
VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 
EKONOMICKÁ  FAKULTA 

 
 
 
 
 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Měření spokojenosti zákazníků se skořepinovými tvárnicemi 
 

Customer Satisfaction Measurement of Shell Cement Brick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Veronika Ševelová 
 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petra Krbová 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ostrava 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Místopřísežně  prohlašuji, že jsem celou práci včetně všech  příloh  vypracovala  
samostatně“.  
 
 
 
 
Dne 7. května 2009, Ostrava …………………………… 

                                                                                                  Veronika Ševelová

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ráda bych poděkovala paní Ing. Petře Krbové za odborné vedení a rady při psaní této 
bakalářské práce.  
Dále bych chtěla poděkovat společnosti Be – Tong spol. s.r.o. a také ostatním, kteří mi při 
psaní práce pomáhali a spolupracovali se mnou.  
                                                                                                            Veronika Ševelová



Obsah 
 
1. Úvod 1 
2. Charakteristika firmy 3 

2.1. Základní údaje o společnosti Be-Tong spol. s.r.o. ..................................................... 3 
2.2. Výrobní program ........................................................................................................ 4 
2.3. Výrobní sortiment ...................................................................................................... 5 
2.4. Jakost výrobků............................................................................................................ 6 

3. Teoretická východiska spokojenosti zákazníků 8 
3.1. Charakteristika zákazníka........................................................................................... 8 
3.2. Spokojenost zákazníka ............................................................................................... 9 
3.3. Měření spokojenosti zákazníků ................................................................................ 11 
3.4. Vztah mezi kvalitou a spokojeností ......................................................................... 13 
3.5. Spotřební chování..................................................................................................... 14 

4. Metodika výzkumu 16 
4.1. Přípravná etapa......................................................................................................... 16 

4.1.1. Definování problému........................................................................................ 16 
4.1.2. Definování cílů ................................................................................................. 16 
4.1.3. Hypotézy výzkumu .......................................................................................... 16 
4.1.4. Typy údajů........................................................................................................ 17 
4.1.5. Sběr dat............................................................................................................. 17 
4.1.6. Výběrový soubor .............................................................................................. 17 
4.1.7. Nástroj sběru dat - dotazník ............................................................................. 17 
4.1.8. Pilotáž............................................................................................................... 17 
4.1.9. Časový harmonogram ...................................................................................... 18 

4.2. Realizační etapa........................................................................................................ 18 
5. Analýza spokojenosti zákazníků 19 

5.1. Základní informace o respondentech ....................................................................... 19 
5.2. Ovlivnění při výběru betonových skořepinových tvárnic ........................................ 20 
5.3. Používané typy betonových skořepinových tvárnic................................................. 21 
5.4. Účel použití betonových skořepinových tvárnic ...................................................... 22 
5.5. Spokojenost s betonovými skořepinovými tvárnicemi ............................................ 23 
5.6. Doporučení betonových skořepinových tvárnic ostatním lidem.............................. 24 
5.7. Projekční schopnosti betonových skořepinových tvárnic ........................................ 26 
5.8. Důležitost vybraných charakteristik tvárnic při koupi ............................................. 27 
5.9. Hodnocení charakteristik betonových skořepinových tvárnic ................................. 28 
5.10. Ekonomické hledisko betonových skořepinových tvárnic................................... 31 
5.11. Hodnocení společnosti Be–Tong spol. s.r.o. ........................................................ 32 
5.12. Vyhodnocení hypotéz........................................................................................... 34 

6. Návrhy a doporučení na zvýšení spokojenosti zákazníků 35 
6.1. Rozšíření nabídky působnosti .................................................................................. 35 
6.2. Ovlivnění zákazníků při koupi ................................................................................. 35 
6.3. Spokojenost s betonovými skořepinovými tvárnicemi ............................................ 37 
6.4. Rozšíření sortimentu ................................................................................................ 37 

7. Závěr 39 
Seznam použité literatury 41 
Seznam zkratek 
Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
Přílohy 



 1 
 

1. Úvod 

V současné době při existenci tržního prostředí, kdy na trhu je velká konkurence, 

je pro každou firmu poskytující výrobky a služby prioritou udržet si svého zákazníka. 

Zákazníci si čím dál více uvědomují, že jsou důležití. Říká se „Náš zákazník – náš pán.“ 

To platí i na trhu stavebním, kde jsou vedeny mezi stavebními firmami boje o každého 

zákazníka. 

Když jsem si vybírala téma na bakalářskou práci, dohodla jsem se se společností     

Be-Tong spol. s .r.o., která se zabývá výrobou a prodejem betonových skořepinových 

tvárnic, že pro ni v rámci mé bakalářské práce zpracuji analýzu spokojenosti zákazníků.  

Tuto společnost jsem si vybrala nejen z důvodu, že firma má sídlo v místě mého 

bydliště, ale i z toho důvodu, že jsme s rodiči chtěli stavět rodinný dům a tudíž jsem 

hledali informace o různých stavebních materiálech,jejich kvalitě a ceně. Dočetli jsme se, 

že výroba betonových skořepinových tvárnic je rychlejší, ekologičtější a recyklovatelná 

ve srovnání s pálenými cihlami a v ČR se tyto tvárnice používají teprve od roku 2000. 

Mne tady tento stavební materiál zaujal, a proto jsem se chtěla dozvědět o této firmě a 

technologii více informací. 

V České republice je koncepce a konstrukce stavby domů pomocí betonových 

skořepinových tvárnic zcela novinkou, v západní Evropě však běžně používanou již 

několik desítek let. Například ve Francii tento zdící materiál představuje 93% podíl ze 

všech stavebních prvků (nebudeme-li počítat litý beton). Systém se zde vyvíjí 50 let a je 

prakticky dokonalý a tedy bezkonkurenční. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům, 

avšak při zachování vysoké kvality a široké variabilnosti v použití, se betonové 

skořepinové tvárnice staly doporučeným materiálem Evropské Unie. Velkou výhodou 

tvárnic je, že nejsou zdravotně závadné ani radioaktivní vzhledem k tomu, že se při 

výrobě nepoužívá žádný popílek, ani škvára. Betonové skořepinové tvárnice jsou 

považovány za nejekologičtější stavební materiál. 

Výrobu nového stavebního systému si firma Be-Tong spol. s.r.o. připravila v úzké 

spolupráci s francouzskými odborníky. Velmi zkratkovitě lze postup výstavby definovat 

tak, že se nejdříve postaví nosné zdi o tloušťce 20 cm z tenkostěnných – skořepinových, 

betonových tvárnic, pak se povedou instalační rozvody a nakonec se zevnitř nalepí 

izolační sendvičový komplex, který zabezpečí tepelnou izolaci domu. 
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 Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjištění spokojenosti zákazníků 

s betonovými skořepinovými tvárnicemi, které vyrábí společnost Be-Tong spol. s.r.o. 

Zjišťování provedu pomocí marketingového výzkumu se skutečnými zákazníky. Na 

základě mnou provedené analýzy pak budu moci vytyčit jak činnosti, které jsou 

prováděny efektivně, tak zároveň odhalit slabé stránky práce se zákazníky. Od těchto 

poznatků pak budu moci odvíjet řešení, jak případné nedostatky odstranit a dosáhnout tak 

vyšší spokojenosti. 
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2. Charakteristika firmy 

Firma Be-Tong spol. s r.o. Hodonín je výhradně česká společnost, která vznikla 

jako dceřiná společnost firmy STS Slovácko spol. s r.o. Hodonín, za účelem nákupu 

francouzské technologie na výrobu betonových skořepinových tvárnic od firmy ADLER, 

Route de la Borde, Francie. Firma Be-Tong spol. s r.o. byla založena 30. ledna 1998 a 

betonové skořepinové tvárnice vyrábí od června roku 2000. V současné době má své 

pevné postavení na trhu. 

I když firma Be-Tong Hodonín propaguje francouzskou technologii, je českou 

společností bez jakékoliv zahraniční účasti. Technologie výstavby byla ale nastudována 

ve Francii, kde má asi 50 letou tradici. Tato technologie vznikla jako reakce na deregulaci 

cen energií, kdy stávající stavební systémy přestaly splňovat vysoké nároky na tepelný 

odpor budov a náklady na vytápění se staly téměř neúnosnými. Se stejnými problémy se 

začínáme potýkat i v ČR, proto se firma Be-Tong snaží rozšířit tuto technologii i u nás. 

Základem tohoto systému jsou betonové skořepinové tvárnice, které jsou složeny 

pouze z čistého dolomitového vápence (lze snadno dělit) a minimálního množství 

cementu a vody. K výrobě není potřeba tepelná energie, nepoužívají se žádné popílky ani 

chemické přísady, tudíž lze tvárnice považovat za ekologický výrobek. Díky 

granulometrické struktuře a malému množství cementu mají tyto tvárnice minimální 

kapilární vzlínavost. V praxi tvárnice nenasaje vodu výše než do 1/4 své výšky, takže 

zevní vlhkost se nikdy nedostane do druhé vrstvy. Vzhledem k tomu, že tvárnice jsou 

betonové, spojovací materiál je beton, překlady a stropy jsou také betonové, lze tedy 

stavbu považovat za homogenní a tím pádem je minimální riziko poškození omítek z 

vnějšku domu, pnutí jiného materiálu, či z různého tepelného zahřátí.  

Tento systém je u nás novinkou, ale ve Francii za desítky let tak zevšedněl, že je 

považován za tradiční stavitelství. 

2.1.  Základní údaje o společnosti Be-Tong spol. s.r.o. 

Obchodní jméno firmy je Be–Tong, spol. s.r.o. Jak z názvu vyplývá společnost je 

společností s ručení omezeným. Společnost sídlí v Hodoníně na ulici Brněnská 16, PSČ 

695 01. IČO společnosti je 25 51 64 34. Předmětem podnikání je koupě zboží za účelem 

jeho dalšího prodeje a prodej, dále je to výroba betonového zboží (v rozsahu živnosti 

volné). Statutárním orgánem je jednatel pan Vlastimil Voznica.  Za společnost se 
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podepisuje jednatel a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti s uvedením jejího sídla 

připojí svůj podpis.  Společnost má dva společníky. Prvním společníkem je STS Slovácko 

spol. s.r.o., která má sídlo v Rohatci na ulici Budovatelská 53, IČO: 47 90 70 96. Druhým 

společníkem je paní Božena Voznicová, bytem Budovatelská 53, Rohatec. Základní 

kapitál společnosti činí 9 000 000 Kč. 

2.2.  Výrobní program 

Přesto, že systém betonových skořepinových tvárnic má stále dost odpůrců, 

převážně z řad těch, kteří se "bojí nových věcí a nechtějí se novému učit", můžeme říci, že 

se podařilo zavést v ČR fungující úsporný stavební systém, což dokazuje velké množství 

bytových i nebytových objektů postavených od poloviny roku 2000. Nutno podotknout, 

že s každým postaveným objektem se zájem o technologii stupňuje.  

Postup výstavby lze ve zkratce definovat tak, že se nejdříve postaví  nosná zeď o 

tloušťce 20 cm z tenkostěnných skořepinových betonových tvárnic se vzduchovými 

alveolami uvnitř (nic se nezalévá betonem), potom se provedou  rozvody a nakonec se 

zevnitř nalepí „Izolační sendvičový komplex“ (Termopanel), který zabezpečí tepelnou 

izolaci domu. Tvárnice sami o sobě mají malý tepelný odpor, který stačí pro neobytné 

prostory jako jsou haly, garáže, atd. Jejich tepelný odpor je 0,4, což odpovídá asi zdivu z 

plných cihel o tloušťce 30 cm. Dříve se stavěli z takového zdiva celé rodinné domy, pak 

se přešlo na tloušťku 45 cm a následně se objevili dutinové cihly, které při tloušťce 45 cm 

mají tepelný odpor 2,5. Současné normy doporučují tepelný odpor zdiva pro rodinné 

domy větší jak  3, proto se dělá u rodinných domů dodatečná izolace. V případě 

betonových skořepinových tvárnic se izoluje zevnitř tzv. Termopanelem (desky 

polystyrenu se sádrokartonem) o tloušťce 14 až 16 cm, přičemž se dosáhne tepelného 

odporu 5 až 6 a to už odpovídá nízkoenergetickým domům. 

Zdi se staví klasickým způsobem, avšak tvárnice se nespojují maltou, ale vrstvou 

polosuché betonové směsi. Tato směs se vytvoří smícháním 500 kg  písku se 75 kg 

cementu. Při zdění se betonové tvárnice  srážejí nasucho k sobě (plným dnem vzhůru), 

nanáší se na ně betonová směs o tloušťce do 1 cm a zalévají se zámky mezi nimi.  

Tvárnice jsou precizně lisované, mají rovné stěny, přesné ostré hrany a jsou 

dokonale pravoúhlé. Rovná plná dna umožňují naprosto pohodlné přesné zdění a navíc 

zvyšují pevnost  tvárnice, a to nejen na svislý tlak, ale i prostorově. 
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V příloze 2 je fotograficky znázorněna výstavba domů z betonových 

skořepinových tvárnic a následně  i ukázky některých staveb. Jednou z nejznámějších 

staveb, která je postavena z tvárnic Betong je hala Sazka v Praze – Vysočany. 

Fotografické znárodnění výstavby této haly je uvedeno v příloze číslo 3. 

2.3.  Výrobní sortiment 

Firma disponuje týmem zkušených zaměstnanců, kteří mají značné znalosti ve 

svém oboru. Výrobní program firmy není příliš široký.  

Typy tvárnic: 

- šířka 20 cm - Betong 20: průběžná, rohová (armovací a dělící), dělící a věncovka, 

- šířka 15 cm - Betong 15: průběžná, rohová (armovací a dělící), 

- šířka 10 cm  - Betong 10: průběžná, rohová (dělící), 

- šířka 25 – Betong 25: průběžná, rohová (dělící), věncovka.  

Dále vyrábí stropní vložky vhodné pro stropy montované na stavbě a tvárnice 

bednící o šířce 40 cm - Betong 40 Bednící: průběžná, rovová (dělící).  

Tvárnice mohou být  vyrobeny také v barevném provedení. Základní barva je 

světlá šeď. Na přání zákazníků se vyrábí tvárnice i v jiných barvách např. okr, černá, 

zelená, atd.         

Tvárnice mají výhodu nízké ceny, kde investiční náklady jsou nižší o 20 % – 40 

%, dále jsou to výhody nízké hmotnosti, nenasákavosti, vysoké pevnosti, přesných 

rozměrů, dlouhé životnosti, úspory energie až o 40 %. Tvárnice mají velmi dobrou 

odolnost proti povětrnostním vlivům i odolnost proti násilnému vniknutí. Dále mají 

výbornou zvukovou izolaci a v interiéru udržují optimální klimatické podmínky. 

Nejdůležitějším hlediskem při volbě vhodnosti použití je, že zdivo domu z tvárnic 

nové generace je stále suché, dýchá, uvnitř zdi je vzduch. V tom je další velká výhoda 

proti tradičním stavebním materiálům, které trpí velikou nasákavostí, sají vodu jako 

houba a dlouho vysychají. Tvárnice se mohou použít na stavbu obytných domů, bytů, 

kanceláří, průmyslových objektů, plotů, protihlukových bariér a nebo opěrných zdí. 
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2.4.  Jakost výrobků 

S ohledem na technologické vybavení a možnosti společnosti Be-Tong spol. s.r.o., 

nabízí společnost vysokou kvalitu svých výrobků. Rozvíjí výrobu tak, aby nezaostávala za 

konkurencí. 

Betonové skořepinové tvárnice prošly řadou atestací jako jsou např. 

mrazuvzdornost, tepelný odpor, požární odolnost a hořlavost, vzduchová 

neprůzvučnost, pevnost v tlaku tvárnice atd.  

Certifikáty na výrobky zajišťuje Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p 

(TAZUS), autorizovaná osoba 204, pobočka 0600 Brno. K certifikátu patří Protokol o 

výsledku certifikace a ke každému novému výrobku patří Protokol o počáteční zkoušce 

typu. U těchto zkoušek se měří rozměry, objemová hmotnost, pevnost v tlaku, tvar a 

uspořádání, nasákavost, vlhkostní přetvoření a mrazuvzdornost. 

Dále se provádí Certifikát systému řízení výroby, kterým se posuzuje systém 

řízení výroby. Tento certifikát se vyrábí proto, aby se zjistilo, zdali výroba zaručuje, aby 

všechny výrobky byly stejné (shodné), tak jako výrobky (vzorky), na kterých se 

prováděly zkoušky. Každý rok přijedou lidé pověření z TAZUSu, odeberou si vzorky a 

udělají kontrolní zkoušky. Výstupem je Zpráva o dohledu na certifikovaným výrobkem. 

Poslední Zpráva o dohledu byla provedena 15.2.2008 (číslo 060-027600). 

Další zkouškou prováděnou na tvárnicích Betong je Měření a hodnocení 

vzduchové neprůzvučnosti, které provádí Centrum stavebního inženýrství a.s. Zlín (CSI). 

CSI Zlín také zpracovalo Tepelně technický výpočet, kde teoreticky, výpočtem zhodnotili 

tepelně technické vlastnosti zdiva z tvárnic Betong včetně vnitřního zateplení. Tepelně 

technický výpočet prováděl Prof.Ing.František Mrlík,DrSc., který je ve svém oboru velmi 

uznávaný.  

Další zkouškou je Měření, zhodnocení a klasifikace požární odolnosti, které 

prováděl TAZUS, pobočka Požární bezpečnost staveb Praha a pobočka Veselí nad 

Lužnicí. Zde je výstupem Protokol o klasifikaci požární odolnosti.  

Dále následuje ještě zkouška Měření a hodnocení přírodních radionuklidů ve 

stavebních materiálech, kterou provádí Výzkumný ústav stavebních hmot a.s. Brno, kde 

výstupem je Protokol o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ve stavebních 

materiálech.  
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Poslední zkouškou, kterou betonové skořepinové  tvárnice firmy Be – Tong spol. 

s.r.o. procházejí je Kontinuální měření teplot v interiéru rodinného domu realizovaného z 

tvárnic Betong. Tuto zkoušku prováděl Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, 

fakulta stavební, VUT v Brně. 
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3. Teoretická východiska spokojenosti zákazníků 

Bez spokojených zákazníků nemůže být dlouhodobě příznivé žádné podnikání. 

Vyjma jiné je pozorná péče o zákazníky výrazně výhodnější investicí nežli nákladný 

marketing. [8]  

3.1. Charakteristika zákazníka 

Pro nezávislé profesionály na volné noze je zákazník každý jednotlivec, který je 

příjemcem poskytované služby či produktu. Podle této definice je tedy zákazníkem nejen 

koncový spotřebitel, ale také například každý jednotlivý zaměstnanec odběratelské firmy, 

se kterým prodávající přijde do styku. 

Zákazník není králem, ale diktátorem. Na něm záleží naše bytí, nebo nebytí. Je na 

nás, zda utvoříme prostředí, kde je zákazník pro každého pracovníka tím nejdůležitějším, 

ke komu se naši zaměstnanci obracejí a uspokojují jeho potřeby. Vždy musí být toto 

prostředí orientováno směrem ven. [6] 

Spousta firem zabývající výrobou neprodává přímo konečnému spotřebiteli, 

prodává jiným organizacím, které výrobek prodávají již konečnému spotřebiteli. Proto je 

důležité si definovat zákazníky  na trhu B2B a B2C. Zákazníci na trhu B2C jsou koneční 

spotřebitelé, lidé, kteří si výrobek koupí a používají jej, naopak zákazníci na trhu B2B 

jsou jiné firmy, které koupený výrobek dále prodávají. 

Nákupní chování organizací představuje nákupy zboží a služeb pro výrobu dalších 

produktů, jež pak organizace dále prodávají, poskytují nebo půjčují. Trh B2B (trh 

organizací) zahrnuje také velkoobchodní a maloobchodní firmy, které nakupují zboží za 

účelem jeho dalšího prodeje či pronájmu se ziskem. [3] 

Průmyslové trhy jsou mnohem větší než spotřebitelské trhy, v některých věcech se 

podobají a v jiných se liší. V obou vystupují lidé, kteří přijímají roli kupujících a 

provádějí nákupní rozhodnutí, směřující k uspokojení potřeb. Nejdůležitější rozdíly se 

týkají poptávky a struktury trhu, charakteru nákupní jednotky, typů přijímaných 

rozhodnutí a rozhodovacího procesu. 

Poptávka na trhu organizací je odvozena od poptávky dalších organizací, firma má 

obvykle menší počet kupujících, ale ti často uzavírají z hlediska finančního objemu 

podstatně významnější transakce než zákazníci na spotřebitelském trhu. Existuje zde i 
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odvozená poptávka, kterou lze popsat jako poptávku po průmyslových výrobcích, která je 

závislá na velikosti poptávky po spotřebním zboží. 

Na průmyslovém trhu je charakteristický vetší počet účastníků rozhodovacího 

procesu a profesionálnější přístup k nákupu než na trhu spotřebitelském. Zadáváním 

zakázek se často zabývají vyškolení nákupčí. 

Kupující na průmyslovém trhu obvykle provádějí složitější rozhodnutí než na trhu 

spotřebního zboží. Nákupy jsou zpravidla objemné, vysoce finančně náročné a vyžadují 

komplikované úvahy technického a ekonomického rázu, kteří předpokládají spolupráci 

řady lidí na různých úrovních organizace. Rozhodování je časově náročnější a více 

formalizované. [3] 

3.2. Spokojenost zákazníka 

Spokojenost s výrobkem či službou lze definovat jako míru naplnění očekávání 

zákazníka, která je spojená také s tím, jak samotný zákazník vnímá a hodnotí zakoupený 

produkt nebo službu. 

Podle Kozla (Kozel, 2006) je spokojený zákazník ten, který se vrací, kupuje 

pravidelně nebo více, podává reference o svých zkušenostech dalším potenciálním 

zákazníkům a je ochoten tolerovat vyšší cenu v případě, že firmě nebo značce věří. 

Spokojenost znamená loajalitu a s ní spojené stabilní tržby a tzv. snowball efekt (tzn. že 

produkt doporučuje, zákazník produkt před ostatními lidmi chválí a doporučuje, dělá 

danému výrobku dobrou reklamu).  

Spokojený zákazník není pouze osoba, která si koupila produkt nebo využila 

nějakou službu, je to osoba, která chce zopakovat nákupní zkušenost a chce se o ni dělit 

s ostatními. Je velmi důležité mít spokojeného zákazníka, neboť náklady na udržení si 

jednoho zákazníka jsou podstatně vyšší než náklady na získání nového zákazníka popř. 

zákazníka již jednou ztraceného. [4] 

Spokojenost zákazníka můžeme zařadit do nehmotných zdrojů, které rozhodují o 

úspěšnosti firmy. 

Pomocí teorie rozporu lze určit spokojenost zákazníků. Základ této teorie spočívá 

v tom, že zákazník si stanoví představy o charakteristikách výrobku nebo služby a 

následně je pak porovnává s reálnou hodnotou charakteristik výrobku. Zákazník je 

spokojený, pokud zkušenost předčila jeho očekávání, pravděpodobně se bude rád vracet a 
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navíc se o svou zkušenost podělí s dalšími lidmi. Pokud ale zkušenost nedosáhla 

očekávání, zákazník je nespokojen. Nejen, že zákazník nevrátí, ale může daný produkt 

nebo službu pomluvit. [2] 

Je důležité si  uvědomit, že zákazníci nejsou závislí na nás, ale my jsem závislí na 

nich. Pokud si je chceme udržet je důležité jim věnovat náležitou péči a dodržovat určité 

principy, kterými jsou: [6] 

Otevřenost 

Zákazník se na dodavatele velmi často obrací z toho důvodu, že jej považuje za 

nejlepšího dodavatele výrobku či služby. Pokud je samotný dodavatel otevřený ke svému 

zákazníkovi, je možné předpokládat, že i zákazník bude otevřený ke svému dodavateli. 

Tato otevřenost je základním kamenem dlouhodobého partnerství. Je samozřejmé, že 

existují informace, které dodavatel zákazníkovi nesděluje, ale samotná otevřenost 

dodavatele dává zákazníkovi pocit, že má všechny věci pěkně pod kontrolou.  

Proaktivita 

Mezi velmi důležitou schopnost patří předvídání. Dodavatel se snaží předvídat, co 

zákazníka trápí nebo co očekává. Součástí tohoto principu je také pravidlo prvního 

kontaktu dodavatele, které nám říká, vyskytne-li se jakákoliv objektivní věc mezi 

dodavatelem a zákazníkem, je to dodavatel, který se na zákazníka obrací jako první.  

Férovost 

Mezi dodavatelem a zákazníkem může dojít k situaci, ze které bude moci 

dodavatel vytěžit, pokud si ponechá určité informace pro sebe či využije dočasné krize u 

zákazníka. Využije-li dodavatel takovouto výhodu, zákazník ji vždy bude považovat za 

nefér, proto, pokud nechceme dojít o zákazníka, je třeba se jí vždy vyhnout. Většinou se 

jedná pouze o krátkodobou výhodu, kterou si zákazník velmi dobře pamatuje a ve vhodné 

chvíli to dá dodavateli znát. Porušení této zásady jde ruku v ruce proti vzniku partnerství 

mezi zákazníkem a dodavatelem.  

Znalost zákazníka 

Velmi důležité je znát toho, kdo od nás nakupuje. Ať už se jedná o jednotlivce, 

firmy nebo jiné skupiny zákazníků.  
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3.3. Měření spokojenosti zákazníků 

Vysoce konkurenční prostředí si vyžaduje pravidelné sledování a měření 

spokojenosti zákazníků. Nejjednodušší způsob, jak lze poznat spokojenost zákazníků, je 

procento vracejících se zákazníků. Jedná se o ty, kteří našimi zákazníky zůstávají i nadále, 

svou objednávku rozšíří nebo nás doporučí svým známým. [2] 

Výsledky měření spokojenosti zákazníků se často publikují v tzv. indexech, např. 

American Customer Satisfaction Index (ASCI, který se používá od roku 1994) nebo 

European Customer Satisfaction Index (ESCI, který se používá od roku 1999). [10] 

Při měření spokojenosti zákazníka pomocí indexu spokojenosti zákazníka jsme 

schopni získat kvalifikované podklady pro další zlepšování systému řízení jakosti a 

zákaznického servisu, získáme kvalifikované argumenty pro plánování, tvorbu a prodej 

nových produktů, dále získáváme kvalifikované podklady, které umožní managementu 

pracovat efektivněji a také podklady k marketingovému rozhodování a plánování. Tudíž 

rozhodování a plánování nebude probíhat jen na základě intuice, přání a představ, ale na 

základě znalostí a ověřených faktů. Pomocí tohoto indexu lze získat kvalifikované 

argumenty pro prezentaci výsledků své práce a také argumenty pro jednání o dalším 

financování. 

Evropský model spokojenosti (ESCI) sleduje celkem sedm oblastí, které mají 

rozhodující vliv na spokojenost zákazníka. Tyto oblasti jsou image, očekávání, vnímání 

kvality produktu, vnímání hodnoty, spokojenost zákazníka, stížnosti zákazníka, loajalita 

zákazníka. Tento výzkum je založen na velmi propracované a vyzkoušené 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. [2] 

Image jako hypotetická proměnná se vztahuje k produktu (službě), značce, firmě. 

Představuje zahajovací bod analýzy spokojenosti zákazníka. Každá firma, má svou image, 

něco, čím chce zákazníka upoutat, může to být logo, firemní barvy, grafické znázornění 

názvu firmy nebo značky. Je to subjektivní vnímání značky, produktu nebo firmy, které u 

zákazníka vyvolává určité očekávání. 

Očekávání zákazníka se vztahuje k očekávání produktu (služby) individuálním 

zákazníkem. Očekávání je výsledek propagace výrobku (služby) a předešlých zkušeností 

a má přímý vliv na spokojenost zákazníka. Každý zákazním má určité představy o 

výrobku či službě. Pokud výrobek nebo služba splnili očekávání zákazníka je zákazník 
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spokojený. Pokud charakteristiky výrobku či služby zákazníka neuspokojily, tak je 

zákazník nespokojen a mohou nastat stížnosti od zákazníka. 

Stížnosti zákazníka jsou důsledkem porovnání výkonu a očekávání. Vznikají v 

případě negativní neshody očekávání. 

Vnímání kvality  zákazníkem se týká jednak produktu (služby) samotného, jednak 

doprovodných služeb (kvality personálu, popisu služby, otevírací doby apod.). V dnešní 

době se konkurence vyskytuje téměř všude. Proto by firmy měly dbát nejen na kvalitu 

prodávaných výrobků, ale měly by zapomínat na doprovodné služby jako jsou ochota a 

vstřícnost personálu, otevírací doba, dodací a platební podmínky apod.. Pokud zákazník 

nebude spokojený z některými vlastnostmi firmy, může hledat řešení u konkurence.  

Naopak, pokud se firmě podaří zákazníka dostatečně uspokojit může si získat 

spokojeného zákazníka, který firmě zůstane věrný.  

Loajalita (v ěrnost) zákazníka se vytváří v případě pozitivní neshody. Projevuje 

se opakovaným nákupem a cenovou tolerancí. [2] 

Obr. 3.1: Model vyjadřující vztahy mezi jednotlivými hypotetickými proměnnými  

 

 
Zdroj: 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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3.4. Vztah mezi kvalitou a spokojeností 

Obecně se předpokládá, že vztah mezi kvalitou a spokojeností zákazníka je 

lineární, tzn. čím je vyšší kvalita, tím je zákazník spokojenější. Ne vždy tomu tak ale je. 

Různé faktory ve vztahu různě působí na celkový dojem zákazníka. Spojení mezi 

spokojeností zákazníka a kvalitou může být vyjádřeno jako funkce kvality. Tyto funkce 

mohou být rozděleny na 4 odlišné typy, které jsou znázorněny v obr. 3.2: [7] 

Zásadní faktory 

Vztah mezi kvalitou a spokojeností zákazníka je lineární. Zlepšení kvality vede k 

přímému zlepšení spokojenosti zákazníka a naopak. Příkladem může být sportovní 

centrum. Pokud se zákazník bude cítit dobře ve fitcentru, bude mu vyhovovat hygiena, 

kvalita personálu, tak je pravděpodobné, že zkusí ji jiné služby, které dané fitcentrum 

nabízí. 

Hygienické faktory 

Zlepšení kvality neovlivní spokojenost zákazníka v pozitivním smyslu, zatímco 

kvalita pod určitou úrovní znamená výrazný pokles jeho spokojenosti. Kvalita musí 

dosáhnout určité úrovně, ale pak už nejsou další investice do ní nutné. Pokud jsou 

zákazníci na určitou kvalitu zvyklí, tak ji berou jako samozřejmost a jsou znepokojeni, 

pokud dojde k negativnímu výkyvu v kvalitě.  

Bezvýznamné faktory 

Faktory, u kterých zvýšení nebo snížení kvality nijak neovlivní celkový dojem 

zákazníka a jeho spokojenost. Může to být například obal od výrobku, který zákazník 

kupuje a má ho oblíbený. Zákazníkovi bude jedno, jestli obal výrobku bude změněn 

z červeného na modrý, pokud kvalita samotného produktu zůstane stejná. 

Profilové faktory 

Faktory, které odlišují společnost od průměrné úrovně v oboru a od konkurence. 

Lepší kvalita může zlepšit celkový dojem zákazníka a jeho spokojenost, zatímco nepatrný 

pokles kvality toto vůbec neovlivní. Můžeme např. porovnat školy na vesnici a ve velkém 

městě. Školy ne vesnici jsou ve velké míře pouze základní a nenabízejí takové možnosti 

jako školy ve větších městech, kde jsou např. třídy s rozšířenou výukou matematiky, nebo 

sportovní třídy aj. 
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Obr. 3.2: Funkce kvality a spokojenosti zákazníka 

 

 
Zdroj: STORBACK, Kaj; LEHTINEN, Jarmo. Řízení vztahů se zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 
a.s., 2002. 167 s. ISBN 80-716-9813-X 

 

3.5.  Spotřební chování 

V marketingu je velmi důležité respektování zákazníků a jejich vztahu k danému 

produktu. Souhrnný pohled na zákazníky můžeme označit jako jejich kupní chování. 

Spotřebitelské chování je definováno jako chování jedinců či institucí, které je 

spojeno s nákupem, užíváním a odkládáním výrobků či služeb. 

Chování kupujících na trhu je složitým procesem. Chování a podněty jednotlivých 

lidí mohou být během nákupního procesu komplikované a nepředvídatelné. Všichni 

kupující ale mají jednu společnou skutečnost a to tu, že chtějí získat určitý výrobek nebo 

služby proto, aby uspokojili svou potřebu. Úkolem marketingových pracovníků je tedy 

zjistit potřeby a přání jednotlivých kupujících za účelem jejich uspokojení. [1] 

Spotřební chování probíhá ve vzájemném propojení složek lidského jednání, 

nikoliv izolovaně. Vzhledem k tomu je pak možné při snaze postihnout hlavní dominanty 

chování spotřebitele zapojit specifické přístupy zakládající modelový pohled na spotřební 

chování. Jedná se o přístupy racionální, psychologické, sociologické. [1] 

Racionální přístupy - zdůrazňují racionální prvky v kupním rozhodování 

spotřebitelů. Spotřebitelé např. vědomě získávají a vyhodnocují informace týkající se 

zásadní 
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užitků, přínosů na straně jedné a porovnávají je s cenami, svými příjmy a dalšími faktory, 

jako je např. dostupnost obchodu, na straně druhé. [1] 

Psychologické přístupy – jedná se o to, jak probíhá psychický proces učení se 

určitému spotřebnímu jednání. Některé směry psychologie spojené s behaviorálním 

výkladem sledují relace mezi podněty a reakcemi. Jiným směrem je zaměření na oblasti 

motivace, kde se například setkáváme psychoanalytickým pohledem. Spotřební chování 

se zde chápe v souvislosti se vzájemným působením podvědomí a vědomí. [1] 

Sociologické přístupy – spotřební chování je také možné vykládat jako důsledek 

života spotřebitele v určitém sociálním prostředí, ve kterém působí různé skupinové tlaky, 

normy, cíle. Kupní rozhodnutí pak může být podmíněno snahou přiřadit se do určité 

skupiny, dosáhnout určitý sociální status, plnit určitou sociální roli. [1] 

Racionální, psychologické a sociologické přístupy přibližně představují tři směry 

výkladu spotřebního chování, které se zapojují relativně častěji. Podle okolností mohou 

být při poznávání spotřebitele užitečné další vědní obory, až již ze sousedních oblastí 

(antropologie, neurologie), či vzdálenějších (srovnávací biologie), které se také zabývají 

výzkumem chování. [1] 
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4. Metodika výzkumu 

Měření spokojenosti zákazníku s betonovými skořepinovými tvárnicemi probíhalo 

prostřednictvím kvantitativního výzkumu. Výzkum se prováděl prostřednictvím 

dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu budou následně sloužit jako podklad pro 

tvorbu návrhů a alternativních řešení na zlepšení v těch případech, kde bude zjištěna 

nespokojenost s danou problematikou. 

4.1. Přípravná etapa 

4.1.1. Definování problému 

Koncepce a konstrukce stavby domů pomocí betonových skořepinových tvárnic se 

v západní Evropě používá běžně již několik desítek let, ale v  České republice je to stále 

novinka, která se teprve zavádí. Problémem je neznalost spokojenosti zákazníků 

s betonovými skořepinovými tvárnicemi firmy Be–Tong. spol. s.r.o. Proto je důležité pro 

neustálé zvyšování prodeje tvárnic provádět měření spokojenosti zákazníků. 

4.1.2. Definování cílů 

Pro každou firmu vyrábějící výrobky či poskytující služby je důležité mít 

zákazníky a pokud možno spokojené zákazníky. Hlavním cílem mého výzkumu je zjištění 

spokojenosti zákazníků s betonovými skořepinovými tvárnicemi společnosti Be–Tong 

spol. s.r.o. Mezi vedlejší cíle patří zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni s chováním 

společnosti při prodeji tvárnic.  

4.1.3. Hypotézy výzkumu 

Hypotézy jsem zformulovala na základě konzultace s vedením společnosti               

Be-Tong spol. s.r.o. 

Hypotéza 1: Minimálně 60 % zákazníků uvažuje o další koupi betonových skořepinových 

tvárnic.  

Hypotéza 2: Alespoň 70 % zákazníků je spokojeno s betonovými skořepinovými 

tvárnicemi. 

Hypotéza 3: Alespoň 70 % zákazníků by betonové skořepinové tvárnice doporučilo 

ostatním lidem. 
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Hypotéza 4: Minimálně 70 % zákazníků usoudilo, že je s cenou betonových 

skořepinových tvárnic spokojeno. 

4.1.4. Typy údajů 

Ve výzkumu jsou použity dva typy dat, a to primární a sekundární. Primární data 

jsem získala sama z elektronického dotazování prostřednictvím dotazníku. 

Sekundárních data jsou data již dříve zjištěná za jiným účelem např. jiným 

výzkumem. Informace o společnosti a o betonových skořepinových tvárnicích jsem 

získávala z internetových stránek společnosti (www.be-tong.cz), z osobní návštěvy firmy, 

dále z  propagačních materiálů firmy Be–Tong spol. s.r.o. a z odborné literatury. 

4.1.5. Sběr dat 

Sběr primárních dat proběhl pomocí dotazníku, který jsem pomocí e-mailu 

rozeslala během měsíců ledna a února 2009 zákazníkům společnosti Be-Tong spol. s.r.o. 

4.1.6. Výběrový soubor 

Základním souborem a současně výběrovým souborem je 145 zákazníků firmy         

Be–Tong spol. s.r.o. Pro výběr vzorku jsem použila techniku základního souboru. 

4.1.7. Nástroj sběru dat - dotazník 

Jako nástroj primárního sběru dat jsem zvolila dotazník viz. příloha 4, který se 

skládá z 16 otázek. V úvodu dotazníku jsem respondenty seznámila s účelem, pro který 

byl dotazník sestaven. Z celkových 16 otázek jsou 2 otázky identifikační, 3 otázky jsou 

škálové, kde respondenti hodnotí na škále 1 – 5 charakteristiky, které jsou pro ně  důležité 

při koupi tvárnic, dále respondenti hodnotí samotné charakteristiky tvárnic a 

charakteristiky společnosti Be–Tong spol. s.r.o. při prodeji skořepinových tvárnic. 

V dotazníku se také nachází 2 otázky otevřené, z čehož je jedna otázka současně 

identifikační, 1 otázka je polootevřená a 9 otázek uzavřených, kde měl respondent na 

výběr z předem stanovených odpovědí. Dotazník je v rozsahu 3 stran formátu A4. 

4.1.8. Pilotáž 

Pilotáží, která proběhla v lednu roku 2009, byla provedena kontrola dotazníku, kde 

byli osloveni především zaměstnanci firmy Be–Tong spol. s.r.o. Zjistilo, že v dotazníku 

jsou všechny otázky srozumitelné. 
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4.1.9. Časový harmonogram 
   

období v měsících/rok 
činnost 10/08 11/08 12/08 1/09 2/09 3/09 4/09 

Definice problému               
Plán výzkumu               
Pilotáž               
Sběr údajů               
Zpracování údajů               
Analýza údajů               
Příprava zprávy               
Prezentace 
výsledků               

 

4.2.  Realizační etapa 

Sběr dat probíhal v průběhu měsíců ledna a února 2009. Byl definován základní 

soubor, který byl tvořen zákazníky společnosti Be–Tong spol. s.r.o. Zákazníky představují 

firmy (stavební firmy, stavebniny, projektanti, soukromé ososby), které dále se 

skořepinovými tvárnicemi obchodují. Ze 145 rozeslaných dotazníků se mi jich vrátilo 56 

vyplněných, což je necelých  40 %. Podle mého názoru je to vyhovující počet, jelikož se 

pohybuji na trhu B2B, na kterém oslovuji jiné firmy, které s betonovými skořepinovými 

tvárnicemi dále pracují a nejsou konečnými spotřebiteli. Dalším důvodem nízké 

návratnosti dotazníků může být mnou zvolená forma dotazování. Je hodně lidí, kteří 

nejsou ochotni spolupracovat nebo pomoci jen z vlastní dobré vůle.  

Informace, které jsem získala pomocí dotazníků byly převedeny a následně 

zpracovávány v programu  Microsoft Excel. Před tím, než byla jednotlivá data zadávána 

do elektronické podoby, byla ještě jednou provedena kontrola úplnosti a správnosti údajů 

u každého z 56 dotazníků. Všechny dotazníky byly vyplněny svědomitě, tudíž jsem 

nemusela vyřadit žádný dotazník. Po kontrole úplnosti a správnosti byla data přepsána do 

tzv. datové matice v Excelu, se kterou jsem pak dále pracovala a vyhodnotila třídění 

prvního a druhého stupně. V programu Microsoft Excel jsem také tvořila tabulky a grafy 

potřebné k analýze.  
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5. Analýza spokojenosti zákazníků 

Při dotazování jsem rozeslala celkem 145 respondentů, z čehož se mi vrátilo 56 

vyplněných dotazníků. Jelikož se pohybujeme na trhu B2B, tak si myslím, že téměř 40%  

návratnost je dobrá.  

5.1.  Základní informace o respondentech 

Při dotazování jsem oslovila celkem 56 respondentů. V identifikační otázce, která 

byla zda zastupují stavební firmy, stavebniny nebo projektanta, soukromou osobu jsem se 

dozvěděla, že nejvíce respondentů zastupuje stavební firmy 61 % (34), dále stavebniny  

25 % (14) a nejméně zastupuje projektanty, soukromou osobu 14 % (8).  

Obr. 5.1: Typ zákazníka 

 

stavební 
firma; 61%

stavebniny; 
25%

soukromá 
osoba; 14%

 

Z pohledu, kde dotazovaní bydlí jsem oslovila nejvíce (75 %) lidí žijících 

v Jihomoravském kraji (42 měst), který byl nejčastěji zastoupen městy z Hodonínska (18 

měst), Brněnska (9 měst), Břeclavska (7 měst), Uhersko-Hradišťka (3 města), Zlínska (2 

města). Dále byli zákazníci z Vyškova, Třebíče a Prostějova. Druhým nejpočetnějším 

krajem byl Moravskoslezský kraj (9 měst), kde nejvíce zastoupené města byly Olomouc 

(3) a Opava (2). Ostatní města byly Karviná, Šumperk, Jeseník a Přerov. Třetím nejvíce 

zastoupeným krajem byl Středočeský kraj (3 města) s městy Praha, Vlašim, Český Brod. 

Nejméně zastoupeným krajem byl kraj Severočeský s jediným městem Litoměřice. Kraje 

Východočeský, Západočeský a Jihočeský nebyly zastoupeny vůbec. Jeden dotazník byl 

vyplněn zahraniční stavební firmou z Košic na Slovensku. 
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To, že Jihomoravský kraj má největší zastoupení není až tak překvapující, jelikož 

samotná společnost Be–Tong spol. s.r.o. sídlí v Hodoníně a výrobnu se skladem má 

v Ratíškovicích na Hodonínsku. Tudíž pro zákazníky z okolí Hodonína nehrají téměř 

žádnou roli dopravní náklady, oproti zákazníkům ze vzdálenějších krajů. 

 

5.2.  Ovlivnění při výběru betonových skořepinových tvárnic 

Na začátku výzkumu spokojenosti zákazníků s betonovými skořepinovými 

tvárnicemi jsem chtěla zjistit,  kdo nebo co přimělo respondenty ke koupi těchto tvárnic. 

V příloze 6 je uveden obrázek, který znázorňuje co respondenty ovlivnilo při 

výběru betonových skořepinových tvárnic. Celkově byli respondenti nejvíce ovlivněni 

doporučením od příbuzných, známých, kamarádů (32 %). Druhým nejvíce ovlivňujícím 

prvkem byl projektant (25 %). Poměrně málo zastoupená byla odpověď „reklama“ 13 %, 

„obchodní zástupci firmy Be–Tong“ 14 % a odpověď, že zákazník se rozhodl sám od sebe 

ke koupi betonových skořepinových tvárnic 11%. Poslední možností byla odpověď „jiná“ 

(5 %), která pod sebou skrývá vysvětlení, že respondenta přesvědčila návštěva stavebního 

veletrhu, kde firma Be-Tong spol.s.r.o. vystavovala. 

Při porovnání jednotlivých odpovědí podle identifikačních otázek můžeme říci, že 

stavební firmy nejvíce ovlivňuje doporučení od příbuzných, známých a kamarádů (35 %) 

o pouhé 3 procenta méně dostala odpověď „projektant“ (32 %). Podstatně méně procenty 

jsou zastoupeny zbylé tři odpovědi. Obchodní zástupci firmy Be-Tong spol. s.r.o. 

ovlivňují stavební firmy 12 % a reklama pouze 9 %. Zbylých 12 % vyjadřuje odpověď, že 

zákazníka nikdo neovlivnil při nákupu, rozhodl se sám od sebe. Odpověď „jiná“ nebyla u 

této skupiny zákazníků označena ani jednou. 

U stavebnin je to více vyrovnanější. Stavebniny nejvíce ovlivňují doporučení od 

příbuzných, známých a kamarádů (29 %) a na rozdíl od stavebních firem i obchodní 

zástupci firmy Be-Tong spol. s.r.o. (29 %). Reklama stavebniny ovlivňuje z 21 %. 

Odpověď projektant je ve srovnání se stavebními firmami označen podstatně méně. 

Stavebniny jsou ovlivňovány pouze 14 % projektantem.  Podle mého názoru je to z toho 

důvodu, že stavebniny nedocházejí do styku s projektanty tak často jako stavební firmy. 

Zbylých 7 % reprezentuje odpověď „jiné“ . 
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U zákazníků zastupujících projektanty a soukromé osoby jsou odpovědi velmi 

vyrovnané. 75 % odpovědí se rozdělilo rovnoměrně mezi tři možnosti. První odpovědí je, 

že se zákazník rozhodl sám od sebe k nákupu betonových skořepinových tvárnic (25 %), 

druhou možností odpovědi je, že zákazníka ovlivnilo doporučení od kamarádů, 

příbuzných, známých (25 %). Třetí možností je, že zákazníka ovlivnilo něco jiného než 

dané příklady odpovědí (25 %). Zbylé procenta si rozdělily rovnoměrně odpovědi 

reklama (12,5 %) a projektant (12,5 %). U této kategorie zákazníků nebyla označena 

možnost, že zákazníka ovlivnili obchodní zástupci firmy Be-Tong spol. s.r.o. Podle mého 

názoru nebyla tato odpověď označena ani jednou z toho důvodu, protože obchodní 

zástupci firmy Be-Tong spol. s.r.o. zaměřují více na nabídky  betonových skořepinových 

tvárnic na firmy, ať už jsou to stavební firmy nebo ještě více na stavebniny. Menší 

pozornost věnují jednotlivcům jako jsou projektanti nebo soukromé osoby.  

Obr. 5.2: Vliv při výběru betonových skořepinových tvárnic 
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5.3.  Používané typy betonových skořepinových tvárnic 

V obr. 5.3 jsou znázorněny výsledky otázky, která se týkala zjišťování, jaký typ 

tvárnic je zákazníky nejvíce využíván. Zákazníci v této otázce mohli označit více než 

jednu odpověď. 

Mezi nejvíce používané typy tvárnic patří tvárnice Betong 10 (57 %) a Betong 15 

(54 %). Třetím nejvíce používaným typem tvárnic jsou tvárnice Betong 20 (41 %). Mezi 

méně používané typy tvárnic patří tvárnice Betong 25 (14 %), Stropní vložky (9 %) a 

Betong 40 (7 %). Stropní vložky jsou méně používány nejspíše z toho důvodu, jelikož 
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firma Be–Tong spol. s.r.o. nevyrábí stropní nosníky pro tyto stropní vložky, tudíž nemůže 

dodávat stropy jako komplet a zákazníci si raději najdou jinou firmu, která stropy dodá 

jako komplet. 

Obr. 5.3: Používané typy tvárnic 
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5.4.  Účel použití betonových skořepinových tvárnic  

Z obr. 5.4 lze vyčíst, že nejvíce se betonové skořepinové tvárnice používají na 

stavbu domů  (46 %) a na stavbu garáží (41 %). Podle mého názoru je to z toho důvodu, 

že betonové skořepinové tvárnice jsou kvalitní stavební materiál za dobrou cenu. Garáže 

postavené z tvárnic Betong nepotřebují již další zateplení a domy postavené z těchto 

tvárnic zaizolované zevnitř pomocí tzv. termopanelu dosáhnou tepelného odporu 

odpovídajícímu nízkoenergetickým domům.  

Betonové skořepinové tvárnice Betong se dále velmi často používají ke stavbě 

plotů (36 %). Pro stavbu plotů jsou výhodné zejména proto, že tvárnice mají přesné 

rozměry a odpad je tedy poměrně malý. Dalším důvodem je, že tvárnice se vyrábí i 

v barevném provedení, takže zákazník si může vybrat jaké barvy by chtěl plot mít. 

Podle mého názoru odpovědi dílna (18 %) a sklady, haly (14 %) byly označovány 

velmi málo. Myslím si, že tyto tvárnice jsou zejména vhodné pro takové objekty jako jsou 

výrobní haly, sklady, garáže nebo dílny, neboť těmto objektům stačí samotná izolace 

tvárnic a nemusí se  již používat další izolace. 
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 Pod odpovědí „ostatní“ , která byla zastoupena 14 % se nejčastěji vyskytovaly 

možnosti, že zákazníci používali tvárnice pro stavbu základů domů (objektů) nebo pro 

stavbu bazénů. 

Obr. 5.4: Využití tvárnic 
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5.5.  Spokojenost s betonovými skořepinovými tvárnicemi 

Hlavním cílem této práce je zjistit spokojenost zákazníků s betonovými 

skořepinovými tvárnicemi společnosti Be-Tong spol. s.r.o. Na otázku, zda jsou 

respondenti s betonovými skořepinovými tvárnicemi spokojeni odpovědělo 80 % 

dotázaných, že je spokojeno, 20 % odpovědělo, že není ani spokojeno ani nespokojeno. 

Žádný z dotázaných neodpověděl, že by byl s tvárnicemi Betong nespokojen. To, že je 

většina dotázaných s tvárnicemi spokojena, je podle mého názoru zapříčiněno rozsahem 

vyráběných tvárnic, snadnou použitelností při výstavbě a také díky nízké ceně.   

V obr. 5.5. jsou uvedeny jednotlivé výsledky spokojenosti roztříděné podle 

jednotlivých skupin zákazníků. Výsledky jsou velmi vyrovnané, ale nejvíce spokojeny 

jsou stavebniny 86 %, dále stavební firmy 79 % a soukromé osoby 75 %.  

Jelikož v otázce na spokojenost s betonovými skořepinovými tvárnicemi nikdo 

neodpověděl, že je nespokojen, tak nelze vyhodnotit otázku následující, která se týká 

uvedení konkrétních důvodů nespokojenosti respondentů s tvárnicemi. 
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Obr. 5.5: Spokojenost s tvárnicemi 
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Se spokojeností může souviset i možnost dalšího nákupu betonových 

skořepinových tvárnic. 91 % dotázaných odpovědělo, že o dalším nákupu betonových 

skořepinových tvárnic uvažuje, zbylých 9 % o nákupu neuvažuje (příloha 8).  Pokud 

respondent odpověděl, že o dalším nákupu betonových skořepinových tvárnic neuvažuje, 

měl v následující otázce uvést důvody, proč neuvažuje o dalším nákupu. Respondenti 

měli na výběr z pěti předem daných možností a pokud jim ani jedna možnost 

nevyhovovala mohli označit šestou variantu, kde uvedli svůj vlastní důvod. Všichni 

respondenti, kteří již neuvažují o dalším nákupu tvárnic Betong označili šestou možnost 

„jiné“, kde uvedli své vlastní důvody, proč nechtějí kupovat tvárnice Betong. Tyto 

důvody byly buď vysoké náklady na dopravu nebo už betonové skořepinové tvárnice 

nebudou potřebovat. 

5.6. Doporučení betonových skořepinových tvárnic ostatním lidem 

Pokud jsou lidé s daným výrobkem nebo službou spokojeni doporučí výrobek 

svým známým, kamarádům, kolegům, atd. 

Na otázku, zda by respondenti doporučili dále betonové skořepinové tvárnice 

odpovědělo 66 % respondentů, že by určitě tvárnice Betong doporučilo ostatním lidem, 

30 % dotázaných odpovědělo, že by doporučilo tyto tvárnice, pouhé 4 % dotázaných neví, 

zda by tvárnice doporučili. To, že někteří zákazníci by uvažovali o tom, zda mají nebo 

nemají doporučit betonové skořepinové tvárnice jiným není překvapující. Jeden 

respondent uvedl v dotazníku, že neví, jestli by tvárnice doporučil ostatním lidem. 

Zdůvodnil to tím, že by záleželo na tom, o koho by se jednalo. Pokud by šlo o 

konkurenční firmu, tak by zřejmě tvárnice nedoporučil, z toho důvodu, že nechce 
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napomáhat konkurenci tím, že jí poradí kvalitní a relativně levný stavební materiál. Také 

ale uvedl, že pokud by se jednalo o kamaráda, známého nebo osobu, které chce pomoci, 

tak by tvárnice určitě doporučil. 

V této otázce se ani jednou nevyskytly odpovědi, že by zákazník spíše nedoporučil 

nebo určitě nedoporučil betonové skořepinové tvárnice. Grafické znázornění této otázky 

je uvedeno v příloze 9. 

Otázku jsem vyhodnotila také podle jednotlivých skupin zákazníků. 68 % 

zákazníků zastupující stavební firmy by určitě doporučilo betonové skořepinové tvárnice, 

29 % dotázaných by tvárnice doporučilo a 3 % zákazníků neví, zda by tyto tvárnice 

doporučili. Negativní odpovědi, spíše ne a určitě ne, se nevyskytly ani jednou. 

Při hodnocení zákazníků zastupující stavebniny se vyskytly pouze dvě odpovědi, 

obě dvě byly kladné. 57 % dotázaných by určitě tvárnice doporučilo a 43 % dotázaných 

označilo dopověď „ ano“ – doporučili.  

Třetí skupinou zákazníků jsou projektanti a soukromé osoby. U této skupiny by  

75 % respondentů určitě doporučilo tvárnice, 12,5 % by doporučilo a 12,5 % neví, zda by 

tvárnice doporučili. 

V obr. 5.6 je vidět, že všechny skupiny zákazníků by betonové skořepinové 

tvárnice doporučilo dále, ale jak lze také vidět stavebniny měly nejnižší počet hlasů  u 

odpovědi určitě ano. Podle mého názoru je to zapříčiněno tím, že stavebniny nenabízejí 

pouze jeden druh zboží a tudíž budou více nabízet a doporučovat zboží, které je pro mě 

více výdělečné.      

Obr. 5.6: Doporučení betonových skořepinových tvárnic ostatním lidem 

68%

57%

75%

29%

43%

12,50%

3%

12,50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stabevní firmy

Stavebniny

Projektant,
soukromé osoby

určitě ano

ano

nevím

spíše ne

určitě ne

 



 26 
 

5.7.  Projekční schopnosti betonových skořepinových tvárnic 

Každý stavař, který se rozhodl postavit dům, garáž nebo bazén se rozhoduje, 

z jakého materiálu to bude stavět. Zjišťuje, jaké bude potřebovat rozměry a tvary 

stavebního materiálu, zda se z vybraného materiálu dá daný objekt postavit. Z obrázku 

uvedeného v příloze 10 lze vyčíst, že pro 43 % dotázaných jsou projekční schopnosti 

betonových skořepinových tvárnic velmi dobré a pro 50 % respondentů dobré. To lze 

vysvětlit i tím, že modul tvárnic umožňuje využití pro jakékoliv rozměry objektů. 

Betonové skořepinové tvárnice lze s výhodou použít pro technické objekty, kde není 

potřeba jejich zateplení, dále se dá použít pro zakládání objektů, pro oplocení a pro 

opěrné zídky. V poslední době se z tvárnic začali stavět i bazény. Při využití pro stavbu 

rodinného domu se navíc použije izolace zevnitř domu tzv. izolační sendvičový komplex 

(Termopanel), který dům dostatečně zateplí. 7 % dotázaných ohodnotilo projekční 

schopnosti betonových skořepinových tvárnic jako vyhovující. Ani v této otázce se 

neobjevila žádná negativní odpověď. Ani jeden respondent neoznačil možnost 

nevyhovující. 

V obr. 5.7 jsou znázorněny projekční schopnosti betonových skořepinových 

tvárnic podle toho, jak je hodnotili jednotlivé skupiny zákazníků. Všechny tři skupiny 

zákazníků využili pouze tři možnosti odpovědí z celkových čtyř. Ani jednou se 

nevyskytla odpověď nevyhovující. Všechny tři skupiny hodnotí projekční schopnosti 

tvárnic Betong z  50 % jako dobré. Odpověď „velmi dobré“ označilo ve všech skupinách 

více než 35 % respondentů (stavebniny 36 %, projektant, soukromá osoba 38 %, stavební 

firmy 47 %). Poměrně málo zastoupená odpověď byla možnost „vyhovující“. Projekční 

schopnosti tvárnic jsou pro 3 % stavebních firem, pro 12 % projektantů, soukromých osob 

a pro 14 % stavebnin vyhovující.  

Obr. 5.7: Projekční schopnosti tvárnic hodnocené dle jednotlivých skupin zákazníků 
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5.8.  Důležitost vybraných charakteristik tvárnic při koupi  

Pátou otázkou v dotazníku byla otázka, kde respondenti hodnotili vybrané 

charakteristiky betonových skořepinových tvárnic, kterými byly pracnost při stavbě, nízká 

hmotnost tvárnic, přesné rozměry tvárnic, tepelná izolace, zvuková izolace, úspory 

energie, cena.  

Výsledky této otázky jsou uvedeny ve dvou obrázcích (obr. 5.8, obr. 5.9), kde jsou 

znázorněny vždy průměrné hodnoty známek jednotlivých charakteristik. V obr. 5.8 jsou 

znázorněny výsledky charakteristik pracnost při stavbě, nízká hmotnost tvárnic, přesné 

rozměry tvárnic a cena. V obr. 5.9 jsou vyhodnocené možnosti odpovědí tepelná izolace, 

zvuková izolace a úspory energie. Otázku jsem rozdělila na dva obrázky z toho důvodu, 

že při vyhodnocovaní odpovědí uvedených v obr. 5.8 nebyly žádné problémy, narozdíl od 

vyhodnocování odpovědí uvedených v obr. 5.9, kde již zmíněné charakteristiky nebyli 

některými respondenty dobře pochopeny. 5 respondentů do dotazníku napsalo, že nechtějí 

hodnotit uvedené charakteristiky, neboť nevědí, zda se jedná o charakteristiky samotných 

betonových skořepinových tvárnic nebo betonových skořepinových tvárnic společně 

s izolací. Tudíž i výsledky těchto charakteristik mohou být zkreslené, neboť jeden 

respondent uvedl známku např. tepelné izolace 1 (velmi důležité) a jiný respondent uvedl 

známku 5 (nedůležité). 

Jak lze z obr. 5.8 vyčíst nejlepší známku zde dosáhla odpověď cena, která byla 

ohodnocena průměrnou známkou 1,48. Cena je tedy pro zákazníky nejdůležitější 

charakteristikou při koupi tvárnic. Druhou nejlepší známku dostala možnost přesné 

rozměry (1,64), následovala možnost pracnost při stavbě ohodnocená známkou 1,73. 

Čtvrtou charakteristikou, a také nejméně důležitou charakteristikou pro zákazníky při 

koupi, je nízká hmotnost s průměrnou známkou 2,64.  

Z obr. 5.8 tedy vyplývá, že všechny možnosti odpovědí jsou pro zákazníky při 

koupi více, či o něco méně důležité. To, že nízká hmotnost dostala horší průměrnou 

známku než ostatní charakteristiky by podle mého názoru předvídatelné, jelikož díky 

nízké ceně materiálu a rychlé výstavbě se dům postaví levněji. Konečnému spotřebiteli je 

potom jedno, jestli bydlí v domě postaveném z lehčího nebo těžšího stavebního materiálu.    
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Obr. 5.8: Charakteristiky tvárnic d ůležité při koupi I 
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Následující obrázek (obr. 5.9) je velmi vyrovnaný. Všechny průměrné známky se 

pohybují okolo hodnoty tři. Jak již bylo zmíněno, je to způsobeno tím, že někteří 

respondenti hodnotili vybranou charakteristiku známkou 5 a jiní známkou 1, podle toho, 

jak si otázku vyložili. Nejméně důležitou charakteristikou tvárnic při jejich koupi je 

zvuková izolace ohodnocená průměrnou známkou 3,16, druhou nejméně důležitou 

charakteristikou tvárnic při jejich koupi je teplená izolace (3,06). Možnost úspory energie 

dostala průměrnou známku 2,59. 

Obr. 5.9: Charakteristiky tvárnic d ůležité při koupi II 
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5.9.  Hodnocení charakteristik betonových skořepinových tvárnic 

V obr. 5.8 a 5.9 bylo znázorněno hodnocení důležitosti charakteristik při koupi 

betonových skořepinových tvárnic. Nyní se budu zabývat hodnocením vybraných 

charakteristik těchto tvárnic. Mezi tyto charakteristiky patří tepelná izolace, zvuková 
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izolace, cena, dlouhá životnost tvárnic, pracnost při stavbě s tvárnicemi, nízká hmotnost 

tvárnic a přesné rozměry tvárnic. Respondenti tyto charakteristiky hodnotili na škále 1 až 

5, kde 1 znamená spokojen a 5 nespokojen. I v této otázce došlo k tomu, že někteří 

respondenti nehodnotili charakteristiky tepelná izolace a zvuková izolace, z důvodu, který 

byl již zmíněn. Respondenti nevěděli, zda se hodnotí tepelná a zvuková izolace 

samotných tvárnic nebo tvárnic společně s izolačním komplexem. Proto i tato otázka byla 

znázorněna ve dvou obrázcích, v obr. 5.10  jsou vyhodnoceny charakteristiky, u nichž při 

hodnocení nebyly žádné problémy a v obr. 5.11 jsou zbylé dvě charakteristiky, tepelná a 

zvuková izolace. 

Z obr. 5.10 lze vyčíst, s jakými charakteristikami jsou jednotlivé skupiny 

zákazníků nejvíce spokojeni. Celkově jsou zákazníci nejvíce spokojeni s dlouhou 

životností betonových skořepinových tvárnic, dále s přesnými rozměry těchto tvárnic, 

s cenou tvárnic, pracností při výstavbě. Nejméně jsou respondenti spokojeni s nízkou 

hmotností tvárnic. 

S přesnými rozměry jsou nejvíce spokojeni zákazníci zastupující stavebniny, 

ohodnotili tuto vlastnost průměrnou známkou 1,28. Dále následovali stavební firmy (1,52) 

a projektanti, soukromé osoby (1,75). Podle mého názoru je tato charakteristika velmi 

dobře hodnocena. 

Průměrné známky charakteristiky „nízká hmotnost tvárnic“ se pohybovali okolo 

průměrné hodnoty 2. Nejvíce jsou spokojeni s touto vlastností  stavební firmy (2), dále 

zákazníci zastupující projektanty a soukromé osoby,  kteří udělili průměrnou známku 2,37 

a stavebniny s hodnocením 2,43.  

Pracnost při stavbě byla nejlépe hodnocena projektanty, soukromou osobou (1,63) 

a stavebními firmami (1,82). O něco méně spokojeni s touto charakteristikou jsou 

stavebniny (2,07).  

Podle mého názoru předešlé dvě charakteristiky mohou nejlépe ohodnotit stavební 

firmy, jelikož jako jediné s těmito tvárnicemi skutečně pracují. Skupina zákazníků 

zastupující stavební také jako jediní ohodnotili tyto dvě charakteristiky poměrně stejnýma 

průměrnýma známkami. 

Dlouhá životnost je nejlépe hodnocenou vlastností betonových skořepinových 

tvárnic. Projektanti, soukromé osoby ji hodnotí průměrnou známkou 1,13, stavební firmy 

známkou 1,29 a stavebniny známkou 1,78. 
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Poslední charakteristikou je cena, průměrné známky této charakteristiky se 

pohybovaly okolo hodnoty 2. Nejlépe cenu hodnotili stavební firmy (1,65), jelikož se 

z tvárnic dá postavit rodinný dům poměrně levně a to lidé, kteří si nechávají postavit dům 

určitě chtějí. Dále cenu hodnotili projektanti známkou 1,75 a stavebniny známkou 2,07. I 

přesto, že se cena betonových skořepinových tvárnic přibližovala spíše známce 2 než 

známce jedna, si myslím, že zákazníci jsou s cenou spokojeni. 

Obr.  5.10: Hodnocení charakteristik tvárnic I  

1,65

1,29

1,82

2

1,52

2,07

1,78

2,07

2,43

1,28

1,75

1,13

1,63

2,37

1,75

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Cena

Dlouhá životnost

Pracnost p ři stavb ě

Nízká hmotnost

Přesné rozm ěry

Stavební firmy Stavebniny Projektat, soukromá osoba
 

 

V obr. 5.11 jsou vyhodnoceny zbylé dvě charakteristiky, teplená a zvuková izolace. 

Čtyři zákazníci zastupující stavební firmy a jeden zákazník zastupující stavebniny 

nehodnotili tyto dvě vlastnosti. Jak jde vidět průměrné hodnoty se pohybují spíše kolem 

hodnoty tři a ne jako u předešlého obrázku, kde se hodnoty pohybovaly okolo hodnoty 

jedna a dva. Je to z toho důvodu, že někteří respondenti ohodnotili tyto vlastnosti 

známkou 1, čím řekli, že jsou spokojeni a jiní je ohodnotili známkou 5, čím naopak řekli, 

že spokojeni nejsou. 

Nejlépe tyto vlastnosti hodnotili projektanti, soukromé osoby. Tepelnou izolaci 

ohodnotili průměrnou známkou 2,75 a zvukovou izolaci průměrnou známkou 2,63. 

Stavební firmy a stavebniny hodnotili tepelnou izolaci stejně průměrnou známkou 3,46. 

Zvukovou izolaci hodnotili lépe stavební firmy (3,1) než stavebniny (3,85).  
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Obr. 5.11: Hodnocení charakteristik tvárnic II 
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5.10.  Ekonomické hledisko betonových skořepinových tvárnic 

V obr. 5.12 jsou znázorněny jednotlivé charakteristiky tvárnic z ekonomického 

hlediska podle toho, jak je zákazníci preferují. V této otázce respondenti mohli označit 

maximálně tři odpovědi. Někteří respondenti označili pouze jednu odpověď, jiní označili 

všechny tři. Celkem bylo odpovědí 126.  

Nejvíce jsou zákazníci spokojeni s malou pracností a velkou rychlostí při 

výstavbě. Tuto vlastnost označilo 55 % respondentů. O 9 % méně dostala charakteristika 

nízká cena materiálu (46 %). Tyto dvě ekonomické hlediska jsou podle mého názoru 

velmi vyrovnané zejména proto, že zákazník chce mít dům postavený co nejlevněji. A to 

bude mít tehdy pokud bude mít levný materiál, který je kvalitní a ze kterého půjde dům 

rychle a snadno postavit. 

Dalšími ekonomickými charakteristikami hodnocenými nad 30 % jsou 

charakteristiky malá tloušťka zdiva bez izolace i s izolací (38 %), dále zateplení a úprava 

vnitřních stěn v jediné operaci, jednoduchá vnější omítka (34 %), 30 % dosáhla 

charakteristika „vysoké energetické úspory při vytápění. Nejméně preferovanou 

charakteristikou je malý odpad (21 %) 

 

 



 32 
 

Obr. 5.12: Ekonomické hledisko tvárnic 
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5.11. Hodnocení společnosti Be–Tong spol. s.r.o. 

Při prodeji výrobků hraje důležitou roli i samotná firma prodávající výrobky. 

Zákazníci se k ní budou vracet, pokud s ní byli spokojeni. V obr. 5.13 je jasně vidět, že 

zákazníci jsou se společností Be–Tong spol. s.r.o. spokojeni, jelikož ani jedna průměrná 

známka nepřesáhla hodnotu 2. V otázce hodnotili respondenti ochotu a vstřícnost 

zaměstnanců firmy, profesionalitu, řešení požadavků, reklamací a spojení telefonické, 

mobilní, fax, e-mail. Nejvíce jsou přitom respondenti spokojeni s charakteristikou týkající 

se spojení tel., mobilního, e–mailem, dále s ochotou a vstřícností zaměstnanců, 

profesionalitou a s řešením požadavků a reklamací.  

Jak lze z obr. 5.13 vidět, výsledky jsou rozděleny i podle jednotlivých skupin 

zákazníků. Kromě vlastnosti, která se týká řešení požadavků a reklamací se v grafu 

nenachází žádná velká výjimka, ale ani tato výjimka není tak velká, jelikož tuto vlastnost 

nejhůře hodnotí projektanti a to průměrnou známkou 1,85, stavební firmy hodnotí 

známkou 1,36. Nejlépe řešení požadavků a reklamací hodnotí stavebniny (1,25). Dále se 

v této otázce také vyskytli připomínky respondentů, že nemohou ohodnotit firmu z tohoto 

hlediska, jelikož se ještě nesetkali s žádnými připomínkami ani reklamacemi. U zákazníků 

zastupujících stavební firmy a projektanty se tato odpověď vyskytla jednou, u stavebnin 

dvakrát. 
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Ostatní charakteristiky jsou velmi vyrovnané. Ochota a vstřícnost zaměstnanců 

jsou stavebními firmami a stavebninami hodnoceny průměrnou známkou 1,35, 

projektanty známkou 1,37. Profesionalita firmy, pod kterou si představíme připravenost 

firmy, znalost a prezentace je nejlépe hodnocena stavebninami (1,35), dále projektanty 

(1,37) a nakonec stavebními firmami (1,41). 

Poslední hodnocenu charakteristikou je hodnocení spojení se společností Be-Tong 

spol. s.r.o. Tato vlastnost firmy je nejlépe hodnocena ze všech vlastností. Stavební firmy 

ji hodnotí průměrnou známkou 1,17, stavebniny 1,22 a projektanti průměrnou známkou 

1,37. 

O tom, že společnost Be–Tong spol. s.r.o. je spolehlivou firmou svědčí i dopis, 

který dostala po dostavění sportovní haly Sazka v Praze Vysočanech. viz. Příloha 5. 

 

Obr. 5.13: Hodnocení společnosti Be–Tong spol. s.r.o 
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Pokud je zákazník spokojen s výrobkem i dodavatelem, nemá potřebu měnit 

dodavatele. V našem případě z 56 dotazovaných uvažuje pouze 9% (5 zákazníků) o 

změně dodavatele. U  jednoho zákazníka je důvodem vysoká cena betonových 

skořepinových tvárnic, u zbylých čtyřech zákazníků jsou důvodem změny dodavatele 

vysoké náklady spojené s dopravou betonových skořepinových tvárnic. 
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5.12. Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza číslo 1: Minimálně 60 % zákazníků uvažuje o další koupi betonových 

skořepinových tvárnic. 

V případě první hypotézy se mi můj předpoklad potvrdil, jelikož 91 % dotázaných 

uvažuje o dalším nákupu. (grafické znázornění v příloze 8) 

Hypotéza číslo 2: Alespoň 70 % zákazníků je spokojeno se skořepinovými 

tvárnicemi.  

I předpoklad druhé hypotézy se mi potvrdil, jelikož z obr. v příloze 7 vyplývá, že 

80 % dotázaných je se skořepinovými tvárnicemi spokojeno. Kdybychom se zaměřili 

pouze na jednotlivé skupiny dotazovaných, tak stavebniny jsou spokojeny z 86 %, 

stavební firmy ze 79 % a soukromé osoby ze 75 % jak lze vyčíst z obr. 5.4. 

Hypotéza číslo 3: Alespoň 70 % zákazníků by betonové skořepinové tvárnice 

doporučilo ostatním lidem. 

 I hypotéza číslo 3 se mi opět potvrdila. Z obrázku, který je v příloze 9, se ukazuje, 

že  96 % respondentů ( 66 % určitě ano, 30 % ano) by betonové skořepinové tvárnice 

doporučili jiným lidem. 

Hypotéza číslo 4: Minimálně 70 % zákazníků usoudilo, že cena betonových 

skořepinových tvárnic je vyhovující. 

 I poslední hypotéza se mi potvrdila. V příloze 12 je vidět, že celkem 78 % (46 % 

dotázaných hodnotilo známkou 1, 32 % dotázaných hodnotilo známkou 2) dotázaných je 

s cenou betonových skořepinových tvárnic spokojeno. 
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6. Návrhy a doporučení na zvýšení spokojenosti zákazníků 

Tato kapitola je věnována návrhům a doporučením v oblasti zvýšení spokojenosti 

zákazníků s betonovými skořepinovými tvárnicemi. Hlavním cílem této bakalářské práce 

bylo zjistit, zda jsou zákazníci firmy Be–Tong spol. s.r.o. s tvárnicemi spokojeni či 

nikoliv. Na základě vyhodnocených dotazníků se pokusím navrhnout společnosti Be–

Tong spol. s.r.o. jistá doporučení a opatření, která by mohly vést k vyšší spokojenosti 

jejich zákazníků. 

6.1. Rozšíření nabídky působnosti 

Ze zpracovaných výsledků jsem zjistila, že většina zákazníků společnosti                  

Be –Tong spol. s.r.o. má sídlo v Jihomoravském kraji, z vetší části v okresu Hodonín. To 

je pochopitelné nejen z toho, že samotná firma Be–Tong spol. s.r.o. má sídlo v Hodoníně, 

ale i z toho důvodu, že náklady na dopravu pro zákazníky ze vzdálenějších krajů jsou 

příliš vysoké. Jelikož ale město Hodonín leží na hranicích se Slovenskou republikou a 

hranice s Rakouskem nejsou daleko, mohla by se firma Be–Tong. spol. s.r.o. více zaměřit 

i na zahraniční trh. Co se týče Slovenské republiky, tak by bylo výhodou, že atestace 

uznané u nás (v ČR) jsou uznatelné i na Slovensku, takže by se nemusely vynakládat nové 

peněžní prostředky na již provedené atestace.  To stejné nelze ale říci o Rakousku, tam by 

se musely atestace dělat znovu, protože rakouské úřady atestace vypracované v ČR 

neuznávají, tím by se mohl export do Rakouska prodražit. Doporučila bych firmě, aby se 

zúčastnila stavebních veletrhů např. Dom Expo 2009, 30. mezinárodní veletrh 

CONECO/RacioEnergia/ClimaTherm 2009, pořádaných na Slovensku nebo velkých 

veletrhů v Rakousku jako jsou např. veletrhy BAUEN & ENERGIE MESSE nebo 

Bauen+Wohnen Salzburg. 

6.2.  Ovlivnění zákazníků při koupi 

Každý jedinec je jiný, tudíž je samozřejmé, že každého ovlivní něco jiného. Někdo 

dá více na doporučení od kamarádů a rodiny, jiného zláká reklama. Z mého výzkumu 

vyplynulo, že poměrně málo lidí ovlivnila při nákupu tvárnic reklama. Podle mého názoru 

je to tím, že společnost má velmi malou, spíše žádnou propagaci nejen v mediích nebo 

v novinách. I sami zástupci společnosti Be-tong spol. s.r.o jsou si toho vědomi, ale 
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prozatím s tím nic neudělali. Proto bych doporučila společnosti Be–Tong spol. s.r.o., aby 

se na reklamu více zaměřila. 

Velmi vhodnou propagaci bych viděla v rádiu. V Hodoníně má sídlo rádio Jih, 

které je nejen u místních posluchačů  velmi oblíbené. Bylo by vhodné vytvořit si i 

televizní reklamní šoty a pro začátek by stačilo je umístit jen na regionální kanál 

(Slovácká televize). Také by firma Be–Tong spol. s.r.o. neměla zapomenout na propagaci 

v tisku v obecném regionálním tak celorepublikovém odborném. Doporučovala bych dát 

reklamu do místního měsíčníku nazývaného Hodonínské listy, který vychází bezplatně 

každý měsíc a každý občan Hodonína ho dostane do své schránky, dále do týdeníku 

Slovácko a v neposlední řadě bych navrhovala dát reklamu do časopisu Stavebnictví. 

Druhou poměrně málo označovanou odpovědí bylo, že zákazníky málo ovlivnili   

obchodní zástupci firmy Be–Tong spol. s.r.o. To může být zapříčiněno obchodním 

zástupcem samotným nebo materiálem, kterým obchodní zástupce se snaží zákazníka 

ovlivnit. Navrhovala bych zkvalitnění propagačních materiálů, tzn. vytvořit profesionální 

plnobarevné propagační materiály a technické podklady. S kvalitními propagačními 

materiály mohou obchodní zástupci firmy Be–Tong spol. s.r.o. navštěvovat jiné firmy 

nebo prosazovat se na stavebních veletrzích snadněji. 

Poměrně hodně zákazníků ke koupi přiměl projektant. Proto i jeden z mých návrhů 

je zaměřit se více na projektanty. Navrhnout jim spolupráci, že pokud oni navrhnou svým 

zákazníkům dům (stavbu) z betonových skořepinových tvárnic a zákazník to bude chtít a 

dům z tvárnic postaví, tak projektant z toho bude mít taky určité provize.  

Posledním návrhem, co se týče propagace je vytvoření profesionálního 

dynamického webu. Podle mého názoru současný web není tak reprezentativní, jak by 

měl být a dnešní doba si vyžaduje kvalitní webové stránky už jen z toho důvodu, že 

spoustu lidí, kteří potřebují získat informace o nějakém výrobku či službě se jako první 

obrátí na internet.  

Důležitými náležitostmi tohoto webu by měla být sekce, kde bude představena 

samotná firma, musí tam být uveden přesný název firmy, její sídlo s popisem (příp. 

mapkou), jak se k firmě potenciální zákazník dostane,velmi důležité jsou aktuální 

kontakty telefonické i e-mailové. Další důležitou sekcí, která by na webu měla být je 

podrobný popis výrobků, nejlépe s fotografiemi. Vhodné by bylo v této sekci uvést i 
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postup výstavby pomocí betonových skořepinových tvárnic. Samozřejmě by neměl 

chybět ceník.  

Třetí, podle mého názoru podstatnou náležitostí internetových stránek, je odkaz na 

dotazy a odpovědi, kde by zaměstnanci firmy odpovídali na otázky potenciálních 

zákazníků. 

6.3. Spokojenost s betonovými skořepinovými tvárnicemi  

S betonovými skořepinovými tvárnicemi jsou zákazníci spokojeni. V dotazníku se 

nevyskytla ani jedna odpověď, kde by respondent byl nespokojený s tvárnicemi. S tím, že 

jsou zákazníci spokojeni souvisí i to, že většina zákazníků uvažuje o dalším nákupu 

tvárnic. Vyskytli se ale i takoví respondenti, kteří již neuvažují o dalším nákupu. Jedním 

z důvodů byla cena za dopravu. Pokud je zákazník z větší dálky, tak je pravděpodobné, že 

nebude chtít dovážet tvárnice např. z druhé strany republiky. To, co by případně ušetřil na 

betonových skořepinových tvárnicích, tak by prodělal na dopravě. Raději si tedy koupí 

materiál u konkurence. Navrhovala bych firmě Be–Tong spol. s.r.o., aby zákazníkům, 

kteří jsou např. z Prahy a o betonové skořepinové tvárnice mají zájem, nabídla 

zvýhodněnou cenu. Tím, že by zákazník dostal zvýhodněnou cenu na materiálu mohl by 

více investovat do dopravy. Pro společnost Be–Tong spol. s.r.o. by byla výhoda v tom, že 

nejen neztratí zákazníka, ale rozmístění zákazníků se rozšíří. A pokud bude zákazník 

spokojený, je pravděpodobné, že betonové skořepinové tvárnice před ostatními lidmi 

bude chválit a tím udělá „neplacenou“ reklamu společnosti Be-Tong spol. s.r.o.  

Mým dalším návrhem je zřídit si centralizovaný sklad v jiném místě než je výroba 

tvárnic Betong. Sklad by měl být na „hluchém místě“, tudíž kde není konkurenční firma 

ani surovinové naleziště pro výrobu betonu. Do těchto skladů by se tvárnice mohly 

dopravovat po železnici, jelikož železniční doprava by vyšla levněji než silniční. 

V budoucnosti by se mohlo případně počítat i s lodní dopravou, protože poblíž Hodonína 

je Baťův kanál, který se v budoucnu bude opravovat tak, aby byl splavný i pro větší lodě. 

6.4. Rozšíření sortimentu 

Společnost Be–Tong spol. s.r.o. má podle mého názoru poměrně širokou nabídku 

svých výrobků. Z výzkumu ale vyplynulo, že mezi velmi málo prodávané typy tvárnic 

patří Stropní vložky. Po konzultaci s vedením společnosti jsem zjistila, že důvodem, proč 

se Stropní vložky málo prodávají je, že pro výstavbu celých stropů je zapotřebí navíc 
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stropních nosníků, které společnost Be–Tong spol. s.r.o. nevyrábí, proto si zákazníci musí 

hledat jiného dodavatele na tento materiál. Kdyby firma Be–Tong spol. s.r.o. začala 

vyrábět k stropním vložkám navíc stropní nosníky mohla by dodávat stropy jako komplet. 

Další výhodu pro firmu by bylo, že je schopna dodat materiál na postavení hrubé stavby 

celého domu. 

Dalším mým návrhem z hlediska rozšíření sortimentu  je zavedení tzv. bednících 

tvárnic tloušťky 20 cm a 30 cm. Tyto tvárnice jsou zejména výhodné pro zakládání 

objektů, kde slouží jako ztracené bednění. Některé firmy pro tyto účely používají bednící 

tvárnice o šířce 40 cm, ale ty nejsou úplně nejvhodnější, protože jsou široké a těžké. 
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7. Závěr 

V dnešní době se každá firma potýká s konkurencí. Zákazníci jsou proto velmi 

důležití a firmy by si jich měly vážit a snažit se, aby byli zákazníci co nejvíce spokojeni s 

jejich výrobky. Od tohoto se také odvíjel cíl mé bakalářské práce, kterým bylo zjistit 

spokojenost zákazníků společnosti Be–Tong spol. s.r.o., která vyrábí betonové 

skořepinové tvárnice. Tuto firmu jsem si vybrala nejen z důvodu, že je v místě mého 

bydliště, ale i proto, že jsem se dočetla, že výroba betonových skořepinových tvárnic je 

rychlejší, ekologičtější a recyklovatelná ve srovnání s pálenými cihlami, a v ČR se tyto 

tvárnice používají teprve od roku 2000. Proto jsem se chtěla dozvědět o této firmě a 

technologii více informací. Také mě zajímalo, co na tuto technologii říkají lidé a jak jsou 

s ní spokojeni. 

Potřebné informace jsem získávala od zákazníků společnosti Be–Tong spol. s.r.o. 

prostřednictvím dotazníků, ve kterých jsem zjišťovala, jak jsou zákazníci spokojeni 

s vybranými charakteristikami betonových skořepinových tvárnic samotných, které 

charakteristiky jsou pro ně důležité při koupi betonových skořepinových tvárnic, které 

charakteristiky je nejvíce uspokojují z ekonomického hlediska, a dále jsem zjišťovala, co 

nebo kdo je nejvíce ovlivňuje při koupi apod.  

Při zpracování této práce jsem také využívala interní informace a propagační 

materiály společnosti Be–Tong spol. s.r.o., které mi byly poskytnuty. Samozřejmě jsem 

samotnou firmu i její výrobnu navštívila, abych se více seznámila s výrobky, o kterých 

budu psát. 

Po vyhodnocení dotazníku si dovolím tvrdit, že zákazníci jsou s betonovými 

skořepinovými tvárnicemi společnosti Be-Tong spol. s.r.o. spokojeni. Ať už se jedná o 

jednotlivé charakteristiky tvárnic, projekční schopnosti tvárnic nebo samotný přístup 

k zákazníkům společnosti Be-Tong spol. s.r.o.  

Prostřednictvím mého výzkumu jsem si také potvrdila všechny stanovené 

hypotézy. Zákazníci jsou s betonovými skořepinovými tvárnicemi spokojeni celkově. 

Vyhovuje jim cena tvárnic a uvažují o jejich dalším nákupu. Z toho, že zákazníci jsou 

spokojeni s těmito tvárnice vyplývá i to, že by je doporučili dalším lidem. 
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Existují však i zákazníci, kteří nějaké připomínky měli. Některé z těchto 

připomínek, především ty, které se týkají výše dopravních nákladů, mě inspirovaly 

k určitým návrhům na zlepšení spokojenosti zákazníků. 

Veškeré zjištěné informace budou sloužit společnosti Be-Tong spol. s.r.o. 

Doufám, že je dokáže využít ve svůj prospěch a pokusí se realizovat alespoň některá 

opatření, která by vedla ke zvýšení celkové spokojenosti s betonovými skořepinovými 

tvárnicemi. Pro mne by bylo velmi příjemným zjištěním, kdyby společnost Be-Tong spol. 

s.r.o. moje návrhy využila a já bych tímto napomohla k zvýšení spokojenosti zákazníků 

s betonovými skořepinovými tvárnicemi, nebo i získání zákazníků nových. 
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