
 
 

Příloha č. 1 

 
Vážený zákazníku,  
 
jmenuji se Libuše Ohrádková a jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO, 
obor Ekonomika podniku. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží 
ke zpracování mé bakalářské práce a ke zjištění Vaší spokojenosti se službami firmy FABORY 
CZ Holding s. r. o. Dotazník je zcela anonymní.  
 
Pokud není uvedeno jinak, zakřížkujte, prosím, vždy jen jednu možnou odpověď. 
 
Děkuji Vám za Váš čas.          

Libuše Ohrádková 
1. Jak dlouho jste zákazníkem firmy FABORY? 

méně než rok  
1 – 5 let 
6 – 10 let 
více než 10 let 

 
2. Jak jste se o této firmě dozvěděli? 

internet 
doporučení od známých, kolegů 
reklama a inzerce 
kontaktování obchodním zástupcem 
jiné (uveďte) ................................................................................................................................... 

 
3. Jak často využíváte služeb firmy FABORY? 

denně  
několikrát týdně 
několikrát měsíčně  
několikrát ročně 
méně často   

 
4. Prosím ohodnoťte, jak jsou pro Vás následující kritéria důležitá (1 velmi nedůležité, 5 velmi 
důležité) 
Faktor / známka                                      1              2              3             4              5 
(1) Dodací podmínky             
(2) Řešení reklamací či stížností            
(2) Dostupnost informací             
(4) Dostupnost poboček            
(5) Zákaznické centrum 
 
5.  Prosím ohodnoťte úroveň provedení firmou FABORY  (1 – nejhorší, 5 – nejlepší) 
Faktor / známka                                      1              2              3             4              5 
(1) Dodací podmínky             
(2) Řešení reklamací či stížností            
(3) Dostupnost informací             
(4) Dostupnost poboček            
(5) Zákaznické centrum 
 
 



 
 

6. Jste spokojen s internetovým obchodem firmy FABORY?  
Ano  (přejděte na otázku č. 8) 
Nevyužívám (přejděte na otázku č. 8) 
Ne 
 

7. Co se Vám na internetovém obchodě nelíbí? (Uveďte maximálně dvě odpovědi) 
Vyhledávání produktů 
Způsob objednávání 
Způsob platby 
Jiné  (uveďte) .................................................................................................................................. 

 
8. Ohodnoťte, prosím, jednotlivé vlastnosti zaměstnanců, se kterými jste přišel do kontaktu  
(1 – nejhorší, 5 – nejlepší) 
Faktor / známka                                      1              2              3             4              5 
(1) Chování a profesionalita             
(2) Potřebné znalosti v oboru             
(3) Vstřícnost a ochota           
(4) Poskytování informací         
      
9. Jak jste spokojeni  se sortimentem nabízeným firmou FABORY? 
(1 – velmi nespokojen, 5 – velmi spokojen) 
Faktor / známka   1              2              3             4              5 
(1) Šíře sortimentu             
(2) Kvalita sortimentu             
(3) Cena sortimentu          
(4) Balení a dodávky po kusech         
 
10. Jak hodnotíte celkovou úroveň kvality služeb? 
 
 

velmi vysoká         vysoká                  průměrná                   nízká                         velmi nízká 
 
11. Jaký je počet zaměstnanců vaší firmy? 

0 - 25      26 - 50   51 - 100 
101 - 250      251 – 500   501 a více 

 
12. Jaký je hlavní obor podnikání vaší firmy? 

instalace doprava zpracovatelský průmysl 
údržba a opravy     stavebnictví   jiný (uveďte) ...................................... 

 

  



 
 

Příloha č. 2 

 

 


