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Anotace práce 

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení spokojenosti zákazníků 

obchodní firmy LN servis s r.o. Obsahem práce je marketingový průzkum, který je 

zaměřen na zjištění spokojenosti zákazníků. Nástrojem marketingového průzkumu pro 

zjištění spokojenosti zákazníků je vlastní sestavený dotazník s otázkami zaměřenými na 

oblasti sortimentu a ceny, podmínek dodávek, komunikaci, reklamace a reference. 

Zpracování primárních i sekundárních údajů je provedeno v programu EXCEL. Primární 

data jsou vyhodnocena postupně podle jednotlivých otázek dotazníku. U kaţdé otázky je 

nejprve provedena sumarizace odpovědí všech respondentů, následuje vyhodnocení 

odpovědí na příslušnou otázku a zobrazení v grafu. V závěru práce je odpověď na 

stanovený cíl práce a celkové zhodnocení výsledků marketingového výzkumu. 

 

Klíčová slova: marketingový výzkum, spokojenost zákazníků, dotazník. 

 

Summary 

This thesis deals with the issues connected with evaluation of the customers´ satisfaction of 

the company LN servis Ltd. The subject matter is marketing research, which is focused on 

sounding out the customers´ satisfaction. The tool of this marketing research is my own 

questionnaire containing questions being aimed at the field of assortment and price, delivery 

terms, communication, complaints and reference. Primary and secondary data are processed 

in EXCEL programme. The primary data are evaluated gradually according to the 

individual questions in the questionnaire. With every question, summary of all respondents´ 

responses is carried out first; then evaluating the given question´s response follows and 

depicting in the graph. At the end of my thesis there is the answer to the assigned aim and 

all-inclusive evaluation of the marketing research results.  

 

Key Words: Marketing research, customers´ satisfaction, questionnaire. 
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Seznam pouţitých zkratek 

aj.    a jiné 

Al    hliník 

apod.    a podobně 

atd.    a tak dále 

C    Celsius 

cca    přibliţně 

CPL    folie, laminát 

GPS    GEIS, generál parcel Čechy, přepravní sluţba 

Kč    koruna česká 

km    kilometr 

mm    milimetr 

např.    například 

PPL    Professional Parcel Logistic, expresní přeprava zásilek 

PVC    polyvinylchlorid 

RAL    vzorník barevné stupnice 

tj.    to je 

tzn.    to znamená 

viz    odkaz na něco 

vyd.    vydání 
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1 Úvod 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolil analýzu spokojenosti zákazníků obchodní 

firmy LN servis s.r.o. Jmenovaná firma se zabývá především prodejem venkovních a 

vnitřních parapetů, kování a všeho ostatního pro výrobu a montáţ oken a dveří.  

Jiţ řadu let pracuji ve firmě, a proto mě k volbě tohoto tématu vedly dva důvody. 

Prvním z nich je moţnost rychlého získání informací, které lze pouţít při kontaktu 

s novým zákazníkem, a také firmě mohou pomoci obstát v boji s konkurencí. Druhým 

důvodem je poţadavek vedení společnosti na navýšení obratu, rozšíření nabídky naší firmy 

a zkvalitnění sluţeb.  

Cílem diplomové práce je zjistit, jak jsou spokojeni zákazníci společnosti LN servis 

s.r.o. s cenou, kvalitou a nabídkou sluţeb. Získat informace, které by vedly ke zkvalitnění a 

zlepšení sluţeb naší společnosti. Při vyhodnocení výzkumu je cílem odhalit nedostatky a 

navrhnout vhodná řešení směrující k zajištění spolupráce se stávajícími zákazníky a k 

případnému zavedení nových produktů, které mohou zvýšit obrat. 

Zvolil jsem výzkumnou metodu pomocí dotazníku. Všechny potřebné informace budu 

čerpat z databáze zaměstnavatele, které pouţiji se souhlasem majitelů firmy.  

Práce je rozdělena do pěti částí. První částí je úvod, ve kterém je uveden název a cíl 

diplomové práce. Ve druhé části je uvedena charakteristika společnosti LN servis s.r.o., 

kde je shrnuta historie firmy, vznik, organizační struktura a popis činnosti.  

Ve třetí části práce jsou popsány jednotlivé teoretické kroky při provádění 

marketingového výzkumu. Po teoretickém vymezení marketingového výzkumu následuje 

praktická část práce. V ní jsou zpracovány a vyhodnoceny výsledky provedeného 

marketingového výzkumu u zákazníků společnosti LN servis, s.r.o. Výzkum byl prováděn 

ve dnech 20.2. – 15.3. 2009 formou rozesílání písemných dotazníků elektronickou poštou. 

Otázky v dotazníku byly směrovány např. na zjištění spokojenosti s nabídkou parapetů, 

podmínkami dodání, komunikací a referencemi. Odpovědi jsou zpracovány do tabulek, 

zakresleny do grafů a za kaţdou výzkumnou otázkou následuje závěr. Z vyhodnocených 

dotazníků a formulovaných závěrů vyplynula opatření, která navrhuji vedení společnosti 

k úvaze či případné realizaci. Tato opatření jsou uvedena ve čtvrté kapitole diplomové 

práce. 

V závěrečné kapitole práce je uvedeno zhodnocení celé diplomové práce, kde jsou 

popsána jiţ všechna opatření, která byla přijata na základě výsledků výzkumu.  



Martin Krcho: Hodnocení spokojenosti zákazníků obchodní firmy LN servis, s.r.o. 

2009  2 

 

2 Charakteristika společnosti  

Zaloţení firmy LN servis s.r.o., dále jen LN servis, se datuje k 1. 2. 2005, historie je 

však delší. V roce 1993 zakládají dva společníci organizační sloţku s pobočkou v Čechách. 

Obchodní firma bude dodávat především venkovní a vnitřní parapety, kování a další 

komponenty pro výrobu a montáţ oken a dveří. Ve spolupráci s mateřskou firmou, se 

sídlem v Sasku, byli vyškoleni zaměstnanci na odborné úrovni a připraveni na komunikaci 

se zákazníkem. V té době není na trhu práce mnoho odborníků a stejně orientovaných 

firem. Proto bylo mnohem jednodušší se na trhu práce prosadit a obstát. V tomto období 

začal velký stavební rozmach a s ním přicházely i velké zakázky. Podařilo se nám některé 

získat a dostat se tak plně do povědomí našich odběratelů. Ve spolupráci s našimi 

dodavateli jsme dokázali uspokojit potřeby všech zákazníků kvalitou, cenou a především 

naším servisem. 

V roce 2005 byla zaloţena firma LN servis, která plně převzala činnost organizační 

sloţky, rozvoj firmy dále pokračoval. S rozvojem firmy přibýval počet zaměstnanců, 

osobních a dodávkových automobilů a rostly skladové prostory. Za celou dobu existence 

jsme pro naše zákazníky nařezali, zabalili a rozvezli více neţ 3 000 km parapetů včetně 

10 milionů kusů příslušenství [5]. 

 

 

Obrázek 1 Administrativní budova 

 
 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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2.1 Organizační struktura společnosti 

V současné době má firma 128 zákazníků, o které se stará kolektiv 18 zaměstnanců.  

Přípravu a rozvoz zakázek zajišťuje 6 skladníků a 2 řidiči pod vedením vedoucího skladu. 

Objednávky zákazníků zpracovává tým obchodního oddělení se svým vedoucím. Do něho 

patří referentka nákupu, ta má na starosti skladovou zásobu a komunikaci se všemi 

dodavateli. Dvě fakturantky, které zpracovávají všechny přijaté objednávky a tři obchodní 

zástupci, kteří ve svých přidělených regionech pečují o své stálé zákazníky. Při svých 

pravidelných cestách ještě hledají nové zákazníky a nové zakázky. Účetnictví a tok peněz 

hlídá účetní ve spolupráci s ředitelem společnosti, který současně řídí činnost všech 

ostatních zaměstnanců společnosti. S firmou dále spolupracuje externě firma E-consulting, 

jeden dopravce, montáţní firma a správce počítačové sítě. Organizační struktura firmy je 

uvedena v Příloze č.1. 

  

2.2 Činnost firmy 

Naše firma nabízí venkovní a vnitřní parapety včetně veškerého příslušenství nutného 

pro výrobu oken a dveří. Mezi naše zákazníky patří výrobci, obchodníci a montáţní firmy. 

Můţe u nás nakoupit i koncový zákazník. Sortiment společnosti je patrný v následující 

tabulce, číselník sortimentu je v Příloze č. 2. 

 

Tabulka 1 Rozloţení sortimentu 

Sortiment LN servis 

venkovní a vnitřní 

parapety včetně 

příslušenství 

 kliky, zámky, kování 
úhelníky a 

začišťovací lišty 

ostatní doplňkový 

sortiment 

71,24 % 18,44 % 4,15 % 6,17 % 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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2.2.1 Parapety 

Obrázek 2 Hliníkové a dřevotřískové parapety 

 

Nabízené parapety se dělí:  

 

Podle pouţití:   

- venkovní; 

- vnitřní. 

 

Podle materiálu:  

- hliníkové; 

- dřevotřískové; 

- plastové. 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování]      

 

1. Venkovní parapety 

Venkovní parapety jsou taţené hliníkové profily a profily ohýbané z hliníkového 

plechu a vyrábí se v různých šířkách a délkách. Rozměry jsou odstupňovány podle typové 

číselné řady a jsou omezeny výrobními moţnostmi. Všechny uvedené profily je moţné 

dodat i v jiných barevných odstínech přesně podle poţadavku zákazníka, např. červené 

(poţární stanice), zelené (lesnické učiliště), modré (supermarkety LIDL), šedé 

(administrativní budova České pojišťovny) atd. 

Kaţdý parapet musí být před montáţí osazen bočnicemi z plastu nebo hliníku. Bočnice 

se rozlišují podle materiálu a moţností pouţití, plastové koncovky jsou v barvě bílé, hnědé, 

šedé a jsou určené k univerzálnímu pouţití. Hliníkové bočnice jsou v barvě bílé, stříbrné, 

tmavého a středního bronzu a jsou rozděleny podle způsobu montáţe parapetů. Jejich 

konstrukce rozhodne o moţném způsobu pouţití. Jeden typ bočnic umoţňuje zapuštění do 

omítky a druhý typ umoţňuje pouze přiraţení k hotové omítce.  

Výhodou plastových bočnic je niţší cena a lepší variabilnost při montáţi.  



Martin Krcho: Hodnocení spokojenosti zákazníků obchodní firmy LN servis, s.r.o. 

2009  5 

 

Nevýhodou plastových bočnic je, barevná nejednotnost s barvami eloxů a ostatními 

barvami. Výjimku tvoří barva bílá, hnědá a šedá. Materiál, který se pouţívá na výrobu 

bočnic, je poměrně křehký. 

Výhodou hliníkových bočnic je vţdy stejná barva s vybranými venkovními parapety. 

Díky pouţitému materiálu jsou bočnice tuţší, pevnější a mají dlouhou ţivotnost.  

Nevýhodou hliníkových bočnic je nutnost velmi přesného měření venkovních parapetů 

na stavbě. To je většinou problém, vzhledem ke stavební připravenosti a velkým stavebním 

odchylkám. Proto je nutné provádět kontrolu rozměrů a hodnoty aktualizovat, neţ se 

parapety zadají do výroby. 

K venkovním parapetům nabízíme i další příslušenství: jsou to vnitřní a vnější úhlové a 

průběţné hliníkové spojky, hliníkové drţáky, těsnění, opravné spreje a montáţní materiál 

(šroubky, podloţky a čepičky).  

Podrobné informace o venkovních parapetech jsou uvedeny v Příloze č. 3 a č. 4. 

 

2. Vnitřní parapety mohou být plastové nebo dřevotřískové 

Na následujícím obrázku je ukázka řezu plastovým a dřevotřískovým parapetem. 

Obrázek 3 Řez plastového a dřevotřískového parapetu  

                                          

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Plastové komůrkové parapety jsou od belgického výrobce profilu značky 

Deceuninck. Plastové parapety jsou opatřené CPL folií v barvách bílá, šedý mramor, 

hliník, buk, třešeň, zlatý a rustikální dub. Na zakázku lze také vyrobit i parapety 

s renolitovou folií, která je shodná s barvou okna. Přehled standardních a speciálních barev 

je uveden v Příloze č. 5. Ke kaţdému parapetu nabízíme plastovou koncovku, která je 

oboustranná a barevně shodná s vybraným dekorem. 

Výhodou plastových parapetů je nízká cena, nízká hmotnost, rozměrová přesnost, 

vysoká odolnost proti oděru, barevná stálost, krycí ochranná folie. 
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Nevýhodou je křehkost, malá nabídka dekorů dřeva, náročnost při řezání úhlových 

spojů. 

Podrobné informace o plastových parapetech jsou uvedeny v Příloze č. 6. 

 

Dřevotřískové parapety od českého výrobce profilů značky TOPSET nabízíme ve 

standardních dekorech bílá, šedý mramor, casablanca, šedá uni, kraket, javor, buk, olše, 

světlý dub, třešeň, tmavý dub, mahagon a kaštan. Na přání lze zákazníkovi nabídnout i 

nestandardní dekory jako ořech, smrk, pinii, ţlutý mramor, červenou, modrou, ţlutou a 

zelenou barvu, viz Příloha č. 7. 

Ke kaţdé barvě nabízíme plastové koncovky ve shodném odstínu. Ve stejných barvách 

a délkách jsou vyráběny i plastové spojky pro průběţné a rohové spoje. Pokud si zákazník 

nepřeje plastové koncovky, tak se boky parapetů olepí zaţehlovací páskou ve stejném 

dekoru. Dále výrobce nabízí speciální kolekci parapetů s dekorem pravé dřevěné dýhy, 

označené Natur. Jsou potaţeny přírodní dýhou z šesti druhů dřevin (buk, dub, bambus, 

ovangol, americká třešeň a mahagon) a nalakovány. Nahrazují tak parapety z masivu. 

Druhá divize firmy pod názvem TOPSTEP nabízí schodové profily. Tento systém jsme 

zahrnuli do prodeje na podzim roku 2008. 

Výhodou dřevotřískových parapetů je široká nabídka dekorů, velká výrobní šířka, 

relativně nízká cena, stálobarevnost, tuhost a snadné řezání. 

Nevýhodou dřevotřískových parapetů je velká hmotnost (u větších šířek), vyšší 

náchylnost na poškození při manipulaci (parapety jsou bez ochranné folie), velká prašnost 

při řezání. 

2.2.2 Kování 

Pod pojmem kování si kaţdý můţe představit celou řadu výrobků a činností. Ve světě 

oken a dveří název kování určuje systém, který umoţňuje otevření, zavření a zabezpečení 

kaţdého okna a dveří. Dále je pod názvem kování ukryto veškeré příslušenství, jako jsou 

okenní a dveřní kliky, zámky, panty, dveřní zavírače a stavěče, cylindrické bezpečnostní 

vloţky, hliníkové prahy, dveřní vhozy a klepadla aj. 

Firma LN servis nabízí všechny tyto uvedené produkty od nejrůznějších výrobců, 

například Maco, Hoppe, Geze, atd. 
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2.2.3 Servis 

Některé typové výrobky drţí naše firma pro své zákazníky skladem v domluveném 

mnoţství. Vzhledem k bohaté nabídce ale není moţné mít vše skladem. Pro tyto případy 

máme spolehlivého partnera v Německu; firmu Ammon. Ta patří mezi naše přední 

dodavatele, odebíráme od ní cca 40 % sortimentu. Firma Ammon drţí dostatečně velkou 

skladovou zásobu, která vykrývá poţadavky trhu v Německu i u nás. Pokud si zákazník 

vybere a objedná nějakou specialitu, dokáţeme ji zajistit ve velmi krátkém čase tj. 7 – 21 

dní oproti konkurenci, jejíţ dodací lhůty se pohybují v rozmezí 4 aţ 6 týdnů. Dále náš 

servis zahrnuje přípravu, kompletaci zakázky, balení a dopravu na poţadované místo. 

Podle objednávky se nařeţou parapety na poţadované rozměry. Přidá se příslušenství, 

zakázka projde výstupní kontrolou a zabalí se. Poté, co je opatřena samolepícím štítkem 

(viz Příloha č. 8) je zakázka připravena k expedici (nakládce). Za asistence skladníků a 

kontroly vedoucího skladu si řidič nakládá zakázky podle naplánované trasy rozvozu. 

Pokud je vše v pořádku, zakázky opouští sklad a míří k zákazníkovi. Na kaţdý pracovní 

den v týdnu připadá určitá trasa, viz. následující tabulka. 

 

Tabulka 2 Rozvozové dny 

Přehled rozvozových dnů 

dny v týdnu směr a cíl jednotlivých cest 

pondělí Most, Litvínov, Bílina, Teplice, Ústí n/L, Děčín 

úterý Kralovice, Plasy, Rokycany, Plzeň, Domaţlice, Klatovy, Tachov 

středa Slaný, Praha, Kolín, Hradec Králové 

čtvrtek Litoměřice, Česká Lípa, Liberec, Jablonec n/N, Turnov 

pátek Ţatec, Chomutov, Klášterec n/O, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Firma disponuje dvěma nákladními auty, které se střídají i s řidiči na jednotlivých 

trasách. Pokud si zákazník přeje, je dopředu informován o termínu závozu den předem, 

nebo řidičem v okamţiku výjezdu. Má-li zákazník nastavenu platbu v hotovosti, je 

informován automaticky den předem, kolik si má připravit peněz za objednané zboţí. Vše 

probíhá vţdy dle domluvených dodacích podmínek, které má na starosti obchodní 

zástupce. Ten zajišťuje správné předání informací o dojednaných podmínkách obchodu u 

stálých i nových zákazníků. Vše předává vedoucímu obchodního oddělení.  



Martin Krcho: Hodnocení spokojenosti zákazníků obchodní firmy LN servis, s.r.o. 

2009  8 

 

2.2.4 Reklamace 

Nedílnou součástí náplně práce obchodního zástupce je mnohdy nepříjemné vyřizování 

reklamací. Během působení firmy na trhu se vyskytly následující druhy reklamací: 

- skrytá vada výrobku;  

- chybný rozměr; 

- chybná barva; 

- nesprávný počet kusů. 

Pokud nebudou činnost firmy řídit počítače, je tu vţdy lidský faktor, který umoţní 

vznik reklamace. Naše firma přistupuje k reklamacím velmi zodpovědně. Je to vţdy věc, 

kterou řeší obchodní zástupce a příslušný vedoucí úseku, pod které reklamace spadá. 

Zákazník je vţdy obratem informován o moţnostech nápravných řešení. Spokojenost 

zákazníka je na prvním místě. 
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3 Marketingový průzkum 

Marketing je povaţován za jednotnou koncepci obchodní a výrobní podnikatelské 

politiky, vycházející z výzkumu potřeb a poţadavků trhu, zaměřujících se na odhalování, 

vyvolávání a ovlivňování potřeb a na jejich přeměnu v poptávku po výrobcích a sluţbách 

podniku, s cílem dosahovat na trhu maximálně moţného ekonomického efektu. Marketing 

se dotýká výroby i odbytu a je vrcholnou sloţkou řízení [6]. 

 

3.1 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum spočívá v systematickém získávání, analyzování a 

vyhodnocování informací, které umoţňují poznat a řešit problémy firmy. Tyto informace 

jsou základem pro zpracování, realizaci a kontrolu marketingového plánování. 

Spolehlivost informací ovlivňuje spolehlivost při rozhodování a výběru vhodných strategií 

pro dosaţení zvoleného cíle [2].  

Není to tak dlouho, co u nás měli výrobci a prodejci snadný ţivot. Co nabídl výrobce, 

musel zákazník koupit, protoţe většinou neměl jinou moţnost. Převaţující nabídka nad 

poptávkou donutila výrobce a prodejce zjišťovat, co zákazník chce, co potřebuje, po čem 

touţí a za jakou cenu je ochoten to koupit. Potřebné informace a argumenty, které mohou 

zákazníka přesvědčit o koupi, získáme pomocí tří základních technik marketingového 

výzkumu, kterými jsou:  

- dotazování; 

- pozorování; 

- experiment. 

3.1.1 Proces marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum probíhá v následujících krocích: 

Definování problému ► analýza situace ► sběr informací ► analýza a interpretace 

informací ► závěrečná zpráva, řešení problému [9]. 
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1. Krok: definování problému  

Zpracování projektu výzkumu je nejdůleţitějším krokem v celém výzkumu. V projektu 

výzkumu jsou obsaţena fakta: cíl výzkumu, metody, techniky výzkumu, velikost 

zkoumaného vzorku a způsob zpracování získaných informací. Součástí kvalitní přípravy 

výzkumu je i vyslovení hypotéz, předpokladů o povaze zjišťovaných vztahů. Tato 

formulace hypotéz pomáhá výzkumu lépe specifikovat otázky. Hypotézu by měl výzkum 

buď potvrdit, nebo vyvrátit.  

„Dobře definovaný problém je napůl vyřešený problém“ [9]. 

 

2. Krok: analýza situace sestavení plánu výzkumu 

Další fází výzkumu je rozhodnutí, které zdroje informací jsou pro řešení potřeba, které 

jsou dostupné a které musíme zjistit. Zdroje informací jsou uvedeny na následujícím 

obrázku. 

Obrázek 4 Zdroje informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [9 + vlastní zpracování]  

 

Vymezení zdroje informací 

Informačních zdrojů je velké mnoţství a obecně je lze rozdělit na zdroje sekundárních 

a primárních údajů. 
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- cestovní zprávy aj. 
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Sekundární informace jsou takové, které jiţ byly shromáţděny pro nějaký účel a jsou i 

nadále dostupné. Zdrojem sekundárních informací mohou být interní zdroje firmy 

(přehledy prodejů, objednávky, databáze odběratelů, výkaz zisku a ztrát, rozvaha aj.) nebo 

externí zdroje firmy (knihy, statistické ročenky apod.). Při zahájení výzkumných prací jsou 

sekundární informace výchozím bodem a jejich nezanedbatelnou výhodou je rychlost a 

nízké náklady při jejich pořizování. Je třeba si uvědomit, ţe mohou být zastaralé, neúplné, 

nespolehlivé a pro nepřesnost nepouţitelné. Pak musí výzkumník přistoupit ke sběru 

primárních informací, coţ trvá mnohem déle a je zaručeně draţší. Primární informace jsou 

informace, které jsou k danému problému získávány jako prvotní a bývají vzhledem 

k řešenému problému daleko významnější. Zdrojem primárních informací mohou být 

jednotlivci nebo organizace, lze je rozdělit také na interní (pracovníci podniku, prodavači 

firmy apod.), nebo externí (zákazníci, experti, konzultanti, konkurenční firmy, dodavatelé 

aj.) [1, 4, 6, 8, 9]. 

 

Stanovení výzkumného přístupu 

Pro sběr primárních informací můţe být pouţito pět základních výzkumných přístupů: 

- pozorování; 

- dotazování; 

- individuální interview; 

- skupinově orientované dotazování; 

- experimentování. 

Vzhledem k tématu práce rozeberu pouze výzkumný přístup dotazování. 

Dotazování: písemné dotazování se provádí pomocí dotazníku nebo anketního lístku. 

Pečlivé připravení dotazníku je nutnou podmínkou pro zajištění kvalitních informací o 

zkoumaném problému. Výhodou je zachování anonymity, nízké náklady, dostatek času na 

odpověď, není moţnost ovlivnění tazatelem, lze zastihnout i jinak hůře dosaţitelné osoby. 

Nevýhodou je niţší návratnost, šetření probíhá delší dobu. 

Skupinově orientované dotazování: dotazovaná skupina lidí (10 aţ 20 osob) stráví 

několik hodin v uzavřeném příjemném prostředí s marketingovým výzkumníkem, nebo 

tazatelem, kde diskutují marketingový problém. Tazatel musí být objektivní, musí mít 

dokonalou znalost o diskutované problematice i v otázkách skupinového chování. Tazatel 

má současně za úkol diskuzi orientovat potřebným směrem a potřebám řešeného problému 
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(proto má název orientované dotazování). Celá diskuze se zaznamenává pomocí 

písemných poznámek, videa nebo jiným nahrávacím zařízením. Pak se podrobně studuje, 

s cílem pochopit názory, postoje a chování zákazníků. Forma skupinového rozhovoru je 

velice uţitečná. Výzkumný krok by se měl podniknout dříve, neţ se přikročí k průzkumu 

širokého rozsahu. Umoţňuje pochopit pocity zákazníka, prohloubit některé poznatky a 

napomoci tak ke správnému definování doposud sporných výzkumných otázek [1, 4, 6, 8, 

9]. 

 

Výběr metody výzkumu 

Při sběru primárních informací se mohou pouţít dva základní nástroje:   

- dotazníky;  

- technická zařízení. 

 

Podrobnosti k dotazníkům, formulaci otázek apod. jsou uvedeny v následujících 

podkapitolách. 

 

Provedení plánu výběru 

Samostatné provedení plánu výběru obsahuje tři rozhodnutí: 

- výběrová jednotka, která cílová skupina se má stát výběrovým souborem; 

- velikost výběrového souboru, čím více lidí je zahrnuto ve výzkumu, tím 

přesnější jsou výsledky; 

- vytváření výběrového souboru, jak by měli být respondenti vybíráni.  

Výběr metody kontaktování 

Jsou čtyři moţné způsoby, jak by měl být respondent kontaktován: 

1. poštovní kontakt: je to moţný způsob kontaktu všech osob, které nejsou ochotny 

poskytnout osobní rozhovor. Dotazníky zasílané poštou vyţadují pečlivou přípravu, 

která zdaleka nezaručí dostatečnou návratnost. S tím souvisí i správnost uváděných 

adres respondentů v adresáři; 

2. telefonní kontakt: patří k nejrychlejšímu způsobu pro shromáţdění potřebných 

informací od respondentů. Podmínkou je vlastnit telefonní přístroj, ochota poskytnou 

informace a vhodně načasovat telefonování tak, aby byl respondent zastiţen; 
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3. osobní kontakt: nejvšestrannější metoda, která umoţňuje při pokládání otázek 

sledovat i chování respondenta (mimiku obličeje, chování, vyjadřování, vystupování, 

oblečení, atd.). Na druhou stranu tento způsob patří k finančně a časově 

nejnáročnějšímu způsobu získávání informací; 

4. kontakt přes internet: vyuţití kontaktování respondentů přes internet je v poslední 

době velice častý způsob, jak lze potřebné informace získat. Mezi hlavní přednosti 

patří efektivita, neomezená velikost výběrového souboru respondentů, libovolná 

vzdálenost a dosaţitelnost cílových skupin. Z ekonomického hlediska je výhoda 

v nízkých nákladech, cestovních výdajích a v úspoře času. Velkou výhodou pro 

respondenta je moţnost odpovídat na otázky, kdy sám chce [1, 6, 8]. 

 

3. Krok: shromáţdění informací 

Je to nejnákladnější fáze marketingového výzkumu. Vyskytují se také problémy, jako 

např. respondenti nejsou doma, jsou na jiné adrese a musí být kontaktováni znovu, 

respondenti odmítnou poskytnout jakékoli informace, někteří si odpovědi vymyslí a 

poskytnou tak nepravdivé odpovědi, či odpoví pod nátlakem. Informace se v dnešní době 

zpracovávají pomocí výpočetní techniky 

 

4. Krok: analýza a interpretace informací 

Po nashromáţdění údajů prostřednictvím zvoleného výzkumu následuje jejich analýza 

a odvození závěrů. Vyhodnocení představují statistické veličiny vyjadřující např. střední 

hodnoty, četnosti výskytu, míry závislosti mezi proměnnými. Údaje jsou zaznamenávány 

do tabulek a grafů (koláčových, sloupcových). Po analýze zjištěných informací následuje 

interpretace výsledků. K zabezpečení důvěryhodnosti a správnosti interpretace je důleţité 

dodrţet následující zásady: 

- nezkreslovat výsledky, dodrţet objektivitu; 

- věnovat pozornost i zdánlivě méně významným souvislostem; 

- s citem zobecňovat; 

- rozlišovat mezi míněním a fakty; 

- nezaměňovat příčiny a důsledky.  
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5. Krok: závěrečná zpráva, presentace výsledků 

V závěrečné písemné zprávě jsou formulovány závěry, podle kterých výzkumník 

sestavuje moţná doporučení. Závěry výzkumu by měly dát managementu potřené 

informace pro vhodně zvolené plánování marketingové strategie. Tato zjištění by měla vést 

k významným marketingovým rozhodnutím, která musí udělat vedení společnosti. Na 

konec by mělo být kontrolováno, zda navrţená doporučení byla přijata, či nikoliv. Pokud 

nebyla, tak zjistit z jakého důvodu. Pokud nedojde k realizaci doporučení, tak to znamená, 

ţe vedení společnosti rozhodlo jinak a vynaloţení značných prostředků přineslo jen malou 

hodnotu. Toto sledování je důleţité především v případě, ţe navrţená doporučení se 

neshodují s názory vedení firmy [1, 6, 8]. 

 

3.1.2 Dotazník, formulace otázek 

Získávání informací formou dotazování patří k nejrozšířenějším postupům 

marketingového výzkumu. Dotazníky obsahují celou řadu otázek, na které respondenti 

odpovídají. Dotazníky musí být velmi pečlivě sestaveny, vyzkoušeny a zbaveny 

sebemenších nepřesností, předtím neţ jsou pouţity v širokém měřítku. Tazatel osobně 

nemůţe ovlivnit upřímnost odpovědí a dotazovaný má na zodpovězení dostatek času. Další 

výhodou jsou malé náklady, relativně jednoduchá organizace a moţnost širokého pokrytí. 

Při písemném dotazování je nejdůleţitější zabezpečit vysokou návratnost dotazníků. Tu 

ovlivní především správně zvolený obsah, forma a nesmí chybět průvodní dopis. Další 

moţnost, jak získat dotazník zpět, je opakované ţádání o zaslání nebo nějaká odměna. 

V úvodu je respondent seznámen s účelem zaslaného dotazníku, pak následují pokyny, 

jak dotazník správně vyplnit. Samotný dotazník by měl na první pohled zaujmout svou 

grafickou úpravou první stránky. Vhodně zvolené písmo, barvy, velikost, formát a styl, to 

vše musí doslova lákat k tomu, aby se respondent dal do vyplňování. Věnoval nám tak svůj 

čas, námahu a měl chuť se zabývat našimi dotazy [3, 4]. 

 

Celkový dojem dotazníku: 

 vzbudit zájem respondenta; 

 apelovat na spolupráci dotazovaného; 

 určit způsob vyplnění dotazníku; 
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 ujistit respondenty o zachování anonymity; 

 určit způsob a termín odevzdání. 

 

Hlavním poţadavkem na otázky je jejich srozumitelnost a jednoznačnost. Snaţit se 

formulovat dotazy tak, abychom se skutečně ptali na to, co potřebujeme vědět. Důleţitý je 

optimální počet otázek, příliš dlouhý dotazník na první pohled respondenta rovnou otráví. 

Je vhodné vyvarovat se otázkám, které dotazovaného nutí, aby dlouze vzpomínal, přesně 

počítal nebo sloţitě odhadoval. Dále je problematická otázka typu „proč“. Dotazovaný 

nám určitě nevysvětlí podstatu problému, aniţ by provedl objektivní analýzu a neuvědomil 

si všechny vazby. Dlouhé a sloţitě formulované otázky také působí nepříznivě na 

dotazování. Nevhodné je dále pouţít sugestivních otázek a sugestivního pořadí. Sugestivní 

otázka tím, jak je poloţena a formulována, tak předem napoví vhodnou odpověď. Pořadí 

takto formulovaných otázek způsobuje tzv. „haló efekt“. Pozitivní nebo naopak negativní 

odpovědi se přenášejí na další otázky příbuzného tématu a získáváme tak samé negativní 

nebo naopak pozitivní odpovědi. Lze tomu předejít tím, ţe vkládáme otázky neutrální 

s jiným tématem nebo střídáme pořadí nabízených variant odpovědí [3, 4]. 

3.1.3 Druhy otázek 

Rozlišují se 3 základní typy otázek: 

1. otevřené (volné, nestandardizované) – respondentovi se ponechává úplná volnost, 

nenabízí se mu ţádné varianty odpovědí. Typy otázek s otevřeným koncem: volné, 

asociační, volné dokončení věty, dokončení povídky, dokončení obrázku, dokončení 

tematického námětu. Výhodou je moţnost dotazovaného široce se zamyslet a sdělit 

něco, co nás zatím dosud nenapadlo; 

2. uzavřené (standardizované, řízené) – respondent je pomocí nabízených odpovědí 

nasměrován na to, co nás zajímá. Typy uzavřených otázek: dichotomické (dvojné), 

výběrové, výčtové, polytomické s uvedením variant. Výhodou je rychlé zpracování a 

snadné vyplnění otázek. Nevýhodou nutnost vyjadřovat se výstiţně v nabízených 

odpovědích. Jinak hrozí nahodilé vyplňování odpovědí, kterými zakrývají neznalost 

nebo nezájem o dané téma; 

3. jejich kombinace, polootevřené (polouzavřené) – volbou odpovědi „jiné“ nabízíme 

respondentovi moţnost volné odpovědi, umoţňuje dotazovanému uvést odpověď, 
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kterou mu ţádná z variant nenabídla. Spojením předností uzavřené otázky (nabízené 

varianty) s výhodami otevřené otázky (volné odpovědi) dostáváme pootevřenou 

(polozavřenou) otázku [3, 4]. 

3.2 Hypotéza  

Cílem výzkumu bude zjistit u všech významných zákazníků údaje o tom, jak jsou 

naše sluţby plněny, jaká je nabídka, s čím jsou zákazníci spokojeni a jaké mají 

připomínky. 

Na základě definovaného cíle jsem vymezil následující hypotézy, které ověřím pomocí 

výsledků marketingového výzkumu. 

 

Základní hypotéza 

Dá se předpokládat, ţe zákazníci firmy LN servisu jsou se současnou nabídkou 

spokojeni. 

 

Základní hypotéza je doplněna o další tři, které budou následně zkoumány. 

 můţeme předpokládat, ţe bude většina našich zákazníků s kvalitou a cenou 

výrobků spokojena. Tato skutečnost je zřejmě také důvodem, proč s námi firmy 

doposud spolupracují (obchodují);  

 nejlépe předaná informace je ta, která je předaná osobně, v krátkém čase a spojená 

s prezentací. Vzhledem k velkému počtu zákazníků a především vzdálenostem 

mezi nimi, není moţné všechny zákazníky informovat osobně a včas. 

Předpokládám, ţe zde bude spokojena pouze malá část zákazníků; 

 zaměstnanci, kteří zastupují firmu při všech jednáních se zákazníkem, vystupují 

velmi profesionálně, proto předpokládám, ţe s referencemi bude spokojeno více 

neţ 80 % zákazníků. 

3.3 Sestavení vlastního dotazníku 

Cílem výzkumu je zjistit u zákazníků společnosti LN servis údaje o tom, jak 

poskytujeme naše sluţby, jaká je naše nabídka, s čím jsou zákazníci spokojeni a jaké mají 

připomínky. 
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Základní metodou, kterou jsem pouţil pro výzkum spokojenosti zákazníků, je forma 

písemného dotazování. Tuto formu jsem zvolil pro výhody uvedené v kapitole 3. 

Znění dotazníku tvoří Přílohu č. 9. Základním krokem bylo vytvoření dotazníků pro 

zjištění spokojenosti zákazníků LN servis včetně jeho zpracování a vyvození závěrů. 

Součástí dotazníku je průvodní dopis, ve kterém je uveden účel celého průzkumu viz 

Příloha č. 10. Následuje informace o tom, ţe údaje budou slouţit pouze firmě a ne třetí 

osobě. V dopise je uvedena i odměna za správné vyplnění a odeslání dotazníku zpět. 

V úvodu dotazníku jsou instrukce, jak jej správně vyplnit.  

 

Otázky v dotazníku jsou rozděleny do pěti bloků. První se vztahuje k nabízenému 

sortimentu a ceně výrobků. Druhý sleduje spokojenost s podmínkami dodávek. Třetí 

hodnotí komunikaci se zákazníkem a získávání informací. Čtvrtý řeší pouze spokojenost 

s vyřizováním reklamací.  

Poslední pátý blok otázek zjišťuje reference firmy LN servis s.r.o. 

 

Dotazník tvoří celkem 16 otázek: 15 je uzavřených otázek a 1 otevřená otázka. V této 

formě byly zvoleny hlavně proto, aby odpovědi byly dobře zpracovatelné, a příliš jsme tím 

zákazníka nezdrţovali. Uzavřených otázek výběrových je v dotazníku pouţito 9. Stupnice 

byla zvolena od 1 do 4 (1 – ano, 2 – spíše ano, 3 – spíše ne, 4 – ne). U dvou zbývajících 

výběrových otázek je vyuţito polootevřenosti, kdy má zákazník moţnost se k otázce 

vyjádřit. Dále jsou v dotazníku formulovány otázky dichotomické, celkem 4. Moţnosti 

výběru (ano, ne, převodem, hotově). V závěru je umístěna poslední otevřená, volná otázka, 

která respondentovi ponechává prostor pro vyjádření.  

 

Při vlastním průzkumu byl pouţit dotazník, který byl prověřen u 10 respondentů na 

srozumitelnost. Tato pilotáţ ukázala nejednoznačnost některých odpovědí z hlediska jejich 

dalšího zpracování, proto byl dotazník přepracován a připraven jeho konečný koncept. 

Následovala realizace marketingového průzkumu, která probíhala koncem února 2009. 

Počet rozeslaných dotazníků odpovídá našim současným významným zákazníkům. 

Rozeslání dotazníků bylo provedeno elektronickou poštou. Na kontaktní e-mailové adresy 

byl dotazník poslán formou přílohy. V kaţdé zprávě byl uveden stejný úvodní text, jak 

dotazník vyplnit a do kdy se má vrátit. Motivačním prvkem pro vyšší návratnost bylo 
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slíbení slevy ve výši 5 % na jednu zakázku. Při kontrole přijatých dotazníků v polovině 

března byli osloveni ještě jednou ti zákazníci, kteří doposud neodpověděli. Z odeslaných 

128 dotazníků nakonec přišlo zpět 84 dotazníků, tj. 65,62% návratnost dotazníků. 

Primární data byla setříděna v počítači v programu EXCEL a provedena jejich analýza 

včetně výstupů ve formě tabulek a grafů. V Příloze č. 11 je příklad jednoho vyplněného 

dotazníku. 

3.4 Výsledky průzkumu  

První otázka č. 1 – Jste spokojeni s kvalitou dodaných parapetů? – měla pomoci 

zjistit, jak jsou zákazníci společnosti spokojeni s kvalitou. Odpovědi jsou zpracovány 

v Tabulce 3 a Grafu 1. 

Tabulka 3 Jste spokojeni s kvalitou dodaných parapetů? 

odpovědi počet % 

ano 67 79,76 

spíše ano 17 20,24 

spíše ne 0 0,00 

ne 0 0,00 

celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 1 Spokojenost s kvalitou dodaných parapetů 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Na otázku, zda jsou zákazníci spokojeni s kvalitou dodávaných parapetů odpovědělo 80 

% respondentů ano a zbývajících 20 % spíše ano. To potvrzuje, ţe naše firma nabízí 

kvalitní produkty světových značek a všichni jsou s kvalitou spokojeni. 

 

Otázkou č. 2 – Co nejvíce oceňujete na našich parapetech? – jsme potřebovali 

zjistit, které vlastnosti parapetů jsou pro naše zákazníky nejdůleţitější. Zpracování otázky 

je uvedeno v Tabulce 4 a Grafu 2. 

Tabulka 4 Co nejvíce oceňujete na našich parapetech? 

odpovědi počet % 

mrazuvzdornost 2 1,72 

stálobarevnost 25 21,55 

ţivotnost 46 39,66 

rozmanitost 24 20,69 

odolnost proti oděru 10 8,62 

jiné 9 7,76 

celkem 116 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 2 Vlastnosti parapetů, kterých si zákazníci cení 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Na danou otázku mohli respondenti vyuţít vícečetné odpovědi. Nejvíce oceňovanou 

vlastností je ţivotnost materiálu, kterou vybralo 40 % dotázaných. Přibliţně stejné hodnoty 
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získala stálobarevnost - 21 % a rozmanitost - 21 %. Zákazníci, kteří pouţívají parapet jako 

odkládací pult, ocenili odolnost proti oděru - 8 % respondentů. Mrazuvzdornost povaţují 

za významnou 2 % respondentů a jiné vlastnosti u dodávaných parapetů oceňuje 8 % 

respondentů. 

 

Otázka č. 3 – Co preferujete? – nám měla pomoci zjistit, poměr mezi kvalitou a 

cenou. Odpovědi jsou zpracovány v Tabulce 5 a Grafu 3. 

Tabulka 5 Co preferujete? 

odpovědi počet % 

cenu na prvním místě 4 4,76 

kvalitu za rozumnou cenu 70 83,33 

kvalitu i za vyšší cenu 7 8,33 

to neřeším, kdyţ to potřebuji, tak to koupím 3 3,57 

celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 3 Co preferujete? 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Jak se dalo předpokládat, největší skupina, celých 83 % zákazníků, odpověděla, ţe 

poţadují kvalitu za rozumnou cenu. Zákazníci uţ nechtějí jen to nejlevnější, chtějí si 

vybrat a vyţadují kvalitní produkt. Dokonce 8 % zákazníků uvedlo ochotu zaplatit i vyšší 
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cenu za lepší kvalitu. Cenu a pouze cenu řeší 5 % zákazníků. Zbylá 4 % tvoří zákazníci, 

kteří kdyţ potřebují parapety, tak je koupí.  

 

Otázka č. 4 – Jste spokojeni s termíny dodání? – měla prozradit, jak firma LN servis 

dodrţuje termíny dodání. Odpovědi na otázku jsou zpracovány v Tabulce 6 a Grafu 4. 

Tabulka 6 Jste spokojeni s termíny dodání? 

odpovědi počet % 

ano 62 73,81 

spíše ano 22 26,19 

spíše ne 0 0,00 

ne 0 0,00 

Celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 4 Spokojenost s termíny dodání 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Dostatečné skladové zásoby a spolehlivé dodávky zboţí našich dodavatelů zajišťují 

74% spokojenost zákazníků. Spíše ano odpovědělo 26 % zákazníků, a to prozrazuje 

občasné nedodrţení nebo zpoţdění poţadovaného termínu dodání. 
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Otázkou č. 5 – Jaké preferujete platební podmínky? – chtěli jsme zjistit, jakým 

platebním podmínkám dávají zákazníci společnosti přednost. Zpracování otázky je 

uvedeno v Tabulce 7 a Grafu 5. 

Tabulka 7 Jaké preferujete platební podmínky? 

odpovědi počet % 

platbu převodem 76 90,48 

platbu hotově 8 9,52 

celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 5 Preference platebních podmínek 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

90 % dotázaných preferuje platbu převodem, jen 10 % upřednostňuje platbu 

v hotovosti. Tento poměr preferovaných platebních podmínek potvrzuje současnou situaci 

ve stavebnictví, kde je platba v hotovosti mezi firmami spíše vzácností.  

 

Otázka č. 6 – Jaký preferujete způsob dodání? – má pomoci zjistit, jaký způsob 

dodání zboţí vyhovuje zákazníkům nejvíce. Odpovědi jsou zpracovány v Tabulce 8 a 

Grafu 6. 
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Tabulka 8 Jaký preferujete způsob dodání? 

odpovědi počet % 

vlastní rozvoz 1 1,19 

rozvoz LN servis 79 94,05 

přepravní sluţbou PPL,GPC,Toptrans 4 4,76 

celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 6 Preference způsobu dodání 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Rozvoz firmou LN servis označilo 94 % dotázaných.  Jsou to zákazníci, kteří vyuţívají 

naši sluţbu rozvozů. Do jednotlivých regionů se jezdí dvakrát v týdnu, coţ plně pokrývá 

vyřizování objednávek podle termínů dodání. Dále zákazníci mají záruku předání zboţí 

v nepoškozeném stavu s příslušnými doklady naším pracovníkem. Zbývajících 5 % 

zákazníků, kteří uvedli přepravní sluţbu, patří do oblasti, kam naše doprava nezasahuje 

nebo je vyuţívána na mimořádné závozy mimo rozvozové dny. Zbývající 1 % odpovědí 

tvoří firma z našeho regionu, které je zboţí připravováno na počkání. 

 

Otázka č. 7 – Jste spokojeni s jednáním našich obchodních zástupců? – zajímalo 

nás, jak jsou zákazníci společnosti spokojeni s jednáním obchodních zástupců. Zpracování 

otázky je uvedeno v Tabulce 9 a Grafu 7. 
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Tabulka 9 Jste spokojeni s jednáním našich obchodních zástupců? 

odpovědi počet % 

ano 80 95,24 

spíše ano 4 4,76 

spíše ne 0 0,00 

ne 0 0,00 

celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 7 Spokojenost s jednáním obchodních zástupců 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Pokud obchodní zástupce splní veškerá přání svého zákazníka, pak je zákazník 

spokojen a zůstává firmě věrný. Při dnešním velkém tlaku na pracovníky prodeje, je 

důleţitý kaţdý detail, který můţe ovlivnit obchod.  

Platí pravidlo číslo 1. Zákazník má vţdycky pravdu.  

Platí pravidlo číslo 2. Pokud zákazník pravdu nemá, tak platí pravidlo číslo 1 [7]. 

Z průzkumu vyplývá, ţe 95 % zákazníků je s jednáním obchodního zástupce spokojeno 

a 5 % by něco zlepšilo. 
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Otázka č. 8 – Vyhovuje Vám četnost návštěv obchodního zástupce? – měla ukázat, 

jak jsou zákazníci společnosti spokojeni s četností návštěv. Odpovědi jsou zpracovány 

v Tabulce 10 a Grafu 8. 

Tabulka 10 Vyhovuje vám četnost návštěv obchodního zástupce? 

odpovědi počet % 

ano 80 95,24 

ne 4 4,76 

celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 8 Spokojenost s četností návštěv obchodních zástupců 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

95 % zákazníků vyhovuje četnost návštěv obchodních zástupců. Výsledek otázky 

četnosti návštěv jde ruku v ruce s 95 % spokojených zákazníků s jednáním obchodních 

zástupců. Naopak 5 % zákazníků není s četností návštěv spokojeno. Mohou to být váţně 

nespokojení zákazníci, nebo lidé, kteří jsou v odběratelské firmě noví, a obchodní zástupce 

s nimi dosud nejednal. Je moţný také opak. Příliš časté návštěvy mohou být příčinou 

nespokojenosti. Dotazníky nejsou anonymní a tak lze zjistit, který ze zákazníků není 

s četností spokojen. Návštěvy u zákazníků si obchodní zástupce upraví podle rozpisu 

plánovaných návštěv a navštíví nespokojené zákazníky. 
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Otázka č. 9 – Jsou informace, které dostáváte přesné, srozumitelné a dostatečně 

rychlé? – nám měla pomoci zjistit, zda jsou informace, které poskytujeme přesné, 

srozumitelné a dostatečně rychlé. Zpracování otázky je uvedeno v Tabulce 11 a Grafu 9. 

Tabulka 11 Jsou informace, které dostáváte přesné, srozumitelné a dostatečně 

rychlé? 

odpovědi počet % 

ano 62 73,81 

spíše ano 22 26,19 

spíše ne 0 0,00 

ne 0 0,00 

celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 9 Jsou předávané informace přesné, srozumitelné a rychlé? 

 

Pramen [vlastní zpracování] 

Z celkového počtu došlých odpovědí je 74 % zákazníků s poskytovanými informacemi 

spokojeno. Vyhovuje jim rychlost, přesnost a srozumitelnost informací. Zbylé procento tj. 

26 % dotázaných volilo odpověď spíše ano. Tito zákazníci informaci vţdy obdrţí, ale 

nemusí být příliš rychlá – příčinou bývá výpadek telefonu, e-mailu, bez signálu, porucha 

přístrojů, absence, nepředání informace uvnitř firmy, zaneprázdnění pracovníků. Také 

informace nemusí být přesná – např. při informování o potvrzení dodacích termínů můţe 
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dojít ke snadnému přeslechnutí. Informace nemusí být dostatečně srozumitelná - kdyţ 

zákazník nezná technické pojmy, nezná technologické postupy výroby a montáţe. Opatření 

– spuštění internetového obchodu, aktualizace webových stránek firmy LN servis. 

 

Otázkou č. 10 – Jak potřebné informace získáváte? – chtěli jsme zjistit, jaký způsob 

zákazníci vyuţijí, aby získali potřebné informace. Zpracování otázky je uvedeno v Tabulce 

12 a Grafu 10. 

Tabulka 12 Jak potřebné informace získáváte? 

odpovědi počet % 

osobně 27 19,57 

telefonicky 68 49,28 

e-mailem (poštou) 43 31,16 

celkem 138 100,00 

Pramen:[vlastní zpracování] 

 

Graf 10 Způsob získávání informací 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Masovým uţíváním internetu a mobilních telefonů zajišťuje firma předání potřebných 

informací. Výhodou internetu je rychlost, dostatečná kapacita paměti pro odeslání, 

archivace, ekonomičnost v případě e-mailů, operativnost a velké pokrytí v krátkém čase. U 
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této otázky bylo moţné zaškrtnout i více moţností. Výzkum ukázal, ţe ze 49 %  informace 

zákazníci získávají telefonicky, 31 % pomocí e-mailu a 20 % osobním kontaktem. 

 

Otázka č. 11 – Jste spokojeni se současným systémem řešení Vašich reklamací? – 

měla zjistit, zda současný systém vyřizování reklamací zákazníkům společnosti vyhovuje. 

Odpovědi jsou zpracovány v Tabulce 13 a Grafu 11. 

Tabulka 13 Jste spokojeni se současným systémem řešení Vašich reklamací? 

odpovědi počet % 

ano 63 75,00 

spíše ano 14 16,67 

spíše ne 0 0,00 

ne 0 0,00 

nevyjádřili se, dosud neměli reklamaci 7 8,33 

celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 11 Spokojenost se systémem řešení reklamací 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Přes všechna zavedená opatření je se systémem vyřizování reklamací spokojeno 75 % 

zákazníků. Ţe to jde i bez chyby dokazuje 8 % zákazníků, kteří reklamaci dosud nemuseli 

řešit. 17 % zákazníků má zkušenost s reklamací, která nebyla vyřízena zcela bez chyby. 

Základní popis jak postupovat při reklamaci uvádí naše všeobecné obchodní a dodací 
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podmínky, které jsou předtištěny na rubu kaţdé faktury, dodacím listu a pokladním 

dokladu. Reklamace vyřizovaná přesně podle pokynů je přijímána písemně od zákazníků. 

Formulář, na kterém zápisy o reklamaci přijdou, není jednotný. Zavedení druhé výstupní 

kontroly a příprava jednotného reklamačního protokolu můţe zvýšit procento spokojenosti. 

 

Otázka č. 12 – Co oceňujete na naší firmě? – měla ukázat na to, co zákazníci 

společnosti oceňují na firmě LN servis. Odpovědi jsou zpracovány v Tabulce 14 a Grafu 

12. 

Tabulka 14 Co oceňujete na naší firmě? 

odpovědi počet % 

nabízené produkty 38 20,00 

kompletnost dodávek 32 16,84 

rychlost dodávek 55 28,95 

komunikaci 46 24,21 

servis 16 8,42 

značku 3 1,58 

jiné 0 0,00 

celkem 190 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf 12 Co oceňujete na naší firmě? 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Vlastnosti, které zákazníci oceňují na naší firmě, jsou zastoupeny poměrně vyrovnaně. 

Na výše poloţenou otázku odpovídali respondenti zaškrtnutím více odpovědí. Rychlost 

dodávek 29 %, komunikace 24 %, nabízené produkty 20 % a kompletnost dodávek 17 % 

jsou vlastnosti, které nám významně pomáhají obstát v konkurenčním boji o zákazníka. 

Servis 8 % je potřebný, ale není výjimečný, jiţ se bere jako samozřejmý a kaţdá firma 

servis dokáţe zajistit. Poslední vlastností je značka 2 %, to jen potvrzuje, ţe zákazníci 

nesledují loga a značky výrobců, chtějí všechno hned. Prodává ten, kdo má nabídku, 

nejkratší dobu dodání a dobře domluvené obchodní podmínky celého prodeje. 

 

Otázka č. 13 – Splňujeme Vaše očekávání? – měla zjistit, zda firma LN servis 

splňuje očekávání zákazníků. Odpovědi jsou zpracovány v Tabulce 15 a Grafu 13. 

Tabulka 15 Splňujeme Vaše očekávání? 

Odpovědi počet % 

ano, Váš servis předčil naše očekávání 27 32,14 

spíše ano 57 67,86 

spíše ne 0 0,00 

ne, byli jsme zklamaní 0 0,00 

Celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 13 Splňujeme Vaše očekávání? 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Firma LN servis se obchodování s parapety a ostatními doplňky k oknům a dveřím 

věnuje více neţ 16 let. Od té doby sice změnila jednou jméno firmy, náplň a cíl zůstaly 

stejné. Zaměření je stejné, jen se rozšířila nabídka o některé nové produkty, které si 

vyţádali sami zákazníci po dobu spolupráce. Za tak dlouhou dobu se vytvořil fungující 

systém, který se postupně zdokonaluje. Výsledkem je 100% splnění zákazníkova 

očekávání. 

 

Otázkou č. 14 – Vybrali byste si naši společnost znovu? – jsme potřebovali zjistit, 

jestli by si zákazníci vybrali naši společnost ještě jednou. Zpracování otázky je uvedeno 

v Tabulce 16 a Grafu 14. 

Tabulka 16 Vybrali byste si naši společnost znovu? 

Odpovědi počet % 

Ano 84 100,00 

Ne 0 0,00 

Celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 14 Vybrali byste si firmu LN servis znovu? 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Na otázku číslo 13. plynule navazuje otázka číslo 14. Naší společnost by si znovu 

vybrali všichni oslovení zákazníci. 

 

Otázka č. 15 – Doporučili byste naše produkty dalším zájemcům? – měla pomoci 

zjistit, jestli by zákazníci společnosti naše produkty dalším zájemcům doporučili, nebo 

nedoporučili. Odpovědi jsou zpracovány v Tabulce 17 a Grafu 15. 

Tabulka 17 Doporučili byste naše produkty dalším zájemcům? 

odpovědi počet % 

ano 84 100,00 

ne 0 0,00 

celkem 84 100,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 15 Doporučení produktů společnosti dalším zájemcům 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Produkty, které nabízí firma LN servis, by dalším zákazníkům doporučilo všech 100 % 

odpovídajících respondentů.  

 

Otázka č. 16 – Máte nějaké náměty, které byste nám chtěli sdělit? – měla pomoci 

zjistit, jaké mají zákazníci přání, tak aby stoupla jejich spokojenost. Jednotlivé odpovědi 
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jsou zpracovány do bloků A – G v Tabulce 18. Níţe je uveden seznam všech obdrţených 

odpovědí na tuto otázku: 

 

 Vysoká cena. 

 Prosím o info, kdyţ objednané zboţí nebudete mít na skladě a prodlouţí se doba 

dodání. 

 K dosavadní spolupráci nemáme připomínky. 

 Náměty ne, ale dovolím si touto cestou poděkovat za spolupráci a vyjádřit 

spokojenost. 

 Vyhovoval by nám objednávkový formulář přes internet, aby byla hned jasná 

nákupní cena. 

 Ţádné. 

 Nemáme. 

 Jen tak dál a bude to OK. 

 Vlivem tepla se někdy ohnou namontované hnědé parapety – jak řešit? 

 Zatím ne. 

 Vše je na nejvyšší úrovni, jen neusnout na vavřínech . 

 Jen tak dál. 

 Upozornit účetní firmu, na moţnost telefonického spojení s námi, před posíláním 

dopisů. Vrhá na Vaši firmu špatné světlo. 

 Pro lepší orientaci označovat jednotlivé dílčí pozice popisem nebo polepem. 

 Zlepšit kontrolu při balení parapetů. Občas něco chybí nebo je zabaleno něco 

jiného. 

 Pouţíváme Váš program k objednávkám parapetů. Schází mě v něm však kalkulace 

ceny. Bylo by dobré, kdyby tam byla například doporučená prodejní cena a nákupní 

cena, moţnost tisku pro konečného zákazníka. 

 Přidat více barev pro jednotlivé druhy parapetů, hlavně PF a PVC. 

 Před předáním pohledávky faktoringové společnosti bych uvítal upomínku či jiné 

upozornění. 

 Dodávky parapetů GS 40 a doplňky k parapetům by mohly být rychlejší, být 

pruţnější. 
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 Občas se nepodaří úplnost objednávky, potřebovali bychom ceníky elektronicky a 

vţdy aktuální!!! 

 Ne. 

 V současné době konkurence tlačí ceny směrem dolů a my se snaţíme vyrovnat 

cenové rozdíly, zatím se nám to daří sniţováním marţí oken a prací, ale je znát, ţe 

zákazníci objednávají spíše pouze okna a doplňky vynechávají, protoţe jim 

doplňky zvyšují cenu zakázky. 

 Ne. 

 Uvítal bych zpětné potvrzení přijaté objednávky třeba e-mailem, i kdyţ asi něco 

podobného si je moţné otevřít v e-shop? 

 Opravdu musím sdělit, ţe jsem Váš spokojený zákazník. 

 Parapety více balit – bývají často poničené vlivem manipulace před samotným 

předáním + skladové zásoby. 

 U parapetů chybí odstín ořech. 

 Se sluţbami jsme spokojeni. 
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Tabulka 18 Návrhy a doporučení  

Blok Druh připomínky Odpovědi počet %

K dosavadní spolupráci nemáme připomínky

Náměty ne, ale dovolím si touto cestou poděkovat za

spolupráci a vyjádřit spokojenost

Ţádné

Nemáme

Jen tak dál a bude to OK

Zatím ne

Vše je na nejvyšší úrovni, jen neusnout na vavřínech 

Jen tak dál

Ne

Ne

Opravdu musím sdělit, ţe jsem Váš spokojený zákazník.

Se sluţbami jsme spokojeni.

Vysoká cena
V současné době konkurence tlačí ceny směrem dolů a my se

snaţíme vyrovnat cenové rozdíly, zatím se nám to daří

sniţováním marţí oken a prací, ale je znát, ţe zákazníci

objednávají spíše pouze okna a doplňky vynechávají, protoţe

jim doplňky zvyšují cenu zakázky.

Upozornit účetní firmu, na moţnost telefonického spojení

s námi, před posíláním dopisů. Vrhá na Vaši firmu špatné 

Před předáním pohledávky faktoringové společnosti bych

uvítal upomínku či jiné upozornění

Vyhovoval by nám objednávkový formulář přes internet, aby

byla hned jasná nákupní cena
Pouţíváme Váš program k objednávkám parapetů. Schází mě

v něm však kalkulace ceny. Bylo by dobré, kdyby tam byla

například doporučená prodejní cena a nákupní cena, moţnost

tisku pro konečného zákazníka.
Prosím o info, kdyţ objednané zboţí nebudete mít na skladě a

prodlouţí se doba dodání.
Pro lepší orientaci označovat jednotlivé dílčí pozice popisem

nebo polepem
Zlepšit kontrolu při balení parapetů. Občas něco chybí nebo je

zabaleno něco jiného.
Dodávky parapetů GS 40 a doplňky k parapetům by mohly být

rychlejší, být pruţnější.
Občas se nepodaří úplnost objednávky, potřebovali bychom

ceníky elektronicky a vţdy aktuální!!!

Uvítal bych zpětné potvrzení přijaté objednávky třeba e-mailem, i

kdyţ asi něco podobného si je moţné otevřít v e-shopu?

Parapety více balit – bývají často poničené vlivem manipulace

před samotným předáním + skladové zásoby.

Přidat více barev pro jednotlivé druhy parapetů, hlavně PF a

PVC

U parapetů chybí odstín ořech.

Blok G technický dotaz
Vlivem tepla se někdy ohnou namontované hnědé parapety –

jak řešit?
1 3,57

28 100,00CELKEM

Blok F přidat barvy 2

42,86

7,14

7,14

7,14

25,00

7,14

Blok E
kontrola,značení

, dodání, zásoby

12

2

2

2

7

Blok A
vyjádření 

spokojenosti

Blok B vysoká cena

Blok C
pohledávky, 

faktoring

Blok D
objednávkový 

shop

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Zhodnocení jednotlivých bloků: 

 

Blok A 

Celkem 12 zákazníků v odpovědích potvrzuje spokojenost nebo nemá k dosavadní 

spolupráci ţádné výhrady.  

 

Blok B 

Pouze dvě připomínky na vysokou cenu našich parapetů jsou důkazem toho, ţe cenu 

rozhodně udělat umíme. Na základě jednoho poţadavku bude se zákazníkem osobně 

projednána úprava ceny za předpokladu navýšení odběru, nebo rozšíření našeho prodejního 

sortimentu. 

 

Blok C 

V boji proti neplatičům nám pomáhá faktoringová společnost, která od nás pohledávky 

odkoupí za domluvenou provizi. Pokud tedy dojde k prodlení v platbě, tak je nastaven 

automaticky následující postup. Při překročení dohodnuté doby splatnosti je zaslána 

postupně první, druhá a třetí upomínka. Souběţně probíhá komunikace faktoringové firmy 

a LN servisu. Dluţník se upomíná telefonicky, ţádá se o zaplacení, navrhuje se splátkový 

kalendář, domlouvají se i jiné praktiky na získání peněz. Pokud dluţník neuhradí své 

pohledávky, je předán k vymáhání. Vzhledem k tomu, ţe někteří zákazníci LN servisu jsou 

i klienty peněţního ústavu, pod který faktoring spadá, jsou vedeni jako dluţníci a ztrácejí 

výhody klienta. Opatřením ve formě zpřísnění pro zákazníky, kteří dluţí, dostávají nové 

zboţí, které platí hotově v plné výši. Částka je po dohodě navýšena o domluvenou výši tak, 

aby se docílilo splácení dluţné částky. Tohle řešení je moţné pouze po vzájemné dohodě 

dodavatele s odběratelem. 

 

Blok D 

V současnosti probíhá příprava na propojení našeho informačního systému Premiér, 

internetovými stránkami a internetovým obchodem. Jakmile bude spojení funkční, objeví 

se v online objednávkách i ceny a aktuální skladová zásoba. Se vším bude propojen i náš 

nový produktový katalog. 
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Blok E 

Odpovědi v tomto bloku mají největší hodnotu. Napsané připomínky lze klasifikovat 

jako zásadní. Nejčastější připomínkou je nekompletnost zakázek, nedodrţení termínu 

dodání v návaznosti na skladové zásoby a také nedostatečné balení. Nekompletnost a 

balení lze zajistit zvýšenou kontrolou při výstupu. Skladové zásoby a termíny dodání tak 

jednoduše řešit nepůjdou, protoţe mají další vazby, především na peníze, které váţou 

skladové zásoby. Lze náš sortiment přerozdělit na standardní a nestandardní provedení a o 

rozdělení informovat naše zákazníky. Můţe však nastat problém znovu a to: první stav, na 

sortiment označený jako standardní přijde více objednávek neţ je moţné vyřídit a zboţí 

bude chybět. Druhý stav, skladová zásoba se v daném sortimentu zvýší a objednávka na 

daný sortiment nepřijde ţádná. Postup je v současnosti stanoven následovně. Skladové 

zásoby se drţí na moţné hranici únosnosti. Pokud mnoţství klesne, objedná se 

v poţadovaném mnoţství s rezervou. Zákazník je informován o stavu své zakázky a je 

s ním individuelně řešen náhradní termín dodání. Ten se řídí podle závozů a výrobních 

moţností našich dodavatelů. Ne kaţdý zákazník je s tímto stavem spokojen. 

 

Blok F 

Výrobce plastových parapetů zařadil novou kolekci dekorů na objednávku (viz. Příloha 

č. 5). Sestavený ceník nových dekorů byl s tabulkou poslán přímo zákazníkovi. Výrobce 

dřevotřískových parapetů má v základní nabídce 13 standardních barev a dalších 17 dekorů 

na zakázku. Nabídka je bohatá a v současné době výrobce s nabídkou hýbat nebude. Pouze 

v případě, ţe by poptávka po novém dekoru naplnila výrobu a zajistila zpracování 

objednané role laminátu. 

 

Blok G 

Na dotaz, ţe se parapety vlivem tepla ohnou, je odpověď jednoznačná. Při montáţi 

nebyly dodrţeny montáţní pokyny výrobce, viz Příloha č. 12. Hliníkové parapety delší neţ 

3 metry musí být spojeny spojkou a ponechané mezery mezi koncovkami a spojkami musí 

pokrýt dilataci materiálu.  
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4 Návrhy a doporučení 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny návrhy, které vyplývají z provedeného 

marketingového výzkumu. Jedná se o následující návrhy: 

- reklamační protokol; 

- školení prodejců; 

- nové dekory; 

- internetový obchod, www stránky; 

- výstupní kontrola. 

4.1 Reklamační protokol 

V současné době jsou evidovány pouze ty reklamace, které zákazníci pošlou písemnou 

formou. Ve velké míře jsou řešeny drobné reklamace pouze telefonicky, které se často 

vyřídí bez písemného podkladu. Někdy se jedná o jeden zapomenutý pár bočnic, jindy o 

několik kusů šroubků, ale někdy jde i o celé zakázky parapetů včetně příslušenství. Bez 

písemného podkladu nelze vše uhlídat. Chybějící zboţí se promítne do ztrát firmy a 

finanční hodnota je známa při inventuře. Chybějící zboţí jde do manka. Výhodou  

zavedení a dodrţování jednotného postupu při přijímání a vyřizování reklamací bude 

především sníţení těchto ztrát. Stav kaţdé reklamace bude hlídat vedoucí skladu spolu 

s vedoucí obchodního oddělení. Pokud bude reklamované zboţí vráceno a nahrazeno 

novým, bude vystaven dobropis. Snahou je zajistit, aby ze skladu neodcházelo 

reklamované zboţí bez dokladu. Všechny reklamace budou zaznamenány a archivovány, 

bude znám jejich přesný počet v kaţdém čase, průběh reklamací budeme moci sledovat a 

statisticky je vyhodnocovat. Návrh reklamačního protokolu tvoří Přílohu č. 13. 

4.2 Školení prodejců  

 Při domlouvání obchodní spolupráce stojí proti sobě vţdy dva subjekty, prodávající a 

kupující. Tento moment ovlivňuje řada faktorů. Jak správně postupovat, co říkat, jak se 

chovat, vystupovat aj., to je moţné se naučit. Na kaţdého platí vţdy něco jiného, postup 

však nelze sjednotit. Existuje celá řada školení kde poradí jak postupovat, jak se správně 

chovat, čeho si všímat, co v ţádném případě nedělat a další uţitečné rady, jak zákazníka 

získat. Jednotlivá školení jsou zaměřena vţdy na jednu problematiku. Například: péče o 
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zákazníky, komunikace se zákazníkem, prodej, správné vystupování aj. Školení mohou být 

vícedenní. Obsahuje teoretickou část, praktickou a závěrečnou část ve formě testu. Po jeho 

zvládnutí je udělen certifikát o úspěšném absolvování a zakončení. Školení rozšiřuje 

obzory a moţnosti kaţdého zaměstnance, který přichází do kontaktu se zákazníkem. 

Získané rady, prezentované postupy mohou pomoci k získání nového zákazníka, zakázky, 

nebo vyřazení konkurence. Jako vše je i školení o ceně. Nejčastěji jsou zaměstnanci na 

školení vysíláni v rozmezí 2-5 dnů. Záleţí na rozsahu a náročnosti školení. Cenu ovlivňuje 

vybraný druh školícího programu, délka školení a kvalita školitele. Dále jsou s tím spojeny 

náklady na dopravu, ubytování a stravování.  

Jako příklad lze uvést školení s názvem Péče o zákazníka: Jak ochotou a vstřícným 

jednáním získat zákazníky na celý ţivot, které se koná v Praze. 

cena třídenního kurzu:     6 500 Kč,  

doprava, parkování, ubytování     cca 1 740 Kč/osoba/2 dny.  

Celkem náklady na třídenní školení   cca 8 240 Kč/osoba.  

Investice se mi zdá přiměřená a doporučuji vedení firmy vybrat školení s uvedenou 

tématikou. 

4.3 Nové dekory 

V současné době firma LN servis dokáţe dodat na kaţdou špaletu parapet. Uţ ale 

neplatí, ţe dokáţe dodat jakýkoliv parapet na kaţdou špaletu. Vše je něčím omezeno. 

Můţe to být výrobní šířkou, délkou, tloušťkou, materiálem, zejména barvou a povrchovou 

úpravou. Nejčastější poţadavek zákazníků je, aby parapety barevně ladily s oknem a 

interiérem (nábytek, podlahy, malba, atd.). Z přání zákazníků vyplynulo, ţe by si přáli 

dekor ořech. Nový dekor je moţné dodat do 3 týdnů, ale je nutné objednat minimální 

mnoţství, které činí 8 šestimetrových tyčí ve dvou šířkách (250 mm, 400 mm). 

Naskladnění nového dekoru by znamenalo navýšit skladové zásoby o 25 200 Kč při odběru 

minimálního mnoţství. Dodrţení této minimální zásoby by nemělo nijak výrazně ovlivnit 

finanční zatíţení skladu. Doporučuji přidání nového dekoru ořech a naskladnění tohoto 

dekoru ve dvou nabízených rozměrech - šířce 250 mm a 400 mm v minimálním mnoţství, 

které uvádí výrobce, včetně jednoho balení bočnic. 
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4.4 Internetový obchod, www stránky 

Proto, aby měli zákazníci vţdy aktuální informace, je nutné webové stránky firmy LN 

servis pravidelně aktualizovat. V současnosti internetové stránky firmy LN servis spravuje 

grafická firma, která sortiment tak dobře nezná. Pokud nedostane grafické studio podklady 

k provedení změny od někoho z firmy LN servis, jsou stránky bez moţnosti aktualizace. 

Komunikace s grafickou firmou je náročná a vlastní provedení úprav internetových stránek 

je velmi zdlouhavé. Aby byla zabezpečena pravidelná aktualizace, navrhuji tuto činnost 

předat zaměstnanci firmy LN servis. Přidělení správy internetových stránek zaměstnanci 

firmy by vyšlo levněji neţ přijmutí nového pracovníka. Odměnu za tuto činnost bych 

stanovil paušálně 500 Kč měsíčně, plus odměnu za mimořádné úpravy v rozmezí od 1 000 

do 5 000 Kč podle časové náročnosti poţadovaných změn. Přijmutí nového zaměstnance 

pouze pro tuto činnost by bylo rozhodně draţší, odhad by byl 15 000 aţ 20 000 Kč 

měsíčně. Správa internetových stránek interním zaměstnancem usnadní i komunikaci pro 

chystané propojení informačního systému Premiér s internetovým obchodem.  

Hlavním přínosem zavedení internetového obchodu byla časová úspora při zpracování 

objednávek. Teď by měl následovat druhý krok a internetový obchod by se měl rozšířit i o 

sluţbu zpracování cenové nabídky. V současnosti zpracovávají cenové nabídky obchodní 

zástupci a zasílají faxem nebo emailem zpět k zákazníkovi. Ne vţdy je nabídka odeslána 

obratem. Pokud by byly do systému zadány ceny nebo slevy jednotlivých sortimentů, mohl 

by si zákazník cenovou nabídku snadno zpracovat sám. Získali bychom minimálně 

časovou úsporu obchodních zástupců a zákazník by mohl obratem sdělovat cenu svým 

zákazníkům. 

4.5 Výstupní kontrola 

Na kaţdém pracovišti probíhá první kontrola nařezaného zboţí skladníkem, který 

zakázku kompletuje. Provede kontrolu rozměrů, nařezaného počtu kusů a správnost 

dekoru. Před předáním kompletní zakázky parapetů včetně příslušenství na pracoviště 

expedice, probíhá namátková kontrola při balení. Navrhuji zařadit povinnou druhou 

kontrolu těsně před zabalením a předáním zákazníkovi, nebo řidiči LN servis. Kontrolu by 

měl provádět vţdy skladník, který zakázky balí do ochranného kartonu nebo bublinové 

folie. Měl by znovu provést kontrolu rozměru, počtu kusů, barvy parapetů a k tomu 

správný počet, barvu a typ přidaného příslušenství.  
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Jako první moţnost navrhuji druhou kontrolu motivovat finančně. Za kaţdou nalezenou 

chybu, bych stanovil sazbu 200 Kč, která by se připočítávala k osobnímu ohodnocení 

zaměstnance. Nalezenou chybu by musel skladník ukázat a nahlásit vedoucímu skladu, 

který bude jednotlivé chyby evidovat pro podklady ke mzdám.  

Výhodou je zajištění důsledné kontroly zakázek. 

Nevýhodou je určité zpomalení vyřizování zakázek, moţné záměrné tvoření chyb 

s vidinou většího finančního ohodnocení, pro ostatní skladníky nemotivující. 

Jako druhou moţnost navrhuji stanovit finanční odměnu závislou na měsíčním obratu 

(přibliţně ve výši 0,8 % z obratu)  a za kaţdou reklamaci strhávat částku (přibliţně ve výši 

5 %) ze stanovené měsíční odměny. Na konci měsíce odečíst hodnotu evidovaných 

reklamací a zbytek rozdělit mezi aktuální počet skladníků.  

Výhodou je motivace pro celou směnu, minimalizace počtu reklamací. 

Nevýhodou je prokazatelnost a pravdivost reklamace, další evidence navíc.  

Jaký způsob kontroly ve firmě zavést, je otázkou rozhodnutí vedení společnosti LN 

servis. 
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5 Závěr  

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak jsou zákazníci firmy LN servis s.r.o. spokojeni 

s cenou, kvalitou a nabídkou poskytovaných sluţeb a získat informace, které by vedly k 

celkovému zlepšení všech sluţeb. Na základě vyhodnocení otázek marketingového 

výzkumu bylo cílem odhalit nedostatky a navrhnout taková řešení, která povedou ke 

zvýšení obratu a k zajištění spokojenosti všech zákazníků firmy LN servis. K dosaţení cíle 

byla pouţita metoda marketingového výzkumu za pomoci dotazování. Jako nástroj pro 

získání potřebných informací byl sestaven vlastní dotazník.  

Základní hypotéza – dá se předpokládat, ţe zákazníci firmy LN servisu jsou se 

současnou nabídkou spokojeni - se potvrdila, se současnou nabídkou jsou zákazníci 

spokojeni.  

První z doplňkových hypotéz - můţeme předpokládat, ţe bude většina našich 

zákazníků s kvalitou a cenou výrobků spokojena - se také potvrdila, 83,33 % respondentů 

preferuje kvalitu za rozumnou cenu a 79,76 % respondentů je přímo s kvalitou produktů 

spokojena.  

Druhá doplňující hypotéza, kdy jsem předpokládal malou spokojenost s četností 

návštěv a tak i osobní předávání informací, se nepotvrdila. Důkazem je spokojenost 

zákazníků s četností návštěv obchodních zástupců a tím i s osobním předáváním informací. 

49,28 % plus 31,16 % zákazníků upřednostňuje získávání informací prostřednictvím 

telefonu a e-mailu. Přání zákazníků dostávat informace osobně je pouze 19,57 %. 

Třetí doplňující hypotéza - předpokládám, ţe s referencemi bude spokojeno více neţ 

80 % zákazníků - se potvrdila, firmu LN servis by si znovu vybralo všech 100 % 

respondentů. 

Ve čtvrté kapitole je uvedeno pět návrhů pro vedení společnosti, které vyplynuly 

z provedeného marketingového výzkumu. Reklamační protokol byl zaveden 

v navrhovaném znění s okamţitou platností. Byl rozeslán elektronickou poštou a je 

postupně přikládán ke všem vystavovaným fakturám.  

Z vyhodnocení poslední otázky všech došlých dotazníků vyplynul poţadavek na nový 

dekor ořech. Předloţený návrh o naskladnění minimálního mnoţství byl přijat. Spolu se 

zboţím byly objednány vzorky nového dekoru tak, aby jsme mohli nabídnout dekor jako 

novinku všem ostatním zákazníkům. Dále byla skladová zásoba navýšena i o ţádané 



Martin Krcho: Hodnocení spokojenosti zákazníků obchodní firmy LN servis, s.r.o. 

2009  43 

 

příslušenství hliníkových bočnic. Sortiment nebyl sice objednán ve všech rozměrech a 

barvách, ale jen ve dvou šířkách a bez povrchové úpravy. Tímto opatřením se zkrátí 

termíny dodání ze 4 týdnů pouze na jeden, který potřebujeme na přípravu povrchové 

úpravy. 

Na základě návrhu výstupní kontroly vedoucí skladu rozšířil pozici skladníka na 

pozici skladníka - kontrolora zakázek. Ten by měl zajistit, aby kaţdá zakázka byla 

zkontrolována podle objednávky těsně před zabalením. 

Zbývající dva návrhy má vedení zatím na zváţení. Nabídka různých seminářů, školení 

a kurzů je velmi široká a rozdílná. Vedení přislíbilo, ţe návrh zváţí a pokusí se najít 

vhodné, účelné a cenově přijatelné školení. Termín konání bude směrován mimo stavební 

sezonu (listopad aţ únor) tak, aby nebyl omezen chod firmy. 

Návrh na předání činnosti grafika a správce internetových stránek a obchodu jednomu 

zaměstnanci firmy vedení společnosti zvaţuje. Jedním z řešení je i přijetí nového 

zaměstnance s touto náplní práce.  
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Příloha č. 1: Organizační struktura 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 



 

   

 

Příloha č. 2: Číselník sortimentu firmy LN servis, s.r.o. 

 
 



 

   

 

 

Pramen: [program PREMIER] 



 

   

 

Příloha č. 3: Leták firmy LN servis, s.r.o. - venkovní hliníkové parapety 

taţené s nosem 25 mm 

 
Pramen: [LN servis] 



 

   

 

Příloha č. 4: Leták firmy LN servis, s.r.o. - venkovní hliníkové parapety 

taţené s nosem 40 mm 

 
Pramen: [LN servis] 



 

   

 

Příloha č. 5: Přehled dekorů plastových parapetů  

název číslo 116 155 180 220 250 305 350 400 500 600

dopravní bílá 1003 x 0 0 0 0 0 0 0 28 28

buk 1176 x 21 0 0 0 0 0 0 28 28

carrarská šedá 1170 x 0 0 0 0 0 0 0 28 28

zlatý dub rustikál 1177 x 21 0 0 0 0 0 0 28 28

třešeň 1173 x 21 21 21 21 21 21 21 28 28

hliník 1174 x 21 21 21 21 21 21 21 28 28

zlatý dub  1110 x 21 21 21 21 21 21 21 28 28

ořech 1154 x x x x 21 x x 21 x x

dub tmavý 1025 x x x x 28 x x 28 x x

stripe douglas 1402 x x x x 28 x x 28 x x

rosewood 1111 x x x x 28 x x 28 x x

mahagon 1026 x x x x 28 x x 28 x x

macoré 1144 x x x x 28 x x 28 x x

černohnědá 1008 x x x x 28 x x 28 x x

oregon 4 1623 x x x x 28 x x 28 x x

šedá 1004 x x x x 28 x x 28 x x

antracitově šedá 1072 x x x x 28 x x 28 x x

jedlově zelená 1006 x x x x 28 x x 28 x x

dub světlý 1021 x x x x 28 x x 28 x x

černá 1012 x x x x 28 x x 28 x x

krémová 1096 x x x x 28 x x 28 x x

ocelově modrá 1079 x x x x 28 x x 28 x x

bílá 1001 28 x x x x x x x x x

D 6 m nefoliovaná bílá 003. PVC x x 28 28 28 28 28 28 28 x

0

21

28

x

melamin

renolit

48 mC

skupina
minimální 

objednávka

barva

renolit

materiál

A

B

6 m

24 m

melamin

šířka parapetu [ mm]

Skladem, dodání ihned

Plastové komůrkové parapety DECEUNINCK, barvy a termíny

Objednávka, dodání do 3 týdnů

Objednávka, dodání do 4 týdnů

Není v nabídce  

Pramen: [vlastní zpracování]



 

   

 

Příloha č. 6: Leták firmy LN servis, s.r.o. - vnitřní plastové parapety 

komůrkové s nosem 40 mm 

 
Pramen: [LN servis]



 

   

 

Příloha č. 7: Standardní nabídka dekorů 
Parapety nabízíme ve 13 základních dekorech. Díky této široké kolekci, která obsahuje UNI barvy (bílá, 

šedá) i napodobeniny kamene a masivu, se dají dobře sladit s interiérem a okny Vašeho domova. 

0408 carera 0103 bílá 1113 šedá 

   

 
5103 kraket 0332 casablanca 2301 třešeň 

   

 
2181 olše 2021 buk 2351 kaštan 

   

 
2213 mahagon 2151 javor 0504 světlý dub 

   

 
2291 tmavý dub     

 

    

Dekory na objednávku  

0860 ţlutá 0451 zelená 0851 modrá 

   

 

0834 červená 
0387 microline - 

douglas scuro 

0660 microline - 

pino savoia 

   

 

 

0585 mramor - salome 

    

 

  

Pramen: [katalog TOPSET] 



 

   

 

Příloha č. 8: Štítek  

 

Pramen: [program PREMIER] 

 

NNeeččiiššsskkáá  445511  



 

   

 

Příloha č. 9: Vzor dotazníku  

X   vybranou odpověď zatrhněte křížkem

  prosíme vyplnit všechna žlutá pole

Kvalita výrobku a cena
1. Jste spokojeni s kvalitou dodaných parapetů?

ano

spíše ano

spíše ne

ne

2. Co nejvíce oceňujete na našich parapetech?

mrazuvzdornost rozmanitost

stálobarevnost odolnost proti otěru

životnost jiné

3. Co preferujete?

cenu na prvním místě

kvalitu za rozumnou cenu

kvalitu i za vyšší cenu

to neřeším, když to potřebuji tak to koupím

Podmínky dodávek
4. Jste spokojeni s termíny dodání?

ano

spíše ano

spíše ne

ne 4.1 Proč ne?

příliš brzy

příliš pozdě

5. Jaké preferujete platební podmínky?

platbu převodem

platbu hotově

6. Jaký preferujete způsob dodání?

vlastní odvoz

rozvoz LN servis

přepravní službou PPL,GPC,TOP TRANZ

Komunikace
7. Jste spokojeni s jednáním našich obchodních zástupců?

ano

spíše ano

spíše ne

ne

8. Vyhovuje Vám četnost návštěv obchodního zástupce?

ano

ne

DOTAZNÍK spokojenosti zákazníka

 



 

   

 

9. Jsou informace, které dostáváte přesné, srozumitelné a dostatečně rychlé?

ano

spíše ano

spíše ne

ne

10. Jak potřebné informace získáváte?

osobně

telefonicky

e-mailem (poštou) 

Přístup k řešení reklamací
11. Jste spokojeni se současným systémem řešení Vašich reklamací?

ano

spíše ano

spíše ne

ne

Reference
12. Co oceňujete na naší firmě?

nabízené produkty servis

kompletnost nabídky značku

rychlost dodávek jiné

komunikaci

13. Splňujeme Vaše očekávání?

ano, Váš servis předčil naše očekávání

spíše ano

spíše ne

ne, byli jsme zklamaní

14. Vybrali byste si naši společnost znovu?

ano

ne

15. Doporučili byste naše produkty dalším zájemcům?

ano

ne

Připomínky a návrhy
16. Máte nějaké náměty, které byste nám chtěli sdělit?

Název firmy: 

Jméno a příjmení:

E-mail: Telefon :

 
Pramen: [vlastní zpracování]



 

   

 

Příloha č. 10: Průvodní dopis  
Váţení zákazníci, 

 

    v rámci zlepšování našich sluţeb jsme pro Vás připravili následující dotazník. Je pro 

nás důleţité znát Váš názor na naši práci.  

Získané údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a budou slouţit výhradně pro potřebu naší 

společnosti. Věříme, ţe nám Vaše odpovědi a zejména připomínky pomohou zlepšit naše 

sluţby. 

V dotazníku prosím zaškrtněte vţdy kříţkem jednu Vaši odpověď, pouze u otázek číslo 

2. 10. a 12. můţete kříţkem označit i vice odpovědí. 

Předem děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku. Jako odměnu Vám 

poskytneme mimořádnou slevu na jednu Vaši objednávku ve výši 5 %. Podmínkou 

k získání slevy je správné vyplnění dotazníku a zaslání zpět. Ţádost o slevu uvádějte na 

objednávce pod názvem ,,Dotazník sleva 5 %“.   

  

Sleva se nevztahuje na jiţ zaslané objednávky a vystavené cenové nabídky. 

Kontakt pro zasílání dotazníků: krcho@lnservis.cz 

Kontakt pro zasílání objednávek: sindelarova@lnservis.cz 

 

Děkuji, 

S přáním příjemného dne 

Martin Krcho 

obchodní zástupce 

LN servis s.r.o. 

areál EPL  

440 01 Louny 

Mob. : 777 781 916 

Tel.: 415 679 013 

Fax: 415 679 056 

e-mail : krcho@Lnservis.cz 

www.LNSERVIS.cz 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

mailto:krcho@lnservis.cz
mailto:sindelarova@lnservis.cz
mailto:krcho@Lnservis.cz
http://www.lnservis.cz/


 

   

 

Příloha č. 11: Příklad vyplněného dotazníku  

X   vybranou odpověď zatrhněte křížkem

  prosíme vyplnit všechna žlutá pole

Kvalita výrobku a cena
1. Jste spokojeni s kvalitou dodaných parapetů?

X ano

spíše ano

spíše ne

ne

2. Co nejvíce oceňujete na našich parapetech?

mrazuvzdornost rozmanitost

X stálobarevnost odolnost proti otěru

X životnost jiné

3. Co preferujete?

cenu na prvním místě

kvalitu za rozumnou cenu

X kvalitu i za vyšší cenu

to neřeším, když to potřebuji tak to koupím

Podmínky dodávek
4. Jste spokojeni s termíny dodání?

X ano

spíše ano

spíše ne

ne 4.1 Proč ne?

příliš brzy

příliš pozdě

5. Jaké preferujete platební podmínky?

X platbu převodem

platbu hotově

6. Jaký preferujete způsob dodání?

vlastní odvoz

X rozvor LN servis

přepravní službou PPL,GPC,TOP TRANZ

Komunikace
7. Jste spokojeni s jednáním našich obchodních zástupců?

X ano

spíše ano

spíše ne

ne

8. Vyhovuje Vám četnost návštěv obchodního zástupce?

X ano

ne

DOTAZNÍK spokojenosti zákazníka

 



 

   

 

9. Jsou informace, které dostáváte přesné, srozumitelné a dostatečně rychlé?

X ano

spíše ano

spíše ne

ne

10. Jak potřebné informace získáváte?

X osobně

X telefonicky

e-mailem (poštou) 

Přístup k řešení reklamací
11. Jste spokojeni se současným systémem řešení Vašich reklamací?

X ano

spíše ano

spíše ne

ne

Reference
12. Co oceňujete na naší firmě?

X nabízené produkty servis

X kompletnost nabídky značku

X rychlost dodávek jiné

X komunikaci

13. Splňujeme Vaše očekávání?

ano, Váš servis předčil naše očekávání

X spíše ano

spíše ne

ne, byli jsme zklamaní

14. Vybrali byste si naši společnost znovu?

X ano

ne

15. Doporučili byste naše produkty dalším zájemcům?

X ano

ne

Připomínky a návrhy
16. Máte nějaké náměty, které byste nám chtěli sdělit?

Název firmy: ELA - PLAST s.r.o.

Jméno a příjmení: Petr Vitásek

E-mail: vitasek@ela-plast.cz Telefon : 605226042

 
Pramen: [vlastní zpracování] 



 

   

 

Příloha č. 12: Pokyny k montáţi venkovních parapetů 

Pokyny k montáži venkovních hiníkových parapetů

Abyste vyloučili možné poškození stavby, dodržujte zásadně pokyny

zpracovatele. I pro speciální řešení detailů na stavbě jsou následující montážní 

pokyny podkladem pro odbornou montáž.

a Hliníkové okenní parapety se dodávají ve výrobních délkách 6000 mm 

      s otvory 4,2 x 7 mm ve vzdálenosti po 300 mm na šroubovacím můstku.

a Při montáži hliníkových okenních parapetů je nutné při teplotním rozdílu až 50°C brát v úvahu

      délkovou roztažnost až 1,2 mm na metr délky. Z tohoto důvodu nemá být hliníkový okenní

      parapet pevně ukotven v omítce nebo ve zdivu.

a Abyste udrželi roztažnost pod kontrolou, rozdělte okenní parapety s celkovou délkou 

      přes 3000 mm na 1/2 a opatřete je stykovými spojkami.

a Spáry pro roztažnost mají být široké nejméně 12 mm, pak bude možné roztažení zachytit.

a Přesah okenního parapetu přes hotovou fasádu musí být  nejméně 30 mm.

a Zásadně doporučujeme pro utlumení hluku,  např. při dešti, vybavit okenní plechy antidrénem.

a Odtokový sklon 6°  musí být po montáži zachován.

a Při upevňování okenních parapetů vložte mezi místo přišroubování plechu a okno těsnění.

a K upevnění použijte pozinkované šrouby nebo šrouby jakosti s krycími čepičkami z PVC.

a Při vyložení 150 mm nebo větším použijte speciální držáky ve vzdálenosti cca 600 mm.

a Po nasunutí okenní koncovky a po našroubování parapetu, utěsněte koncovku silikonem.

a Zvláštní barevné odstíny, podle vzorníku RAL, jsou možné dodat na objednávku.

a Z důvodu stoupajícího vlivu na životní prostředí nedoporučujeme používat okenní parapety 

      Al. přírodní.

a Okenní parapety s upraveným povrchem se dodávají zásadně s ochrannou krycí fólií.

a Při omítání koncovek musí být zachována dilatační spára pomocí komprimovaného těsnicího 

      pásku, příp. přesně provedeného silikonového zakrytí mezi okenním dílem parapetu a omítkou.

a Při použití koncovky do omítky výrobce doporučuje osadit koncovku tak, aby po dokončení 

      omítky byla do poloviny své tloušťky vsazena do špalety.

a Ochrannou fólii nalepenou pro ochranu upraveného povrchu okenního parapetu odstraňte po 

       ukončení prací na fasádě.

 

Pramen: [katalog GUTMANN] 



 

   

 

Příloha č. 13: Vzor reklamačního protokolu 

Odběratel : Dodavatel :

LN servis s.r.o.

 Nečišská 451

Dobroměřice

440  01 Louny

Předmět reklamace  :

Návrh řešení odběratelem :

Návrh řešení dodavatelem :

Posoudil :

Dne : 

Závěrečné řešení     :

Schválil   : Souhlasí :

Obrázek:

Název zakázky:

Číslo objednávky:

Číslo reklamace :   

Vyřizuje : 

Reklamaci přijal :

Tel.: e-mail:Kontaktní osoba :

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Datum:

Číslo zakázky:

Číslo faktury:

 

Pramen: [vlastní zpracování] 


