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1 ÚVOD 

Jako v kterémkoliv z předešlých století, tak i v současnosti hraje velmi důležitou roli 

zákazník. V dřívějších dobách pracovali řemeslníci na vesnicích a také ve městech. 

Tito řemeslníci nebyli pouze profesionály, vedoucí celý výrobní proces, ale také znali osobně 

své zákazníky a věděli, jaké jejich potřeby má produkt uspokojovat, jak jsou s ním spokojeni 

a jak je produkt následně používán. 

Kritéria priorit zákazníků se pomalu měnila a jejich následný výběr se v současnosti 

více zaměřuje na poskytované služby, než na samotný výrobek. Je to dáno především dnešním 

silně konkurenčním prostředím, kde nabídka převyšuje poptávku. Výrobky mají srovnatelnou 

kvalitu a společnosti se tedy musí zaměřit více na poskytované služby a vyvíjet stále lepší 

metody, kterými mohou upoutat potencionální zákazníky, ale také si udržet ty stávající. 

Zákazníkovi je potřeba nabídnout více, než jen to, co očekává. Chce mít pocit jistoty 

a toho, že mu nic nechybí a dostává se mu toho nejlepšího – chce být spokojen. 

Spokojenost je klíčové slovo, které stojí za úspěchem podniku. Uspokojování těchto 

potřeb je však velmi obtížné, neboť každý zákazník je ojedinělou osobností, má jiné potřeby, 

a preferuje jiný typ poskytovaných služeb nebo nabízených produktů. V tomto procesu tedy 

hraje důležitou roli marketingový výzkum, díky kterému jsme schopni získat potřebné 

informace nejen o spotřebitelském trhu. Z tohoto vyplívá, že spokojenost zákazníků je úzce 

spjata s propracovaným marketingem a managementem firmy, který je orientován 

na spotřebitele. 

Jednou z více oblastí, na kterou sedí výše uvedená konstatování jako ulitá, 

je automobilový průmysl. 

AUTO DUBINA, a. s., držitel certifikátu ISO, je distribuční a odbytovou společností 

realizující autorizovaný prodej a servis automobilů výrobce ŠKODA AUTO, a. s. 

a s tím související veškeré zabezpečovací autoslužby pro motoristickou veřejnost. 

Pro tuto firmu je jedním z důležitých, v popředí stojících faktorů spokojený zákazník, 

který svým rozhodnutím ovlivňuje, jak úspěch, tak budoucnost firmy. Společnost má proto 

stanoveno za jeden z cílů vysokou kvalitu poskytovaných služeb, na které je tato bakalářská 

práce zaměřena. 

Cílem mé bakalářské práce je měření spokojenosti zákazníků s poskytovanými 

službami v autosalonu Škoda firmy AUTO DUBINA, a. s. Toto šetření bude provedeno 
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na základě získaných zkušeností a podkladů od společnosti. Spokojenost zákazníků bude 

zjištěna pomocí vlastního marketingového výzkumu a bude především zaměřena na servisní 

oddělení.  

Dále bude provedeno vyhodnocení výsledků výzkumu a závěrem práce bude navržení 

možností zvýšení spokojenosti zákazníků firmy, návrhy a doporučení, tak aby co nejlépe 

odpovídaly možnostem podniku a potřebám trhu.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 

AUTO DUBINA, A. S. 

V této kapitole se zaměřím na vznik a vývoj firmy AUTO DUBINA, a. s. 

Po seznámení s firmou Vás seznámím s jejími službami a organizační strukturou.  

2.1 Charakteristika společnosti AUTO DUBINA, a. s. 

2.1.1 Vznik a vývoj podniku 

Společnost AUTO DUBINA, a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku u krajského 

soudu v Ostravě dne 11. března 1999. Právní forma podnikání je akciová společnost. 

Firma AUTO DUBINA, a.s. je smluvním obchodním partnerem české automobilky 

ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav a předmětem podnikání jsou tyto činnosti: 

� poskytování veškerých služeb motoristům v nejvyšší kvalitě a rozsahu, 

� opravy motorových vozidel, 

� opravy karosérií, 

� koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

� zprostředkovatelské služby, 

� půjčování movitých věcí, pronájem a leasing. 

AUTO DUBINA, a. s. má v současné době dvě provozovny. První v Ostravě-Dubině 

na ulici Horní 122, PSČ: 700 30, jejíž činnost byla zahájena v první polovině roku 1999. 

V roce 2008 pak byla otevřena nová pobočka v Opavě-Předměstí 746 01, na ulici  

Těšínská 30, s plně vybaveným prodejním i servisním střediskem. 

Hlavní provozovna se tedy nachází v lokalitě Ostrava - Jih, u frekventovaného 

silničního tahu z Ostravy na Příbor. Pobočka v Opavě se nachází v areálu čerpací stanice 

OMV na hlavním tahu z Opavy na Ostravu. 

Podrobný popis jednotlivých činností firmy je zobrazen v příloze č. 1. 

Majitelem a zároveň jediným akcionářem společnosti je pan Leonard West, 

který vlastní 10 kusů akcií v jmenovité hodnotě Kč 100 000. Základní kapitál společnost je 

tedy 1 milión korun českých. Ten je splacen ze 100 %. Společnost v současné době 

zaměstnává 28 zaměstnanců. 
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2.1.2 Služby 

Nabídka služeb je velmi pestrá. Skládá se z prodeje nových vozů značky Škoda, 

výkupu a prodeje ojetých vozů jakékoliv značky, prodeje originálních dílů a příslušenství, 

kompletního servisu, předváděcích jízd, zapůjčení vozu, odtahové služby, financování 

a leasingu, pojištění, přípravy pro STK, mycí linky, prodeje nezávislým opravnám. 

Cílem společnosti je poskytování komplexních služeb nejen v oblasti prodeje vozů, 

ale i následné péče o ně. Proto se společnost zaměřuje i na doplňkové služby, mezi které 

můžeme zařadit např. čerpací stanici. 

Prodej nových vozů 

Společnost nabízí dvě varianty zakoupení nových vozů a to: 

� vozy, které jsou ihned k dodání, 

� využití konfigurátoru – sestavení automobilu podle přání zákazníka. 

Dále je v kompetenci firmy prodej velkoodběratelům a cílovým skupinám. 

Jedná se o odběr 3 a více kusů vozidel v určitém časovém intervalu dle smlouvy, 

kde je možno tímto nákupem získat zvýhodněnou cenu. 

Nabídka společnosti zahrnuje prodej těchto automobilů: 

� Fabia – charakteristická atraktivním a elegantním designem a dobrým využitím vnitřního 

prostoru, patří ve své třídě k tomu nejlepšímu. 

� Fabia Combi – na trhu se začala prodávat od r. 2000, zaručuje osobitý design, vysokou 

bezpečnost a velkorysý zavazadlový prostor. 

� Fabia Sedan Tour - atraktivní design, který dodává elegantní charakter limuzíny, komfort 

ve všech ohledech, tříprostorové uspořádání karoserie. 

� Nová Fabia – patří k největším v segmentu malých kompaktních vozů, interiér působí 

útulněji a pohodlněji, nabízí více prostoru pro cestující vzadu a větší zavazadlový prostor. 

� Octavia – vůz nižší střední třídy, který je díky své elegantnosti a prostornosti kombinací 

reprezentace a rodinného života. 

� Octavia Combi - harmonie linií, tvarů a funkčnosti, pyšní se atraktivním vzhledem 

s výrazným sportovním nádechem, maximálním pohodlím, dostatečným místem 

a bezpečím. 

� Octavia Tour – mimořádně praktický vůz, který přináší spojení elegance, účelnosti 

a kvality. 
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� Octavia Scout – automobil pro každodenní výzvy, nabízí pocit jistoty a bezpečí, zároveň  

si příznivce získá atraktivním designem a komfortně vybaveným interiérem. 

� Octavia RS -  poskytuje pohodlí i sportovní dravost, užitek i radost, má dostatek síly 

pro život na plný plyn, ale umí být i komfortním a bezpečným společníkem. 

� Nová Octavia - osobitý vzhled se stává ještě stylovějším, nadčasový design, vyspělé 

technologie, velkorysý prostor pro posádku i zavazadla, skvělé jízdní vlastnosti, výborný 

poměr ceny a užitné hodnoty. 

� Superb - luxusní limuzína, která má zajímavý design, kvalitu výroby, ergonomii 

a bezpečnost, a získala řadu chytrých technologií a komfortních prvků výbavy.   

� Nová Škoda Superb - fascinující vůz s prostorným interiérem, materiály zaručující 

komfort, poskytuje mnoho novinek jako např. kolenní airbag řidiče a boční airbagy vzadu, 

parkovací asistent, Bi-Xenonové světlomety a tříramenný multifunkční volant. 

� Roomster - elegantní linie nekonvenčního designu karoserie i interiéru, je dynamický, 

emocionální, aktivní i sportovní zároveň. 

� Roomster Scout – vůz s prvky terénního auta, kombinuje variabilní vnitřní prostor, 

komfortní výbavu a atraktivní vzhled automobilu pro volný čas. 

� Škoda Praktik - praktická a prostorná s dobře řešeným nákladovým prostorem, mnoho 

důmyslných detailů a dobré jízdní vlastnosti, poskytuje komfort osobního automobilu.  

Prodej ojetých vozů 

AUTO DUBINA, a. s. svým zákazníkům nabízí také možnost zakoupení ojetého vozu. 

Služby bazaru může zákazník využít, jak při prodeji, tak při koupi staršího automobilu. 

U koupě ojetého vozu má zákazník záruku, že si vybral vyzkoušený kvalitní vůz, prověřený 

do nejmenšího detailu. Nabízené ojeté vozy jsou prověřovány podle nejnáročnějších kritérií, 

a to jak po technické, tak i právní stránce. Samotné vozy můžete zhlédnout jak v provozovně, 

tak na internetových stránkách. Viz příloha č. 2. 

Prodej originálních dílů a příslušenství 

Jako autorizovaný prodejce nabízí firma AUTO DUBINA, a. s. kompletní sortiment 

originálního příslušenství Škoda. Nespornou výhodou tohoto příslušenství je dlouhá 

životnost, spolehlivost i garantovaná funkčnost a bezpečnost, kterou zákazníci jistě ocení 

zejména v kritických situacích. Originální příslušenství Škoda je nejen podrobeno náročným 

kvalitativním testům, ale navíc i vhodně doplňuje design vozu. 
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Nejžádanější příslušenství je obvykle skladem, kde mohou zákazníci přijet a vybrat 

si z nabídky pneumatik, disků, střešních nosičů, vkládaných koberců, autorádií, lékárniček, 

dětských autosedaček a dalšího sortimentu. V prodejně lze získat katalog originálního 

příslušenství nebo jej zhlédnout v elektronické podobě na internetových stránkách Škoda. 

Servis a prohlídky 

Podnik svým zákazníkům poskytuje tyto servisní služby: 

� prohlídky a údržba, 

� karosářské práce, 

� lakýrnické práce, 

� výměna oleje a olejových filtrů, 

� kontrola (doplnění) provozních kapalin,  

� kontrola možných poškození či nestandardních opotřebení vozu, brzdového systému 

a pneumatik, 

� přípravu na STK. 

Další služby 

� Předváděcí jízda - zákazníci si mohou objednat předváděcí jízdu, vyzkoušet jízdní 

vlastnosti nového vozu v praxi, a to v termínu, který si vyberou sami.  

� Zapůjčení vozu - v případě ponechání automobilu v servisu po delší dobu Vám firma 

zapůjčí náhradní vůz za výhodných podmínek. Tyto zapůjčené vozy ŠKODA jsou vždy 

ve 100% technickém stavu a mají platné povinné ručení i havarijní pojištění. 

� Odtahová služba - z důvodu havárie nebo neočekávané technické poruchy má možnost 

zákazník kontaktovat centrálu Škoda – Assistance jak z ČR, tak i ze zahraničí. 

Služba je poskytována 24 hodin denně a 365 dní v roce a v rámci doživotní záruky 

mobility je poskytována zdarma.  

� Financování a leasing – zajišťují ŠkoFIN, UniCredit Leasing CZ, a.s., Credium, 

sAutoleasing, Raiffeisen Leasing, GE Money Auto, a. s., ČSOB Leasing. 

� Pojištění – tyto služby poskytuje Česká pojišťovna, Allianz pojišťovna, Generali, 

Kooperativa. 

� Přípravy pro STK – představuje použití moderních zařízení, které připraví vůz 

na bezproblémové získání osvědčení o technické způsobilosti vozidla a hodnotě emisí 

výfukových plynů (SME) pro benzinové i dieselové motory. 
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� Mycí linky - strojové nebo ruční mytí zajistí nejen kvalitu mytí, ale i ošetření laku. 

� Prodeje nezávislým opravnám – možnost objednávat Škoda originální díly a Škoda 

originální příslušenství v rámci tzv. NORA, a to prostřednictvím autorizovaných servisních 

partnerů Škoda za výhodných kvalitativních, cenových a záručních podmínek, včetně 

výhody dodávek kompletního sortimentu.  

� Čerpací stanice - představuje natankování kvalitní pohonné hmoty za výhodné ceny. 

2.1.3 Organizační struktura  

Společnost má provozovnu v Ostravě a nově byla otevřena v roce 2008 pobočka 

v Opavě.  

Firma se od doby svého vzniku rozšiřovala úměrně růstu podnikání. Na počátku 

bylo ve firmě zaměstnáno méně pracovníků, jejichž počet se postupně rozrůstal. Autosalon 

v Ostravě má 28 zaměstnanců z toho 2 prodejce aut, 2 prodejce ojetin, 3 přijímací techniky, 

5 mechaniků, 2 karosáře, 1 lakýrníka atd. 

Organizační struktura podniku byla rozdělena do čtyř úseků. Jedná se tedy o úsek 

prodeje, který je dále rozčleněn na prodej nových a ojetých vozů, dále úsek servisu, úsek 

prodeje náhradních dílů a správní úsek. Organizační schémata jsou součástí přílohy č. 3. 

2.2 Charakteristika trhu 

Cílem každého podniku na daném trhu, nebo části trhu je uspokojit specifické potřeby, 

tedy nabídnout zákazníkům výrobky, popř. služby, které uspokojí jejich přání a potřeby. 

Pokud jsou zákazníci na daném trhu s výrobkem či službou spokojeni, nemají důvod přejít ke 

konkurenci.  

K tomu, aby se stal podnik úspěšným, je nutné poznat trh, na kterém podnik působí, 

všechny subjekty trhu a také vztahy mezi nimi, to znamená veškeré okolnosti, které mohou 

podnik ovlivnit. Mezi subjekty trhu patří dodavatelé, konkurenti, zákazníci, distributoři, 

veřejnost a samotný podnik. 
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2.2.1 Dodavatelé 

Dodavatelé jsou jak podniky, tak jednotlivci, kteří poskytují zdroje, suroviny, materiál, 

práci a další komodity, které jsou nutné pro výrobu a chod podniku. 

 Zákazník klade velký důraz na kvalitu výrobků, tudíž je nezbytně nutné vybírat 

spolehlivé dodavatele, kteří poskytují materiál vysoké kvality, ale také dodržují všechny 

smluvní podmínky a termíny dodávek.  

Vedení podniku by mělo sledovat situaci a možnosti dodavatelů, včetně jejich 

dlouhodobého vývoje, aby podnik mohl včas a rychle reagovat na případné nepříznivé jevy, 

které by jej mohly nějakým způsobem zasáhnout.  

AUTO DUBINA, a. s. využívá celou řadu dodavatelů z České republiky. 

Jsou to především dodavatelé nových vozů, náhradních dílů a příslušenství apod. 

Z těchto dodavatelů je nutno zmínit podnik ŠKODA AUTO, a.s., který dodává jak 

nové vozy, tak náhradní díly a příslušenství. Dalšími dodavateli jsou AUTOMONT CSW, 

s. r. o., který poskytuje taktéž náhradní díly a příslušenství, ale také je pronajimatelem. Barum 

Continental spol, s. r. o. dodává pneumatiky, Autoslužby JANOUŠEK, s. r. o. materiál 

pro lakování vozidel a WURTH, s. r. o. nářadí. 

2.2.2 Konkurenti 

Konkurentem se stává podnik, který nabízí shodný či obdobný výrobek a usiluje 

o stejný cílový trh jako ostatní konkurenční podniky na trhu. Uvažujeme-li konkurenci 

v souvislosti se službami autosalonu, musíme brát v potaz autosalony v Moravskoslezském 

kraji, a to konkrétně v Ostravě, kde má společnost sídlo. Za hlavní konkurenty firmy 

lze proto považovat: 

� AUTOCENTRÁLA, s. r. o, 

� ADO Ostrava, a. s, 

� UNICAR, s. r. o., 

� AUTO Heller, s.r.o, 

� ADO Ostrava, a. s. 
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2.2.3 Zákazníci 

Je důležité vědět, kdo je uživatelem vozů Škoda. Převládající skupinou zákazníků 

firmy AUTO DUBINA, a. s. jsou fyzické osoby i právnické osoby z Moravskoslezského 

kraje, a to zejména z Ostravy. 

Zákazníky lze tedy rozčlenit do dvou skupin, a to na ty, kteří spadají do spotřebního 

trhu a business trhu. U spotřebního trhu se obvykle jedná o fyzické osoby z různých 

příjmových oblastí, které chtějí koupit vůz za účelem vlastní spotřeby. Vezmeme-li v potaz 

business trh, ten je tvořen firemními klienty, kteří odebírají větší množství aut a kladou 

nároky na jednotlivé modely a výbavu. 

Kupujícími na automobilovém trhu jsou především muži, kteří nakupují automobily 

pro své potřeby, ale také pro partnera a pro děti, kteří pak představují pouze uživatele 

automobilů. Při výběru aut hraje také roli pohlaví a věk zákazníků a dalším faktorem, který 

může ovlivnit zákazníka, je jeho životní styl. 

Automobily kupuje konečný spotřebitel na základě racionálního kupního chování. 

Na základě ceny, vzhledu, potřeby či zkušenosti se rozhoduje mezi jednotlivými značkami. 

Poptávka na automobilovém trhu je elastická, neboť jestliže se cena zvýší, zákazníci 

mají možnost, díky vysoké konkurenci, přejít k jiné značce. Při výběru auta stále hraje 

nejdůležitější roli cena, neboť většina zákazníků je vysoce cenově citlivá. Existuje pouze 

menší skupina zákazníků, kterou představují lidé s vyšším společenským postavením, 

kteří nereagují na cenu. Pro tyto zákazníky je nejdůležitějším faktorem při výběru kvalita 

a také značka výrobků.  

2.2.4 Veřejnost 

Každý ekonomický subjekt je ovlivněn jinými skupinami lidí nebo organizací, 

které můžeme označit obecně názvem veřejnost. Veřejnost může výrazně ovlivnit poptávku 

po službách a výrobcích podniku prezentací svých názorů na daný podnik. Zaujímá své 

postoje k podniku nejen na základě kvality poskytovaných výrobků a služeb, ale i na základě 

vztahu podniku ke společnosti a k veřejným aktivitám podniku.  

Veřejnost se dá rozčlenit do několika skupin: veřejnost finanční (banky, pojišťovny, 

investoři, akcionáři apod.), sdělovací prostředky, vláda a parlament, občanská sdružení 

a organizace (odborové organizace, obchodní komory, spotřebitelské svazy aj.), 

místní veřejnost a všeobecná veřejnost. 
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Vztahy s veřejností firma AUTO DUBINA, a. s. posiluje vysíláním reklamy 

společnosti v regionálním rádiu Frekvence 1. Tato reklama je zaměřena celkově 

na zviditelnění společnosti, na její prodej, servis, ale i na případné akce a slevy a je vysílána 

10krát do měsíce.  

2.3 Charakteristika makroprost ředí 

V první řadě na trh a tržní příležitosti působí makroprostředí, které trh nabízí podniku. 

Prvky, které zde najdeme, nemůže podnik ovlivnit, ale působení tohoto prostředí na podnik 

je neodvratné.  

Vlastností makroprostředí je jeho proměnlivost, která přináší neustále nové příležitosti 

pro podnikání, nebo naopak může znamenat vážnou hrozbu. Proto je nutné, aby podnik tyto 

změny v makroprostředí sledoval a neustále se jim přizpůsoboval. 

Makroprostředí můžeme rozčlenit do několika oblastí, a to na demografické prostředí, 

ekonomické prostředí, politicko-právní prostředí, kulturní a sociální prostředí, přírodní 

prostředí a technologické prostředí. 

2.3.1 Demografické prostředí 

Velmi důležitým prvkem ovlivňujícím činnost podniku je demografické prostředí. 

Podnikový marketing se musí zabývat zkoumáním demografických vlivů firmy, a to v každé 

oblasti, ve které podniká. Tzn. velikostí populace, rozdělením podle pohlaví, věkovým 

složením, náboženským nebo rasovým složením obyvatelstva apod. 

Potencionálních zákazníků společnosti AUTO DUBINA, a.s. je 8 522 310 obyvatel 

České republiky (k 1. 1. 2008). Jelikož společnost AUTO DUBINA, a. s. 

se nachází v Moravskoslezském kraji, bude nás zajímat právě tento kraj. Moravskoslezský 

kraj leží na severovýchodě republiky. Tento kraj je tvořen šesti okresy, a to Ostrava-město, 

Bruntál, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Opava. Kraj se svou rozlohou 5 535 km2 

zaujímá 7 % území republiky. Počet obyvatel k 1. 1. 2008 činí v tomto kraji 1 249 897, čímž 

se tento kraj stal nejlidnatějším krajem v České republice. Podrobnější přehled o složení 

obyvatelstva v tomto kraji nám pak udává tabulka č. 1. 
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 Tab. č. 1: Počet obyvatel a jeho složení v okresech Moravskoslezského kraje 

 
Počet obyvatel Průměrný věk 

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Bruntál 98148 48366 49782 39,4 37,8 40,8 

Frýdek-Místek 210369 103160 107209 39,9 38,4 41,3 

Karviná 275397 136278 139119 40 38,5 41,6 

Nový Jičín 152352 74697 77655 39,3 37,8 40,7 

Opava 176820 86449 90371 39,9 38,3 41,4 

Ostrava-město 336811 162875 173936 40,3 38,6 41,9 

Zdroj: ČSÚ 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že provozovny AUTO DUBINA se nacházejí 

v okresech s vysokým počtem obyvatel, a to v okresech Ostrava-město a Opava. 

Ostrava-město je dokonce třetím nejlidnatějším okresem v ČR, a tudíž i množství 

potencionálních zákazníků je značné. 

V roce 2001 bylo provedeno sčítání lidu, kde bylo zjištěno, že dochází ke zvyšování 

stupně vzdělanosti obyvatel. V České republice je ve věku 15 let a více 23 % obyvatel  

se základním vzděláním, 38 % obyvatel se středním vzděláním, 28,4 % obyvatel s úplným 

středním vzděláním a 8,9 % obyvatel s vysokoškolským vzděláním. Osob bez vzdělání 

je jen 0,4 %. 

V současnosti je tedy patrné, že důležitým sociálním faktorem je důraz na vzdělání. 

S tím také souvisí větší množství vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tito lidé touží po určité 

prestiži a tomu se pak snaží automobilka Škoda přizpůsobit a flexibilně reagovat na změny 

ve spotřebním chování lidí. Flexibilita se projevuje v různorodosti nabízených modelů, 

kde automobily Škoda využívají jak sociálně slabší občané, tak také občané z řad vysokých 

manažerů.  

2.3.2 Politicko-právní prostředí 

Oblast, která podmiňuje chování, rozhodování a plánování podniku se nazývá 

politicko-právní prostředí. Legislativa země vytváří určité hranice, uprostřed kterých se musí 

firma pohybovat a v rámci kterých se snaží uspět.  

AUTO DUBINA, a. s. musí dodržovat všechny zákony, které upravují vztahy podniku 

k okolí. Musí dodržovat právní normy jako jsou obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.),  
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zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

(zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

jak PO tak FO, zákon č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 16/193 Sb., o dani 

silniční, zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,  

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, atd. 

2.3.3 Přírodní prostředí 

V dnešní době představuje přírodní prostředí základní potenciál pro podnikání. 

Do přírodního prostředí patří umístění a velikost regionu, podniku v regionu, klimatické 

podmínky, úroveň infrastruktury apod. 

Dopravní infrastruktura je v České republice na dobré úrovni, ovšem oproti západní 

Evropě v tomto směru stále pokulháváme. Co se týče Moravskoslezského kraje, tak zde  

je silniční doprava vedena převážně po silnicích I. třídy. To má za následek to, že hlavní tahy 

jsou často přetížené. 

V současné době byla situace v Moravskoslezském kraji částečně vyřešena 

vybudováním dálničního tahu D47, který připojil Ostravu na dálniční síť České republiky  

a Polska. Přehled o infrastruktuře silniční dopravy v ČR nám poskytuje následující tabulka. 

Tab. č. 2: Infrastruktura silniční dopravy k 31. 12. 2007 (km) 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Délka silnic a dálnic celkem 55 410 55 447 55 500 55 510 55 585 55 584 

z toho evropská silniční síť typu E 2 596 2 599 2 601 2 601 2 599 2 595 

Dálnice v provozu 501 518 546 564 633 657 

Rychlostní komunikace1) 299 320 336 322 331 354 

Silnice 54 909 54 929 54 953 54 945 54 952 54 927 

v tom silnice I. třídy 6 031 6 121 6 156 6 154 6 174 6 191 

silnice II. třídy 14 688 14 667 14 669 14 668 14 660 14 632 

silnice III. t řídy 34 190 34 141 34 128 34 124 34 118 34 104 

Místní komunikace 72 300 72 927 72 927 72 927 72 927 72 927 

1)Délka rychlostních komunikací je obsažena v délce silnic I. třídy 

Zdroj: ČSÚ 
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V oblasti přírodního prostředí je stále více kladen důraz na životní prostředí, 

a to především na jeho ochranu, na ekologicky nezávadnou výrobu s co nejmenšími 

znečišťujícími vlivy. Proto musí podniky splňovat podmínky stanovené zákony, vyhláškami  

a dalšími legislativními opatřeními na ochranu životního prostředí. I na tuto oblast 

pak automobilka Škoda klade velký důraz a snaží se o co nejekologičtější výrobu a provoz 

svých vozů. 

Společnost Škoda Auto si uvědomuje svou odpovědnost za šetrný přístup k životnímu 

prostředí. Aktivně proto participuje na dobrovolné dohodě mezi výrobci automobilů  

a Evropskou unií, týkající se omezení automobilových emisí CO2 na 140 g/km.  

Výroba vozů Škoda je šetrná k životnímu prostředí, což dokazuje i to, že i když 

společnost Škoda Auto od spojení s VW v roce 1991 zvýšila výrobu vozů více než třikrát, 

nedošlo při ní ke zvýšení absolutní úrovně zátěže životního prostředí. Naopak v některých 

ukazatelích, jako například ve spotřebě vody nebo emisích do ovzduší, je patrný významný 

pokles. To se podařilo dosáhnout masivními investicemi do ochrany životního prostředí, které 

dosáhly za 17 let částky 9,8 mld. Kč a směřovaly především do modernizace energetických 

zdrojů, výstavby špičkových lakoven karoserií a čistíren odpadních vod, na ochranu půdy 

a podzemních vod a na opatření k úsporám energií. 

Společnost Škoda Auto v ochraně životního prostředí v předstihu plnila a plní všechny 

požadavky zpřísňující se legislativy. Za posledních 5 let jí nebyla udělena sankce 

ani s ní nebylo vedeno správní řízení k odstranění nedostatků v oblasti ochrany životního 

prostředí. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA M ĚŘENÍ SPOKOJENOSTI 

ZÁKAZNÍK Ů 

V třetí kapitole bakalářské práce se nejdříve budu věnovat osvětlení pojmů služba, 

její kategorie a vlastnosti, dále zákazník a jeho spokojenost. Na závěr se zaměřím na měření 

spokojenosti a techniky marketingového výzkumu. 

3.1 Služba 

Služba je jakákoliv činnost nebo také výhoda, kterou může jedna strana nabídnout 

druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může,  

ale nemusí být spojena s hmotným produktem. [3] 

Služby můžeme rozdělit do čtyř kategorií: [6] 

� pouze hmotné zboží, 

� hmatatelné zboží s doprovodnými službami, 

� důležitá služba s doprovodnými menšími výrobky a službami, 

� pouze služba. 

3.1.1 Vlastnosti služeb 

Nehmotnost 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností služeb, od ní se odvíjejí další vlastnosti. 

Čistou službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem, nelze si ji před koupí prohlédnout 

a jen v některých případech ji lze vyzkoušet. Mnohé vlastnosti, na které se při marketingové 

komunikaci zboží odvolává reklama, a které zákazník může pouhým pohledem ověřit, 

zůstávají tak při prodeji služeb zákazníkovi skryté. 

Neoddělitelnost 

Jedná se o další charakteristickou vlastnost služeb. Poskytovatel služby a zákazník 

se musí setkat v místě a v čase tak, aby výhoda, kterou zákazník získává poskytnutím služby, 

mohla být realizována. Zákazník zpravidla nemusí být přítomen po celou dobu poskytování 

služby. [9] 
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Fyzické výrobky jsou nejdříve vyrobeny, poté skladovány, distribuovány a teprve 

pak spotřebovány. Produkci a spotřebu zboží lze tedy od sebe oddělit. Služby jsou však 

charakteristické tím, že jsou vytvářeny a spotřebovávány současně. Služba je produkována  

v přítomnosti zákazníka, tzn., že zákazník se zúčastní poskytování služby, 

je tedy neoddělitelnou součástí její produkce. Producent služby a zákazník se musí setkat 

v místě a v čase tak, aby výhoda, kterou zákazník získává poskytnutím služby, 

mohla být realizována. [2] 

Heterogenita 

Heterogenita neboli variabilita služeb souvisí především se standardem kvality služby. 

V procesu poskytování služby jsou přítomni lidé, zákazníci a poskytovatelé služby. Jejich 

chování nelze vždy předvídat, v případě zákazníků je dokonce obtížné stanovit určité normy 

chování. Nelze provádět výstupní kontroly kvality před dodáním služby, jako tomu bývá 

u zboží. Proto je možné, že způsob poskytnutí jedné a téže služby se liší, a to dokonce v rámci 

jedné firmy. Heterogenita služeb a větší účast lidí při procesu poskytování služby vedou 

k tomu, že vstup na trh služeb je snadnější a je zde více konkurentů. 

Zničitelnost služby 

Nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat nebo je vracet. Pro daný okamžik jsou ztracené, zničené. Neznamená to, že špatně 

poskytnuté služby nelze reklamovat. Jen v některých případech však můžeme nekvalitní 

službu nahradit poskytnutím jiné, kvalitní. Většinou lze jako náhradu vrátit zaplacenou cenu 

služby, případně poskytnout slevu z ceny. Důsledkem pro marketing je snaha sladit nabídku 

s poptávkou. To vede ke značné flexibilitě cen služeb. 

Nemožnost vlastnit službu 

Nemožnost vlastnit službu souvisí s její nehmotností a zničitelností. Při nákupu zboží 

přechází na zákazníka právo vlastnit zboží. Při poskytování služby nezískává směnou 

za své peníze zákazník žádné vlastnictví. Kupuje si pouze právo na poskytnutí služby. 

V případě veřejných služeb je mu toto právo využívat služby produkované státem nabízeno 

směnou za jím placené daně nebo také sociální či zdravotní pojištění. [9] 
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3.2 Zákazník 

Zákazník není králem, ale diktátorem. Na něm především záleží naše bytí, 

nebo nebytí. Je pouze na nás, zda vytvoříme prostředí, kde je zákazník pro každého 

pracovníka tím nejdůležitějším, ke komu se naši zaměstnanci obracejí a uspokojují jeho 

potřeby. Vždy musí být toto prostředí zaměřeno směrem ven. [8] 

3.2.1 Poznávání zákazníků 

Poznávání zákazníků je důležité a má na trhu nepochybně velice dlouhou historii. 

Hned na počátku lidské společnosti si již první výrobci a obchodníci museli všímat svých 

zákazníků. Především se snažili vypozorovat, jak vypadají, jak si vybírají nabízené zboží 

a současně naslouchali tomu, co a jak říkají. Časem se tyto postupy poznávání zákazníků 

a zároveň trhy staly propracovanější a rozšířenější. Dnes si již bez nich nedovedeme obchodní 

a podnikatelské aktivity vůbec představit. [1] 

Poznávání našich zákazníků je možno vymezit obsahově, tematicky do následujících 

šesti okruhů: 

� zákazníci – kdo jsou nebo kdo by mohli být naši zákazníci, jejich sociodemografické 

charakteristiky jako pohlaví, věk, místo bydliště, dosažené školní vzdělání, rodinný stav, 

počet dětí, ekonomická aktivita, atd., 

� životní podmínky – životní úroveň tvořená výši příjmů a výdajů, vybaveností domácnosti, 

zejména předměty dlouhodobé spotřeby (automobily), vlastnictví movitého i nemovitého 

majetku, apod., 

�  životní styl – vychází z pracovních i mimopracovních, volnočasových aktivit, jako jsou 

sport, vzdělání, kultura atd., 

� hodnotové orientace – čemu věří a dávají přednost, jejich názory na život, životní postoje 

a orientace, politické preference apod., 

� chování a rozhodování -  v nejrůznějších životních situacích, zejména jako zákazníci 

a spotřebitelé při nákupu, o jaké zboží či služby mají nebo nemají zájem, ale také jako 

občané ve volbách, 

� kdo a jak s nimi komunikuje – jaké sdělovací prostředky sledují, jak jsou ovlivňováni 

marketingovou a podnikovou komunikací. [1] 
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3.2.2 Spokojený zákazník 

Spokojenost zákazníka závisí na tom, jaká je skutečná užitná hodnota výrobku  

či služby vzhledem k jeho očekávání. 

Norma ČSN EN ISO 9000 uvádí definici pojmu „spokojený zákazník“ jako vnímání 

zákazníka, které se týká stupně splnění jeho požadavků. [10] 

Spokojenost zákazníků je výsledkem psychologického procesu porovnání mezi 

vnímanou realitou produktu a samotným očekáváním spojeným s tímto produktem. [7] 

3.2.3 Význam spokojenosti zákazníka 

Smyslem zjištění úrovně spokojenosti je porovnání skutečně získané hodnoty a toho, 

co zákazník očekává. Dostaneme tak odpovědi na otázky, zda je zákazník spokojen  

či nespokojen, jeho očekávání a představy o ideálu, z jakého důvodu je nespokojen, v čem se 

naše dosavadní nabídka a obsluha liší od nabídky konkurence. 

Jde o porovnání úrovně nabídky firmy a způsobu obsluhy naší firmy s konkurencí.  

Díky tomuto můžeme nalézt i nedostatky společnosti. 

Mnoho firem se snaží o vysoké uspokojení zákazníka, protože méně spokojení 

zákazníci jsou zpravidla ochotni nakupovat nové, podobné, dokonalejší výrobky u jiných 

firem. Naproti tomu velmi spokojení zákazníci obvykle nemají zájem měnit svůj stávající 

výrobek za dokonalejší od jiné společnosti. 

Obvykle jde tedy o to, aby nabídka na trhu byla zákazníkům tzv. „šita na míru“. Jejich 

vysoké uspokojení vytváří vztah ke značce a přispívá ke zvýšení oddanosti, věrnosti 

zákazníků ke společnosti. 

Hlavní faktory, které ovlivňují chování spotřebitele: [3] 

� kulturní faktory – kultura, sociální skupina, 

� sociální faktory – referenční skupiny, rodina, role a statusy, 

� osobní faktory – věk a životní cyklus, povolání, ekonomické podmínky, životní styl, 

� psychologické faktory – motivace, vnímání, zkušenosti, víra a postoje. 



18 

V rámci spokojenosti můžeme také rozlišovat stupně (úrovně) spokojenosti. 

Úrovně spokojenosti podle Jaroslava Nenadála (2004): [5] 

� tzv. potěšení zákazníka – vnímaná realita a poskytnutá hodnota výrobku/služby převyšují 

původní představy a očekávání. Zákazník je více než spokojen. 

� plná, resp. naprostá spokojenost zákazníka – vnímaná realita a poskytnutá hodnota 

výrobku/služby je shodná s očekáváním. Zákazník je uspokojen. 

� limitovaná spokojenost – vnímaná realita a poskytnutá hodnota výrobku/služby není 

totožná s původními požadavky a očekáváním. Zákazníci v tomto případě mohou nabýt 

jak spokojenosti, tak nespokojenosti. Záleží na subjektivních pocitech zákazníka jako 

jednotlivce. Definovat, kdy tedy nastane stav spokojenosti či nespokojenosti 

je obtížné.  

Podle Kotlera (2003) existují čtyři způsoby, jak můžeme zjistit míru spokojenosti 

zákazníků: [3] 

� Systémy stížností a návrhů – podnik dá možnost zákazníkům vyjádřit svou nespokojenost 

prostřednictvím vyplnění různých formulářů, zápisem do knihy stížností, schránek na 

stížnosti a telefonních linek. Tento systém umožní společnosti získat řadu důležitých 

informací, podnětů ke zlepšení a řešení problémů. 

� Průzkumy spokojenosti zákazníků – zde se používají ke zjištění spokojenosti pravidelné 

výzkumy, kde jsou respondenti dotazováni a na základě těchto dotazů 

se zjišťuje jejich spokojenost či nespokojenost. 

� Fiktivní nakupování – najmutí fiktivního zákazníka, který zjistí silné a slabé stránky  

u prodeje vlastních nebo konkurenčních výrobků. Může také navodit různé situace 

ke zjištění reakcí chování personálu. 

� Analýza ztracených zákazníků – firma se snaží vyhledat takové zákazníky, 

kteří přestali nakupovat její produkty nebo přešli ke konkurenci a zjišťuje příčiny jejich 

odchodu. 
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3.3 Měření spokojenosti zákazníka  

Měření spokojenosti zákazníka může managementu pomoci v rozhodování o tom, 

jakým směrem se má vydat při zlepšování výkonnosti své organizace/procesů/projektů. [10] 

3.3.1 Postupy měření  

Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování 

principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv 

efektivního systému managementu a zároveň přikazuje vytvořit takové informační kanály, 

kterými budou do organizací soustavně přicházet informace o očekávaných potřebách 

a očekáváních zákazníků i o tom, jak tyto potřeby a očekávání dodavatelská organizace 

uspokojuje. 

Postupy monitorování a měření spokojenosti zákazníků můžeme rozdělit do dvou 

základních směrů: 

� postupy využívající tzv. výstupní ukazatele vnímání zákazníků - které umožňují pracovat s 

údaji, které byly získány jako odraz přímého vnímání produktů organizace ze strany jejich 

zákazníků, 

� postupy využívající tzv. interních ukazatelů výkonnosti - jsou založeny na analýze 

údajů získaných z interních databází organizací, které dodávají produkty zákazníkům. 

Ukazatele jsou odrazem toho, jak jsou v organizaci efektivně rozvíjeny procesy, jež 

pak přímo podmiňují pozitivní či negativní vnímání zákazníků. 

Smyslem metody je kvantifikovat úroveň spokojenosti (nespokojenosti) s dodanými 

produkty metodikou, která bude zahrnovat: 

� segmentaci zákazníků, 

� zkoumání a definování požadavků (tj. jejich potřeb a očekávání), 

� návrh a tvorbu dotazníků pro sběr informací od zákazníků, 

� stanovení počtu dotazovaných a “vzorkování” zákazníků, 

� sběr dat od zákazníků, a vyhodnocení těchto dat vhodnou metodou kvantifikace míry 

spokojenosti. [10] 



20 

3.3.2 Metody měření spokojenosti zákazníka 

Metody měření spokojenosti zákazníka se dají rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. 

Mezi čtyři běžně používané metody měření patří: [10] 

� pouze-spokojenost, 

� diferenční analýza, 

� model důležitost-spokojenost, 

� multiplikativní přístup. 

Pouze−spokojenost 

Je metoda průzkumu spokojenosti zákazníka. Od respondentů žádá, aby vyznačili, 

jak dobře si organizace vede v řadě vlastností, na sedmibodové škále (běžná je i škála 

pětibodová), na níž jedna odpovídá naprosté nespokojenosti a sedm odpovídá naprostému 

nadšení. Průměrná skóre u každé vlastnosti se sčítají, přičemž položky s nejnižším 

hodnocením spokojenosti se pokládají za ty, které je třeba zlepšit. 

Diferenční analýza 

Posunuje průzkum o krok dále tím, že u každého respondenta se počítají rozdíly mezi 

skórem důležitosti a skórem spokojenosti. Bodové hodnocení důležitosti je měřeno na škále, 

tentokrát však jedna odpovídá zcela nedůležitému a sedm odpovídá velice důležitému. 

Vlastnosti s největšími rozdíly je potřeba zlepšit. Jednotlivé vlastnosti se seřadí podle 

důležitosti, a metodou stanovení priorit by tedy neměl být jen uvedený rozdíl. Např. vlastnost 

s hodnocením důležitosti 6.2, hodnocením spokojenosti 5.0 a rozdílem 1.2 by měla získat 

vyšší akční prioritu než vlastnost se stejným rozdílem, avšak s hodnocením důležitosti 4.5  

a hodnocením spokojenosti 3.3. Vlastnosti se stejným, podobným rozdílem nemusejí být 

pro zákazníky stejně důležité a nebudou mít na jejich spokojenost stejný dopad. 

Jsou−li rozdílové hodnoty u jednotlivých vlastností stejné nebo blízké, 

měly by být přednostně řešeny vlastnosti s vyšší důležitostí. 

Model důležitost−spokojenost (D−S) 

Podobně jako diferenční analýza využívá také model D−S kvadrantovou mapu k 

označení oblastí vyžadujících zlepšení srovnáním úrovní spokojenosti a důležitosti u různých 

měřených vlastností. Zdůrazňuje význam znalosti vlastností, které pokládají zákazníci za 
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nejdůležitější, vedle těch, v nichž organizace dosahuje špatných výsledků. Model D−S 

zkoumá vztah mezi důležitostí a spokojeností. Akční priority se určují grafickým 

znázorněním, přičemž nejvyšší akční prioritu získávají položky s vysokou důležitostí a nízkou 

spokojeností. Cílem je nalézt vlastnosti nacházející se v kvadrantu 2 „zlepšit“. Jestliže se 

v tomto kvadrantu nachází více vlastností a společnost nemá prostředky, aby je zlepšila 

všechny, měla by vlastnosti seřadit podle priority tím, že se zaměří na vlastnosti s vyšším 

stupněm důležitosti a nižší úrovní spokojenosti. 

Multiplikativní přístup 

Využívá důležitost jako váženou proměnou a vylučuje tvrzení, že důležitost 

je náhradní hodnotou za zákazníkovo očekávání výkonnosti podniku. Z rozdílu mezi 

nejvyšším možným hodnocením spokojenosti („naprosto nadšený“) a zákazníkovým 

vnímáním výkonnosti podniku (hodnocením spokojenosti) se vypočítá skóre nespokojenosti. 

Skóre nespokojenosti se pak váží podle skóre důležitosti. Vážené skóre nespokojenosti slouží 

k hierarchizaci oblastí vyžadujících zlepšení. Platí, že vlastnosti by měly být seřazeny podle 

důležitosti, aby bylo možné zjistit, která z nich má akční prioritu. [10] 

3.3.3 Výsledky měření 

V tzv. indexech American Customer Satisfaction Index (ACSI od roku 1994) nebo 

European Customer Satisfaction Index (ECSI od roku 1999) se obvykle publikují výsledky 

měření spokojenosti zákazníka. Metoda ECSI (European Customer Satisfaction Index) sleduje 

celkem sedm oblastí, které mají rozhodující vliv na zákazníkovu spokojenost: [10] 

� image, 

� očekávání, 

� vnímání kvality, 

� vnímání hodnoty, 

� spokojenost zákazníka, 

� stížnosti zákazníka, 

� loajalitu zákazníka. 

Výzkum je založen na propracované a zároveň osvědčené metodice, která přináší 

měřitelné a porovnatelné výsledky, jejichž význam a hodnota roste s délkou časové řady, 

po kterou se měření spokojenosti zákazníka ve firmě provádí. Nejvíce propracovaný systém 
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metod měření spokojenosti zákazníků mají organizace, které vyrábějí a prodávají osobní 

automobily. Příklad používaných metod obsahuje následující: [10] 

Hlasité myšlení (Lautes denken) 

Metoda se používá při: 

� zjištění všech významných zákaznických názorů a požadavků na nové projekty, 

� ohodnocení koncepce zjištěné zákazníkem při zhlédnutí prototypů, 

� prozkoumání a vyzkoušení detailů, např. délka páčky pro nastavení výšky sedadla  

u městského vozu. 

„Hlasitému myšlení“ podrobuje tázaná osoba každý produkt nebo koncept bez 

časového omezení a vyjadřuje svůj názor během rozhovoru, který je neformální. 

Test se uskutečňuje v příjemném prostředí. Srovnávání jsou podrobeny vždy jen dva produkty 

(např. dvě vozidla). 

Poté jsou tázané osobě položeny otázky, zda by si např. v případě koupě vozu vybral 

jeden ze srovnávaných. Tázaný je požádán, aby volně pohovořil o svých dojmech 

a hodnocení, které nabyl během svého zkoumání. [10] 

Dotazník 

Je základním nástrojem a současně i záznamovým médiem v postupech zabývajících 

se měřením spokojenosti. Dotazníky plní tyto hlavní funkce: 

� vytvářejí jednotnou základnu pro dotazování zákazníků, 

� jsou souborem otázek, které jsou pokládány všem zákazníkům ve stejném pořadí, 

� jsou pamětí tazatele, což znamená, že zabraňují tomu, aby se při dotazování některého 

zákazníka na některý ze znaků spokojenosti zapomnělo, 

� umožňují strukturovaný sběr údajů a jejich následné objektivní zpracování. 

Struktura dotazníku by měla mít minimálně tyto samostatné části: 

� vstupní informace pro respondenta (odpovídajícího zákazníka), 

� část umožňující zhodnotit celkovou spokojenost zákazníka, 

� část hodnotící jednotlivé znaky spokojenosti, 

� část umožňující segmentaci odpovědí. [10] 
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Míru spokojenosti hodnotíme použitím vhodné škály a formátu. V praxi je možno 

uplatnit tyto formáty dotazníku pro měření spokojenosti zákazníků: [10] 

� formát check-listů, 

� formát Likertův, 

� formát verbální, 

� formát numerický. 

Klinická studie 

Jedná se o kombinaci kvantitativního dotazování, k němuž je používán 

standardizovaný dotazník a zároveň skupinové diskuse. Respondenti jsou ve větším počtu 

vybíráni podle kritérií a kvóty určené zadavatelem výzkumu a pocházejí z různých zemí. 

Kvantitativní dotazování probíhá metodou tzv. „face-to-face“ neboli „tváří v tvář“, 

v tomto případě tazatel-respondent, vždy u jednotlivých vystavených vozů. Menší skupina 

respondentů se účastní diskusí skupinových. [10] 

Skupinová diskuse 

Je nejdůležitější a nejrozšířenější metodou kvalitativního výzkumu, která umožňuje 

zjistit hlavní názorové trendy určitých částí populace a vysvětlit pozadí a důvody těchto 

názorů. Generalizací výsledků z názorů získaných ve skupinách respondentů rekrutovaných 

na základě definovaných kritérií a kvót získáme obraz hlavních trendů v názorech požadované 

části populace. 

Kvalitativní výzkum není reprezentativní výzkum, který by zjišťoval procentuální 

zastoupení individuálních názorů v populaci. 

Testovacím materiálem může být jak fyzický předmět, tak fotografie, nákres, popis 

předmětu. Záleží na daném tématu výzkumu. [10] 

3.4 Techniky marketingového výzkumu 

Jde o způsob sběru primárních dat umožňujících evidovat výskyt jevů i chování lidí, 

ale také zjistit jejich názory, postoje a motivy. Základní tři techniky marketingového výzkumu 

představují dotazování, pozorování a experiment. [1] 
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3.4.1 Dotazování 

Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Uskutečňuje 

se pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvoleného kontaktu s nositelem 

informací – dotazovaným (respondentem). Tento kontakt může být přímý, bezprostřední nebo 

může být naopak zprostředkovaný tazatelem. [1] 

Foret M. a Stávková J. ve své knize Marketingový výzkum člení dotazování podle 

kontaktu s dotazovaným na písemné a ústní a telefonické.1 

Písemný kontakt – s respondentem se do styku dostáváme nepřímo 

a je zprostředkováno pomocí dotazníků nebo ankety. 

Dotazník  

Při tvorbě dotazníku je potřeba dávat si pozor na jeho správné složení. Špatně 

sestavení dotazníku může zpochybnit získané informace a výsledky nemusí potom odpovídat 

potřebám a cílům výzkumu. 

Dobrý dotazník by měl vyhovovat dvěma hlavním požadavkům: 

� účelově technickým, tj. sestavení a formulování otázek, aby mohl dotazovaný 

co nejpřesněji odpovídat na to, co nás zajímá, 

� psychologickým, tj. vytvoření podmínek, prostředí, okolností, které by co nejvíce 

napomáhaly tomu, aby se mu tento úkol zdál snadný, příjemný a žádoucí, chtěný. 

Jde o to, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě. 

Tyto požadavky by mohly být rozčleněny do následujících čtyř oblastí: 

� celkový dojem, 

� formulace otázek, 

� typologie otázek, 

� manipulace s dotazníkem. [1] 

                                                 

1 FORET, MIROSLAV., STÁVKOVÁ, JANA. Marketingový výzkum. Jak poznávat své zákazníky. 1. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 159 s. ISBN 80-247-0385-8 
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Anketa 

Ankety jsou vhodné pro prvotní seznámení se a oslovení veřejnosti. Zpravidla ji tvoří 

jedna nebo několik málo otázek na určité téma, které jsou publikovány v tisku, rozdávány při 

nákupu zboží apod. a jejíž autoři se obracejí na co nejvíce lidí s výzvou, aby uvedli 

svůj názor. Aby se zvýšila návratnost, někdy je v anketním lístku uvedeno, že každý vrácený 

a vyplněný lístek bude slosován o ceny. I když se podaří nashromáždit velké množství 

odpovědí, bývá skladba vzorku nereprezentativní. Je totiž známo, že vyplnění anketního lístku 

přitahuje především určité skupiny respondentů, zejména ty, kteří mají více volného času, 

jako jsou důchodci, ženy na mateřské dovolené, mladší školáci atd. Naopak velmi vzácně se 

jich zúčastňují lidé zaměstnaní, náročnějších profesí, s vyšším postavením v práci nebo 

podnikatelé. K základním nedostatkům ankety tudíž patří právě tento tzv. samovýběr 

účastníků. 

Přes uvedené problémy může mít anketa své opodstatnění, protože dokáže veřejnost 

zaujmout, oslovit ji, navázat a upevnit s ní vztahy, ale neměla by se na jejich výsledcích stavět 

rozhodovací a plánovací činnost. [1] 

Osobní rozhovor (ústní) – se zakládá na přímé komunikaci tazatele a respondenta  

a jedná se zpravidla o rozhovor nebo telefonické dotazování 

Interview  

Jedná se o standardizovaný rozhovor tazatele jen s jedním respondentem. Tazatel čte 

otázky, případně i varianty odpovědí, jak je naformuloval výzkumník. Nevýhodou 

standardizovaného rozhovoru je oproti dotazníku jeho obsah. S dotazníkem obsáhneme 

při poměrně malých výdajích a jednoduché manipulaci velké množství lidí. Při rozhovoru 

je to obtížnější, neboť je finančně, časově i organizačně náročné získat množství tazatelů, 

vyškolit je, umožnit jim, aby navštívili dotazované osoby a provedli s nimi rozhovor. 

Výhodou dotazníku je jeho standardnost. I když také v rozhovoru dostávají tazatelé přesné 

instrukce, jak postupovat, přece jen se jedná o různé lidi, kteří se ptají různým způsobem, 

různě se chovají a někdy i různě formulují otázky. Tazatel nesporně respondenta ovlivňuje,  

ať už si to uvědomuje nebo ne, v dobrém či špatné smyslu. Další nevýhodou rozhovoru oproti 

dotazníku je, že zachovává méně anonymity. Na druhé straně ale víme přesně, kdo na naše 

otázky odpovídal. Další výhodou je jeho přizpůsobivost. Při rozhovoru je možné navázat 

kontakt s dotazovaným, zmírnit jeho ostych, vysvětlit to, čemu nerozumí apod. 
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Někteří lidé se raději, snáze a lépe vyjadřují ústně, proto je v těchto případech  

a situacích, ve kterých potřebujeme získat důvěru dotazovaného, výhodnější použít techniky 

rozhovoru. [1] 

Skupinový rozhovor 

Dotazovaná skupina lidí (6 – 10 osob) stráví několik hodin se zkušeným 

marketingovým výzkumníkem nebo tazatelem (moderátorem), který s nimi prodiskutuje 

řešený problém. Tazatel musí být objektivní, musí znát řešený problém a musí mít znalosti 

z oblasti skupinového chování. Celá diskuse je zaznamenávána pomocí písemných poznámek 

nebo pomocí magnetofonu nebo videa, a poté podrobně studována. [1] 

Telefonické dotazování  - je velmi operativní technika. U telefonického rozhovoru  

je výhodou jeho rychlost a cena, respondent je skryt v jisté anonymitě a může poskytnout  

upřímnější a otevřenější odpovědi. Na druhé straně je jasné, že telefonický rozhovor musí být 

nutně stručnější než osobní z očí do očí. 

Výběr vhodné techniky šetření závisí zejména na povaze zjišťovaných informací 

a na jejich potřebném rozsahu, na charakteru respondentů, na časových a finančních 

možnostech. Každá z uvedených technik má své výhody a nevýhody, které je třeba předem 

pečlivě zvážit. V praktickém využití se jednotlivé techniky navzájem kombinují, obecně 

nemůžeme o žádné z nich říci, že je nejvhodnější. [1] 

3.4.2 Pozorování 

Je způsob získávání informací a provádí je vyškolení pracovníci – pozorovatelé. 

Pozorovatel pouze registruje sledované reakce a způsoby chování. Pozorování lze definovat 

takto: V daných podmínkách (P) provádí pozorovatel (A) systematická pozorování (B). 

Pozorování se odehrává bez aktivní účasti pozorovaného a eviduje se pouze 

jeho chování. 

Podle stupně standardizace můžeme rozlišit pozorování na standardizované  

a nestandardizované. U nestandardizovaného pozorování je zadán pouze cíl pozorování, 

pozorovatel má jinak volnost rozhodovat o průběhu i hlediscích sám. To ale znemožňuje 

porovnávání výsledků od různých pozorovatelů. Standardizované pozorování má přesně dáné 

jevy, které se mají sledovat, jsou dány kategorie, do kterých se budou následně skutečnosti 

zařazovat, je určen způsob pozorování, chování pozorovatele i záznamu. 
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Pozorování lze provádět zjevně, kdy si je pozorovaný vědom svého pozorování nebo 

skrytě, kdy pozorovaný neví, že je pozorován. Skryté pozorování se používá tehdy, 

když by zjevná přítomnost pozorovatele narušovala průběh pozorované skutečnosti. 

Dále rozlišujeme pozorování zúčastněné (kdy je pozorovatel součástí pozorovaného jevu) 

a nezúčastněné. Při zúčastněném pozorování se pozorovatel snaží zatajit svoji úlohu 

pozorovatele. Volí se tehdy, je-li obzvláště nutné sledovat přirozený průběh chování 

nenarušený zásahem pozorovatele. 

Velmi důležitý je systematický záznam pozorování. Výzkumník zaznamenává 

skutečné chování a jednání, a to osobně, nebo pomocí elektronických přístrojů. Obrovské 

množství jevů, s nimiž se pozorovatel setkává, je třeba si utřídit, a proto je nutné sestavit 

seznam kategorií pozorování. Výzkumník by měl ke zkoumanému chování vybrat 

reprezentativní vzorky populace. Dále musí z celku chování vybrat reprezentativní vzorek 

chování. To podléhá značné libovůli ve výběru. Zpravidla je vybrán ten typ chování, 

který se zdá zajímavý a důležitý. V chování jedinců se projevuje určitá stálost, 

která je zjistitelná a na jejímž základě lze zjistit např. nejfrekventovanější chování. [1] 

3.4.3 Experiment  

Experimentální metody sledují vliv jednoho jevu (nezávisle proměnná) na druhý 

(závisle proměnná), a to v nově vytvořené situaci. Usilujeme tedy o zachycení reakcí 

na novou situaci a hledáme vysvětlení tohoto chování. 

Experimenty se mohou rozdělit do dvou hlavních skupin. Jsou to jak experimenty 

laboratorní, které se uskutečňují ve zvlášť organizovaném prostředí, v prostředí umělém, 

laboratorním, tak experimenty terénní (přirozené), které se uskutečňují v přirozeném 

prostředí. Rozeznáváme dvě formy experimentů: 

Experiment, ve kterém se měří pouze působení nezávisle proměnné. Měří se ve dvou 

skupinách, experimentální a kontrolní, přičemž kontrolní skupina není vystavena nezávislé 

proměnné, ale experimentální skupina ano. Pokud rozdíl v měřeních provedených v obou 

skupinách nedosahuje nulových hodnot, můžeme usuzovat, že výsledek byl způsoben 

působením nezávisle proměnné. Abychom zvýšili pravděpodobnost správnosti takového 

úsudku, snažíme se vyloučit možnost, že působily jiné vlivy, vymykající se naší kontrole. 
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Proto užíváme dalšího typu experimentu: 

Experiment, ve kterém se měří před i po působení nezávisle proměnné. V případě,  

že rozdíl mezi měřeními kontrolní skupiny dosahuje nulových hodnot, můžeme usuzovat,  

že nenulový rozdíl mezi měřeními v experimentální skupině je způsoben výhradně vlivem 

pokusu, tj. nezávisle proměnné. Použití experimentu má své nevýhody. Není totiž jistota, 

že vedle jevu, který chápeme jako nezávisle proměnnou, nepůsobí ještě jiné, které mohou 

ovlivňovat výsledek, a které nemůžeme kontrolovat. Dalším problémem je splnění základního 

požadavku, totiž stejnorodosti souboru. Tento problém je možné řešit tím, že skupinu 

považujeme za stejnorodou jen podle jednoho nebo několika znaků (věku, vzdělání)  

a působení dalších faktorů se snažíme eliminovat. 

Při zobecňování poznatků získaných prostřednictvím experimentálních postupů  

je třeba dbát jisté opatrnosti, protože informace jsou čerpány ze situací v podstatě uměle 

navozených a přitom ve velmi omezeném rozsahu. [1] 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

V následující kapitole se budu věnovat metodice výzkumu. Metodika je rozčleněna 

na přípravnou etapu a její realizaci. Stanovením cíle výzkumu, prvotních hypotéz, tvorbě 

harmonogramu se budu zaobírat v přípravné etapě. Realizační fáze spočívá v samotném sběru 

a vyhodnocení dat. 

4.1 Příprava a realizace marketingového výzkumu 

4.1.1 Definování problému, cíle výzkumu a hypotéz 

Problémem v tomto případě je to, že firma AUTO DUBINA, a. s. chce znát míru 

spokojenosti svých zákazníků. Proto je cíl výzkumu mé bakalářské práce zjistit tuto úroveň 

spokojenosti zákazníků se servisními službami poskytovanými firmou AUTO DUBINA, a. s.  

Hypotézy: 

� nespokojenost u servisních služeb je maximálně 20 %, 

� hlavní příčinou nespokojenosti zákazníků se službami je vysoká cena, 

� minimálně 90 % zákazníků by na základě zkušeností doporučilo servis svým známým. 

4.1.2 Plán výzkumu 

Zdroje a typy dat 

Cíle marketingového výzkumu bude dosaženo pomocí primárních informací, 

získaných především z dotazníku. A dále sekundárních informací, což jsou informace 

o společnosti, konkurentech, dodavatelích apod. obdržené z interních zdrojů firmy 

AUTO DUBINA, a. s., z internetu a údajů z faktur. 

Způsob shromaždování dat  

Jako metodu pro výzkum jsem si zvolila dotazování, a to osobní. V textovém editoru 

MS Word jsem vytvořila písemný dotazník (viz příloha č. 4), který sloužil jako podklad 

pro dotazování. Z dotazníku, který byl sestaven a obsahuje 14 otázek, byla následně 

zjišťována data. Dotazování bylo prováděno osobně v provozovně firmy v Ostravě a proběhlo 

anonymně. Zkušební dotazování proběhlo u 5 osob, a to výhradně u rodinných příslušníků. 
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Velikost zkoumaného souboru 

Základní soubor dotazovaných tvořili muži i ženy nad 18 let z Moravskoslezského 

kraje tj. přibližně 650 000. Velikost výběrového souboru, taktéž muži i ženy nad 18 let, 

byla stanovena na 80 respondentů, kteří byli náhodně osloveni, a kteří již někdy využili služeb 

podniku nebo chtějí těchto služeb využít poprvé. 

Respondenti byli rozděleni podle věku do následujících skupin: 18 – 28 let, 

29 – 39 let, 40 – 50 let, 51 – 61 let a 62 let a více. 

Časový harmonogram  

Činnosti Termíny Osobní odpovědnost 

Vytvoření dotazníku 15. 1. – 18. 1. 2009 Petra Westová 

Pilotáž 18. 1. 2009 Petra Westová 

Úprava dotazníku 19. 1. 2009 Petra Westová 

Sběr informací 20. 1. – 28. 2. 2009 Petra Westová 

Analýza výsledků 29. 2. – 23. 3. 2009 Petra Westová 

Prezentace výsledků 24. 3. – 31. 3. 2009 Petra Westová 

4.1.3 Realizační etapa  

Výzkum probíhal dle sestaveného časového harmonogramu. Začal 19. 1. 2009, a dále 

pokračoval až do 28. 2. 2009 v místě provozovny. Dotazování proběhlo ústní formou, 

oslovením příchozích zákazníků, kteří poté vyplnili dotazník a většina z nich odpovídala 

na otázky s ochotou. Dotazníků bylo přichystáno celkem 90, ale vyplněno bylo jen 80. 

Výběrový soubor byl tvořen z 52 mužů a 28 žen. 

Ke zpracování a analýze bylo použito programu MS Excel, kde byla data setříděna.  
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5 ANALÝZA VÝSLEDK Ů VÝZKUMU 

Pátá kapitola bakalářské práce navazuje na předchozí kapitolu metodika výzkumu. 

V této kapitole se budu zaobírat vyhodnocením dotazníku, tedy všech jeho otázek. Následně 

pak budou vyhodnoceny stanovené hypotézy. 

5.1 Vyhodnocení dotazníku 

Pro tento výzkum spokojenosti zákazníků se službami firmy AUTO DUBINA, a. s. 

byl použit vzorek 80 respondentů. Na dotazování se podíleli jak muži, tak ženy ve věku 

od 18 let a výše.  

Otázka číslo 1:  Koupil/a jste si Váš automobil u firmy AUTO DUBINA, a. s.? 

45%

55%

Ano

Ne

 

Graf č. 1 - Zakoupení automobilu u firmy AUTO DUBINA, a. s. 

Tato úvodní otázka měla rozdělit respondenty na ty, kteří si koupili či nekoupili 

automobil u společnosti AUTO DUBINA, a. s., a to pro soukromé či podnikatelské účely.  

Z grafu je patrné, že si u této společnosti svůj vůz zakoupilo 45 % dotazovaných. 

Těch, co z různých důvodů automobil koupili u jiné společnosti je 55 %. Tato skutečnost 

může být dána tím, že v dnešní době je na automobilovém trhu velmi velké konkurenční 

prostředí. Jsou daleko více rozvinutější informační technologie jako internet, které dávají 

zákazníkům snadné porovnání nabídek vozů. Samozřejmě nižší cena je tahounem 

spotřebitelů, díky kterému jsou zákazníci ochotni koupit automobil mnohem dál od svého 

bydliště. 
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Otázka číslo 2:  Co Vás ovlivňuje při koupi vozu? (Můžete zvolit více variant.) 
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Graf č. 2 - Ovlivňující faktory p ři koupi vozu 

U otázky číslo 2, co ovlivňuje zákazníky při koupi vozu, měli dotazovaní na výběr 

z více variant. Tyto možnosti byly následující – cena, kvalita, vzhled, věrnost značce, rozsah 

služeb a jiné, kde mohli uvést jakoukoli jinou odpověď. Samozřejmě nejvíce ovlivňujícím 

faktorem při koupi vozu je pro respondenty cena a kvalita. Dále také nezaostává vzhled 

a rozsah služeb. Nejméně ovlivňuje koupě automobilu věrnost značce. U odpovědi jiné 

zapsali dotazovaní „asistenční služba“ a „rychlost a operativnost při nákupu“. 

Otázka číslo 3:  Jaký je důvod Vaší návštěvy společnosti AUTO DUBINA, a. s.? 
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Graf č. 3 - Důvod návštěvy u společnosti AUTO DUBINA, a. s. 
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Firma AUTO DUBINA, a. s. poskytuje více služeb, ale za nejběžnější důvody 

návštěvy jsem považovala tyto: Koupě nového vozu, koupě ojetého vozu, servis, originální 

díly a příslušenství a jiné. Nejčastěji navštěvují tuto firmu dotázaní z důvodu servisu svého 

auta. Tato čísla nebyla žádným překvapením, že servis zaujme nejvyšší příčku, a to 49 % jsem 

předpokládala. Nové vozy si v průběhu mého výzkumu zakoupilo 22 % a ojeté 15 % 

respondentů. Náhradní díly a příslušenství zakoupilo 10 % dotázaných. Zbývající 4 % přišli 

z důvodu servisu a oprav služebních vozidel, reklamaci a v jednom případě se objevila 

odpověď na tuto otázku „příjemná obsluha“.  

Otázka číslo 4:  Navštívil/a jste v posledních dvou letech servisní oddělení 

autosalonu Škoda firmy AUTO DUBINA, a.s.  
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Graf č. 4 - Návštěva servisního oddělení v posledních dvou letech 
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Graf č. 5 - Četnost návštěv autosalonu 
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Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zda dotazovaní navštívili v posledních dvou 

letech servisní oddělení autosalonu, a pokud ano, tak v jaké četnosti. Když respondent označil 

odpověď ano, mohl pak dále vybírat ze tří možností, a to – jedenkrát, vícekrát a pravidelně 

při servisních prohlídkách. Pokud dotazovaný označil odpověď ne, přešel na následující 

otázku. Většina dotázaných tj. 60 dotázaných (75 %) navštívila servisní oddělení v posledních 

dvou letech. Společnost tedy zákazníci navštěvují v hojném počtu, a co se týče četnosti, 

převažuje odpověď vícekrát (40 %), pravidelně navštěvuje servis 30% a 1x zatím vyzkoušelo 

taktéž 30 % dotázaných. Tyto výsledky jsou pro firmu pozitivní, spokojení zákazníci jsou 

stimulováni k opětovné návštěvě. Těch, kteří nevyužili služeb servisního oddělení, bylo 25 %. 

Otázka číslo 5: Ohodnoťte, prosím, poskytované služby servisního oddělení. 
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Graf č. 6 - Hodnocení poskytovaných služeb 

V otázce 5 bylo hodnoceno chování a vystupování pracovníků, poskytování informací 

o poruchách, kvalita oprav, řešení stížnosti a reklamací. To vše se hodnotilo na pětistupňové 

škále, kdy respondenti měli zaškrtnout právě tu hodnotu, která nejvíce vystihovala jejich 

názor. Bodová stupnice byla od 1 do 5, kdy 1 byla nejlepší a 5 nejhorší hodnocení jako 

známkování ve škole. Pokud se zákazník nesetkal s některou z nabízených služeb,  

mohl označit odpověď nevím, nedokážu odpovědět. 

Chování a vystupování pracovníků 

Chování a vystupování pracovníků servisu bylo hodnoceno nadprůměrně. Průměrná 

známka zde byla 1,4, což znamená, že ve většině případů bylo hodnoceno známkou 1 či 2.  
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Chování a vystupování servisních pracovníků je pro firmu AUTO DUBINA, a. s. 

důležité, neboť tito pracovníci přicházejí do přímého kontaktu se zákazníky a reprezentují 

společnost. Tito lidé by měli být vybaveni dobrými komunikativními vlastnostmi, mít 

příjemné vystupování, orientovat se v problematice a být vhodně oblečeni. Protože všechny 

vyjmenované aspekty mají vliv na zákazníka a jeho výsledný dojem a spokojenost. 

Poskytování informací o poruchách 

V tomto případě mě zajímalo, zda servisní technici podávají dostatečné informace 

týkající se závad, způsobu jejich odstranění, doby trvání opravy, ceně opravy apod. 

Ve srovnání s předchozí otázkou dopadlo toho hodnocení špatně. Výsledná známka byla 2,5, 

což není úplně zlé, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.  

Kvalita oprav 

Zákazníci AUTO DUBINA, a. s. důvěřují firmě a jejich kvalitně provedeným 

opravám. Toto potvrzuje graf, ze kterého můžeme vyčíst, že udělená známka je 2,0. 

Toto hodnocení není stoprocentní, je třeba se těchto malých nedostatků vyvarovat.  

Řešení stížností či reklamací 

I v této ne příliš oblíbené otázce pro jakoukoli společnost, AUTO DUBINA, a. s. 

obstála. Dosáhla průměrné známky 1,3. Tato čísla nasvědčují tomu, že dotázaní mají dobrou 

zkušenost s reklamacemi a stížnostmi nebo naopak většina z nich nemá zkušenost žádnou. 

Otázka číslo 6:  Jak hodnotíte ceny servisního oddělení vzhledem 

k poskytovaným službám? 
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Graf č. 7 - Hodnocení ceny v porovnání se službami 
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Porovnání ceny servisu a poskytovaných služeb dopadlo následovně. Většině 

respondentů se zdá cena v porovnání s poskytovanými službami přiměřená. Malému procentu 

se dokonce v tomto srovnání zdá cena nízká a jen 10 % se zdá cena vysoká. 

Z hodnocení této otázky podle věku vyšlo najevo, že všichni ti, kteří označili cenu 

v porovnání se službami za vysokou, patří do skupiny s příjmem do 15 tisíc. 

Otázka číslo 7:  Doporučil/a byste na základě Vašich zkušeností tento servis svým 

přátelům a známým? 
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Graf č. 8 - Doporučení servisu přátelům a známým 

V tomto případě bylo možné vybírat jen ze 2 odpovědí, a to ano nebo ne. Z grafu 

je zřejmé, že 74 dotázaných tedy 92 % by na základě svých zkušeností tento servis 

doporučilo. Považují jej tedy za kvalitní a rádi jej doporučí svým blízkým a známým. 

Tento výsledek má velký význam, neboť díky kladnému slovu zákazníka se může rozšířit 

stávající klientela podniku. Zbývajících 8 % by nedoporučilo servis AUTO DUBINA, a. s. 

díky špatné informovanosti o poruchách, pomalých a neadekvátních řešení reklamací, 

neadekvátně provedeným opravám. 
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Otázka číslo 8:  Jste spokojen/a s poskytovanými službami? (Pokud ano, přejděte 

na otázku č. 10) 
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Ne

 

Graf č. 9 - Spokojenost s poskytovanými službami 

Zde jsem chtěla zjistit celkovou spokojenost či nespokojenost zákazníků 

s poskytovanými službami. Dotazovaní mohli označit ano a v tom případě přeskočit otázku 

č. 9 nebo vyznačit ne a pokračovat následující otázkou. Podstatnou část tvořili odpovědi ano 

neboli 92 % spokojenosti se službami poskytovanými firmou AUTO DUBINA, a. s. Opět jen 

8 % je nespokojeno a odpovídalo tedy na otázku č. 9, kde jsou uvedeny důvody 

nespokojenosti. 

Otázka číslo 9:  Z jakého důvodu jste nespokojen/a? (Můžete zvolit více variant.) 
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Graf č. 10 - Důvody nespokojenosti 
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Zajímavé zjištění mě čekalo u vyhodnocení deváté otázky. Tato otázka je doplňující 

otázkou předchozí a vysvětluje důvody nespokojenosti s poskytovanými službami. Získala 

jsem tak vysvětlení, v čem daný respondent spatřuje hlavní příčinu své nespokojenosti. 

Důvodů nespokojenosti bylo na výběr z 5 možností, a to: neadekvátní cena, špatně provedená 

oprava, chování pracovníků, dlouhé termíny prací. Dotazování měli možnost vybrat i jiný 

důvod své nespokojenosti. Celkový počet 8 % nespokojených z předchozí otázky se skoro 

rovnoměrně rozdělil mezi těchto 5 odpovědí, jak je možné vidět v grafu. U otázky jiné byl 

uveden důvod neinformovanost o všech poruchách.  Z tohoto malého procenta nespokojenosti 

můžeme usoudit, že může být zapříčiněno nepozorností nebo špatnou objednávkou. 

Otázka číslo 10:  Kde si necháte příště na základě zkušeností s touto provozovnou 

opravit a udržovat Váš vůz? 
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Graf č. 11 - Další opravy vozů 

U této otázky se dotazovaní shodli skoro na 100 %, protože 87 % respondentů 

odpovědělo, že by si pro další opravu vybrali opět autosalon Škoda firmy AUTO DUBINA, 

a. s. Zbývající dotazovaní by pro opravu vybrali jiný autorizovaný servis Škoda (5 %), ještě 

nejsou zcela rozhodnuti ( jiné - 5 %) nebo soukromou dílnu (3 %). 
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Otázka číslo 11:  Vaše pohlaví? 
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Graf č. 12 - Pohlaví 

Výzkum byl prováděn na vzorku 80 vybraných respondentů, z toho 52 mužů a 28 žen. 

Z grafu je patrné, že celkem bylo osloveno 65 % mužů a 35 % žen. Je tedy možné 

konstatovat, že muži tvoří převážnou většinu zákazníků tohoto autosalonu. Je to dáno hlavně 

tím, že ve většině rodin je údržba auta a vše s ním spojené výhradně mužskou záležitostí. 

Muži bývají technicky zdatnější než jejich protějšky ženského pohlaví, a proto využívají nejen 

servisních služeb mnohem častěji.  

Otázka číslo 12:  Jaký je Váš věk? 
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Graf č. 13 - Věkové skupiny 
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Nejvíce zastoupená věková kategorie byla 40 – 50 let, kde bylo zařazeno 32 % 

respondentů, dále 29 – 39 let s 25 % dotázanými a 51 – 61 let s 22 % dotázanými. Méně 

zastoupenou skupinou byla 18 – 28 let s 18 % respondenty, kde lze předpokládat, že tito lidé 

ještě nemusí vlastnit automobil. Nejméně respondentů připadlo na kategorii 62 let a více, 

která byla zastoupena jen 3 %. 

Otázka číslo 13:  Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

0%

27%

50%

23%

0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Dokončené vzdělání

Základní

Vyučen/a

Středoškolské

Vysokoškolské

Jiné

 

Graf č. 14 - Dokončené vzdělání 

Nejvíce lidí přišlo do autosalonu s dokončeným vzděláním středoškolským, a to 50 %, 

dále s 27 % vyučen/a a 23 % s vysokoškolským vzděláním. Naopak vůbec žádné zastoupení 

neměla skupina základní a jiné dokončené vzdělání.  

Otázka číslo 14:  Jaký je Váš měsíční příjem? 
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Graf č. 15 - Měsíční příjem 
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U měsíčního příjmu byla nejpočetnější skupinou příjem do 15 tisíc (42 %)  

a 16 – 25 tisíc (30 %) a jen velmi malá část spadala do skupin 26 – 35 tisíc (15 %)  

a 36 – 45 tisíc (13 %). Nikdo nebyl označen v rozmezí 46 tisíc a více, kdy lze nejspíše 

předpokládat, že takto platově hodnocení lidé zakupují nejspíš dražší a luxusnější modely aut. 

5.2 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: Nespokojenost u servisních služeb je maximálně 20 %. 

Ve většině případů platí, že nespokojený zákazník šíří negativní hodnocení o firmě 

daleko rychleji a intenzivněji než spokojený zákazník kladnou referenci. Proto je v zájmu 

všech poskytovatelů služeb snažit se svého zákazníka co nejvíce uspokojit.  

V této první hypotéze jsem se domnívala, že podíl nespokojených zákazníků bude 

méně než 20 %. Výsledky ukazují, že nespokojeno se servisními službami je jen 8% 

respondentů, a proto hypotézu č. 1 potvrzuji. 

Hypotéza č. 2: Hlavní příčinou nespokojenosti zákazníků se službami je vysoká cena. 

Již bylo dokázáno první hypotézou, že nespokojeno se servisními službami je jen 

zanedbatelné % zákazníků. Důvodů nespokojenosti může být mnoho, jedním z nich je již 

zmíněná vysoká cena.  

Hypotéza byla postavena na nespokojenosti zákazníků v souvislosti s vysokou cenou. 

Tato hypotéza může být hodnocena z hlediska dvou otázek. Ať už otázkou 

číslo 6, kde byla hodnocena mimo jiné vysoká cena v porovnání se službami a dosáhla 

jen 10 % nebo otázkou číslo 9, kde dotázaní mohli uvést za důvod nespokojenosti vysokou 

cenu – 20 %. Ani v otázce č. 6 a v otázce č. 9 nebyla hodnocena nejčastěji vysoká cena. 

U otázky číslo 9 byl největší důvod nespokojenosti špatně provedená oprava. Tyto výsledky 

zcela jasně dokazují, že ani v jednom z případů nestojí za nespokojeností zákazníků vysoká 

cena, kterou si v dnešním konkurenčním prostředí nemohou firmy dovolit. Stanovená 

hypotéza č. 2 se nepotvrdila. 
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Hypotéza č. 3: Minimáln ě 90 % zákazníků by na základě zkušeností doporučilo 

servis svým známým. 

Doporučení neboli kladná reference z úst je velmi dobrá pro každou firmu. 

Jak už vyplynulo z výzkumu, nemusí mít firma AUTO DUBINA, a. s. s tímto velké starosti 

neboť dopadla více než dobře. Celkem 92 % dotázaných by na základě zkušeností tento servis 

doporučilo svým přátelům a známým. Jen pouhých 8 % by tak neučinilo. Hypotézu č. 3 mohu 

tedy potvrdit.  
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V této kapitole se budu snažit definovat různé návrhy a doporučení, které by následně 

vedly k vyššímu uspokojení zákazníků společnosti AUTO DUBINA, a. s. 

6.1 Závěr analýzy 

Po vyhodnocení všech otázek z dotazníků, které se týkaly spokojenosti zákazníků 

této firmy, je zřejmé, že dotazovaní jsou až na malé výjimky s nabízenými službami 

spokojeni. 

Na základě výsledků z předešlé kapitoly č. 5 jsem navrhla následující doporučení, 

která by měla odstranit tyto malé nedostatky, a tak přispět ke zlepšení spokojenosti zákazníků 

autosalonu Škoda, společnosti AUTO DUBINA, a. s. 

6.2 Návrhy a doporučení na základě získaných výsledků marketingového 

výzkumu 

Tato doporučení se budou týkat celkově společnosti, ale také samostatně servisního 

oddělení, na které byl výzkum zaměřen. Doporučení budou koncipována do některých oblastí 

marketingového mixu. 

6.2.1 Produkt 

V oblasti prodeje ať už nových či starých vozů má firma dostatečně velkou nabídku. 

Je schopna dodat všechny nové modely značky Škoda a poskytuje i široký výběr ojetin, 

na které je 12 měsíců záruka. Dobrým tahem společnosti je koupě protiúčtem, která přiláká ty, 

kteří chtějí vyměnit svůj starý vůz za nový. Společnost odkoupí staré vozidlo a klient doplatí 

zbývající částku za nový automobil. 

Oblast velmi využívaná a pro každý autosalon důležitá, neboť z jejího výkonu plynou 

nemalé zisky společnosti je servis. Toto zjištění dokládá otázka, kde 49 % dotázaných 

odpovědělo, že navštěvuje společnost právě kvůli servisu, a proto by se návrhy měly týkat 

nejčastěji servisního oddělení. Zjištěno bylo také to, že v posledních 2 letech servis navštívilo 

75 % respondentů a 25 % nikoliv. V tomto případě se může jednat o nedostatečnou 

informovanost, a proto doporučuji zviditelnit všem příchozím zákazníkům akce a slevy 

zaměřené na servisní oddělení, např. zdarma sobotní servisní prohlídky v určitých termínech. 

Se servisem autosalonu AUTO DUBINA, a. s. je nespokojeno 8 % respondentů a to z různých 

důvodů. A proto i tato čísla by měla být minimalizována z hlediska vyšší spokojenosti. 
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Poskytování informací o poruchách bylo hodnoceno respondenty nejhůře, a proto bych 

navrhovala, aby vedení společnosti poučilo a zpětně důsledně kontrolovalo zaměstnance, 

zda pokyny dodržují. V případě nedodržení těchto instrukcí ohledně vstřícného chování, 

poskytnutí informací a podrobného vysvětlení závad zákazníkům navrhuji sankce pro 

zaměstnance. Toto porušení může podnik zjistit také tím, že se bude důkladně zabývat 

výsledky dílenského testu (Fantom testu). Fantom test anonymně zhodnotí kvalitu práce 

servisu - zkontroluje kvalitu prováděných servisních oprav a celkovou obsluhu za použití 

běžného zákaznického vozidla minimálně 2 krát za rok. Slouží jako podklad pro další zlepšení 

péče o zákazníka, a tudíž by neměl být firmou opomíjen. Co se týče kvality oprav a špatně 

provedených oprav, měla by firma zajistit odborné školení či semináře pro zvýšení vědomostí 

a odborných profesních dovedností při opravách nových vozidel. Zaučení nových pracovníků 

servisního oddělení by mělo být samozřejmostí, bez ohledu na jejich znalosti a dovednosti. 

U dlouhých termínů prací, na které si dotázaní stěžovali rovněž, lze doporučit větší kontrolu 

skladových zásob, aby nevznikaly prostoje mezi zbožím, dodávajícími a následně 

zákazníkem. Samotná délka opravy pak už jen závisí na vytíženosti servisních pracovníků. 

Dále bych doporučila rozšíření internetových služeb, které jsou v posledních letech čím dál 

více využívanější. Již fungující stránky firmy by nabízely novou službu. V příslušných 

sekcích, kde jsou už uvedeny kontaktní údaje a email by se vložil i formulář 

např. na objednávku servisní prohlídky či přípravu technické kontroly. 

U nabídky originálních dílů a příslušenství není třeba nic výrazně měnit. Nabídka 

je dostačující, veškeré informace a nabídku nalezneme jak v provozovně, tak na internetu. 

 Výhodou je to, že se v areálu společnosti AUTO DUBINA, a s. nachází čerpací 

stanice a mycí linka, které dotváří ještě více ucelený a komplexní celek poskytovaných 

služeb. 

6.2.2 Cena 

Z výsledků výzkumu je jasné, že zákazníci jsou s cenami v porovnání 

s poskytovanými službami spokojeni, v jejich prospěch hovoří 75 % dotázaných. Dokonce 

15 % připadá cena nízká a jen 10 % vysoká. Společnost si je dobře vědoma, že zákazníka 

zajímá většinou na prvním místě cena, díky které je ochoten přejít ke konkurenci. 

Toto dokládají i výsledky výzkumu, kde byla u ovlivňujících faktorů při koupi vozu nejčastěji 

zvolena cena a kvalita. Proto navrhuji ponechat cenu na současné úrovni a v příštích letech 

ji přizpůsobovat trhu a tržním cenám. 
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Cena je velmi ovlivnitelným faktorem působícím na zákazníka. Firma proto poskytuje 

řadu slev a akčních nabídek, a to ať už dlouhodobých či sezónních. Viz příloha č. 5, 6. 

V nabídce jsou také prohlídky zdarma, viz příloha č. 7. Výprodeje skladových zásob, 

viz příloha č. 8. Slevy pro velkoodběratele a cílové skupiny apod. Všichni tito činitelé mohou 

upoutat nejen stávající zákazníky, získat potencionální nebo také nalákat k jednorázovému 

využití těchto služeb. V této oblasti je již zavedena reklama v rádiu, zaměřená na prezentaci 

firmy a také samotné slevy. Také na internetových stránkách je založena vlastní sekce 

s názvem kalendář akcí, kde se dozvíme vše podstatné ohledně slev. Krom letáčků v podniku 

s těmito slevami a akcemi bych navrhovala vyzkoušet výtisk letáků, které by se roznesly 

po blízkém okolí sídlišť a rozeslání akcí mailem. 

6.2.3 Komunikace 

Jak je zřejmé z dotazníků, 45 % respondentů si zakoupilo vůz u firmy 

AUTO DUBINA, ale 55 % ne. V tomto případě může jít o nedostatečnou informovanost, 

ať už o firmě, ale také o jejich produktech, a proto doporučuji, aby každý zákazník dostal 

vizitku společnosti bez požádání. V případě servisování by měl zákazník taktéž dostat vizitku 

servisu s kontaktními údaji. Viz příloha č. 9. 

Na podporu komunikace a hlavně zpětné vazby, jak již bylo řečeno, probíhá reklama 

v regionálním rádiu Frekvence 1 a je zaměřena na různé akce a samotnou firmu. Na tomto 

stavu bych nic neměnila, snad jen rozšířila četnost opakování, které by mohlo přilákat více 

potencionálních zákazníků a rozšířit podvědomí o firmě. 

Servis svým známým a přátelům by doporučilo 92 % dotázaných, tudíž by firma 

mohla tento fakt zvýhodnit např. tím, že jakýkoli zákazník, který přivede dalšího, 

který si koupí nové auto, by mohl získat určité slevy či výhody. Například slevu na další 

nákup náhradních dílů, či auta nebo zdarma servisní prohlídku. 

Pro zlepšení marketingové komunikace navrhuji společnosti rozšíření svých aktivit, 

které podpoří podvědomí zákazníků a širší veřejnosti. Pořádání různých speciálních 

jednodenních akcí např. Den s AUTO DUBINA, a. s., který by zahrnoval program 

pro dospělé, kde by byla představena společnost a její služby, poskytnutí informací, 

akcí a slev, zkušebních jízd apod. Také potomci zákazníků by si přišli na své. Pro nejmenší by 

byla připravena zábava a soutěže, kde by mohly soutěžit jednotlivě či s rodiči. 

Děti by byly odměněny drobnou sladkostí, nafukovacím balónkem s logem firmy a rodiče 

propagačními předměty, čím by se zároveň zvýšilo podvědomí o firmě. Ve firmě jsou již tyto 
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propagační materiály zavedeny, které by se využily např. pro již výše zmíněné akce, 

takže tímto se nemusíme dále zabývat. 

Propagace firmy dále probíhá prostřednictvím sponzorství. Tato činnost se týká 

převážně sportovních klubů, jako např. fotbalový klub SK Kravaře, v minulém roce hokejový 

klub HC Vítkovice Stell nebo také hokejbalový klub SHC Opava. 

6.2.4 Lidský faktor 

U této kapitoly marketingového mixu dopadlo vše v naprostém pořádku. Dotázaní 

hodnotili chování a vystupování pracovníků autosalonu na výbornou. Dokonce u jiné otázky, 

a to: „Jaký je důvod Vaší návštěvy autosalonu“, jeden respondent zvolil krom ostatních 

možností i jiné a zde vepsal „příjemná obsluha“. Tyto výsledky mohou být pro vedení firmy 

potěšující, a proto by se měla snažit tento stav co nejdéle udržet pomocí vhodné motivace 

svých zaměstnanců. Např. malým zvýšením odměn, ošatným či poskytnutím procentuálních 

slev na všechny služby společnosti. Řešení stížností a reklamací bylo rovněž v pořádku, 

ale i přesto nebylo hodnoceno na 100 % a právě proto, by společnost měla chování, jednání 

pracovníků kontrolovat.  

Prvkem, který by byl vhodným řešením pro větší podporu image a prezentování firmy, 

by bylo sladění pracovníků do firemních oděvů. 

6.2.5 Materiální p ředpoklady 

Umístění provozovny v Ostravě-Dubině na ulici Horní je dobrou volbou, 

neboť je to frekventovaný tah z Ostravy na Příbor. Rovněž nová pobočka v Opavě-Předměstí 

na ulici Těšínská má zdařilou polohu, nachází se nedaleko centra na hlavním tahu na Ostravu. 

Obě tyto provozovny by měly být dobře a viditelně značeny pro nové zákazníky, aby věděli, 

jak se sem dostat.  

Vzhled uvnitř provozovny je uspokojivý, uspořádaný. Samozřejmostí by měla být 

údržba nejen vystavených automobilů, ale také celé provozovny. Je zde také místo 

pro čekající zákazníky a koutek pro děti. Zpříjemnění by mohlo nastat koupením sedačky 

místo židlí v případě čekání, pokojovými rostlinami, hudbou, časopisy nejen o automobilech, 

pro stálé zákazníky zdarma občerstvením. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat spokojenost zákazníků s poskytovanými 

službami autosalonu Škoda firmy AUTO DUBINA, a. s. Stávající úroveň spokojenosti 

zákazníků s poskytovanými službami byla zjišťována pomocí výzkumu spokojenosti, 

a to osobním dotazováním. Úkolem bylo na základě těchto získaných poznatků navrhnout 

doporučení, které by vedly ke zvýšení již zmíněné spokojenosti. 

Na začátku práce jsem se věnovala představení společnosti, charakteristice 

jednotlivých prostředí, která ovlivňují nemalým způsobem působení firmy na automobilovém 

trhu. Další kapitola byla věnována teorii spokojenosti zákazníků a měření této spokojenosti. 

V následujícím textu bakalářské práce je provedena příprava a realizace marketingového 

výzkumu, analýza výsledků tohoto výzkumu, díky kterému moly být prezentovány návrhy 

a doporučení, které by měly vést k celkovému zvýšení spokojenosti zákazníků a také šíření 

kladných referencí o firmě. 

Na základě údajů získaných provedením a vyhodnocením marketingového výzkumu 

se domnívám, že společnost má na trhu dobré jméno a postavení. Toto mínění podtrhují 

celkové výsledky výzkumu, které vyšly pozitivně. Se službami autosalonu je spokojeno 92 % 

respondentů. Většina z nich (50 %) do společnosti přichází kvůli servisování svých vozidel 

a v posledních 2 letech zde opravilo automobil 75 % z nich. Hodnotili vcelku kladně příjemné 

chování zaměstnanců a kvalitu oprav. Cena v porovnání se službami přiměřená či dokonce 

nízká se zdá 90 % dotázaným, 87 % si nechá příště opravit svůj vůz v této provozovně 

a na základě zkušeností s tímto autosalonem by jej dále doporučilo 92 % oslovených.  

Samozřejmě se zde nacházejí i nějaké nedostatky, které je třeba odstranit pro dosažení 

celkové vyšší spokojenosti a díky kterým mohla být navrhnuta opatření za účelem zvýšení 

spokojenosti zákazníků. Jako např. pořádání akcí na podporu prezentace a zviditelnění firmy. 

Zároveň dostatečné zviditelnění svých poskytovaných akcí zdarma a akčních slev týkajících 

se různých produktů a služeb. Poskytnutí slev těm, kteří přivedou nového zákazníka, 

který si zakoupí automobil. Dále také odborné školení, semináře pro zvýšení vědomostí 

a odborných profesních dovednosti při opravách, zaučení nových pracovníků. Zpříjemnění 

prostředí uvnitř provozovny zákazníkům, rozšíření internetových služeb. Nezbytnou součástí 

je poučení a kontrola všech zaměstnanců.  
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Zjišťování a vyhodnocování spokojenosti svých zákazníků je pro společnost důležité 

nejen z hlediska získávání informací a možnostech zlepšení poskytovaných služeb, 

ale je to také dobrým nástrojem k posílení image firmy. 

Doufám, že výsledky mého výzkumu a doporučení budou pro firmu 

AUTO DUBINA, a. s. přínosem a pomohou jí ke kýženému zvýšení spokojenosti zákazníků, 

usnadní ji působení a pomohou k upevnění na automobilovém trhu. 



49 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

� Knihy 

[1] FORET, Miroslav; STÁVKOVÁ, Jana. Marketingový výzkum – Jak poznat své 

zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 159 s. ISBN 80-247-0385-8. 

[2] JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2001. 180 s. ISBN 80-7169-995-0. 

[3] KOTLER, Philip. Marketing management. 9. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 710 s. 

ISBN 80-7169-600-5. 

[4] KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2008. 856 s. ISBN 80-247-0513-3. 

[5] NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 2.vyd. Praha: 

Management Press, 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. 

[6] PAYNE, Adrian; DOBEŠOVÁ, Veronika. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 1996. 247 s. ISBN 80-7169-276-X. 

[7] ŘEZNÍČEK, Bohumil; ŠARADÍN, Pavel. Marketing v dopravě. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2001 200 s. ISBN 80-247-0051-4. 

[8] SPÁČIL, Aleš. Péče o zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 116 s. ISBN 80-

247-0514-1. 

 [9] VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 232 s. ISBN 80-247-2721-9. 

� interní materiály společnosti 

Interní materiály společnosti – servisní smlouva, obchodní smlouva, vnitřní směrnice, obraty 

Výroční zprávy 

Organizační struktury společnosti 



50 

� internet 

www.auto-dubina.cz [cit. 2009-01-03] 

http://business.center.cz/  [cit. 2009-01-23] 

http://www.czso.cz/ [cit. 2009-01-16] 

[10] www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2228 [cit. 2009-02-02] 

http://new.skoda-auto.com/CZE/Pages/home.aspx [cit. 2009-04-08] 

www.vyzkouseno.cz [cit. 2009-04-08] 



 

SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL Ů 

a. s. – akciová společnost 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

č. – číslo 

ČR – česká republika 

ČSÚ – český statistický úřad 

FO – fyzická osoba 

ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) – normy 

mld. – miliarda 

MS - microsoft 

NORA – neautorizovaní odběratelé s rabatem 

PO – právnická osoba 

r. – rok 

resp. – respektive 

Sb. – sbírky 

SME – emise výfukových plynů 

STK – stanice technické kontroly 

tab. - tabulka 

tzn. – to znamená 

tzv. - tak zvané 



 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDK Ů BAKALÁ ŘSKÉ 

PRÁCE 

Prohlašuji, že 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně 

vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 

– školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou (bakalářskou) práci 

užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové (bakalářské) práce bude uložen v 

Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o 

diplomové (bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo poskytnout 

licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

V Ostravě dne …………… 

……………………………… 

jméno a příjmení studenta 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

………………………………….



 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Přehled činností v provozovně 

Příloha č. 2 Nabídka ojetých vozů na internetových stránkách firmy 

Příloha č. 3 Organizační schéma provozovny 

Příloha č. 4 Dotazník 

Příloha č. 5 Škoda Tip. Servis za výhodnou cenu 

Příloha č. 6 Akce – zvýhodněné ceny originální litých disků Škoda 

Příloha č. 7 Akce zdarma 

Příloha č. 8 Zvýhodněné ceny skladových vozů 

Příloha č. 9 Vizitka společnosti
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Příloha č. 4 - Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

Jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, oboru Marketing a obchod. 
Dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. 

Tento dotazník je zcela anonymní a veškerá data budou sloužit pouze k akademickým 
účelům, jako podklad pro mou bakalářskou práci. 

Prosím Vás, abyste označili k řížkem jednu, Vámi vybranou odpověď, není-li uvedeno jinak. 

Děkuji Vám tímto za Váš čas a spolupráci, kterou velice oceňuji. 
Petra Westová 

1) Koupil/a jste si Váš automobil u firmy AUTO DUBINA, a. s.? 

 Ano  
 Ne 

2) Co Vás ovlivňuje při koupi vozu? (Můžete zvolit více variant.) 

 Cena 
 Kvalita 
 Vzhled 
 Věrnost značce 
 Rozsah služeb 
 Jiné……………………………………………………………………………………… 

3) Jaký je důvod Vaší návštěvy společnosti AUTO DUBINA, a. s.?  

 Koupě nového vozu 
 Koupě ojetého vozu 
 Servis 
 Nákup originálních dílů a příslušenství 
 Jiné……………………………….................................................................................... 

4) Navštívil/a jste v posledních dvou letech servisní oddělení autosalonu Škoda firmy AUTO 
DUBINA, a.s. ( Pokud odpovíte Ano, zaškrtněte jak často) 

 Ano   1 x 
    vícekrát 
    pravidelně při servisních prohlídkách 

 Ne 

5) Ohodnoťte, prosím, poskytované služby servisního oddělení  ( Na stupnici 1-5, kdy 1 je 
nejlepší hodnocení a 5 nejhorší) 

       Nevím,  1      2      3      4     5 
      nedokážu odpovědět 
 Chování, vystupování pracovníků                 
 Poskytování informací o poruchách                  
 Kvalita oprav                     
 Řešení stížností či reklamací                   

6) Jak hodnotíte ceny servisního oddělení vzhledem k poskytovaným službám? 

 Cena v porovnání se službami nízká 
 Cena v porovnání se službami vysoká 
 Cena v porovnání se službami přiměřená 



 

7) Doporučil/a byste na základě Vašich zkušeností tento servis svým přátelům a známým? 

 Ano 
 Ne (proč)………………………………………………………………………………. 

8) Jste spokojen/a s poskytovanými službami? (Pokud ano, přejděte na otázku č. 10) 

 Ano 
 Ne 

9) Z jakého důvodu jste nespokojen/a? (Můžete zvolit více variant.) 

 Neadekvátní cena 
 Špatně provedená oprava 
 Chování pracovníků 
 Dlouhé termíny prací 
 Jiné……………………………………………………………………………………... 

10) Kde si necháte příště na základě zkušeností s touto provozovnou opravit a udržovat Váš 
vůz? 

 Opět v této firmě 
 V jiném autorizovaném servisu Škoda 
 V soukromé dílně, servisu 
 Jiné……………………………………………………………………………………… 

11) Vaše pohlaví? 

 Muž  
 Žena 

12) Jaký je Váš věk? 

 18 - 28 
 29 - 39 
 40 – 50 
 51 - 61 
 62 a více 

13) Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

 Základní 
 Vyučen/a 
 Středoškolské 
 Vysokoškolské 
 Jiné……………………………………………………………………………………… 

14) Jaký je Váš měsíční příjem? 

 do 15 000 
 16 000 – 25 000 
 26 000 – 35 000 
 36 000 – 45 000 
 46 000 a více 

JEŠTĚ JEDNOU VÁM DĚKUJI ZA VAŠI OCHOTU A ČAS. 
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