
 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA č. 1



 

 

Dotazník 

 

Vážení zákazníci společnosti K-Geo, 

obracím se na Vás se žádostí o vyplnění následujícího dotazníku. Cílem dotazníku je zjištění důvodů, které Vás vedly k výběru 

společnosti K-Geo pro realizaci geologického průzkumu a mapuje spokojenost Vás jako zákazníků této společnosti. Dotazník 

bude sloužit jako podklad pro vypracování bakalářské práce a je zcela anonymní.  

Předem děkuji za spolupráci a Váš čas. 

 

 
 

1.  Jakým způsobem jste se dozvěděli o společnosti K-Geo? (můžete označit i více odpovědí) 

A) webová prezentace společnosti (www.kgeo.cz) 

B) reference zákazníků společnosti   D) internetové seznamy firem zabývajích se GP 

C) reklama v regionální inzerci   E) jiné, uveďte prosím................................................... 

  

2.  Kterou ze služeb nabízených společností K-Geo jste využili? (můžete označit i více odpovědí) 

A) inženýrská geologie  E) enviromentální geologie  

B) hydrogeologie  F) pedologie  

C) geotechnika  G) laboratorní analýzy  

D) geotechnický monitoring  H) vrtné a kopné práce, polní zkoušky  
 

 

Není-li uvedeno jinak, označte prosím, zakroužkováním (nebo křížkem v tabulkách) pouze jednu správnou odpověď.  

 

3.  Pro výběr společnosti K-Geo bylo pro vás rozhodujíci: 
A) úroveň webové prezentace firmy (www.kgeo.cz)  
B) osobní kontakt a jednání   E) cena služeb 

C) množství nabízených služeb   F) reference zákazníků společnosti 

D) kvalita nabízených služeb   G) jiné, uveďte prosím…………………………………. 

 

 4.  Jaká je vaše celková spokojenost se službami, které vám společnost K-Geo poskytla? 
A) velmi spokojen   D) spíše nespokojen 

B) spokojen    E) nespokojen 

C) spíše spokojen   F) velmi nespokojen 

 

 

5.  Jak jste spokojení s kvalitou jednotlivých služeb? 1=velmi spokojen, 2=spokojen, 3=spíše spokojen, 4=spíše 

nespokojen, 5=nespokojen, 6=velmi nespokojen, 7=službu jsme nevyužili 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

inženýrská geologie        

hydrogeologie        

geotechnika        

geotechnický monitoring         

enviromentální geologie        

pedologie        

laboratorní analýzy         

vrtné a kopné práce,  

polní zkoušky  

       

 

 

6.  Chtěli byste nějakou novou službu přidat? 

A) ano, uveďte prosím jakou........................................................................................................ 

B) ne  

 
 

7.  Pokud cítíte nějaký problém, se kterým jste se setkali při poskytování služeb od K-Geo, napište jej. 

…............................................................................................................................ ................................ 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

http://www.kgeo.cz/


 

 

 

 

8.  Jak jste spokojení s kvalitou následujících faktorů? 1=velmi spokojen, 2=spokojen, 3=spíše spokojen, 4=spíše 

nespokojen, 5=nespokojen, 6=velmi nespokojen, 7=nevím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Máte zkušenosti s ostatními firmami vykonávajícími geologický průzkum, jejichž služeb jste využili? 

A) ano 

B) ne  (pokračujte prosím otázkou číslo 11) 

 
10.  V porovnání s jinými společnostmi vykonávajícími geologický průzkum byla společnost K-Geo (označte krížkem 

vždy u každého faktoru, jak si stojí firma K-Geo v porovnání s konkurencí): 

 

     1 2 3  

dražší   □ □ □ levnější 

kvalitní služby  □ □ □ nekvalitní služby 

  více služeb  □ □ □ méně služeb 

     lepší komunikace s firmou □ □ □ horší komunikace s firmou 

více informací  □ □ □ méně informací 

   lepší přístup k zákazníkovi  □ □ □ horší přístup k zákazníkovi 

 

 
11.  Za jakým účelem jste se rozhodli pro uskutečnění inženýrsko-geologického průzkumu? (můžete označit i více 

odpovědí) 

A) výstavba obytných objektů   D) líniové stavby 

B) výstavba průmyslových objektů   E) jiné, uveďte prosím...................................................... 

C) výstavba obchodních objektů 

 

12.  Plánujete v budoucnosti opět využít služeb společnosti K-Geo? 

A) ano  B) ne, uveďte prosím z jakého důvodu…………………………………….. C) nevím 

 

13.  Doporučili byste společnost K-Geo jiným? 

A) ano  B) ne, uveďte prosím z jakého důvodu……………………………………… C) nevím 
 

14.  Velkost vaší firmy (podle počtu zaměstnanců): 

A) do 5  B) 5 – 9  C) 10 - 49 D) nad 50 E) nad 100 

   

15. Zde je prostor pro Vaše případné náměty, nápady a výhrady, které se týkají tohoto dotazníku a poskytnutých 

služeb firmou K-Geo: 

….........................................….........................................….........................................….........................................…....................

.....................….........................................….........................................….........................................…............................................

............................................................................................................................. ...............................................................................

................................................................................................................................................................................ ............................ 
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PRÍLOHA č. 2 



 

 

Otázka č. 5: Jak jste spokojení s kvalitou jendnotlivých služeb? 

 

Inženýrská geologie  

 

Tabulka č. 1: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti se službou inženýrská geologie 

  
počet odpovědí 

počet odpovědí 

[%] 

velmi spokojen  33 64 

spokojen 9 18 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen 0 0 

službu jsme nevyužili 9 18 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 
 

 

Graf č. 1: Spokojenost se službou inženýrská geologie 
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Hydrogeologie  

 

Tabulka č. 2: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti se službou hydrogeologie 

  
počet odpovědí 

počet odpovědí 

[%] 

velmi spokojen  16 31 

spokojen 15 29 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen 0 0 

službu jsme nevyužili 20 40 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 
 

 

Graf č. 2: Spokojenost se službou hydrogeologie 
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Geotechnika  

 

Tabulka č. 3: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti se službou geotechnika 

  
počet odpovědí 

počet odpovědí 

[%] 

velmi spokojen  21 41 

spokojen 18 35 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen 0 0 

službu jsme nevyužili 12 24 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 3: Spokojenost se službou geotechnika 
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Geotechnický monitoring  

 

Tabulka č. 4: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti se službou geotechnický 

monitoring 

  
počet odpovědí 

počet odpovědí 

[%] 

velmi spokojen  12 76 

spokojen 0 0 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen 0 0 

službu jsme nevyužili 39 24 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 4: Spokojenost se službou geotechnický monitoring 
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Environmentální geologie  

 

Tabulka č. 5: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti se službou environmentální 

geologie 

  počet odpovědí počet odpovědí [%] 

velmi spokojen  3 6 

spokojen 4 8 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen 0 0 

službu jsme nevyužili 44 86 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 
 

 

Graf č. 5: Spokojenost se službou environmentální geologie 
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Pedologie  

 

Tabulka č. 6: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti se službou pedologie 

  
počet odpovědí 

počet odpovědí 

[%] 

velmi spokojen  0 0 

spokojen 9 18 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen 0 0 

službu jsme nevyužili 42 82 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 6: Spokojenost se službou pedologie 
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Laboratorní analýzy  

 

Tabulka č. 7: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti se službou laboratorní analýzy 

  počet odpovědí počet odpovědí [%] 

velmi spokojen  27 53 

spokojen 6 35 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen 0 0 

službu jsme nevyužili 18 12 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 
 

 

Graf č. 7: Spokojenost se službou laboratorní analýzy 

53%

12%

35%

velmi spokojen

spokojen

službu jsme nevyužili

 
Pramen: [vlastní zpracování] 



 

 

Vrtné a kopné práce, polní zkoušky  

 

Tabulka č. 8: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti se službou vrtné a kopné práce, 

polní zkoušky  

  

 

 
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

velmi spokojen  27 53 

spokojen 11 22 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen 0 0 

službu jsme nevyužili 13 25 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 8: Spokojenost se službou vrtné a kopné práce, polní zkoušky 
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PRÍLOHA č. 3 



 

 

Otázka č. 8: Jak jste spokojení s kvalitou následujících faktorů? 

 

Úroveň webové prezentce 

 

Tabulka č. 9: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti s úrovní webové prezentace 

společnosti 

  počet odpovědí počet odpovědí [%] 

velmi spokojen 0 0 

spokojen 20 39 

spíše spokojen 4 8 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen  0 0 

nevím 27 53 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 9: Úroveň webové prezentace 
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Jednání s managementem 

 

Tabulka č. 10: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti s jednáním managementu 

  počet odpovědí počet odpovědí [%] 

velmi spokojen 35 69 

spokojen 16 31 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen  0 0 

nevím 0 0 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 
 

 

Graf č. 10: Jednání s managementem 
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Úroveň komunikace s firmou 

 

Tabulka č. 11: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti s úrovní komunice s firmou 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

velmi spokojen 25 49 

spokojen 26 51 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen  0 0 

nevím 0 0 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 11: Úroveň komunikace s firmou 
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Srozumitelnost informací 

 

Tabulka č. 12: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti se srozumitelností informací 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

velmi spokojen 30 58 

spokojen 9 18 

spíše spokojen 12 24 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen  0 0 

nevím 0 0 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 12: Srozumitelnost informací 
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Dostatek informací 

 

Tabulka č. 13: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti s dostatkem informací 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

velmi spokojen 25 49 

spokojen 26 51 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen  0 0 

nevím 0 0 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 13: Dostatek informací 
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Důvěryhodnost firmy 

 

Tabulka č. 14: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti s důvěryhodností firmy 

  počet odpovědí počet odpovědí [%] 

velmi spokojen 31 61 

spokojen 20 39 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen  0 0 

nevím 0 0 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 14: Důvěryhodnost firmy 
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Cena služeb  

 

Tabulka č. 15: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti s cenou služeb 

  počet odpovědí počet odpovědí [%] 

velmi spokojen 11 22 

spokojen 28 54 

spíše spokojen 12 24 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen  0 0 

nevím 0 0 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 15: Cena služeb 
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Platební podmínky 

 

Tabulka č. 16: Přehled odpovědí ohledně spokojenosti s platebními podmínkami 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

velmi spokojen 13 25 

spokojen 38 75 

spíše spokojen 0 0 

spíše nespokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

velmi nespokojen  0 0 

nevím 0 0 

celkem 51 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 16: Platební podmínky 
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