Ještě jednou mockrát děkujeme za vyplnění dotazníku. 



 

    

Příloha č. 2  Tabulky četností 

 

Otázka č. 1: Spolupracoval/a jste se stavební firmou H. P. M. Servis s.r.o. poprvé? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Ano 55 63% 

Ne 32 37% 

 

Otázka č. 2: Odkud jste se o firmě dozvěděl/a? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Doporučení známých 76 87% 

Propagační materiály firmy 3 3% 

Z internetu 5 6% 

Reklama v tisku 0 0% 

Jiný zdroj 3 4% 

 
Otázka č. 3: Kterou službu jste využil/a? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Stavební práce - výstavba nového objektu 0 0% 
Stavební práce - oprava a rekonstrukce 

stávajícího objektu 24 28% 

Tesařské, pokrývačské, klempířské práce 0 0% 

Topenářské, vodoinstalatérské práce 9 10% 

Sanace a zateplování plášťů budov 25 29% 
Stavební práce ve výškách pomocí horolezecké 

nebo speleologické techniky 0 0% 

Poradenská činnost ke stavbám  3 3% 
Elektroinstalace včetně jejich rekonstrukcí a 

oprav 15 17% 
Vypracování revizních zpráv na plynová 

zařízení, jejich rekonstrukce a opravy 11 13% 

 

Otázka č. 4: Jak jste celkově spokojen/a s kvalitou Vámi využité služby? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Velmi spokojen/a 43 49% 

Spokojen/a 33 38% 

Spíše spokojen/a 10 12% 

Spíše nespokojen/a 0 0% 

Nespokojen/a 1 1% 

 

 



 

    

 

Otázka č. 5 - hodnocení vybraných aspektů spokojenosti 

  velmi důležitá důležitá neutrální nedůležitá 

Kvalita a odbornost provedených prací 100%       

Kvalita a délka životnosti použitých materiálů 100%       

Šíře sortimentu materiálů a služeb  15% 82% 3%   

Přístup při řešení případných vad během realizace 100%       

Udržování pořádku a čistoty na staveništi 17% 78% 5%   

Délka záruční doby 100%       

 

 

Otázka č. 6: Jak hodnotíte poměr kvality a ceny? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Kvalita odpovídá výši ceny 64 74% 

Vysoká kvalita za nízkou cenu 0 0% 

Cena služby je vysoká vzhledem k její kvalitě 23 26% 

 

 
Otázka č. 7: Jak je pro Vás poměr kvality a ceny důležitý? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Požaduji jen nejvyšší kvalitu, cena nerozhoduje 0 0% 
Za nadprůměrnou kvalitu si rád/a připlatím přiměřenou 

částku 51 58% 

Vyhovuje mi průměrná kvalita za běžnou cenu 31 36% 
Spokojím se i s mírně podprůměrnou kvalitou, když je 

cena výhodná 0 0% 

Preferuji co nejnižší možnou cenu 5 6% 

 

 

Otázka č. 8: Jak vnímáte kvalitu služeb firmy ve srovnání s konkurencí? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

 Je mnohem lepší než u konkurence 17 20% 

Je o něco lepší než u konkurence 42 48% 

Je přiměřeně stejná 26 30% 

Je o něco horší než u konkurence 1 1% 

Je mnohem horší než u konkurence 1 1% 



 

    

Otázka č. 9: Jak vnímáte výši ceny ve srovnání s konkurencí? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

 Je mnohem nižší než u konkurence 0 0% 

Je o něco nižší než u konkurence 5 6% 

Je přiměřeně stejná 28 32% 

Je o něco vyšší než u konkurence 38 44% 

Je mnohem vyšší než u konkurence 16 18% 

 

Otázka č. 10: Jak hodnotíte komunikaci s firmou, přístup a jednání zaměstnanců během realizace zakázky? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Velmi spokojen/a 13 15% 

Spokojen/a 50 57% 

Spíše spokojen/a 23 27% 

Spíše nespokojen/a 0 0% 

Nespokojen/a 1 1% 

 

Otázka č. 11: Jak jste spokojen/a s dodacími lhůtami a dodržováním termínů plnění? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Velmi spokojen/a 7 8% 

Spokojen/a 35 40% 

Spíše spokojen/a 38 44% 

Spíše nespokojen/a 5 6% 

Nespokojen/a 2 2% 

 

Otázka č. 12: Doporučil/a byste spolupráci s firmou svým známým? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Ano 86 99% 

Ne 1 1% 

 

Otázka č. 14: Uvažujete, že v budoucnu budete stavět, rekonstruovat, opravovat = že využijete služeb stavební 

(jakékoliv, nejen naší) firmy? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Ne 11 12% 

Ano, v letošním roce 10 11% 

Ano, v horizontu 1-3 let 31 36% 

Ano, v horizontu 4-5 let 23 27% 

Ano, ve vzdálenější budoucnosti 12 14% 

 



 

    

Otázka č. 15: Služeb firmy jste využili jako 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Soukromá osoba 56 64% 

Podnikatel nebo právnická osoba 31 36% 

 

Otázka č. 16: Jako právnická osoba jste 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

 Bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek 20 65% 

Město nebo obec 5 17% 

Nezisková organizace 0 0% 

Podnikatel nebo firma (obchod, služby, výroba) 6 18% 

Jiná 0 0% 

 

Otázka č. 17: Máte již ve svém bytě (rod. domě) zrekonstruované bytové jádro (koupelnu)? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Ano 21 38% 

Ne 35 62% 

 

Otázka č. 18: Pokud ne, plánujete rekonstrukci jádra (koupelny)? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Ne 1 3% 

Ano 12 35% 

Rád/a bych, ale nemám potřebné finanční prostředky 22 62% 

 

Otázka č. 19: Máte lodžii (balkon)? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Ne 29 52% 

Ano, mám ji zasklenou 12 21% 

Ano, mám ji nezasklenou 15 27% 
 

 

Otázka č. 20: Pokud máte nezasklenou lodžii, plánujete nechat si ji zasklít? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Ne 7 47% 

Ano 3 20% 

Rád/a bych, ale nemám potřebné finanční prostředky 5 33% 

 



 

    

 

Otázka č. 21: Z jakých zdrojů budete plánované stavební práce v budoucnu financovat? 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Z vlastních zdrojů 21 38% 

Úvěr / půjčka 23 41% 

Neplánuji stavební práce ani rekonstrukce 12 21% 

 

 
Otázka č. 22: Vaše pohlaví 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

Muž 21 68% 

Žena 35 32% 

 

Otázka č. 23: Věk 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

do 29 let 3 6% 

30 - 39 let 15 26% 

40 - 49 let 15 26% 

50 - 59 let 13 24% 

více let 10 18% 

 

Otázka č. 24: Bydlíte 

Varianty odpovědí absolutní četnost relativní četnost 

V bytě 43 76% 

V rodinném domě 13 24% 

 

 


