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Anotace 

 

Tématem bakalářské práce je marketingový výzkum pro společnost K-Geo s.r.o., 

která se zabývá inženýrsko - geologickým průzkumem. Společnost K-Geo s.r.o. se nachází 

v centru Ostravy a poskytuje komplexní geologické služby. Úkolem bakalářské práce je 

provést marketingový výzkum zaměřený na spokojenost zákazníků se společností, jejími 

službami a krátké srovnání s konkurenčními firmami v oboru podle zkušeností zakázníků. 

 

Klíčová slova: marketingový výzkum, spokojenost zákazníků, kvalita služeb, konkurence 

 

 

Summary 

 

The subject of the thesis is marketing research for the company K-Geo s.r.o., which 

deals with an engineering - geological survey. Company K-Geo s.r.o. is situated in the 

center of Ostrava and provides complex geological services. The task of this thesis is 

realization of marketing research focused on customer satisfaction with company and its 

services, as well as short comparison with competitors in the field focused on customer´s 

experience.  

 

Key words: marketing research, satisfaction of customer, kvality of services, competition 
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1. Úvod, cíl práce 

 

Marketingový výzkum poskytuje vedení společnosti informace potřebné k orientaci 

na trhu a často také napomáhá orientovat se v přáních a potřebách zákazníků. Tímto 

způsobem je zprostředkován jistý druh zpětné vazby, protože poskytuje informace, co se 

zákazníkovi líbí nebo naopak nelíbí. Právě spokojený zákazník by měl být smyslem 

podnikatelské činnosti. Velká většina nespokojených zákazníků společnost dříve nebo 

později opustí. Důvodem ztráty zákazníka je ve velké většině případů nespokojenost 

s produktem a hlavně s přístupem zaměstnanců k zákazníkům.  

Podstatou balářské práce je marketingový výzkum. Výzkum jsem prováděla pro 

společnost K-Geo s.r.o., která se zabývá inženýrsko - geologickým průzkumem. V této 

společnosti nebyl nikdy dříve podobný průzkum proveden. K-Geo s.r.o. je specializovaná 

firma, která se zabývá prováděním komplexních geologických prací. Ty v sobě zahrnují 

inženýrsko - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, geotechniku a laboratorní 

práce, které jsou v případě společnosti prováděné ve vlastních geotechnických 

laboratořích. Společnost nejen provádí, ale také vyhodnocuje geologický průzkum 

a nezanedbatelná je i posudková a konzultační činnost firmy v oboru.  

Cílem marketingového výzkumu, který jsem prováděla, bylo zjišťování spokojenosti 

zákazníků se službami poskytovanými společností K-Geo s.r.o. Sběr primárních dat jsem 

se rozhodla provádět metodou dotazování prostřednictvím dotazníků zasílaných poštou a e-

mailem. Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol.  

Ve druhé kapitole je charakterizována společnost K-Geo s.r.o., krátce popsaná její 

historie a složení pracovního kolektivu společnosti.  

V následující kapitole je vymezená teoretická část marketingového výzkumu. 

Ve stručnosti jsem charakterizovala jednotlivé kroky celého procesu marketingového 

výzkumu.  

Čtvrtá kapitola je praktického zaměření a věnuje se provedenému marketingovému 

výzkumu. Je zde popsán postup při shromažďování dat, jejich vyhodnocení a grafické 

znázornění výsledků.  

Následuje kapitola „Návrhy a doporučení“, ve které jsou nastíněna možná řešení 

a východiska z dané situace. V závěru je zhodnocena celá práce.  
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2. Charakteristika vybrané společnosti 
 

V následujících kapitolách je charakterizovaná společnost K-Geo s.r.o., její zaměření, 

činnost a historický vývoj.  

 

2.1 Představení společnosti  

 

Společnost K-Geo s.r.o. je specializovaná firma, která se zabývá prováděním 

komplexních geologických prací.  

Tyto komplexní geologické práce v sobě zahrnují inženýrsko – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, geotechniku a laboratorní práce, které jsou v případě 

společnosti prováděné ve vlastních geotechnických laboratořích.  

Společnost nejen provádí, ale také vyhodnocuje geologický průzkum a to 

pro výstavbu obytných, obchodních a průmyslových objektů, liniových staveb, dopravních 

a vodohospodářských staveb.  

Dále realizují geologický průzkum pro vyhledávání a ochranu zdrojů podzemních 

vod a geologický průzkum znečištění horninového a vodního prostředí.  

Nezanedbatelná je i posudková a konzultační činnost firmy pro výše zmíněné obory 

činnosti. K vypracování posudků a rešerší využívají informace z mimořádně bohatého 

vlastního archivu, dále také dostupná data z centrálního archivu Geofondu ČR.  

Při realizaci zakázek spolupracují s renomovanými firmami provádějícími vrtné 

práce, speciální terénní zkoušky, geodetické práce, radonový a korozní průzkum 

a s akreditovanými laboratořemi provádějícími chemické rozbory vod, půd a odpadů.  

Teoreticky náročné úkoly řeší ve spolupráci s odbornými pracovišti VŠB-TUO 

(institut geologického inženýrství HGF, katedra geotechniky FAST) a Ústavem Geoniky 

ČSAV [9]. 
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2.2 Historie společnosti  
 

Společnost K-GEO s.r.o. sídlí v centru Ostravy a byla založena v roce 1996. Na 

počátku společnosti stáli dva zakládající členové.  

V roce 2002 došlo k sloučení K-Geo s.r.o. se společností GEOSTA Ostrava s.r.o.  

K-Geo s.r.o. tímto sloučením získala vlastní geotechnické laboratoře a rozšířila řady svých 

zaměstnanců.  

V současnosti kolektiv firmy tvoří zkušení profesní odborníci v oblasti realizace 

komplexních geologických průzkumů. Pracovní tým sestává z 12 pracovníků 

s vysokoškolským a 2 pracovníků se středoškolským vzděláním, kteří jsou zárukou 

odborné úrovně prováděných prací.  

Klíčoví pracovníci firmy jsou držitelé:   

 osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat práce 

v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie; 

 oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících 

s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací (celkem ve 

firmě 2 osvědčení); 

 vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucí prací na železničním spodku a svršku 

(celkem ve firmě 1 osvědčení); 

 vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucí prací na železničních mostech, mostům 

podobných objektech a tunelech (celkem ve firmě 1 osvědčení); 

 jmenování soudním znalcem v oboru těžba, odvětví geologie, specializace 

inženýrská geologie (celkem ve firmě 1 osvědčení). 

Společnost K-Geo s.r.o. je zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného 

Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a má zaveden systém řízení jakosti dle 

ČSN EN ISO 9001. 

Za třináct let činnosti firmy byly provedeny stovky průzkumných prací na jejichž 

základě byly stavby realizovány. Při těchto pracích bylo získáno mnoho cenných 

zkušeností a archivních informací [9]. 
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3. Teoretické vymezení marketingového výzkumu 

  

3.1 Marketing 

 

V průběhu doby vznikla celá řada více či méně přesných vymezení pojmu marketing. 

Význam marketingu spočívá v zjišťování a naplňování lidských a společenských potřeb. 

Můžeme rozlišovat mezi společenskou a manažerskou definicí marketingu.  

Společenská definice ukazuje, jakou roli hraje marketing ve společnosti. „Marketing 

je společenský proces, v němž jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí, a během 

něhož vytváříme, nabízíme a svobodně směňujeme s jinými výrobky a službami, které mají 

hodnotu“ [4].  

Zatím co z manažerského pohledu se marketing často definuje jako „umění prodeje 

výrobku“ [4]. 

 

3.2.1 Předmět marketingu 

V současnosti se společnosti zabývají marketingem deseti typů entit, a to: 

 výrobků – fyzické zboží tvoří hlavní část výroby zemí a marketingového úsilí; 

 služeb – stále větší proporce ekonomických aktivit se soustřeďuje na produkci 

služeb a mnoho tržních nabídek sestává z rozmanitých směsí zboží a služeb; 

 událostí – propagování časově omezených akcí, například obchodní výstavy, 

umělecká představení; 

 zážitků – sladěním několika služeb a druhů zboží může firma vytvořit a narežírovat 

zážitky, které se stávají předmětem marketingu; 

 osob – marketing zabývající se celebritami; 

 místa – jde o přilákání turistů, továren, ústředí společností, nových obyvatel; 

 majetku – jedná se o vlastnická práva buď na reálný majetek (nemovitosti), nebo 

finanční majetek (akcie, obligace); 
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 firem – aktivně pracují na vybudování příznivé, silné a jedinečné image v myslích 

své cílové veřejnosti; 

 informací – ty lze vytvářet a aplikovat na ně marketing stejně jako na výrobky; 

 idejí – ke každé marketingové nabídce patří i nějaká základní idea [4]. 

 

3.2 Marketingový výzkum 

 

„Marketingový výzkum je systematické plánování, shromažďování, analyzování 

a hlášení údajů a zjištění jejich důležitosti pro specifickou marketingovou situaci, před níž 

se ocitla firma“ [4]. 

Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnout podstatné a objektivní 

informace o situaci na trhu, především se jedná o informace o zákazníkovi. Marketingový 

výzkum má tak pomoci podnikovému marketingu předpovědět  chování a jednání 

zákazníka a snížit podnikatelské riziko.  

Podle účelu marketingového výzkumu a způsobu získávání informací můžeme volit 

mezi následujícími typy marketingového výzkumu: 

 monitorovací; 

 explorativní; 

 deskriptivní; 

 kauzální [5]. 

Společnost může provádět marketingový výzkum několika způsoby. Může mít 

vlastní oddělení marketingového výzkumu, na to je ale potřeba velkého množství 

finančních prostředků. Často provádějí výzkum všichni zaměstnanci společnosti. Nebo 

společnost může pro výzkum využít služeb externích firem [4]. 
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3.3 Proces marketingového výzkumu  

Efektivní marketingový výzkum sestává z jednotlivých kroků. Jednotlivé výzkumy 

mohou mít sice odlišný průběh, ale obecně rozlišujeme dvě hlavní etapy. První etapa je 

příprava výzkumu a druhá realizace výzkumu. Každá z nich uzavírá komplex otázek 

tvořících společnou problematiku.  

 

Příprava výzkumu je složena z následujících činností: 

 definování problému a cílů výzkumu; 

 tvorba výzkumného plánu. 

 

Realizace výzkumu je tvořena ze: 

 shromažďování informací; 

 zpracování shromážděných informací; 

 analýzy shromážděných informací; 

 prezentace závěrů [7]. 

 

3.3.1 Definování problému a cílů výzkumu 

Jako první a mnohdy nejdůležitější krok při zjištění potřeby marketingového 

výzkumu je definování problému a stanovení cílů výzkumu. Definování problému je vždy 

nejtěžším krokem celého výzkumu. Je nutné přesně určit problém a otázky, na které by měl 

výzkum odpovědět. Je třeba brát ohled, aby problém nebyl definován příliš široce ani příliš 

úzce.  

 

3.3.2 Tvorba výzkumného plánu 

Poté co byl problém identifikován a definován, byl vymezen směr jeho řešení, je 

nutno vytvořit určitý program výzkumné činnosti. Jde o vytvoření co možná nejúčinnějšího 
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plánu na shromáždění potřebných informací. Musíme rozhodnout jaké údaje budeme 

potřebovat, jejich typ, zdroj, povahu a formu. Dále rozhodujeme o výzkumných přístupech, 

výzkumných nástrojích, souborech respondentů a kontaktních metodách. Před schválením 

výzkumného plánu je třeba znát jeho cenu.  

 

Zdroje dat 

Je možné sbírat primární data, sekundární data nebo oboje.  

Primární data jsou získávána v přímé souvislosti s cíli výzkumu a potřebami 

výzkumníka nebo zadavatele výzkumu. Jde o data, která nebyla v dané formě dříve nikde 

publikována.  

Sekundární data jsou taková, která již byla shromážděna pro nějaký účel a jsou 

i nadále k dispozici. Jsou přístupné veřejně, a to buď zdarma nebo za úplatu, jejich cena 

bývá obvykle výrazně nižší než je tomu u primárních zdrojů dat [5]. 

Při rozhodování, které ze zdrojů dat budeme při výzkumu používat se začíná 

zkoumáním některého z bohatých zdrojů sekundárních dat. Je to dobré pro zjištění, zda 

může být problém částečně nebo zcela vyřešen bez sběru nákladných primárních dat. 

Sekundární data nabízejí výhodu nízké ceny a snadné dostupnosti. Avšak potřebná data 

nemusí existovat nebo jsou zastaralá, nepřesná, neúplná nebo nespolehlivá a proto se 

u většiny projektů marketingových výzkumů přistupuje k sběru primárních dat. Tento sběr 

je sice nákladnější než získávaní sekundárních dat, ale primární informace bývají vzhledem 

k řešenému problému daleko významnější.  

 

Výzkumné metody  

Rozhodování jakým způsobem získáme primární data závisí nejen na charakteru 

problému, který řešíme, ale i na časových a finančních možnostech, které máme. Výběr 

metody sběru dat se odvíjí od toho, k čemu mají data sloužit, kolik jich má být a jaká má 

být jejich kvalita, jaký vyžadujeme stupeň přesnosti a jaká je míra požadované 

zobecnitelnosti. Důležitý je též charakter zkoumaných skutečností, na kterých závisí 

zejména dostupnost dat o těchto faktech [5].  
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Primární data lze získat pěti hlavními způsoby:  

 výzkum pozorováním; 

 výzkum prostřednictvím focus groups; 

 výzkum dotazováním; 

 data o chování zákazníků; 

 experimentální výzkum. 

 

Výzkum dotazováním 

Dotazování patří mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější metody marketingového 

výzkumu. Základem je verbální komunikace s jednotlivými zkoumanými osobami – 

respondenty. Informace se získávají dotazováním, tj. kladením záměrně cílených otázek. 

To se děje na základě přímého (rozhovor) nebo zprostředkovaného (dotazník) kontaktu 

mezi výzkumným pracovníkem a respondentem. Tato metoda umožňuje získat mnoho 

informací o individuálním respondentovi najednou, ať jde o názory, zájmy, jeho preference 

či charakteristiky. Zdrojem dat jsou odpovědi respondenta, jeho verbální i neverbální 

chování vyvolané položením otázky. Při aplikaci této metody jsou data získávaná v ne 

zcela přirozené situaci. Dotazování může být použito při šetření jakýchkoliv souborů 

a zájmových skupin obyvatelstva.  

 

Nástroje výzkumu: 

 dotazníky; 

 kvalitativní metriky; 

 mechanická zařízení. 

 

Dotazníky 

Dotazník se sestává ze souboru otázek dávaných respondentům. Je to nástroj, který 

se ke sběru primárních informací používá nejčastěji a to hlavně díky své flexibilitě. 

Sestavení dotazníku je náročnou fází výzkumu. Je velice důležité, aby byl dotazník 
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profesionálně připravený, přehledně uspořádaný a vyzkoušený, než se uplatní ve velkém 

měřítku. Při přípravě dotazníku musí výzkumník pečlivě volit otázky a jejich formu, slovní 

podobu a sled. Forma otázek může ovlivnit odpovědi. Podle typu odpovědí se otázky 

rozdělují na otázky uzavřené a otevřené. Uzavřené otázky nabízí varianty odpovědí, 

z nichž dotazovaný vybere jednu nebo více možných variant. Náročná je příprava 

odpovědí, aby pokryla celou škálu možností. Odpovědi na ně je snadnější interpretovat 

a zařazovat do tabulek. Otevřené otázky nenabízí dotazovanému žádnou variantu 

odpovědi, umožňují respondentům odpovídat vlastními slovy a často odhalí víc o tom, co 

si lidé myslí. Jejich zpracování je obtížnější. Dále otázky členíme podle vztahu k tématu, 

a to na přímé a nepřímé. Přímá otázka se týká podstaty věci, nemá skrytý význam. Z jejího 

znění je jasné, na co se ptáme. Nepřímá otázka formulací dotazu zastírá vlastní smysl, účel 

je skryt a dotazovaný se domnívá, že smysl otázky je jiný.  

 

Struktura dotazníku: 

 úvodní otázky – mají navázat kontakt s dotazovanou osobou, měly by být snadné 

a pro dotazovaného zajímavé; 

 filtrační/screeningové otázky – zjišťují, aby respondent byl tím správním typem 

pro dotazovaný soubor. Filtr (screening) je nutný použít tam, kde jsou v souladu 

s cíli výzkumu zapotřebí informace pouze od určitého segmentu spotřebitelů; 

 zahřívací otázky – jsou obecnějšího charakteru, zaměřují se na vybavování 

z paměti; 

 specifické otázky – tvoří jádro celého dotazníku. Jsou to otázky, které se pokládají 

už vybranému segmentu a zjišťují požadované informace nezbytné k objasnění 

zkoumaného problému; 

 identifikační/demografické otázky – charakteristiky respondenta. Jsou to otázky 

nutné pro zpracování výsledků, k tomu, aby bylo možno odpovědi vztahovat 

k určitému typu spotřebitele, hledat vazby, souvislosti a rozdíly. Může se také stát, 

že některé identifikační otázky mohou patřit k filtračním otázkám. V tom případě 

mohou být uvedeny ve druhém celku [5]. 
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Soubory respondentů 

Výzkumník se musí rozhodnout o souborech respondentů. Ten vyžaduje tři rozhodnutí: 

1. Dotazovaný jedinec: Koho se budeme dotazovat?  

Je nutné definovat cílový segment populace, z něhož bude vybrán soubor 

respondentů. 

2. Velikost souboru: Kolik respondentů by mělo být součástí dotazovaného souboru? 

Velké soubory poskytují spolehlivější výsledky než malé soubory. K získání 

spolehlivých výsledků však není nutné podrobit výzkumu celou cílovou populaci.  

3. Postup při vybíraní souboru: Jak mají být vybíráni respondenti? 

K získání reprezentativního souboru by měl být vybrán pravděpodobnostní vzorek 

populace [4].  

 

Kontaktní metody 

Po určení plánu sběru vzorku je třeba rozhodnout jakým způsobem budou 

respondenti kontaktováni.  

 

Způsoby kontaktování: 

 poštou; 

 telefonicky; 

 osobně; 

 on-line. 

 

Dotazník zasílaný poštou 

Dotazník zasílaný poštou je nejlepší způsob, jak se dostat k lidem, kteří by vám 

osobní rozhovor neposkytli nebo jejichž odpovědi by byly předpojaté či zkreslené osobou 

tazatele. Dotazníky zasílané poštou vyžadují prostě a jasně formulované otázky. 
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Interview po telefonu 

Kontaktování prostřednictvím telefonu je nejlepší metodou k rychlému získání 

informací. Míra reakcí je obvykle vyšší než v případě zasílaných dotazníků. Taky je 

výhodou, že výzkumník může vysvětlovat otázky, pokud jim respondent nerozumí. Hlavní 

nevýhoda spočívá v tom, že rozhovory musí být krátké a většinou nepříliš osobní. Navíc 

telefonické dotazování je stále obtížnější, protože vzrůstá antipatie spotřebitelů 

k telemarketérům, kteří jim volají domů a narušují jejich soukromí.  

Osobní interview 

Osobní interview je nejvšestrannější metodou. Výzkumník provádějící výzkum může 

položit více otázek a zaznamenat si doplňující poznámky o respondentovi. Zároveň je však 

osobní interview nejnákladnější metodou a vyžaduje si více administrativního plánování 

a dohledu než ostatní tři. Existuje také nebezpečí předpojatosti nebo zkreslení ze strany 

tazatele. Osobní interview má dvě podoby. V domluvených interview se s respondenty 

dohodne schůzka a často se nabídne menší finanční odměna nebo jiný stimul. Interview 

formou oslovení kolemjdoucích spočívá v zastavování lidí v nákupním středisku nebo 

na rušné ulici se žádostí o interview. Tyto rozhovory mohou mít nevýhody 

nepravděpodobnostních vzorků a zároveň nesmí být příliš dlouhé. 

On-line interview 

V poslední době se ve stále vzrůstající míře využívá on-line metod. Existuje mnoho 

způsobů, jak využívat při výzkumu internet [4].  

 

3.3.3 Shromažďování informací 

Fáze sběru informací se sestává ze samotného shromažďování dat. Sběr dat se týká 

jak informací primárních, tak i informací sekundárních. Tato fáze marketingového 

výzkumu je obecně nejnákladnější a nejvíce náchylná k chybám. V případě výzkumu 

vznikají mnohé problémy. Někteří respondenti nebudou doma k zastižení a musí být 

kontaktování opakovaně nebo nahrazováni jinými. Jiní respondenti spolupráci odmítnou 

nebo budou odpovídat předpojatě a nepoctivě. Problém může nastat i ze strany 
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dotazovatelů. Někteří dotazovatelé jsou rovněž předpojatí nebo nepoctiví. Důležité je proto 

získat správné respondenty.  

Obecně platí zásada, že výzkum v terénu nemá být prováděn dokud nebyly důkladně 

prozkoumány zdroje sekundárních dat. Ty představují základ pro preciznější přístup 

k problému a ke sběru primárních dat [7]. 

 

3.3.4 Zpracování shromážděných informací 

Po shromáždění všech potřebných údajů dochází k jejich zpracování a upravení. 

Způsoby zpracování bývají stanoveny plánem výzkumu, a to dříve než se začnou údaje 

shromažďovat. Zpracování se týká především primárních údajů. Tyto je nutno: 

 upravit; 

 klasifikovat; 

 kódovat;  

 technicky zpracovat [7].   

 

3.3.5 Analýza shromážděných informací 

Předposledním krokem procesu je učinit závěry ze shromážděných informací, které 

získáme analýzou zpracovaných dat. Výzkumník utřídí data a zjistí četnost jejich rozšíření. 

Spočítá průměry a hodnoty rozptylu pro nejdůležitější proměnné. Výzkumník rovněž 

aplikuje některé pokročilé statistické techniky a modely rozhodování v naději, že zjistí 

další skutečnosti [4]. 

 

3.3.6 Prezentace závěrů 

Na analýzu údajů navazuje poslední krok marketingového výzkumu a to interpretace 

výsledků výzkumu, které představují závěry učiněné ze shromážděných informací. 

Výzkumník by měl předat závěry relevantní k důležitým marketingovým rozhodnutím, 
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před nimiž stojí vedení. Je nutné zabezpečit správnost a důvěryhodnost interpretovaných 

údajů. K tomu je potřeba dodržovat některé zásady: 

 dodržovat objektivitu; 

 opatrně zobecňovat; 

 i zdánlivě méně významné souvislosti jsou důležité; 

 rozlišovat mezi míněním a fakty; 

 nezaměňovat příčiny a důsledky; 

 specifikace času a podmínek. 

Interpretace vyúsťuje v závěry, které jsou shrnutím analytických a interpretačních 

výsledků a závěry jsou pak převáděny na doporučení [5]. 

 

3.4 Znalost zákazníka 

 

Znalost zákazníka znamená v podstatě komunikaci společnosti se zákazníkem. 

Existuje více možností jak poznávat své zákazníky a komunikovat s nimi.  

 

3.4.1 Spojení se zákazníky  

Dnešní společnosti se ocitají před nejtvrdší konkurencí, jaká kdy existovala. Posun 

od filozofie výrobků a tržeb k filozofii marketingu však dává společnostem lepší možnost 

konkurenci porazit. Za základní kámen dobře pojímané marketingové orientace jsou silné 

vztahy se zákazníky. Je tu potřeba spojení se zákazníky – informovat je, zapojit do celého 

procesu, a možná je dokonce aktivizovat. Společnosti orientované na zákazníky si vedou 

obratně při vytváření vztahů se zákazníky, ne jen při produkci výrobku, ale také při vývoji 

výrobku, a dokonce i při vývoji trhu [4]. 
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3.4.2 Poznávání zákazníka 

O zákazníkovi se získávají informace třemi způsoby:  

 z interních zdrojů firmy;  

 z marketingového zpravodajství (monitorování); 

 z marketingového výzkumu. 

Nejsnadněji dostupné a nejběžnější používané by v marketingové praxi měly být 

interní zdroje samotné firmy. Tyto informace lze získat například z ekonomického útvaru, 

z účetnictví, ze záznamu o prodeji a objednávkách. Z důkladnější analýzy těchto materiálů 

si můžeme udělat o zákaznících určitý obrázek. Informace z interních zdrojů jsou rychle 

dostupné, prakticky zadarmo a nabízejí základní orientaci o zákaznících. I když jejich 

původní poslání je jiné a nemusí plně vyhovovat požadavkům marketingových manažerů.  

Marketingové zprávy obsahují základní každodenní informace o situaci na trhu, 

hlavně o zákaznících a konkurentech. Marketingové zprávy lze získávat z různých zdrojů. 

Třeba i od vlastních zaměstnanců, když je k tomu správně vedeme.  

Marketingový výzkum je v současnosti podstatným zdrojem informací 

o zákazníkovi. Na trhu probíhá zjevnější či skrytější obchodní boj o každého zákazníka. 

Proto je nutné o něm vědět co nejvíc a mít zpětnou vazbu, co se mu líbí nebo naopak 

nelíbí.  

Dříve byl obchod mnohem bezprostřednější, obchodník či dokonce výrobce byl 

v každodenním kontaktu se svými několika málo zákazníky. Dnes se počty zákazníků 

zvýšily. Trhy se geograficky rozšířily a prostorově vzdálily. Vztah mezi producentem 

a zákazníkem se stal složitějším a zprostředkovanějším. A právě dřívější bezprostřední 

osobní kontakty a znalosti mají nahradit informace z marketingových výzkumů [2].  

 

3.4.3 Spokojenost zákazníka  

Právě spokojený zákazník by měl být smyslem veškeré podnikatelské činnosti. Proto 

jsou dnes firmy „řízeny“ přáními a požadavky zákazníků, veškerá jejich činnost směřuje 

k maximálnímu uspokojení těchto přání a požadavků [2]. 
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„Obecně lze říct, že spokojenost je pocit radosti nebo zklamání vyvolaný 

porovnáním výkonů k očekávání. Předčí-li výrobek nebo služba zákazníkovo očekávání, je 

vysoce spokojený nebo potěšený. Nedojde-li ke splnění očekávaní, je zákazník 

nespokojený“ [4]. 

Velká většina nespokojených zákazníků společnost dříve nebo později opustí. 

Důvodem ztráty zákazníka je ve velké většině případů nespokojenost s produktem a hlavně 

s přístupem zaměstnanců k zákazníkům. Nespokojený zákazník sdělí své problémy 

minimálně deseti dalším. Existuje mnoho důvodů proč by se měla spokojenosti zákazníka 

věnovat pozornost. Hlavní z nich jsou:  

 spokojený zákazník nám zůstane nadále věrný; 

 spokojený zákazník je ochoten zaplatit i vyšší cenu; 

 spokojený a věrný zákazník umožní firmě lépe překonat nenadálé problémy; 

 spokojený zákazník předá svou dobrou zkušenost minimálně třem dalším; 

 spokojený zákazník je příznivě nakloněn zakoupit si i další produkty z nabídky 

firmy; 

 spokojený zákazník bude velmi otevřený a je ochoten sdělit své zkušenosti 

a poznatky o užívání produktu firmy, svými podněty navádí k novým zlepšením 

a inovacím; 

 spokojený zákazník vyvolává zpětně u zaměstnanců společnosti pocit uspokojení 

a hrdosti na svou práci i firmu [2]. 

Nejdůležitější složkou opakovaného nákupu je dobrá péče o zákazníka. Uspokojení 

zákazníka se stane faktorem, který bude odlišovat úspěšné a neúspěšné firmy. 
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4. Realizace marketingového výzkumu a jeho analýza 

 

4.1 Charakteristika marketingového výzkumu 

 

Marketingový výzkum byl zaměřen především na zjišťování spokojenosti zákazníků 

společnosti K-Geo s.r.o. V této společnosti nebyl nikdy dříve podobný průzkum proveden. 

Pro sběr primárních dat jsem zvolila metodu dotazování prostřednictvím dotazníku 

zasílaného poštou a na email zákazníkům společnosti.  

Dotazník obsahuje patnáct otázek, je vypracovaný v programu Microsoft Word 

(příloha č. 1). V úvodní části dotazníku je oslovení zákazníků a informace o cílech 

prováděného výzkumu. Dotazník je anonymní. První část dotazníku je zaměřena 

na zjištění, jakým způsobem se zákazníci dozvěděli o společnosti a jaké kritérium je vedlo 

k výběru této společnosti pro realizaci svého geologického průzkumu. V další části se ptám 

na spokojenost zákazníků se společností v oblasti služeb, které společnost nabízí (jak 

na spokojenost celkovou, tak na spokojenost s jednotlivými službami), ale také chci znát 

spokojenost zákazníků společnosti v řadě dalších faktorů jako například jednání 

s managementem, komunikace s firmou, dostatek informací atd. V poslední části jsou 

otázky zaměřeny na případné zkušenosti zákazníků s konkurenčními firmami v oboru a 

jejich srovnání se společností K-Geo s.r.o.  

Otázky jsem konzultovala s jednatelem společnosti, kdy došlo k upřesnění a úpravě 

dotazníku. Před začátkem sběru dat jsem dotazník podrobila předvýzkumu, abych tak 

zkontrolovala srozumitelnost otázek a provedla konečnou úpravu dotazníku. Poté byly 

jednotlivé dotazníky poslány zákazníkům společnosti.  

Cílem prováděného marketingového výzkumu bylo zjistit postoj zákazníků 

ke službám, které společnost nabízí a vztah zákazníků k samotné společnosti.  
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4.2 Sběr dat 

 

Marketingový výzkum probíhal v časovém rozmezí 3 měsíců, a to od prosince 2009 

do konce února 2010. Časové období jsem ponechala delší kvůli pomalejší návratnosti 

dotazníků zasílaných poštou. Celkem bylo rozesláno 90 dotazníků a z tohoto množství se 

jich 51 vrátilo zpět a bylo následně zpracováno. Celková návratnost v procentech činila 

56,7 % (graf č. 1). Získaná data byla zpracovaná v Microsoft Excel, následně byla 

provedena jejich analýza sestavením do grafů a tabulek.  

 

Graf č. 1: Návratnost dotazníků 

57%

43%

vyplněné dotazníky
nevrácené dotazníky

 
Pramen: [vlastní zpracování]  
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4.3 Vyhodnocení dat 

Následuje vyhodnocení informací získaných výzkumem.  

 

Otázka č. 1: Jakým způsobem jste se dozvěděli o společnosti K-Geo s.r.o.? 

Cílem otázky bylo zjistit jakou cestou se společnost dostala do vědomí zákazníků. 

Zákazníci mohli označit více odpovědí. Přehled odpovědí je uveden v tabulce č. 1 

a grafu č. 2.  

Tabulka č. 1: Přehled odpovědí na otázku č. 1 

  

počet 
odpovědí 

počet 
odpovědí 

[%]
webová prezentace společnosti 11 17 
reference zákazníků společnosti 16 25 
reklama v regionální inzerci 3 5 
internetové seznamy firem zabývajících se GP 4 6 
jiné 30 47 
celkem 64 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Z grafu č. 2 lze vyčíst, že 5 % zákazníků se o společnosti dozvědělo prostřednictvím 

reklamy uveřejňované v regionální inzerci, 6 % zákazníků si společnost vyhledalo 

v internetových seznamech firem, 17 % zákazníků se o společnosti dozvědělo z webových 

stránek společnosti a 47 % zákazníků uvedlo ještě jiný způsob, jak se dozvěděli 

o společnosti K-Geo s.r.o. Přehled těchto odpovědí je uveden v tabulce č. 2 a grafu č. 3.  

Z uvedených odpovědí vyplývá, že zákazníci se nejčastěji o společnosti dozvídají 

jinou cestou a to ve většině případů na základě osobní známosti zaměstnanců společnosti 

(graf č. 3). Také reference stávajících zákazníků jsou velmi častým způsobem jak se 

potencionální zákazníci dozvídají o společnosti. Což je, podle mě, na jedné straně výhoda, 

protože kladné doporučení je možné získat jen od zákazníka, který byl se společností 

spokojen a neváhá se se svou zkušeností podělit. Takové doporučení může mít větší váhu 

než reklama. Na straně druhé to ovšem může znamenat i omezení, protože prostřednictvím 

internetu a reklamy je společnost schopna oslovit širší okruh zákazníků a získat zákazníky 

i tam, kde se reference o ní nedostanou.  
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Graf č. 2: Jakým způsobem jste se dozvěděli o společnosti K-Geo s.r.o.? 
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Tabulka č. 2: Přehled odpovědí na otázku jakým ještě jiným způsobem jste se 
dozvěděli o společnosti K-Geo? 

  

počet 
odpovědí 

počet 
odpovědí 

[%]
od kolegů z firmy 3 11 
stávající smluvní vztah 4 15 
znám zaměstnance 4 15 
bývalí kolegové 4 15 
dlouhodobá spolupráce  5 18 
spolupráce s firmou GEOSTA s.r.o. 2 7 
osobní kontakt 5 19 
celkem 27 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Mezi způsoby jak jinak se ještě zákazníci dozvěděli o společnosti K-Geo s.r.o. 

uvedlo 7 % respondentů, že spolupracovalo s bývalou zakladatelskou společností 

Geosta s.r.o. Od kolegů z firmy zná společnost 11% dotazovaných. 15 % respondentů 

odpovědělo, že jsou bývalí kolegové z oboru. 15 % respondentů se zná se zaměstnanci K-

Geo s.r.o. Stávající smluvní vztah spojuje se společností K-Geo s.r.o. 15 % zákazníků. 
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Dlouhodobou spolupráci se společností K-Geo s.r.o. udržuje 18 % zákazníků a 19 % 

zákazníků zná společnost díky osobnímu kontaktu se zaměstnanci K-Geo s.r.o.  

 

Graf č. 3: Jakým ještě jiným způsobem jste se dozvěděli o společnosti K-Geo s.r.o.? 
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Otázka č. 2: Kterou ze služeb nabízených společností K-Geo s.r.o. jste využili? 

Zákazníci měli označit služby, které u společnosti K-Geo s.r.o. využili. Přehled 

odpovědí je uveden v tabulce č. 3 a grafu č. 4.  

Tabulka č. 3: Přehled odpovědí na otázku č. 2 

  
počet 

odpovědí 
počet 

odpovědí [%]

inženýrská geologie 42 20 
hydrogeologie 30 14 
geotechnika 40 19 
geotechnický monitoring 13 6 
environmentální geologie 7 3 
pedologie 12 6 
laboratorní analýzy 33 15 
vrtné a kopné práce, polní zkoušky 36 17 
celkem 213 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
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Z grafu č. 4 je patrné, že nejvyužívanější službou je inženýrská geologie (20 %), pak 

vrtné a kopné práce, polní zkoušky (19 %), laboratorní analýzy (17 %), 

geotechnika (15 %), hydrogeologie (14 %), geotechnický monitoring a pedologie (6 %) 

a nejméně zákazníci využívají environmentální geologii (3 %).  

Inženýrská geologie je nezbytná pro zakládání staveb, územní plánování, aby 

nemohlo docházet k realizacím staveb v nevhodných územích jako jsou například území 

záplavová, sesuvná atd. Její využití je velmi široké, proto je tato služba nejvíce využívaná. 

Naopak, nízké využití služby environmentální geologie připisuji tomu, že je to poměrně 

nedávno vzniklá geologická disciplína a její využívaní není tak obvyklé jako u jiných 

služeb. Podle mně je toto perspektivní služba a v budoucnu bude využívaná více vzhledem 

k dnešnímu stavu životního prostředí, a stále více rostoucí potřebě jeho ochrany.  

 

Graf č. 4: Kterou ze služeb nabízených společností K-Geo s.r.o. jste využili? 
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Otázka č. 3: Pro výběr společnosti K-Geo s.r.o. bylo pro vás rozhodující:  

Cílem otázky bylo zjistit na základě jaké skutečnosti se zákazníci rozhodli vybrat si 

společnost K-Geo s.r.o pro realizaci geologického průzkumu. Zákazníci měli označit pouze 

jednu skutečnost, která měla pro jejich rozhodnutí největší váhu. Přehled odpovědí je 

uveden v tabulce č. 4 a grafu č. 5.  

Tabulka č. 4: Přehled odpovědí na otázku č. 3 

  
počet 

odpovědí 
počet 

odpovědí [%]

webová prezentace společnosti 0 0 
osobní kontakt a jednání 31 60 
množství nabízených služeb 0 0 
kvalita nabízených služeb 8 16 
cena služeb 6 12 
reference zákazníků společnosti 6 12 
jiné 0 0 
celkem 51 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Z odpovědí na otázku vyplývá, že pro 60 % zákazníků byl rozhodující osobní 

kontakt, 16 % dalo přednost kvalitě nabízených služeb, 12 % oslovila cena služeb a 12 % 

vedlo k výběru reference ostatních zákazníků společnosti.  

Osobní kontakt a jednání má pro výběr spotřebitelů často největší váhu a jinak to mu 

nebylo ani v tomto případě. Protože i v případě nízkých cen a kvalitních služeb dokáže 

nevlídný přístup ze strany poskytovatele služeb zákazníka odradit.   
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Graf č. 5: Pro výběr společnosti K-Geo bylo pro vás rozhodující: 

0%

60%

0% 16%

12%

12%
0%

webová prezentace společnosti
osobní kontakt a jednání
množství nabízených služeb
kvalita nabízených služeb
cena služeb
reference zákazníků společnosti
jiné

 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

 

Otázka č. 4: Jaká je vaše celková spokojenost se službami, které vám K-Geo s.r.o. 

poskytla? 

Zákazníci měli označit svou celkovou spokojenost se službami, které jim poskytla 

společnost. K dispozici bylo šest možných odpovědí na škále od velmi spokojen až do 

velmi nespokojen. Přehled odpovědí je uveden v tabulce č. 5 a grafu č. 6.  

Tabulka č. 5: Přehled odpovědí na otázku č. 4 

  počet odpovědí počet odpovědí [%]

velmi spokojen 33 65 
spokojen 18 35 
spíše spokojen 0 0 
spíše nespokojen 0 0 
nespokojen 0 0 
velmi nespokojen 0 0 
celkem 51 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
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Jak lze z grafu č. 6 vyčíst, 65 % respondentů je s poskytnutými službami velmi 

spokojeno a 35 % je spokojeno. Nikdo z respondentů neoznačil, že byl nespokojen. 

Zákazníci tedy soudí, že poskytované služby jsou provedeny profesionálně a opravdu 

kvalitně.  

 

Graf č. 6: Jaká je vaše celková spokojenost se službami, které vám K-Geo s.r.o. 
poskytla? 
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Otázka č. 5: Jak jste spokojení s kvalitou jednotlivých služeb? 

V otázce č. 5 měli zákazníci hodnotit svou spokojenost s jednotlivými službami, 

které jim společnost poskytla. V příloze č. 2 se nacházejí tabulky s přehledy odpovědí 

na otázku č. 5 a grafy vyjadřující odpovědi respondentů.   

 
 

Otázka č. 6: Chtěli byste nějakou novou službu přidat? 

Účelem otázky je objasnit jestli by zákazníci uvítali přidání nové služby a když ano, 

tak jaká by to měla být. Přehled odpovědí je uveden v tabulce č. 6 a grafu č. 7.  
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Tabulka č. 6: Přehled odpovědí na otázku č. 6 

  počet 
odpovědí 

počet 
odpovědí 

[%]
ano 15 29 
ne 36 71 
celkem 51 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

V grafu č. 10 je znázorněno, že 71 % respondentů nemá potřebu přidávat žádnou 

novou službu a zbývajících 29 % by uvítalo přidání nějaké nové služby (tabulka č. 7 a graf 

č. 8). Odpovědi respondentů jsou podmíněny potřebami, zaměřením a specializací 

jednotlivých společností.  

 

Graf č. 7: Chtěli byste nějakou novou službu přidat? 
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V tabulce č. 7 a grafu č. 8 je zaznamenán přehled odpovědí jakou novou služby by 

zákazníci chtěli přidat.  

Tabulka č. 7: Přehled odpovědí na otázku jakou novou službu byste chtěli přidat? 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%]

kompletní diagnostika vzorků 8 54 
navrhování zemních těles 2 13 
provedení korozního průzkumu 5 33 
celkem 15 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Z 29 % zákazníků, kteří se v předešlé otázce vyslovili za přidání nové služby, se 

54 % vyjádřilo za rozšíření služeb o kompletní diagnostiky vzorků, 33 % by uvítalo 

provedení korozního průzkumu a 13 % navrhování zemních těles.  

 

Graf č. 8: Jakou novou službu byste chtěli přidat? 
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Otázka č. 8: Jak jste spokojení s kvalitou následujících faktorů? 

Úkolem zákazníků bylo na základě vlastních zkušeností posoudit míru spokojenosti 

s jednotlivými faktory jako je úroveň webové prezentace, jednání s managementem, 

úroveň komunikace s firmou, srozumitelnost informací, dostatek informací, důvěryhodnost 

firmy, ceny služeb a platební podmínky. Všechny odpovědi na tuto otázku jsou zpracovány 

v tabulkách a grafech v příloze č. 3.  

 

 

Otázka č. 9: Máte zkušenosti s ostatními firmami vykonávajícími geologický 

průzkum, jejichž služeb jste využili? 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit kolik procent zákazníků společnosti K-Geo s.r.o. 

má zkušenosti s konkurencí. Přehled odpovědí je uveden v tabulce č. 8 a grafu č. 9.  

Tabulka č. 8: Přehled odpovědí na otázku č. 9 

  počet 
odpovědí 

počet 
odpovědí 

[%]
ano 37 73 
ne 14 27 
celkem 51 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
 

Z grafu č. 12 je patrné, že 73 % zákazníků využilo služeb také jiných společností, 

které se zabývají prováděním geologického průzkumu a 27 % zákazníků nemá zkušenosti 

s jinými firmami v oboru.  
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Graf č. 9: Máte zkušenosti s ostatními firmami vykonávajícími geologický průzkum, 
jejichž služeb jste využili? 
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10. V porovnání s jinými společnostmi vykonávajícími geologický průzkum byla 

společnost K-Geo s.r.o.: 

Cílem otázky bylo zjistit jak si vede společnost K-Geo s.r.o. v porovnání 

s konkurencí. Zákazníci, kteří v předchozí otázce označili, že využili služeb jiných 

společností v oboru, porovnávali ceny (tabulka č. 9 a graf č. 10), kvalitu služeb (tabulka č. 

10 a graf č. 11), množství služeb (tabulka č. 11 a graf č. 12), komunikaci s firmou (tabulka 

č. 12 a graf č. 13), množství informací (tabulka č. 13 a graf č. 14) a přístup k zákazníkovi 

(tabulka č. 14 a graf č. 15).  

 

CENA 

Tabulka č. 9: Přehled odpovědí na otázku č. 10; porovnávaní ceny 

  

počet 
odpovědí 

počet 
odpovědí 

[%]
dražší 6 16 
na stejné úrovni 23 62 
levnější 8 22 
celkem 37 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  



Jana Jozeková: Marketingový výzkum pro společnost zabývající se IGP 

2009/2010   35 

Podle odpovědí byla K-Geo s.r.o. z 62 % na stejné cenové úrovni jako společnosti 

v oboru, se kterými měli zákazníci zkušenosti. 22 % zákazníků považuje služby u K-Geo 

s.r.o. za levnější a 16 % za dražší než u konkurence. Cena, se samozřejmě, odvíjí od 

velikosti a rozsahu prováděné zakázky. To se taky promítlo do odpovědí zákazníků, kteří 

využívali kombinace různých služeb a jejich zakázky byly různě rozsáhle.  

 

Graf č. 10: Porovnávaní ceny 
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KVALITA SLUŽEB 

Tabulka č. 10: Přehled odpovědí na otázku č. 10; porovnávaní kvality služeb 

  počet 
odpovědí

počet 
odpovědí 

[%]
kvalitnější služby 18 49 
na stejné úrovni 19 51 
méně kvalitní služby 0 0 
celkem 37 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
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Z grafu č. 11 lze vyčíst, že 51 % respondentů považuje služby provedené společností 

K-Geo s.r.o. za stejně kvalitní jako služby provedené konkurencí a 49 % za kvalitněji 

provedené, než tomu bylo u konkurence, což je určitě velice pozitivní výsledek. Firma by 

měla nadále dbát na kvalitu prováděných služeb alespoň tak, jako tomu bylo doposud.  

 

Graf č. 11: Porovnávaní kvality služeb 
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MNOŽSTVÍ SLUŽEB 

Tabulka č. 11: Přehled odpovědí na otázku č. 10; porovnávaní množství služeb 

  počet 
odpovědí 

počet 
odpovědí 

[%]
více služeb  7 19 
na stejné úrovni 24 65 
méně služeb 6 16 
celkem 37 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
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Většina respondentů - 65 % odpovědělo, že K-Geo s.r.o. nabízí stejné množství 

služeb jako konkurenční společnosti, 19 % odpovědělo, že nabízí větší množství služeb 

a 16 % odpovědělo, že poskytuje menší množství služeb než konkurenční společnosti. 

Množství nabízených služeb ovlivňuje kvalifikace zaměstnanců společnosti, taktéž počet 

zaměstnanců a vybavenost firmy. K-Geo s.r.o. je sice menší firma s nízkým počtem 

zaměstnanců, ale je vybavena vlastní geotechnickou laboratoří.  

 

Graf č. 12: Porovnávaní množství služeb 
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KOMUNIKACE S FIRMOU 

Tabulka č. 12: Přehled odpovědí na otázku č. 10; porovnávaní komunikace s firmou 

  počet 
odpovědí 

počet 
odpovědí 

[%]
lepší komunikace 19 51 
na stejné úrovni 18 49 
horší komunikace 0 0 
celkem 37 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
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Z grafu č. 13 vyplývá, že 51 % respondentů si myslí, že komunikace s firmou byla na 

stejné úrovni jako u konkurence a 49 % zákazníků odpovědělo, že komunikace s K-Geo 

s.r.o. byla lepší než s konkurencí. Je důležité, aby neustále probíhala komunikace mezi 

společností a zákazníkem. V případě nedostatečné komunikace může docházet k řadě 

zbytečných nedorozumění a konfliktů. Zákazník může být tímto způsobem odrazen od 

dalšího využití služeb, i když v konečném důsledku byly služby provedeny kvalitně.  

 

Graf č. 13: Porovnávaní komunikace s firmou 
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MNOŽSTVÍ INFORMACÍ 

Tabulka č. 13: Přehled odpovědí na otázku č. 10; porovnávaní množství informací 

  počet 
odpovědí 

počet 
odpovědí 

[%]
více informací 5 14 
na stejné úrovni 26 70 
méně informací 6 16 
celkem 37 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
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Jak lze vyčíst z grafu č. 14, až 70 % respondentů se vyjádřilo, že u K-Geo s.r.o. 

získali stejné množství informací jako u jiných konkurenčních společností, 16 % se cítilo 

méně informováno než tomu bylo u jiných společností, a 14 % mělo pocit, že dostává více 

informací než jinde. Je zapotřebí, aby byl zákazník dobře informován. Dobře informovat 

zákazníky představuje poskytnout dostatek potřebných informací v srozumitelné a 

přehledné formě. Podle odpovědí respondentů společnost K-Geo s.r.o. informuje své 

zákazníky dostatečně.  

 

Graf č. 14: Porovnávaní množství informací 
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PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI 

Tabulka č. 14: Přehled odpovědí na otázku č. 10; porovnávaní přístupu k zákazníkovi 

  počet 
odpovědí 

počet 
odpovědí 

[%]
lepší přístup 19 51 
na stejné úrovni 13 35 
horší přístup 5 14 
celkem 37 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
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Více než polovina dotazovaných - 51 %, odpovědělo, že v K-Geo s.r.o. mají lepší 

přístup k zákazníkovi než u konkurence. 35 % považuje přístup k zákazníkovi v K-Geo 

s.r.o. za stejný jako u konkurence. 14 % si myslí, že v K-Geo s.r.o. je horší přístup 

k zákazníkovi než u konkurence. Přístup k zákazníkovi je faktor, který dokáže do velké 

míry ovlivnit jestli se zákazník na společnost opět vrátí nebo ne. V tomto případě srovnání 

s konkurencí obstála K-Geo s.r.o. velmi dobře.  

 

Graf č. 15: Porovnávaní přístupu k zákazníkovi 
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Otázka č. 11: Za jakým účelem jste se rozhodli pro uskutečnění inženýrsko - 

geologického průzkumu? 

Tabulka č. 15: Přehled odpovědí na otázku č. 11 

  počet odpovědí počet odpovědí 
[%]

výstavba obytných objektů 3 5 
výstavba průmyslových objektů 18 33 
výstavba obchodních objektů 0 0 
liniové objekty 24 44 
jiné 10 18 
celkem 55 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
 

Z grafu č. 16 lze vyčíst, že účelem inženýrsko - geologického průzkumu byly v 44 % 

liniové stavby, v 33 % průmyslové objekty, v 18 % byl uveden jiný důvod než byly 

nabízené možnosti (graf č. 17) a v 5 % to byla výstavba obytných objektů. Tyto údaje 

odráží mimo jiné i skutečnost, jaké stavby se v současnosti nejvíce staví.  

 

Graf č. 16: Za jakým účelem jste se rozhodli pro uskutečnění inženýrsko-
geologického průzkumu? 
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Tabulka č. 16: Přehled odpovědí na otázku jaký byl účel vašeho využití IGP? 

  počet odpovědí počet 
odpovědí [%]

mostní stavitelství 4 40 
monitoring ložiště 4 40 
vodohospodářské a ekologické stavby 2 20 
celkem 10 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Důvody, které byly uváděné jako účel využití inženýrsko-geologického průzkumu 

byly ze 40 % monitoring ložiště, 40 % mostní stavitelství a z 20 % vodohospodářské 

a ekologické stavby.  

 

Graf č. 17: Účel využití inženýrsko-geologického průzkumu 
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Otázka č. 12: Plánujete v budoucnosti opět využít služeb společnosti K-Geo s.r.o.? 

V tomto případě 100 % respondentů odpovědělo ano. Z čeho vyplývá, že zákazníci 

byly s poskytnutými službami opravdu spokojeni a v případě potřeby by neváhali se opět 

obrátit na společnost K-Geo s.r.o.  
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Otázka č. 13: Doporučili byste společnost K-Geo s.r.o. jiným? 

Otázka č. 13 byla ve všech případech zodpovězená kladně, tzn. že 100 % 

respondentů by společnost doporučilo jiným zákazníkům.  To opět dokazuje spokojenost 

zákazníků se společností.  

 

 

Otázka č. 14: Velikost vaší firmy (podle počtu zaměstnanců):  

Rozdělení firem podle počtu zaměstnanců je znamenáno v tabulce č. 17 a grafu č. 18.  

Tabulka č. 17: Přehled odpovědí na otázku č. 14 

  počet odpovědí počet odpovědí [%]

do 5 zaměstnanců 7 14 
5-9 zaměstnanců 10 20 
10-49 zaměstnanců 17 32 
nad 50 zaměstnanců 12 24 
nad 100 zaměstnanců 5 10 
celkem 51 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
 

Od firem s počtem zaměstnanců od 10-49 bylo 32 % odpovědí, 24 % odpovědí bylo 

od firem s počtem zaměstnanců nad 50 zaměstnanců, 20 % od 5-9 zaměstnanců, 14 % do 5 

zaměstnanců a 10 % odpovědí bylo od firem s počtem zaměstnanců nad 100.  

 

Graf č. 18: Velikost firmy 
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5. Návrhy a doporučení 
 

Při vytváření návrhů a doporučení pro společnost K-Geo s.r.o. jsem vycházela 

z výsledků provedeného výzkumu.  

Z uvedených odpovědí na otázku jak se zákazníci dozvěděli o společnosti vyplývá, 

že zákazníci se nejčastěji o ní dozvídají jinou cestou - až 47 % a to ve většině případů 

na základě osobní známosti zaměstnanců společnosti. Také možnost reference stávajících 

zákazníků byla označována jako častý způsob jak se potencionální zákazníci dozvídají 

o společnosti - 25 % (graf č. 2 a graf č. 3). Což je na jedné straně výhoda, protože kladné 

doporučení je možné  získat jen od zákazníka, který byl se společností spokojen a neváhá 

se se svou zkušeností podělit. Takové doporučení může mít větší váhu než reklama. Na 

straně druhé to ovšem může znamenat i omezení. Prostřednictvím internetu a reklamy je 

společnost schopna oslovit širší okruh zákazníků a získat zákazníky i tam, kde se reference 

o společnosti nedostanou. Doporučila bych společnosti ne jen čerpat ze svých osobních 

kontaktů, ale v budoucnu se více zaměřit na jiné způsoby jak oslovit nové zákazníky. 

Například prostřednictvím častěji uveřejňované reklamy v tisku.  

Společnost K-Geo s.r.o. si zakládá na osobním kontaktu a jednání se zákazníky. Jak 

vyplynulo z výsledků výzkumu zákazníci tento přístup oceňují. Až 60 % z nich označilo 

osobní přístup a jednání jako rozhodující skutečnost pro výběr společnosti K-Geo s.r.o. 

(graf č. 5). Společnosti bych proto doporučila nadále pokračovat s tímto přístupem 

k zákazníkům.   

V dotazníku byla obsažena také otázka  jestli by zákazníci uvítali přidání nové služby 

k těm, které už společnost K-Geo s.r.o. poskytuje. Za přidání nové služby se vyslovilo 

29 % respondentů (graf č. 7). Úkolem takto odpovídajících zákazníků bylo také jmenovat 

konkrétní službu, která by měla rozšířit nabídku dosavadních služeb. Zákazníci navrhují 

přidání služeb: provádění kompletní diagnostiky vzorků – 54 %, provádění korozního 

průzkumu – 33 %, navrhování zemních těles – 13 % (graf č. 8). Navrhuji společnosti, aby 

zvážila možnost přidání alespoň jedné ze zákazníky navrhovaných služeb a přiblížila se 

tak jejich požadavkům. Rozšířením řad svých služeb by mohla společnost také získat nové 

zákazníky.  

Dále firmě doporučuji zlepšit informovanost zákazníků formou zpřehlednění 

a vyjasnění informací, které jim poskytují. Co se týče množství informací byli zákazníci 
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spokojeni (příloha č. 2, graf č. 5), i když někteří respondenti se vyjádřili, že obdržené 

informace, by mohly být srozumitelnější (příloha č. 2, graf č. 4). 

V porovnání s konkurencí společnost K-Geo s.r.o. obstála dobře. Co se týče cen 

služeb 62 % zákazníků si myslí, že jsou stejné jako u konkurence. Jen 16 % má zkušenosti 

s nižšími cenami u konkurence (graf č. 10). Pozitivní hodnocení získala kvalita 

provedených služeb u K-Geo s.r.o. 49 % zákazníků se vyjádřilo, že služby jsou provedené 

kvalitněji než u konkurence (graf č. 11). Společnost by se měla soustředit na udržení 

současné úrovně kvality prováděných služeb, případně se snažit o její zlepšení. Také 

komunikaci s firmou a přístup k zákazníkovi považuje 51 % respondentů za lepší než 

u konkurence (graf č. 13 a č. 15). To jsou důležité faktory, které dokážou do velké míry 

ovlivnit jestli se zákazník opět na společnost obrátí nebo ne. Proto si myslím, že i při 

vyšších cenách za služby než má konkurence, se K-Geo s.r.o. nemusí obávat o úbytek 

zákazníků, protože zákazníci vědí, že platí za kvalitu a „férový“ přístup.  

Jak již bylo v práci zmíněno, pro společnost K-Geo s.r.o. nebyl nikdy dříve podobný 

marketingový průzkum proveden. Společnost tak postrádala informace, které by jí 

zprostředkovaly jistý druh zpětné vazby,  co se zákazníkům líbí nebo naopak nelíbí. 

Marketingový výzkum byl způsob, jak zákazníci mohli zhodnotit nejen služby, které 

společnost K-Geo s.r.o. poskytuje, ale i působení společnosti jako celku. Společnost na 

základě vyhodnocení odpovědí zákazníků obdržela informace, z kterých může čerpat a 

vylepšovat své služby. Moje doporučení pro společnost je, aby podobné marketingové 

výzkumy opakovala i v budoucnu, protože na jejich základě může své služby upravovat a 

vylepšovat přesně podle přání a potřeb zákazníků.  
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6. Závěr 

Jak již bylo řečeno v úvodu, předmětem bakalářské práce bylo provedení 

marketingového výzkumu.  

Také v oblasti, ve které působí společnost K-Geo s.r.o. existuje konkurence. 

Konkurence nutí společnosti důrazněji dbát na kvalitu služeb, které poskytují a zlepšovat 

svůj přístup k zákazníkům, neboť v dnešní době nestačí už jenom uspokojit základní 

zákazníkovy potřeby, ale je třeba mu poskytnout něco navíc, co ho upoutá a zaujme. Každá 

kladná odlišnost poskytuje společnostem určitou výhodu oproti konkurenci. Proto 

společnosti, které se chtějí v silně konkurenčním prostředí prosadit potřebují mít správné 

informace o tom, jak jsou zákazníci spokojeni s jejich službami. Významným nástrojem, 

který společnosti  využívají ke zjištění potřeb a požadavků zákazníků je marketingový 

výzkum. Informace získané tímto způsobem mohou pomoci společnosti ve zlepšování 

a inovovaní svých služeb.   

Cílem bakalářské práce bylo zjistit spokojenost zákazníků s poskytovanými 

službami. Tento cíl byl stanoven na základě toho, že ve společnosti K-Geo s.r.o. nebyl 

nikdy dříve podobný marketingový výzkum proveden a samotné vedení společnosti 

zajímala spokojenost zákazníků se službami, které jim poskytli.  

Na základě takto stanoveného cíle byl sestaven dotazník, který obsahoval 15 otázek. 

Dotazník byl zasílán zákazníkům společnosti poštou a také e-mailem.  

Výsledkem bakalářské práce je souhrn dat a jejich vyhodnocení, ze kterých může 

společnost K-Geo s.r.o. čerpat informace. Zákazníci měli možnost hodnotit společnost 

celkově a také každou jejich službu jednotlivě. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že 

zákazníci hodnotí společnost velmi pozitivně a jsou spokojeni se službami, které jim 

společnost poskytla. Až 65 % zákazníků se vyjádřilo, že je s poskytnutými službami velmi 

spokojeno a 100 % by se v případě potřeby neváhalo opět obrátit na společnost K-Geo 

s.r.o.  

Dále byly předmětem zjišťování případné zkušenosti zákazníků s konkurencí 

v oboru, ve kterém působí K-Geo s.r.o. Sestavený dotazník proto obsahoval také otázky 

zaměřené na srovnání K-Geo s.r.o. s konkurencí. 73 % dotazovaných označilo, že využilo 

služeb poskytovaných konkurencí. Jejich úkolem bylo na základě vlastní zkušenosti 

porovnat ceny, kvalitu služeb, množství služeb, komunikaci s firmou, množství informací 
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a přístup k zákazníkovi. Z výsledků těchto srovnání vyplynulo, že si společnost K-Geo 

s.r.o. vede dobře. Výzkum také ukázal, že společnost se může opřít o kladné reference 

stávajících zákazníků. Celých 100 % z nich by doporučilo společnost K-Geo s.r.o. jiným 

lidem. Takové doporučení spokojeného zákazníka má mnohdy větší váhu než reklama.  

V závěrečné části práce jsem shrnula základní oblasti, na které by se společnost měla 

v budoucnosti zaměřit, a to je:  

 zaměřit se na jiné způsoby jak získat nové zákazníky, ne jen čerpat ze svých 

osobních kontaktů; 

 nadále setrvat v osobním přístupu k zákazníkům;   

 rozšířit své služby o alespoň jednu, kterou zákazníci navrhli v rámci výzkumu; 

 zpřehlednit a vysvětlit informace poskytované zákazníkům;  

 dbát na kvalitu poskytovaných služeb; 

 v budoucnosti opět provést marketingový výzkum, který je pro společnost jednou 

z možností komunikace se zákazníky.  
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Slovník pojmů    

 

Inženýrská geologie je aplikovaná geologická věda. Řeší problematiku 

vzájemných vztahů mezi přírodním prostředím a stavebním 

dílem. Výsledkem inženýrsko-geologického průzkumu jsou 

prognózy interakce mezi inženýrským dílem a geologickým 

prostředím, jako i návrhy opatření proti negativním vlivům 

tohoto vzájemného působení [10]. 

 

Hydrogeologie je geologický obor, který se řadí do aplikované geologie. 

Zabývá se původem a tvorbou podzemních vod, jejich 

vyhledáváním, využíváním, ochranou, formou výskytu, 

režimem, chemickým a biologickým složením [10].  

 

Geotechnika zkoumá vlastnosti zeminového a horninového prostředí, 

interakci tohoto prostředí s novými stavebními objekty, resp. 

jejich využitelnost jako konstrukčního materiálu. Zahrnuje 

řadu vzájemně propojených specializací jako mechanika 

zemin, mechanika hornin, inženýrská geologie, zakládání 

staveb, podzemní stavby, zemní konstrukce. Má přímý vztah 

k ochraně životního prostředí, zejména v souvislosti s 

přesunem velkého množství pevných hmot, ať již původních, 

nebo různých odpadů (výsypky, odkaliště, skládky apod.) [9].  

 

Geotechnický monitoring jeho činností se zjišťují změněny rychlosti pohybu sesuvu, 

změněny geometrie a změněny mechanických a fyzikálních 

vlastností v zóně sesouvání [11].  

 

Environmentální geologie nejmladší geologickou disciplinou, která vznikla jako odezva 

na stále intenzivnější využívání geologického a přírodního 

prostředí a s tím spojenými problémy ochrany a tvorby 
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životního prostředí. Její náplní je hodnocení geologických 

aspektů ochrany přírodního prostředí a jeho změněny 

v důsledku hospodářské činnosti. V rámci tohoto oboru se 

provádí průzkumy vlivu geologických podmínek na životní 

prostředí, průzkumy pro skládky, průzkumy pro zjišťování a 

likvidaci starých ekologických zátěží, apod. [10].  

 

Pedologie věda studující půdy ze všech hledisek. Výsledkem 

pedologického průzkumu je ověření mocnosti orniční vrstvy 

a podorničí a určení typu půd, posouzení kvality půd a jejich 

další využitelnosti, posouzení kontaminace ornice a podorničí 

[9].  

Liniová stavba stavba u níž podstatně převládá jeden rozměr, tj. délka nad 

šířkou a výškou; je to např. pozemní komunikace, dráha [12].  

Korozní průzkum jeho cílem je stanovit pravděpodobné korozní ohrožení 

projektovaného potrubí a navrhnout odpovídající protikorozní 

ochranu [13]. 

Kompletní diagnostika vzorků laboratorní zkoumání vlastností zemin a skalních 

hornin, které je potřeba při výpočtu nejdůležitějších 

stavařských charakteristik zakládaní staveb jako únosnost a 

sedání [10].  

Zemní tělesa jsou antropogenní útvary nasypané z horninových materiálů 

získaných různým způsobem například jako odpad z těžby 

nerostných surovin nebo jsou těženy přímo k tomuto účelu 

v lomech apod. [10].  
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