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Anotace 

Diplomovou práci jsem zam��ila na zákazníka, jelikož práv� spokojený zákazník 

hraje d�ležitou roli úsp�šnosti firmy. Cílem práce bylo zpracovat Analýzu spokojenosti 

zákazník� spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o. a odhalit tak postavení jmenované 

spole�nosti v pov�domí zákazník� - vlastních odb�ratel�.  

V práci jsem se zam��ila na vysv�tlení problematiky spokojenosti zákazníka a na 

vysv�tlení podstaty marketingového pr�zkumu. 

Práce popisuje veškeré etapy spojené s marketingovým výzkumem, tj. p�ípravu, 

samotnou realizaci a kone�né vyhodnocení dotazník�. Na základ� analýzy získaných dat 

jsou v záv�re�né �ásti práce definovány návrhy a opat�ení vedoucí ke zkvalitn�ní 

poskytovaných služeb. 

 

Klí�ová slova:  zákazník, kamenivo, dotazník, marketingový výzkum, spokojenost 

zákazníka 

Summary 

My graduation thesis focuses on customer satisfaction. Satisfying customers’ needs 

effectively is vital to a company’s success. The aim of my work was to provide an analysis 

of the customers of Kamenolomy CZ Ltd and to determine their level of satisfaction. This 

was to show the company’s status in the market and its level of consumer awareness. 

In the thesis I have explained the customer satisfaction issue and the principle of 

marketing research. 

The thesis describes all phases of marketing research, i.e. preparation, actual 

implementation and the final evaluation of questionnaires. Based on an analysis of 

collected data, there are suggestions and measures on how to improve the quality of 

services provided at the end of the thesis. 

 

Key words:  customer, construction aggregate, questionnaire, marketing research, 

customer satisfaction 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BOZP Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

BOZP OHSAS Mezinárodn� uznávané standardy BOZP 

CE ozna�ení pro produkty, které mohou být prodávány na evropském

 trhu. Zna�ka CE prohlašuje, že produkt vyhovuje základním 

 požadavk�m Sm�rnic EU. 

�SN  �eskoslovenská (�eská) státní norma 

�SN  EN  ISO 9001:2001 

 �eská státní norma - Systémy managementu jakosti 

�SN  EN  ISO 14001:2005 

 �eská státní norma - Systémy enviromentálního managementu 

HGF  Hornicko-geologická fakulta  

ISO  International Organization for Standardization 

OHSAS 18001:1999 �eská státní norma - Systémy managementu bezpe�nosti a ochrany 

 zdraví p�i práci – specifikace 

Spole�nost s. r. o. Spole�nost s ru�ením omezeným 

Strabag SE SE = SOCIETAS EUROPEA = evropská spole�nost (dle 

 obchodního rejst�íku) 

VŠB-TUO  Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

1. ÚVOD 

Spokojený zákazník je klí�ovým prvkem každé organizace nejen v dob� ekonomické 

krize. Dnes si zákazník m�že vybírat, od které firmy bude odebírat materiál, zboží 

�i služby a proto firmy musí mít nejen kvalitní produkty, ale také musí nabídnout dobrou 

službu zákazník�m. Pokud chce organizace prosperovat, m�la by se �ídit heslem: „Náš 

zákazník, náš pán“. P�i dnešní p�esycenosti trhu spole�nosti n�kdy bojují o zákazníka 

a p�edhání se v množství nabízených doprovodných služeb. Proto by m�lo být prioritou 

podniku si již získaného zákazníka udržet, jelikož nespokojenost zákazníka m�že vést 

k jeho ztrát� a tím mohou nastat ekonomické problémy spole�nosti. Ve v�tšin� p�ípad� 

totiž platí, že zákazníka je t�žké získat, ale lehce ztratit. Firma by se tudíž m�la zajímat 

o jeho názory a zájmy.  

Podstatou této analýzy spokojenosti zákazník� spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o. 

(dále jen Kamenolomy) je marketingový pr�zkum, jímž rozumíme systematické 

shromaž�ování, vyhodnocování dat a informací, které sm��ují k porozum�ní pot�eb 

zákazník� a požadavk� trhu. Marketingový výzkum odpovídá na otázky, jež se týkají 

nákupního chování zákazník�, v oblasti reklamy (nap�. jaký druh reklamy bude ú�inný pro 

nový výrobek), jaká skupina zákazník� si bude kupovat práv� vyrobenou novinku na trhu, 

ur�ení tržního potenciálu nebo možného tržního podílu, stanovení ceny, porozum�ní 

pot�ebám klient�, výzkumu spot�ebitele nebo konkurence, m��ení efektivnosti výroby a 

propaga�ních aktivit, kvality distribuce výrobk�, vnitropodnikové a vn� podnikové 

�innosti a jiných složek marketingového �ízení.  

D�vodem, pro� si organizace nechávají zpracovat marketingový pr�zkum, jsou 

aktuální, kvalitní a objektivní informace, díky nimž m�že firma minimalizovat rizika. 

Zpracování pr�zkumu má na starost u velkých nadnárodních spole�ností vlastní 

specializované odd�lení pro výzkum, které spolupracuje s marketingovými manažery  

na výzkumných projektech. U menších firem jsou to externí spole�nosti zabývající  

se práv� monitorováním trhu zákazník� a spot�ebitel�.  

Cílem této diplomové práce je získat, zpracovat a analyzovat informace  

o spokojenosti zákazník� spole�nosti Kamenolomy pro kvalitativní zlepšení provád�ných 

marketingových rozhodnutí a zdokonalení služeb zákazník�m. Prvním krokem v samotné 

realizaci pr�zkumu bude získání kontakt� na zákazníky této spole�nosti a jejich 



 

   

kontaktování, druhým krokem vypracování dotazníku, jeho pilotáž a následné zjišt�ní 

postoj� kontaktovaných zákazník� vypl�ováním dotazník� dle jejich požadavk� 

e-mailem nebo telefonicky, ve t�etím kroku zpracuji získaná data a dle výsledk� navrhnu 

opat�ení pro zkvalitn�ní služeb spole�nosti Kamenolomy. 



 

   

2. Charakteristika spole�nosti KAMENOLOMY �R s.r.o. 

KAMENOLOMY �R s. r. o. (dále jen Kamenolomy) je spole�nost s dlouholetou 

historií vedoucí do 50. let minulého století, postupn� vzniklou z p�vodní firmy SILNICE, 

národní podnik Ostrava. Od této doby prošly nyn�jší Kamenolomy �R s. r. o. významným 

rozvojem.   

KAMENOLOMY se zabývají t�žbou, výrobou a prodejem kvalitního drceného 

kameniva. Firma je sou�ástí nadnárodního evropského stavebního koncernu  

STRABAG SE a na území �eské republiky zajiš�ují funkci výhradního dodavatele 

kameniva pro betonárny, obalovny asfaltových sm�sí, silni�ní a inženýrské stavby, 

kamenivo pro kolejová lože a regulaci vodních tok�. Podnik dodává kamenivo 

koncernovým firmám a pat�í k nejv�tším producent�m drceného kameniva v �eské 

republice.  

V sou�asné dob� firma provozuje na území �eské republiky 35 aktivních 

provozoven, z toho 29 kamenolom� a 6 pískoven/št�rkoven. Nejv�tšími kamenolomy jsou 

Bohu�ovice u Hradce nad Moravicí a Podh�ra u Lipníku nad Be�vou – oba s ro�ní 

produkcí drceného kameniva nad 500 000 tun [3 + interní materiály]. 

2.1.  Skupiny provozoven 

Spole�nost Kamenolomy má své kamenolomy po celé �R. Sídlo firmy je v Ostrav�, 

avšak z hlediska rozsáhlého p�sobení je spole�nost rozd�lena do 7 skupin: 

 

1) Skupina Morava Sever; 

2) Skupina Morava St�ed; 

3) Skupina Morava Jih; 

4) Skupina �echy Východ; 

5) Skupina �echy St�ed; 

6) Skupina �echy Jih; 

7) Skupina �echy Západ [3]. 



 

   

Obrázek �. 1 znázor�uje rozd�lení p�sobnosti spole�nosti Kamenolomy do skupin 

a rozmíst�ní jednotlivých lom�. 

 

Obrázek �. 1 –Rozd�lení skupin provozoven 

 

Pramen: [3]  

Tato práce je zam��ena na zákazníky skupiny Morava Sever, jejíž p�sobnost 

je znázorn�na v následujícím obrázku. 

 

Obrázek �. 2 - Provozovny Skupiny Morava Sever 

 

Pramen: [3]  



 

   

2.2. Cíle spole�nosti a politika jakosti 

Strategickým cílem spole�nosti je pokrýt pobo�kami celé území �eské republiky  

a dosáhnout tak zastoupení ve všech krajích. Snaží se skloubit pot�eby zákazníka a trhu 

spolu se systematickým zvyšováním kvality vyráb�ného kameniva, p�i zachování vysoké 

stability jeho jakosti, zajistit neustálý r�st objemu výroby a tím ve všech sm�rech uspokojit 

pot�eby zákazníka [3]. 

2.3. Logo spole�nosti 

Kamenolomy �R s. r. o. a KSR-Kame�olomy SR, s. r. o. (�lenové koncernu  Strabag 

SE) zavedly po�átkem roku 2005 nové jednotné logo „MINERAL”, jako nadregionální 

ozna�ení zajišt�ní surovin. Logo spole�nosti se skládá ze t�í základních prvk�: 

� Šedý trojúhelník - symbolizuje skladový materiál; 

� �ervená šipka - zastupuje t�žbu surovin; 

� MINERAL - zastupuje opracovanou formu surovin a zt�les�uje kvalitu produkt� [3]. 

Obrázek �. 3 –Logo spole�nosti 

 

 

 

  

 Pramen: [3]  

2.4. Ochrana životního prost�edí jako priorita 

Stejn� jako t�žba surovin, je i ochrana životního prost�edí nedílnou sou�ástí �ídícího 

procesu spole�nosti Kamenolomy. Rekultivace následk� t�žební �innosti jsou p�edem 

plánovány a zahájeny ihned po ukon�ení dobývání kameniva. 

Vždy se p�itom dbá na vhodný výb�r �ešení pro danou lokalitu. Každý rok tvo�í 

firma finan�ní rezervy na rekultivace, které se vedou na odd�leném ú�tu. 

V kamenolomu Bohu�ovice (Skupina Morava Sever) byla v roce 2005 otev�ena nová 

technologická linka. 

Nová �ást technologické linky je zárove� navržena jako za�ízení s nižšími dopady  

na životní prost�edí, než za�ízení stávající. Hlu�nost nov� instalovaných stroj� je nižší než 



 

   

stávající. Oplášt�ním horní �ásti finální t�ídírny je snížena celková zát�ž okolí hlukem 

a prachem. 

Veškeré dopravní cesty jsou zakrytovány obloukovými kryty CAPOTEX, p�esýpací 

uzly jsou mechanicky ut�sn�ny a nové t�ídi�e, p�esypy a zásobníky jsou odsávány pomocí 

nového odsávacího za�ízení. T�mito opat�eními se sníží množství prašného spadu 

v bezprost�edním okolí kamenolomu, což výrazn� p�ispívá k menší ekologické zát�ži 

krajiny [3]. 

2.5. Vyráb�né frakce 

Spole�nost Kamenolomy �R, s. r. o. se zabývá nejen t�žbou, ale i výrobou drceného 

kameniva. Frakce kameniva znamená souhrn r�zn� velikých zrn. Nap�íklad frakce 4/8 

znamená, že se jedná o zrna kameniva velikosti od 4 mm do 8 mm, frakce 16/32 od 16 mm 

do 32 mm atd. Jde o ozna�ení kameniva podle velikosti dolního a horního síta. 

Kamenolomy �R vyrábí tyto frakce kameniva: 0/4, 4/8, 8/16, 8/11, 16/32, 32/63 

a št�rkodrt�: 0/32, 0/63. 

V následující tabulce je uveden p�ehled nejprodávan�jšího drceného kamenivy za rok 

2007, který je rozd�len dle oblastí spole�nosti Kamenolomy. 

Tabulka �. 1 - Nejprodávan�jší frakce drceného kameniva rok 2007 (dle oblastí spol. 
KAMENOLOMY �R, s.r.o.) 

Nejprodávan�jší frakce, rok 2007 
OBLAST 

1. 2. 3. 

Morava sever 0/32 32/63 0/4 

Morava st�ed 0/32 0/63 8/16 

Morava jih 0/63 0/32 32/63 

�echy západ 32/63 63/125 0/32 

�echy jih 0/32 4/8 8/11 

�echy východ 0/32 0/63 32/63 

Pramen: [interní materiály]  



 

   

3. Analýza spokojenosti zákazník� 

Analýza spokojenosti zákazník�, pravidelné zjiš�ování názor� a pot�eb zákazník� je 

zdrojem pro zlepšení postavení spole�nosti. Spokojený zákazník je k firm� loajální, což 

vytvá�í pevný vztah s firmou a tím jí p�ináší zisk. Oproti tomu nespokojený zákazník má 

tendenci zmanipulovat okolí a tím firm� zp�sobit zna�né ztráty. Ze životních zkušeností 

vyplývá, že nespokojený zákazník se svými pocity d�lí více, než zákazník spokojený. 

Tato kapitola je st�žejním bodem práce, pon�vadž je v ní proveden kompletní 

marketingový pr�zkum spole�nosti Kamenolomy v�etn� p�ípravných fází, jeho realizace 

i zhodnocení výsledk�. Cílem tohoto marketingového výzkumu je zjistit míru spokojenosti 

zákazník� s produkty a službami analyzované spole�nosti. 

K marketingovému výzkumu m�žeme p�istoupit z hlediska kvalitativního, nebo 

kvantitativního.  

Kvalitativním výzkumem hledáme odpov�di na otázky: Pro�? Jak? Zjiš�ujeme 

p�í�iny a d�vody chování lidí, jejich konání a motivaci. Podrobn� zkoumá názory 

vybraných p�edstavitel� analyzované skupiny na daný problém. Pro kvalitativní pr�zkum 

používáme metod individuálních hloubkových rozhovor�, skupinové rozhovory, projek�ní 

techniky. Tuto metodu použijeme také p�i zkoumání nové problematiky, ve které  

se musíme nejd�íve zorientovat.  

Kvantitativním výzkumem hledáme odpov�di na otázky: Co? Kolik? Jak �asto? 

Principem tohoto výzkumu je zjistit p�ístup, stanoviska a názory zákazníka ke službám  

a výrobk�m firmy. Tento pr�zkum provádíme na v�tším množství respondent�. 

Využíváme pro n�j metod pozorování, osobní, písemné, telefonické �i elektronické 

dotazování a experimentu. 

Informace pot�ebné pro zpracování výzkumu m�žeme získat dv�ma zp�soby. Prvním 

z nich je sb�r informací v terénu, který ozna�ujeme pojmem field research. Poskytuje 

velmi p�esné informace, je ovšem velice �asov� a finan�n� náro�ný. 

Druhým zp�sobem je pr�zkum od stolu ozna�ovaný jako desk research, který 

zpracovává již získané informace. Jeho nevýhodou je rychlé zastarávání, nep�esnost 

a neobjektivnost dat, která byla obstarána za jiným ú�elem a s jiným cílem [5,6]. 

P�i vytvá�ení dotazníku musíme v�d�t, koho budeme zpovídat, na co se budeme ptát 

a zp�sob, jakým se budeme ptát [7]. 



 

   

3.1. Význam marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum pot�ebují dnes všechny subjekty, nejen nadnárodní 

spole�nosti, jakou je Strabag SE, které je analyzovaná spole�nost Kamenolomy �R, 

s. r. o. sou�ástí. Tím více v sou�asnosti, v dob� sv�tové ekonomické krize by m�ly firmy 

znát zájmy a pot�eby svých stávajících i potenciálních zákazník�, aby provedly opat�ení 

k jejich získání �i udržení. Zpracování marketingového výzkumu je podstatou analýzy 

spokojenosti zákazník�. 

Funkce marketingového výzkumu: 

- identifikuje p�íležitosti a problémy související s prodejem; 

- formuluje metody pro sb�r informací; 

- �ídí a uskute��uje postup sb�ru dat; 

- analyzuje výsledky prodeje; 

- analyzuje nákupní chování spot�ebitel�; 

- sd�luje zjišt�né poznatky a jejich d�sledky; 

- poskytuje zp�tnou vazbu managementu a pracovník�m, umož�uje kontakt s kupujícím; 

- poskytuje informace o budoucím vývoji na trhu; 

- poskytuje informace o pot�ebách, preferencích a chování zákazník�; 

- poskytuje informace o konkurenci; 

- nastoluje filosofii; 

- dává managementu informace, které pomáhají p�i tvorb� reklamních  

a marketingových strategií, volb� cíl� a �ízení podniku; 

- odstra�uje rizika z podnikání, zviditel�uje šance a vyhlídky organizace [6]. 



 

   

3.2. Postup p�i marketingovém výzkumu 

Marketingový pr�zkum je proces, složený z n�kolika �ástí a je d�ležité v�d�t, v jaké 

�asové posloupnosti jej provedeme. Jednotlivé kroky na sebe úzce navazují a není možné 

jediný vynechat, �i p�esko�it. 

1. Definice problému – zjišt�ní pot�eb hloubku a ší�i marketingového výzkumu 

a definice cíl� výzkumu.  

P�i této definici zjiš�ujeme: 

- jakých informací chci docílit; 

- kde tyto informace získám a od koho; 

- kdo bude tyto informace získávat; 

- jaké metody použijeme p�i získání t�chto informací; 

- materiáln�-technické zajišt�ní. 

2. Provád�cí plán – plán výzkumu (situa�ní analýza) – zvolíme vhodnou metodiku 

pr�zkumu, representativní vzorek respondent� a tvorba podklad� pro vlastní výzkum. 

3. Sb�r informací – samotná realizace pr�zkumu, sb�r dat a informací. 

4. Zpracování, analýza a vyhodnocení dat – kompletace, klasifikace, �len�ní, analýza  

a vyhodnocování výsledku výzkumu. 

5. Záv�r + návrhy pro p�ijetí marketingových opat�ení – z vyhodnocených výsledk�  

se vytvo�í doporu�ení vedoucí k zlepšení výsledk� organizace [6]. 

3.3. Vzorek respondent� 

Na této práci jsem spolupracovala s panem Ing. Petrem Klajmonem, vedoucím 

oblasti �eská republika, který je v p�ímém kontaktu se zákazníky spole�nosti Kamenolomy 

a tudíž jeho postavení plní funkci obchodního zástupce celé spole�nosti. Po konzultaci 

s panem Ing. Petrem Klajmonem jsem marketingový výzkum a tím i celou analýzu 

spokojenosti zákazník� zam��ila na odb�ratele skupiny Morava Sever, a to z d�vodu 

rozlehlé p�sobnosti spole�nosti Kamenolomy. 

Respondenti byli zvoleni vedoucím oblasti náhodným výb�rem. 



 

   

3.4. Tvorba otázek v dotazníku 

P�i tvorb� dotazníku bychom m�li v�d�t, koho se budeme ptát, na co 

se budeme ptát a jakých výsledk� chceme docílit. Existují r�zné možnosti položení otázky, 

aby dotazník nebyl p�íliš jednotvárný a abychom z n�j dostali co nejv�tší vypovídací 

hodnotu.     

1. uzav�ené otázky – mají ur�eny varianty pro odpov�di 

a. alternativní – možnost výb�ru jediné odpov�di, nap�. ANO nebo NE; 

b. uzav�ená s více možnostmi odpov�dí; respondent m�že ozna�it více 

možností, nap�. cht�l by být kontaktován osobn� a E-mailem, zatrhne tyto 

dv� odpov�di; 

c. uzav�ená s otev�eným koncem; dotazovaný si vybere z nabízených možností 

odpov�dí, nap�. ANO, NE, ke kterým následuje dopl�ující otázka, nap�. 

pro�?, kterou je respondent vybízen k dopl�ující odpov�di; 

d. uzav�ená s možnostmi odpov�dí ze škály, nap�íklad škála od nejv�tší míry 

spokojeností po nejmenší (1 = zcela spokojen, 6 = zcela nespokojen). 

2. otev�ené otázky – respondent�m se nenabízí varianty odpov�dí, dotazovaný 

odpoví dle vlastního zvážení [7].  

3.5. Analýza jednotlivých otázek dotazníku 

Z telefonních kontakt�, které jsem získala od svého konzultanta, jsem vytvo�ila 

seznam kontakt� zákazník�, které jsem nejd�íve telefonicky kontaktovala a seznámila je 

s práv� probíhajícím pr�zkumem jejich dodavatele, spole�nosti Kamenolomy. Se získáním 

souhlasu k vypln�ní dotazníku jsem zjistila požadavek, jak by cht�l zákazník tento 

dotazník vyplnit a dle jeho p�ání jsem dotazník vyplnila telefonicky, nebo zaslala na 

E-mailovou adresu, která mi byla sd�lena.  

U dvou dotazník� prob�hlo jejich vypln�ní telefonicky a 18 dotazník� bylo zasláno 

E-mailem. Osloveno bylo celkem 20 zákazník� této spole�nosti, z nichž dotazník vyplnilo 

19 respondent�, což zna�í 95% úsp�šnost p�i vypl�ování.  

Pr�zkum a jeho zpracování probíhalo v prvních 4 m�sících roku 2009. 



 

   

3.5.1. Jak dlouho jste zákazníkem spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o.? 

První otázkou v dotazníku jsem pot�ebovala zjistit, jak dlouho jsou vybraní 

respondenti zákazníky této spole�nosti, abych v�d�la, jakou vypovídací hodnotu bude mít 

vypln�ní dotazníku. Je z�ejmé, že noví zákazníci nemohou objektivn� posoudit odpov�di 

na otázky v dotazníku, jelikož ješt� nemají pot�ebné zkušenosti. 

Zjišt�né hodnoty jsou uvedeny v tabulce zaokrouhleny na jedno desetinné místo 

a graficky zpracovány v grafu. 

Tabulka �. 2 - Jak dlouho jste zákazníkem spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o.? 

  po�et odpov�dí % 
Do p�l roku 0 0 
Do 1 roku 0 0 
Od 1 do 3 let 1 5,3 
Více než 3 roky 17 89,5 
Neodpov�d�l 1 5,3 
Celkem 19 100,0 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Z tabulky vyplývá, že pouze jeden respondent je zákazníkem spole�nosti 

Kamenolomy od 1 do 3 let, 17 je zákazníky více než t�i roky a 1 zákazník na tuto otázku 

neodpov�d�l. 

Graf �. 1 – Jak dlouho jste zákazníkem spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o.? 
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Z 19 dotázaných respondent� je v�tšina spole�ností zákazníky spole�nosti 

Kamenolomy �R, s. r. o. více než 3 roky, což je dle mého uvážení vhodná doba pro 

možnost posouzení kritérií v dotazníku a jejich aktuální hodnocení.  

3.5.2. Odebíral jste materiál d�íve od jiné spole�nosti? 

Otázka nám pom�že analyzovat následující otázky v dotazníku. Je pot�eba 

eliminovat respondenty, kte�í by na následující otázky, ve kterých se posuzuje 

konkurenceschopnost, nemohli odpov�d�t.  

Získaná data jsou po zaokrouhlení zpracovány v tabulce a následn� do grafické 

podoby.  

Tabulka �. 3 - Odebíral jste materiál d�íve od jiné spole�nosti? 

  po�et hodnot % 
ANO 16 84,2 
NE 3 15,8 
Celkem 19 100,0 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Z celkového po�tu 19 zákazník� jich 16 odebíralo v minulosti materiál i od jiné 

spole�nosti, než Kamenolomy a pro 3 zákazníky byla tato spole�nost jediným 

dodavatelem. Hodnoty jsou zpracovány v následující tabulce. 

Graf �. 2 – Odebíral jste materiál d�íve od jiné spole�nosti? 
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V�tšina zákazník� odebírala v minulosti materiál i od jiných dodavatel�, z �ehož 

vyplývá, že mohou posoudit spokojenost s touto firmou oproti jiným, od kterých odebírají 

materiál.  

Od jakého? 

Monitorování konkurence spole�nosti Kamenolomy. Spole�nost pot�ebuje zjistit, ve 

kterých konkuren�ních firmách má nejv�tšího soupe�e. Na tuto otázku odpovídají pouze ti 

respondenti, kte�í v p�edchozí otázce odpov�d�li ANO. Otázka je položena voln� 

a zákazník má volbu vypsat libovolný po�et konkuren�ních dodavatel�, jejichž p�ehled 

uvádím v tabulce. 

Tabulka �. 4 – Od jakého dodavatele jste materiál odebírali v minulosti?  

 Po�et odpov�dí % 
�eskomoravský št�rk 7 26,9 
Kamenolom Jakub�ovice  2 7,7 
Št�rkovny Olomouc 2 7,7 
CEMEX 2 7,7 
Eurovia s.r.o.  1 3,9 
Št�rkovny Dolní Benešov 1 3,9 
GZ Sand 1 3,8 
Št�rkovny Dolní Benešov 1 3,9 
Kámen Zbraslav 1 3,9 
Struskárna 1 3,9 
Kamenolom Kajlovec 1 3,9 
Silnice Morava 1 3,9 
Neodpov�d�l 5 19,2 
Celkem 26 100,0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

P�i tvorb� této otázky jsem po�ítala i s možností, že zákazníci nebudou chtít 

odpov�d�t. Nejv�tším konkurentem spole�nosti Kamenolomy je spole�nost 

�eskomoravský št�rk. 

3.5.3. Odebíráte v sou�asné dob� materiál i od jiného dodavatele? 

Podobná otázka s p�edchozí, jen je zam��ena na sou�asnost. Otázky musely být 

odd�leny, jelikož jsou firmy, které mohly odebírat od jiných dodavatel� v minulosti  

a neodebírají v sou�asnosti, naopak tyto firmy nemusely odebírat d�íve, ale odebírají dnes. 



 

   

Získaná data jsou zaokrouhlena na 1 desetinné místo a zpracována v tabulce. 

Tabulka �. 5 - Odebíráte v sou�asné dob� materiál i od jiného dodavatele? 

  po�et hodnot % 
ANO 14 73,7 
NE 5 26,3 
Celkem 19 100,0 
Pramen: [vlastní zpracování] 

  

Graf �. 3 – Odebíráte v sou�asné dob� materiál i od jiného dodavatele? 
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Zákazníci odebírali v minulosti materiál od jiného dodavatele, což znamená, 

že mohou hodnotit následující kritéria. 

Od jakého? 

Monitorování konkurence spole�nosti Kamenolomy. Stejné zn�ní otázky jako 

v p�edchozím bod�, otázka ale sm��uje ke zjišt�ní sou�asných konkurent� na trhu.  



 

   

Tabulka �. 6 – Od jakého jiného dodavatele odebíráte materiál v sou�asnosti? 

 Po�et odpov�dí % 
�eskomoravský št�rk 5 23,8 
Kamenolom Jakub�ovice 2 9,5 
Št�rkovny Dolní Benešov 2 9,5 
Eurovia s.r.o.  1 4,8 
GZ SAND      1 4,8 
Št�rkovny Olomouc 1 4,8 
CEMEX 1 4,8 
AUROVIA 1 4,8 
Silnice Morava 1 4,8 
Št�rkovny 1 4,8 
Neodpov�d�l 5 23,8 
Celkem 21 100,0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

I v sou�asnosti je silným konkurentem pro spole�nost Kamenolomy �R, s. r. o. op�t 

spole�nost �eskomoravský št�rk. 

3.5.4. Jaký je p�ístup spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o. k Vám, oproti 

jiným dodavatel�m? 

Touto otázkou jsem cht�la zjistit celkovou spokojenost zákazník� zam��enou na 

jednání s jejich dodavatelem (spole�ností Kamenolomy �R, s. r. o.). Použila jsem 

uzav�enou otázku s možností odpov�di z nabízené škály 1 = zcela vst�ícný až 6 = zcela 

nevst�ícný. Odpov�di zákazník� jsou zaznamenány v p�iložené tabulce a jejich zpracování 

v následném grafickém zpracování. 

Tabulka �. 7 – Jaký je p�ístup spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o. k Vám, oproti 
jiným dodavatel�m? 

Hodnocení p�ístupu Po�et respondent� % 
Zcela vst�ícný 3 18,8 
Vst�ícný 11 68,8 
Spíše vst�ícný 2 12,5 
Spíše nevst�ícný 0 0 
Nevst�ícný 0 0 
Zcela nevst�ícný 0 0 
Celkem 16 100,0 

Pramen: [vlastní zpracování] 



 

   

Graf �. 4 – Jaký je p�ístup spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o. k Vám, oproti jiným 
dodavatel�m? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

Z 6 hodnotové škály respondenti odpovídali jen v rozmezí hodnost spokojenosti, 

tj. 1 = zcela vst�ícný až 3 = spíše vst�ícný. Pr�m�rné hodnocení této spole�nosti z hlediska 

p�ístupu k zákazník�m je 1,94 (vst�ícný). 

3.5.5. Myslíte si, že spole�nost Kamenolomy �R, s. r. o. je 

konkurenceschopná v t�chto oblastech? 

Na tuto otázku odpovídají pouze ti respondenti, kte�í odpov�d�li v otázce 3.5.3. nebo 

otázce 3.5.4. alespo� jednou ANO, tedy pokud odebírali nebo v sou�asnosti odebírají 

materiál i od jiné než zkoumané spole�nosti. Jelikož pokud tito respondenti neodebírají 

materiál od jiného dodavatele, nemohou posoudit konkurenceschopnost svého dodavatele. 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty ozna�ené zákazníky spole�nosti, které jsou následn� 

zpracovány do grafu. 



 

   

Tabulka �. 8 – Hodnocení konkurenceschopnosti spole�nosti Kamenolomy. 

  V cen� 
V dodacích 

podmínkách 
V kvalit� 
materiálu 

V množství 
dodávaného 

materiálu 
  po�et % po�et % po�et % po�et % 
Ano 16 100 15 93,8 14,5 90,6 14 87,5 
Ne 0 0 1 6,3 1,5 6,4 2 12,5 
Celkem 16 100 16 100,1 16 100 16 100 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf �. 5 – Myslíte si, že spole�nost Kamenolomy �R, s.r. o. je konkurenceschopná 
v t�chto oblastech? 
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Konkurenceschopnost firmy je dle zákazník� spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o. 

na velmi vysoké úrovni ve všech posuzovaných kritériích, v množství dodávaného 

materiálu, v kvalit� materiálu, v dodacích podmínkách i v cen�. 

3.5.6. Když jste se rozhodovali o Vašem dodavateli, jaká kritéria pro 

Vás byla d�ležitá? 

Otázku jsem formulovala tak, abych zjistila, pro� si respondent vybral práv� 

spole�nost Kamenolomy �R, s. r. o., na �em mu záleželo p�i volb� svého dodavatele. 



 

   

Tabulka �. 9 – Když jste se rozhodovali o Vašem dodavateli, jaká kritéria pro Vás 
byla d�ležitá? 

 Po�et odpov�dí % 
Cena 14 30,4 
Kvalita materiálu 12 26,1 
Dopravní vzdálenost a dostupnost 4 8,7 
Kvantita 4 8,7 
Koncernová kritéria 1 2,2 
Plynulost dodávky 1 2,2 
Schopnost zásobovat 1 2,2 
Pom�r cena/kvalita 1 2,2 
Smluvní podmínky 1 2,2 
Certifikát 1 2,2 
Rychlost 1 2,2 
Možnost dodání jakéhokoliv množství kdykoliv 1 2,2 
Flexibilita 1 2,2 
Renomé 1 2,2 
Je sou�ástí koncernu STRABAG SE 1 2,2 
Dodací podmínky 1 2,2 
Celkem 46 100,0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Nejd�ležit�jšími kritérii pro výb�r dodavatele je dle respondent� na prvním míst� 

cena, poté kvalita materiálu. Za zmínku stojí i dopravní vzdálenost a kvantita = množství 

dodaného materiálu. 

3.5.7. Co byste zm�nili ve vztahu Vašeho dodavatele, spole�nosti 

Kamenolomy �R, s. r. o. k Vaší spole�nosti? 

Tato otázka byla položena pro celý vzorek respondent�, n�kte�í však odpov�� 

nevyplnili. Mohla bych považovat prázdná polí�ka za odpov�� = nepožaduji zm�ny, ale 

tyto odpov�di jsem nem�nila, i když by vypovídací schopnost otázky nezm�nily.  



 

   

Tabulka �. 10 – Co byste zm�nili ve vztahu Vašeho dodavatele, spole�nosti 
Kamenolomy �R, s. r. o. k Vaší spole�nosti? 

 
Po�et 

odpov�dí % 
Nic, nepožaduji zm�ny 4 21,1 
Pravidelné dodávky všech druh� produkt� po celý rok 1 5,3 

Bylo by vhodné prodloužit dobu výdeje a rozší�it ji  
i na sobotu (alespo� dopoledne). 1 5,3 
Kúpili bychom je 1 5,3 
Lepší cenové podmínky 1 5,3 

Nic, vždy se najde n�jaký zádrhel, ale ten se okamžit� 
vy�eší 1 5,3 
Stav vyhovuje 1 5,3 
Nep�ísluší mi hodnotit. 1 5,3 
Vše funguje 1 5,3 
Neodpov�d�l 7 36,8 
Celkem 19 100,0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Zákazníci jsou p�evážn� spokojeni a žádnou výraznou zm�nu u svého dodavatele 

nepot�ebují. 

3.5.8. Co je pro Vás ve vztahu dodavatel-odb�ratel d�ležité? 

Díky takto položené otázce máme možnost se dozv�d�t, na �em zákazník�m 

v dodavatelsko-odb�ratelských vztazích nejvíce záleží. 



 

   

Tabulka �. 11 – Co je pro Vás ve vztahu dodavatel-odb�ratel d�ležité? 

 
Po�et 

odpov�dí % 
Vst�ícnost, ochota jednání 10 30,3 
Komunikativnost, ochota domluvit se a �ešit problémy 5 15,2 
Cena 3 9,1 
Otev�enost 2 6,1 
Pravidelnost a stabilita dodávek a dlouhodobá 
perspektiva 1 3,0 
Schopnost 1 3,0 
D�v�ra 1 3,0 
Dodržení termín� 1 3,0 
Serióznost 1 3,0 
Pružnost dodávek 1 3,0 
Ekonomická výhodnost 1 3,0 
Jakost 1 3,0 
Rychlost jednání 1 3,0 
Dodací podmínky 1 3,0 
Korektní jednání 1 3,0 
Kvalita materiálu 1 3,0 
Množství materiálu 1 3,0 
Celkem 33 100,0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Zákazníci se nezam��ili hned na cenu, jak se dalo o�ekávat. P�evážn� jsou zákazníci 

zam��eni na osobní stránku vztah�. Na vst�ícnost a ochotu jednání a komunikativnost. 

3.5.9. Navšt�vujete internetové stránky Vašeho dodavatele, spole�nosti 

Kamenolomy �R, s. r.o.? 

V dnešní dob� po�íta�� a internetu je tato forma komunikace hodn� 

up�ednost�ována. Bez jakékoli námahy a p�ímo od pracovního stolu m�že �lov�k zjistit 

jakékoli informace, jako jsou ceny, kontakty, nabídka zboží, materiálu a služeb apod. 

Respondenti m�li možnost výb�ru odpov�dí ANO a NE. Tak jak odpovídali 

respondenti, je zpracováno v uvedené tabulce �. 12 a grafu �. 6. 



 

   

Tabulka �. 12 – Navšt�vujete internetové stránky Vašeho dodavatele? 

  po�et odpov�dí % 
Ano 11 57,9 
Ne 8 42,1 
Celkem 19 100,0 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Z 19 respondent� jich 11 navšt�vuje internetové stránky dodavatele a 8 nenavšt�vuje. 

Graf �. 6 – Navšt�vujete internetové stránky Vašeho dodavatele, spole�nosti 
Kamenolomy �R, s. r. o.? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

P�ekvapením této otázky je zjišt�ní, že jen necelých 60 % dotázaných 

(11 respondent�) v�bec navštívilo internetové stránky svého dodavatele. O to více 

p�ekvapilo, že tuto formu komunikace shledává v�tšina respondent� zcela neatraktivní. 

Jak �asto? 

Na tuto otázku odpovídají ti respondenti, kte�í v p�edchozí otázce, zda navšt�vují 

internetové stránky svého dodavatele, odpov�d�li ANO. Zajímá nás, jak �asto jsou 

internetové stránky spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o. navšt�vovány. Odpov�dí jsem 

zpracovala do tabulky �. 13 



 

   

Tabulka �. 13 – Jak �asto navšt�vujete internetové stránky Vašeho dodavatele? 

  po�et respondent� % 
1 x týdn� 0 0,0 
1 x m�sí�n� 3 27,3 
1 x za p�l roku 6 54,5 
Neodpov�d�l 2 18,2 
Celkem 11 100,0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf �. 7 – Jak �asto navšt�vujete internetové stránky svého dodavatele? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

Z 11 zákazník�, kte�í navšt�vují internetové stránky spole�nosti Kamenolomy �R, 

s. r. o. je 3 zákazníci navšt�vují jednou m�sí�n�, 6 zákazník� jednou za p�l roku a 

2 zákazníci na otázku neodpov�d�li. 

Na následující otázku má odpov�d�t op�t 11 zákazník�, kte�í navšt�vují internetové 

stránky svého dodavatele. Zjiš�ujeme zájem o tyto stránky. 



 

   

Tabulka �. 14 - Co vás na internetových stránkách nejvíce zaujalo? 

 Po�et odpov�dí % 
Nemožnost zv�tšení n�kterých obrázk� 1 9,1 
Informovanost a aktuality 1 9,1 
Ne�eším 1 9,1 
Mají vlastní ceníky lom�, ostatní ne 1 9,1 
Neodpov�d�l/a 7 63,6 
Celkem 11 100,0 
Pramen: [vlastní zpracování] 

B�hem zkoušení dotazníku se nep�išlo na to, že by zákazníci spole�nosti 

Kamenolomy nenavšt�vovali jejich internetové stránky, proto byla otázka rozvinuta, ale 

nesetkala se s dobrým ohlasem. V�tšina respondent� op�t na otázku neodpov�d�la. 

Tabulka �. 15 – Za jakým ú�elem jste tyto stránky navštívil/a? 

 Po�et odpov�dí % 
Ceník, zm�ny ceny 2 15,4 
Hledáme nejbližší provozovnu  2 15,4 
Kontaktní informace 2 15,4 
Hledání kontakt� 1 7,7 
Hledání druhu kameniva 1 7,7 
Speciální nabídky - nové frakce 1 7,7 
Neodpov�d�l 4 30,8 
Celkem 13 100,0 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Zákazníci navšt�vují internetové stránky dodavatele z r�zných d�vod�. T�mi 

nejd�ležit�jšími je cena, zjišt�ní nejbližší provozovny a kontaktní informace. 

3.5.10. Máte p�ístup k prospekt�m a informa�ním leták�m Vašeho 

dodavatele, spole�nosti Kamenolomy �R, s.r.o.? 

Napadlo m� navrhnout tuto otázku v rámci dotazníku, která byla prokonzultována 

a p�ijata obchodním zástupcem spole�nosti, který si je v�dom skute�ností, že firma p�íliš 

nedisponuje informa�ními materiály. Touto otázkou m�la být zjišt�na skute�nost, zda jsou 

s tímto faktem zákazníci spokojeni, �i ne.  



 

   

Na otázku odpovídá plný vzorek respondent� a jejich odpov�di jsou zazna�eny 

v tabulce a zpracovány v grafu. 

Tabulka �. 16 – Máte p�ístup k prospekt�m a informa�ním leták�m Vašeho 
dodavatele? 

  po�et odpov�dí % 
ANO 9 47,4 
NE 10 52,6 
Celkem 19 100,0 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Z 19 respondent� jich 9 uvedlo, že mají p�ístup k informa�ním leták�m dodavatele, 

10 uvedlo, že p�ístup nemá. 

Graf �. 8 – Máte p�ístup k prospekt�m a informa�ním leták�m Vašeho dodavatele, 
spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o.? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

Jelikož spole�nost má jen málo podobných dokument� je výsledkem, že k nim 

zákazníci p�ístup nemají.  



 

   

3.5.11. Jste informováni o vývoji a rozr�stání spole�nosti Kamenolomy 

�R, s. r. o., víte, že tato spole�nost je sou�ástí nadnárodního evropského 

stavebního koncernu STRABAG SE? 

Firma je sou�ástí nadnárodního evropského stavebního koncernu STRABAG SE více 

než 4 roky, ale je možné, že díky nedostatk�m informa�ních materiál� ze strany dodavatele 

se zákazníci nemají p�íležitost dozv�d�t o této skute�nosti. 

Proto tuto skute�nost zjiš�ujeme a výsledky této otázky jsou op�t zpracovány 

v tabulce a následn� v grafu. 

Tabulka �. 17 – Víte, že spole�nost Kamenolomy je sou�ástí nadnárodního 
evropského koncernu STRABAG SE? 

  po�et odpov�dí % 
ANO 19 100,0 
NE 0 0,0 
Celkem 19 100,0 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Všech 19 respondent� jsou seznámeni s touto skute�ností. 

Graf �. 9 – Jste informování o vývoji a rozr�stání spole�nosti Kamenolomy �R, 
s. r. o., víte, že tato spole�nost je sou�ástí nadnárodního evropského stavebního 
koncernu STRABAG SE? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 



 

   

Zákazníci spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o. jsou pln� informování o tak d�ležité 

zm�n�, jako je tato událost. 

3.5.12. Setkáváte se p�i kontaktování spole�nosti Kamenolomy �R, s.r. o. 

s p�ímým a otev�eným jednáním? 

Vedoucí oblasti �eská republika je zárove� obchodním zástupcem spole�nosti 

Kamenolomy �R, s. r. o. a tudíž je to práv� on, který je v kontaktu se zákazníky, u kterých 

se pr�zkum provádí. Nejen kvalita materiálu, cena, množství dodávaného materiálu, ale 

i zp�sob pé�e o zákazníky je velice d�ležitý. Vst�ícnost, ochota spolupráce jsou pro 

kontakt se zákazníky zna�n� d�ležité.  

Odpov�di respondent� jsou zpracovány v tabulce a následn� do grafu. 

Tabulka �. 18 – Setkáváte se p�i kontaktování spole�nosti s p�ímým a otev�eným 
jednáním? 

  po�et odpov�dí % 
ANO 19 100,0 
NE 0 0,0 
Celkem 19 100,0 
Pramen: [vlastní zpracování] 

I když byl dotázán jen malý vzorek respondent�, z dotázaných jsou všichni spokojeni 

se spoluprácí s obchodním zástupcem. 



 

   

Graf �. 10 – Setkáváte se p�i kontaktování spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o. 
s p�ímým a otev�eným jednáním? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

Spole�nost Kamenolomy �R, s. r. o. má u svých zákazník� v této oblasti jen kladné 

ohlasy, což sv�d�í o profesionalit� obchodního zástupce této spole�nosti. 

3.5.13. Chybí Vám u Vašeho dodavatele (Kamenolomy �R, s.r.o.) n�jaká 

služba, kterou byste uvítali? 

Zde jsem položila uzav�enou otázku s odpov��mi ANO, NE, abychom v�d�li, zda se 

máme dále zaobírat tím, jaké služby by tito zákazníci rádi uvítali. 

V tabulce uvádím p�ehled t�chto odpov�dí, které jsou op�t následn� zpracovány 

v grafické podob�. 

Tabulka �. 19 – Chybí Vám u Vašeho dodavatele n�jaká služba, kterou byste uvítali? 

  po�et odpov�dí % 
ANO 5 26,3 
NE 14 73,7 
Celkem 19 100,0 
Pramen: [vlastní zpracování] 



 

   

Z celkového po�tu 19 dotazovaných v�tšinový po�et 14 dotázaných nepožaduje 

žádnou zm�nu, pouze 5 z nich by zm�nu uvítali. 

Graf �. 11 – Chybí Vám u Vašeho dodavatele (Kamenolomy �R, s. r. o. n�jaká 
služba, kterou byste uvítali? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

Zákazníci jsou vesm�s spokojeni s nabídkou služeb, které jim dodavatel poskytuje. 

Z 19 dotázaných jich pouze 5 požaduje n�jakou službu navíc. 

Jaké další služby by Vám spole�nost Kamenolomy �R m�la poskytnout? 

Zákazníci spole�nosti mají prostor k vyjád�ení a navržení služby, kterou postrádají. 

V následující tabulce uvádím služby, které by zákazníci u svého dodavatele uvítali. 



 

   

Tabulka �. 20 - Jaké další služby by Vám spole�nost Kamenolomy �R m�la 
poskytnout? 

 
Po�et 

odpov�dí % 
Bylo by vhodné prodloužit dobu výdeje a rozší�it ji  
i na sobotu (alespo� dopoledne) 1 20,0 
Lomy t�sn�ji svázané s n�jakou dopravou, služba pro 
zákazníky je vždy lepší, když je v�etn� dopravy 1 20,0 
Doprava materiálu z lomu na místo  1 20,0 
Certifikáty ke kamenivu by m�ly být na internetu 1 20,0 
Prodloužit dobu nakládky v kamenolomu Bohu�ovice 1 20,0 
Celkem 5 100,0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Na tuto otázku odpovídali jen ti zákazníci, kte�í požadují u svého dodavatele, 

spole�nosti Kamenolomy n�jakou službu navíc. Požadují dopravu materiálu, rozší�ení 

doby výdeje materiálu a certifikáty ke kamenivu dostupné na internetových stránkách 

spole�nosti, které se ovšem dle mého zjišt�ní na jejich internetových stránkách nachází. 

3.5.14.  Co by pro vás bylo impulzem pro p�echod od stávajícího 

dodavatele k jinému? 

Otázka sm��uje ke zjišt�ní, co by se nem�lo stát a �eho by se spole�nost 

Kamenolomy  m�la vyvarovat, aby své zákazníky neztratila. 



 

   

Tabulka �. 21 – Co by pro Vás bylo impulzem pro p�echod od stávajícího dodavatele 
k jinému? 

 Po�et odpov�dí % 
Snížení kvality 8 23,5 
Cena, navýšení ceny 7 20,6 
Snížení kvantity 2 5,9 
Dostupnost 1 2,9 
Chyby v kvalit� a množstevních dodávkách 1 2,9 

Jsme sou�ástí stejného koncernu, p�echod k jinému 
dodavateli je nežádoucí. 1 2,9 
Splatnost 1 2,9 
Lepší služby 1 2,9 
Nemám k tomu co �íci, nemám zásadní požadavek 1 2,9 
nic 1 2,9 
Dodací podmínky 1 2,9 
Nedostate�né zásobování 1 2,9 
Nestabilita dodávek 1 2,9 
Zm�na koncernových pravidel 1 2,9 
Kapacita dodavatele 1 2,9 
Neodpov�d�l 5 14,7 
Celkem 34 100,0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Zákazníci spole�nosti Kamenolomy by zvažovali zm�nu dodavatele p�i snížení 

kvality materiálu a p�i markantním navýšení ceny. Bohužel velké množství respondent� na 

tuto otázku op�t neodpov�d�lo. 

3.5.15. Ohodno�te prosím význam t�chto kritérií dodávaného materiálu. 

D�ležitým faktorem pro zákazníky Kamenolom� jsou cena, jakost, barva a množství. 

V následující tabulce jsou zpracovány hodnoty uvedené zákazníky. 1 = velmi d�ležité, 

6 = zcela ned�ležité a �íslo 9 znamená, že respondent na otázku neodpov�d�l.  

Vypovídající hodnoty ke zpracování dotazníku jsem vložila do tabulky a zpracovala. 

Tabulka je uvedena v P�íloze �. 4. 

V následujícím grafu jsem zpracovala hodnoty do tabulky a znázornila míru 

d�ležitosti t�chto kritérií. 



 

   

Graf �. 12 – Ohodno�te prosím význam t�chto kritérií dodávaného materiálu. 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Jak se dalo p�edpokládat, nejd�ležit�jším kritériem p�i odb�ru zboží je jeho cena. 

Jako pozitivní hodnocení jsem ji ozna�ila zelenou barvou, naopak nejmén� d�ležitým 

je barva materiálu, kterou jsem jako negativní ozna�ila �erven�. 

3.5.16. Jakým zp�sobem byste cht�li být informováni Vaším 

dodavatelem, spole�ností Kamenolomy �R, s. r. o.? 

Otázka je zam��ena na kontakt s firmou, pomocí škálových odpov�dí si zákazníci 

mohou vybrat, jaký kontakt preferují nejvíce a jaký v�bec.  

V tabulce jsou uvedeny hodnoty zodpov�zené zákazníky. �ísly 1 až 6 ozna�ují míru 

souhlasu, �i nesouhlasu s nabídkou, jak by cht�li být informování. Hodnotou 1 vyjád�í 

naprostý souhlas, hodnotou 6 pak naprostý nesouhlas. �íslo 9 op�t znamená, že respondent 

neodpov�d�l. 

Odpov�di jsou zpracovány v tabulce v P�íloze �. 5 

Zákazníci m�li na výb�r 7 variant kontakt� a u každé m�li již zmín�nou škálou 

souhlasu od 1 do 6 ozna�it, jak by cht�li být informování ze strany dodavatele. �íslo 



 

   

9 znázor�uje, že respondent neodpov�d�l a v dotazníku se vyskytly u jedné možnosti dv� 

hodnoty, které jsou v tabulce zazna�eny a v následujícím grafu zpr�m�r�ovány. 

Graf �. 13 – Jakým zp�sobem byste cht�li být informováni Vaším dodavatelem, 
spole�ností Kamenolomy �R, s. r. o.? 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

Zákazníci spole�nosti nejvíce preferují kontakt osobní, pomocí obchodního zástupce, 

poté E-mailem, na www stránkách a odborným �asopisem, naopak nemají zájem  

o komunikaci zasílané poštou, prost�ednictvím informa�ních leták�, �i informa�ní linky.  

3.5.17.  Jaká je Vaše spokojenost s jednotlivými oblastmi služeb, které 

Vám poskytuje spole�nost Kamenolomy �R, s. r. o., jejíž jste klientem? 

P�i zamyšlení nad �innostmi, které provází nákup a odb�r materiálu, jsem sestavila 

tabulku pro hodnocení spokojenosti s nimi a uvádím zpracovaná data v tabulce, která je 

uvedena v P�íloze �. 6. 



 

   

Graf �. 14 – Jaká je Vaše spokojenost s jednotlivými oblasti služeb, které Vám 
poskytuje spole�nost Kamenolomy �R, s. r. o., jejíž jste klientem? 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Zákazníci spole�nosti jsou naprosto spokojeni, co se tý�e spolehlivosti dodávek 

materiálu, s odbornou kompetencí obchodního zástupce a s celkovým uvážením 

spokojenosti s firmou. Podstatnou míru nespokojenosti však zaujímá pom�r ceny/kvalitu 

materiálu a nespokojenost s informa�ními materiály a brožurami.  

Vzorec pro výpo�et hodnot v grafech zpracování dotazníku 

Vzorec pro výpo�et jednotlivých hodnot je: 

(hodnota odpov�dí*100)/po�et celkových odpov�dí. 

 



 

   

4. Návrh opat�ení 

Firma Kamenolomy �R, s. r. o. je vid�na o�ima svých zákazník� velmi dob�e. Tento 

marketingový pr�zkum se konal poprvé a tento dotazník byl pilotní. K jeho vypracování 

chyb�la úzká spolupráce s touto spole�ností, což znamená, že jsem se objektivn� pokusila 

navrhnout a formulovat otázky vedoucí k všeobecnému posouzení firmy jako celku. 

Do budoucna bych navrhla provád�t analýzu spokojenosti zákazník� alespo� jednou 

ro�n� a to pro všechny provozovny této spole�nosti. Ovšem s vypl�ováním dotazníku jsem 

m�la ob�as problémy, jelikož to bylo poprvé, co se tito zákazníci o tomto pr�zkumu 

dozv�d�li a i když p�islíbili jeho zpracování, byly nutné op�tovné urgence, jelikož 

dotazníku nedávali žádnou váhu. Proto je nutné, aby obchodní zástupce, který je s t�mito 

odb�rateli ve styku, je p�edem upozornil na pr�zkum v blízké budoucnosti.  

Z provedeného marketingového výzkumu vyplynuly tyto návrhy: 

- pravidelné provád�ní marketingového výzkumu; 

- informovat své zákazníky formou brožur a informa�ních materiál� 

- doprava materiálu 

4.1. Pravidelné provád�ní marketingového výzkumu 

Jak jsem už v pr�b�hu práce uvedla, je velmi d�ležité provád�t analýzu spokojenosti 

zákazník� a je tedy vhodná realizace marketingového výzkumu pro prosperující firmu. Zde 

jsem zanalyzovala možné budoucí náklady na tento pr�zkum. 

P�i p�edpokládaném rozsahu výzkumu o velikosti vzorku 20 respondent� – mohou 

být dotazníky pro úsporu náklad� a �asu rozeslány e-mailem. O této skute�nosti je nejd�íve 

nutné srozum�t vedení spole�nosti a následn� jejich zákazníky, aby tento pr�zkum nebrali 

jako nutné zlo, ale prost�edek pro zvýšení kvality poskytovaných služeb zákazník�m. 



 

   

Tabulka �. 22 – Kalkulace navrženého marketingového výzkumu1 

Proces Po�et hodin 
zam�stnance 

Náklady v�etn� 
DPH [K�] 

P�íprava projektu - tvorba dotazník�, zjišt�ní 
hlavních cíl� firmy, sestavení kone�né podoby 
mailu, úprava databáze firem - dohledání adres 15 3 750 

Organizace b�hem sb�ru dat (nap�. pr�b�žná 
kontrola vypln�ných dotazník�, p�ipomenutí 
termínu odeslání dotazník�. 4 1 000 

Zpracování dat (tvorba datové matice, �išt�ní 
dat, jednotlivé frekvence, pr�m�ry) 16 4 000 
Analýza výzkumu 2 500 
CELKEM  37 9 250  

Pramen: [vlastní zpracování] 

Z vypo�tených hodnot nám vyplynulo, že marketingový pr�zkum by firmu stál 

necelých 10 tisíc K�, p�i�emž p�i obratech tak obrovské firmy si myslím, že to je �ástka 

zcela akceptovatelná. Navíc spokojení zákazníci a reklama jimi ud�laná firm� mohou 

p�inést podstatn� v�tší zisky, takže tato �ástka je oproti možnému nár�stu zákazník� 

zanedbatelná. Pro zkvalitn�ní výsledk� doporu�ujeme výzkum provád�t minimáln� u 20 

zákazník�. 

 

4.2. Informovat své zákazníky formou brožur a informa�ních 

materiál� 

Dotazováním jsem zjistila, že spole�nost nemá pro své zákazníky informace 

v podob� leták�, brožur, �i prospekt� a v pr�b�hu dotazníku se vyskytly nedostatky, 

jelikož respondenti nev�d�li jak odpovídat na spokojenost s letáky, když o žádných nemají 

ani pon�tí. 

V��ím, že prospekty, nebo brožury, které by obsahovaly aktuální ceník, dodávané 

frakce materiálu, dodací podmínky a kontaktní informace by byly jen p�ínosem a zvláš� 

pro nové zákazníky, kte�í by díky nim získali lepší p�ehled. 

                                                 
1 P�edpokládáme režijní �ástku 250 K� za hodinu zam�stnance. 



 

   

Tyto informa�ní materiály by se mohly zasílat jednou za p�l roku na E-mailovou 

adresu zákazník�, �ímž minimalizujeme náklady na tvorbu leták�. Leták by mohl vytvo�it 

pracovník spole�nosti v PC, �ímž by eliminoval veškeré náklady na tvorbu t�chto 

materiál�, ob�toval by maximáln� sv�j �as. 

 

4.3. Doprava materiálu 

Zpracováním pr�zkumu vyplynulo, že zákazníci by si p�áli prodloužit dobu výdeje 

materiálu a rozší�it ji alespo� na sobotní dopoledne. V navrženém marketingovém 

pr�zkumu firma m�že zjistit okolnosti, jaké konkrétní požadavky jejich zákazníci mají 

a p�izp�sobit obchodní �innosti ke spokojenosti svých odb�ratel�. 

  

 



 

   

5. Záv�r 

V práci jsem uvedla, že spokojený zákazník by m�l být prioritou prosperující 

spole�nosti, protože bez n�j firma nem�že v konkuren�ním prost�edí fungovat. 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat analýzu spokojenosti zákazník� 

spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o. z náhodn� vybraných odb�ratel� této spole�nosti ze 

skupin� Morava Sever, zjistit jejich spokojenost �i nespokojenost s výrobky a službami 

této organizace a v p�ípad� nedostatk� navrhnout postupy a opat�ení vedoucích ke zvýšení 

jejich uspokojení a tím minimalizovat po�et nespokojených zákazník�. 

Spole�nost Kamenolomy �R, s. r. o. jsem si vybrala z d�vodu oborem �innosti 

blízkému studovanému oboru na Hornicko-geologické fakult�. Tato spole�nost ovšem 

nikdy podobný pr�zkum neprovád�la a tudíž jsem �ist� z vlastní iniciativy navrhla 

zpracování analýzy spokojenosti zákazník�, jelikož si myslím, že tak velká firma by se 

tímto hlediskem m�la zaobírat.  

V dnešní dob� však tato spole�nost nemusí o zákazníka bojovat kv�li výstavbám 

dálnic na území �R. 

Tato diplomová práce má dv� �ásti. Teoretickou, ve kterém se zabývám popisem 

d�ležitosti zákazníka pro firmu a tudíž velkým významem analýzy spokojenosti zákazníka 

a samotného marketingového výzkumu. V praktické �ásti pak zpracovávám samotnou 

analýzu vyhotovením dotazníku, jeho vypln�ním, zpracováním údaj� a navržení výsledk� 

vedoucích k plné spokojenosti zákazníka.  

Z výsledných tabulek a graf� vyplynula spousta zajímavých fakt�, které mi pomohly 

ke zpracování analýzy a navržení r�zných doporu�ení a opat�ení.  

A také provád�ní marketingového pr�zkumu pravideln�, alespo� jednou ro�n� a to 

na celém p�sobení spole�nosti Kamenolomy �R, s. r. o. ve všech jejích skupinách.  

Analýzu spokojenosti zákazník� jsem provedla poprvé a tudíž jsem si v�doma 

možných nedostatk� p�i tvorb� nebo zpracování dotazníku, avšak ty jsem se pokusila 

eliminovat konzultacemi s pracovnicí marketingové agentury, která mi byla nápomocna p�i 

tvorb� otázek a také p�i zhodnocený výsledk� pr�zkumu.   

Zpracování marketingového výzkumu pro mne bylo p�ínosem, praxí a dobrou 

zkušeností. V��ím, že tato analýza a navržená opat�ení povedou spole�nost Kamenolomy 

�R, s. r. o. k v�tšímu po�tu spokojených zákazník�. 
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