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Anotace 

 

 Diplomová práce je zaměřena na marketingový průzkum společnosti PASOIL s.r.o. 

V úvodu jsou stanoveny cíle výzkumu, kterých má být průzkumem dosaţeno. Práce je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je vymezen 

marketingový průzkum a jeho definice. Dále je popsán způsob kontaktování zákazníků a je 

popsána definice dotazníku jako jedna z forem dotazování. V praktické části je realizace 

marketingového průzkum společnosti PASOIL s.r.o. Na základě výsledků marketingového 

průzkumu jsou stanoveny návrhy a doporučení pro společnost PASOIL s.r.o. 

 

Klíčová slova: marketingový průzkum, dotazník, zákazník, konkurence, podpora 

prodeje, společnost PASOIL s.r.o. 

Summary 

 

 The thesis focus on the Market Research for the Ltd Company, PASOIL s.r.o.The 

objectives of research are cointain in preliminary of research. The thesis is separate of 

theoretical and practical parts. Market research , definitiv of market research are describe 

in the theoretical parts. The method to contacting of customers and the questionnaire are 

dscribe in theoretical part. The implementation of Market research is practical parts.On the 

basis resuls of Market research, are determine suggestions for comapany PASOIL s.r.o. 

 

Key words:  Market research, questionnaire,customer, competition, sale 

promotions, the company PASOIL s.r.o. 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

a.s.   akciová společnost 

ČR   Česká republika 

ČS   čerpací stanice 

DVD   digitální video disk 

DP   diplomová práce 

IČ   identifikační číslo 

PHM   pohonné hmoty 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 
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1. Úvod, cíl práce 

Ropa neboli černé zlato je důleţitá komodita, jejíţ cena a kvalita po chemickém 

zpracování hýbe celosvětovou ekonomikou. Základním faktorem, který ovlivňuje její cenu, 

je nabídka a poptávka na trhu s komoditami. 

Finanční změny na trhu s ropou ovlivňují i český trh s pohonnými hmotami. 

Petrolejářský průmysl je strategické odvětví našeho státu, kde spotřební daň a daň 

z přidané hodnoty odváděné z pohonných hmot jsou důleţitým příjmem do státního 

rozpočtu. Prodejní cena nafty, kterou zaplatí konečný spotřebitel, obsahuje spotřební daň 

ve výši 10,95 Kč za litr a spotřební daň obsaţená v konečné ceně motorových benzínů je 

12,84 Kč za litr. Údaje jsou platné k 31. 3. 2011. Současný český trh s pohonnými 

hmotami se vyznačuje extrémní konkurencí. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu bylo 

k 31. 12. 2010 v evidenci 6 591 čerpacích stanic na území ČR [1].  

Trh s PHM je rozdělen mezi nadnárodní společnosti, jako jsou například firmy 

Benzina s.r.o., OMV Česká republika, s.r.o., Shell Czech Republic, a.s. a na menší 

soukromé české firmy. Jedná se o malé společnosti s menším počtem čerpacích stanic. 

Označení těchto čerpacích stanic není tolik v podvědomí zákazníků nebo ji téměř neznají. 

Všechny tyto společnosti vedou mezi sebou konkurenční boj, který je zaměřen 

hlavně na získávání zákazníků s cílem jim nabídnout lepší sluţby neţ konkurence.  

Úspěšné malé i velké firmy podnikající na tuzemském nebo zahraničním trhu kladou 

velký důraz na vztahy se zákazníky a při tom vyuţívají marketingových konceptů. 

Marketing se stává součástí moderního řízení podniku. Firmy budují marketingová 

oddělení ve svých společnostech, kde se marketingoví odborníci zaměřují na uspokojování 

potřeb zákazníků, hledají nové zákazníky, budují krátkodobé i dlouhodobé vztahy se 

zákazníky, sledují chování spotřebitelů, analyzují trh. Pro prodejce je důleţité znát chování 

svých zákazníků i konkurence, odhadnout jejich nákupní chování, předpovědět jejich 

potřeby a přání. 

Nové moderní technologie, hlavně internet, se stal nezbytnou součástí běţného 

ţivota prodejců i zákazníků. Obě strany tak mohou mezi sebou lépe a rychleji 

komunikovat. Firmy vyuţívají webových stránek k prezentování svých výrobků a sluţeb a 

prostřednictvím těchto stránek oslovují své zákazníky. 

Na druhé straně, zákazník získá dostatečné informace o produktech dané firmy. 
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Čerpací stanice se staly součástí ţivota velkého i malého města. Ve větších městech 

si zákazník můţe vybírat z většího počtu čerpacích stanic. Především ho zajímá pohodlný 

nákup, příjemný personál, cena, za kterou je ochoten zaplatit za výrobek nebo sluţbu. V 

poslední době i značka čerpací stanice hraje důleţitou roli při výběru zákazníkem. 

Pro moji diplomovou práci jsem si vybrala menší společnost PASOIL s.r.o., která má 

menší síť čerpacích stanic po celé České republice. Přestoţe, nepatří mezi „ţraloky“ 

petrolejářských firem, zdatně obstává v boji s konkurencí. Na trhu s komoditami působí jiţ 

od roku 1995.  

V teoretické části diplomové práce, jsou vysvětleny pojmy související s 

marketingovým průzkumem a je představena společnosti PASOIL s.r.o., její historie a 

vývoj. 

V praktické části je vyhodnocen marketingový průzkum, který byl realizován pomocí 

dotazníků. Dále je popsán sběr dat a realizace výzkumu. 

Cílem diplomové práce je zjistit spokojenost zákazníků se sluţbami a sortimentem, 

který nabízí společnost PASOIL s.r.o. na čerpací stanici Krupka. Cílem je tedy zjistit, jak 

je vnímána značka společnosti v podvědomí zákazníků, zjistit kvalitu poskytování sluţeb 

na ČS Krupka, zjistit chování zákazníka při výběru ČS. 

Na základě výsledků průzkumu, jsou v diplomové práci navrţena opatření, která by 

mohla vést k prodejnosti produktů, větší spokojenosti zákazníků, udrţení stávajících 

zákazníků. Společnost si je vědoma, ţe spokojený zákazník jí zůstává věrný. 
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2. Charakteristika společnosti PASOIL s.r.o. 

Diplomová práce je zpracována pro společnost PASOIL, s.r.o. Podrobné údaje podle 

Obchodního rejstříku jsou uvedeny níţe. 

Název:     PASOIL, s.r.o. 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:     Fr. Halase 845, 434 01 Most 

Vznik společnosti:  1. 12. 1995 

IČ:    64051862  

Základní kapitál:  40 350 000 Kč [2]. 

 

2.1. Historie a základní činnosti podniku 

Historie společnosti PASOIL s.r.o. se datuje od konce roku 1995, kdy byla zaloţena 

jediným společníkem a své podnikání začala v pronajatých prostorách v Litvínově – 

Záluţí. Patřila mezi první vznikající petrolejářské společnosti, které se snaţili uspokojit 

narůstající poptávku po výstavbě nových moderních čerpacích stanic v České republice.  

Na začátku podnikání vlastnila společnost pět čerpacích stanic. S postupně rostoucí 

konkurencí na trhu si společnost poloţila otázku, jak být úspěšný a vyrovnat se 

s konkurencí.   

V průběhu roku 1996 firma koupila administrativní budovu v Mostě a přestěhovala 

svoje sídlo z  Litvínova do Mostu. To byl první krok k budování logistického, obchodního 

a personálního zázemí firmy. 

V součastné době je firma PASOIL s.r.o. moderní dynamickou společností, která 

vlastní sít 17 čerpacích stanic po celé České republice (viz Tabulka č. 1). 

Hlavní podnikání je rozděleno na provoz čerpacích stanic, nákup a prodej pohonných 

hmot a na prodej doplňkového sortimentu, který splňuje standardy ČS. V menší míře je 

činnosti zaměřena i na velkoobchod s PHM. 

Firemní nákupní politikou je nákup menších ČS v malých městech nebo vesnicích a 

tak se stát jedinou společností, která uspokojuje potřeby zákazníků v dané lokalitě. Čtrnáct 

čerpacích stanic provozuje pod vlastním jménem a tři ČS nájemní způsobem [interní 

informace]. 
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Obrázek č. 1: Sídlo společnosti PASOIL s.r.o. 

.  

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 1: Seznam ČS  

Kraj Název čerpací stanice 

Severočeský kraj ČS Vejprty 

  ČS Krupka 

  ČS Duchcov 

  ČS Jilové 

  ČS Česká Lípa 

  ČS Zákupy 

  ČS Ţandov 

  ČS Ústí nad Labem 

  ČS Březno 

Středočeský kraj ČS Stochov 

  ČS Pchery 

  ČS Kryry 

  ČS Nový Knín 

Kraj Vysočina ČS Přibyslav 

  ČS Ledeč nad Sázavou 

Západočeský kraj ČS Tlučná 

  ČS Plasy 

Pramen: [interní informace] 
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2.2. Firemní kultura a zaměstnanci  

Společnost PASOIL s.r.o. je střední firma řízená výlučně jedním majitelem – 

vlastníkem. Její organizační kultura se neřídí ţádnými normami a striktními nařízeními. 

Zaměstnanci se oblékají podle svého uváţení, tak jak jim to vyhovuje. Dalo by se říct, ţe 

firemní kultura je charakteristická přátelským aţ rodinným přístupem.  

Společnost zaměstnává 54 zaměstnanců. Počet pracovníků se odvíjí dle velikosti 

firmy a počtu ČS. Struktura zaměstnanosti je rozdělena na středisko Správa a středisko 

Čerpací stranice. Na středisku Správa je deset zaměstnanců, kteří zajišťují provozní, 

finanční a ekonomický chod společnosti. 

Středisko Čerpací stanice zaměstnává 44 zaměstnanců. Jsou to vedoucí ČS a obsluha 

ČS. Tito zaměstnanci jsou zodpovědní za bezporuchový chod čerpacích stanic. 

Zaměstnanci jsou důleţitou součástí firmy a výsledkem jejich úsilí je trvalý 

ekonomický růst společnosti. Vedení společnosti si uvědomuje, ţe u firmy poskytující 

sluţby, většinu těchto sluţeb poskytují její zaměstnanci. V našem případě jsou to 

zaměstnanci na ČS. Ze strany vedení je kladen důraz na profesionalitu zaměstnanců vůči 

zákazníkovi. 

Jako protisluţbu se firma snaţí vytvářet příjemné pracovní prostředí a prostor pro 

seberealizaci Samozřejmostí je zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví všech 

zaměstnanců společnosti [interní informace]. 

 

2.3. Ţivotní prostředí a bezpečnost práce 

Firma PASOIL s.r.o. podniká s ohledem na ţivotní prostředí a přírodní zdroje ve všech 

lokalitách, kde působí.  

Na svých čerpacích stanicích má zpracované Havarijní plány pro případ úniku ropných 

látek, které podléhají schválení příslušným orgánům Ţivotního prostředí v dané oblasti. 

Společnosti zajišťuje odvoz nebezpečného odpadu a recykluje komunální odpad. 

Společnost klade velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví všech svých 

zaměstnanců. Zajišťuje průběţné školení zaměstnanců z bezpečnosti práce, poţární 

ochrany a ţivotního prostředí [interní informace]. 
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3. Teoretické vymezení marketingového průzkumu 

Marketingový výzkum je základní pracovní nástroj pro získávání a analyzování dat a 

informací, které slouţí k vyřešení problému ve zkoumané oblasti. 

 

3.1. Definice marketingového výzkumu 

„Marketinkový výzkum je systematicky prováděný sběr, úprava zpracování, analýza 

interpretace a prezentace informací, které slouţí k identifikaci a řešení různých 

marketingových situací v podniku nebo organizaci“[6].  

Pod pojmem marketingový výzkum zahrnujeme všechny činnosti, které slouţí ke sběru 

a získávání informací. Americká marketingová asociace definuje marketingový výzkum 

jako funkci, která spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým 

pracovníkem pomocí informací uţívaných ke zjišťování a definování marketingových 

záleţitostí a problémů, k tvorbě, zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, 

monitorování marketingového úsilí a ke zlepšení pochopení marketingu jako procesu. 

Marketingový výzkum specifikuje poţadované informace podle vhodnosti k řešení 

těchto problémů, vytváří metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje proces sběru dat, 

analyzuje výsledky a sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky [5]. 

 

3.2. Proces marketingové výzkumu 

Proces marketingového výzkumu v sobě zahrnuje čtyři základní kroky: 

 definování problému a cílů výzkumu; 

 přípravu plánu výzkumu, návrh metodiky; 

 realizaci výzkumu – shromaţďování a analýzu dat; 

 vypracování zprávy a prezentaci výsledků [6]. 

 

3.2.1. Definování problémů a cílů výzkumu 

Definovat problém a cíl výzkumu je vţdy nejtěţším krokem v marketingové oblasti. 

Je třeba definovat problém tak, aby nedocházelo k unáhlenému rozhodnutí, která mohou 
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mít neţádoucí důsledky. Jasná definice problému by mohla zamezit zbytečnému 

vynakládání finančních prostředků na marketingový průzkum. 

Po pečlivém stanovení definice problémů se musí stanovit cíl výzkumu. 

Marketingový projekt můţe mít tři základní cíle:  

 

1. Explorativní výzkum 

Cílem je zajistit předběţné informace, které mohou pomoci definovat základní 

problém a odhadnout hypotézy. Při tomto výzkumu bývají informace získávány ze 

snadno dostupných zdrojů. Tyto zdroje můţeme získat prostudováním dostupných 

písemných materiálů, pozorováním, rozhovory s experty. 

2. Deskriptivní výzkum 

Tímto výzkumem můţeme kvalifikovaně popsat marketingové problémy, jako jsou 

situace na trhu, demografické faktory na trhu, postoje zákazníků, spotřebitelů atd. 

Informace jsou získávány studiem sekundárních údajů, pozorováním a 

dotazováním respondentů. 

3. Kauzální výzkum 

Cílem je otestování hypotéz, shromaţďování důkazů o kauzálních vztazích. Je 

zaměřen na zjišťování příčin sledovaných skutečností. Potřebné informace jsou 

získávány metodami šetření a experimentálními metodami. 

 

3.2.2. Příprava plánu výzkumu a návrh metodiky  

Po definování problému a cíle marketingového výzkumu, je nutné přesně stanovit, 

jaké informace se budou poţadovat, které informace jsou dostupné a které informace je 

nutné zjišťovat. Je nutné sestavit plán pro jejich získávání a jejich prezentaci. Informace 

získáváme z primárních i sekundárních zdrojů. 

 

3.2.3. Realizace výzkumu – shromaţďování a analýza dat 

V této fázi se rozhodujeme, jakým způsobem získáme primární i sekundární 

informace, jaký typ marketingového výzkumu pouţijeme. Shromaţďování dat můţe být 

prováděno z interních zdrojů firmy, nebo prostřednictvím externích firem. Tato fáze 

výzkumu je nejdraţší fází celkového marketingového výzkumu. 



Jana Tomíčková: Marketingový průzkum pro společnost PASOIL s.r.o. 

10 

Primární informace jsou nové informace shromáţděné účelově, pro řešení daného 

výzkumu [6]. 

Sekundární informace jsou jiţ existující informace, které byly shromáţděny za jiným 

účelem [6]. 

Analýzou dat se rozumí zpracování nashromáţděných informací, vyčlenění 

důleţitých dat, kontrola správnosti a přesnosti získávaných údajů. Výběr metod pro 

analýzu dat je závislý na cíli výzkumu. 

 

3.2.4. Vypracování zprávy a prezentace výsledků 

Konečný krok marketingového výzkumu představuje zpracování a prezentování 

zpracovaných dat. Zpráva by měla obsahovat stanovení předmětu a cíle výzkumu, přehled 

metodických postupů, popis zkoumaného souboru, shrnutí poznatků a doporučení pro 

řešení zkoumaného problému. 

Výsledky marketingového výzkumu jsou důleţitým podkladem pro rozhodování 

manaţerů ve firmě. Závěry výzkumu by měly manaţerům poskytovat informace, které jim 

pomohou najít správná řešení při plánování marketingových strategií. 

 

3.3. Způsoby kontaktu 

Informace mohou být získávány prostřednictvím následujících kontaktních metod: 

 písemné dotazování (dotazník) 

 osobní dotazování (rozhovor) 

 telefonické dotazování 

 elektronické dotazování (e-mail, on-line dotazování); 

 poštovní dotazování (dotazníky zaslané poštou jako součást obchodní zásilky). 

V následující tabulce jsou představeny silné a slabé stránky jednotlivých forem 

dotazování. 

 



Jana Tomíčková: Marketingový průzkum pro společnost PASOIL s.r.o. 

11 

Tabulka č. 2: Silné a slabé stránky jednotlivých forem dotazování  

  E-mail Telefon 

Osobní 

kontakt 

On-line 

dotazování 

Flexibilita slabá dobrá výborná dobrá 

Mnoţství dat, která mohou být 

získána dobré 

velmi 

dobré výborné dobré 

Moţnost kontroly tazatelů výborná 

velmi 

dobrá slabá velmi dobrá 

Kontrola reprezentativnosti 

výběrového souboru 

velmi 

dobrá výborná velmi dobrá slabá 

Rychlost shromaţdování dat slabá výborná dobrá výborná 

Návratnost 

velmi 

dobrá dobrá dobrá dobrá 

Nákladovost dobrá 

velmi 

dobrá slabá výborná 

Pramen: [6] 

 

3.4. Dotazník 

Dotazník je forma písemného dotazování. První dotazníky byly sestavovány jiţ 

v letech 1920 – 1930 5. 

Dotazník se nejčastěji pouţívá při sběru primárních dat. Je to velmi pruţný nástroj, 

protoţe nabízí široké moţnosti, jak pokládat otázky. Sestavení dotazníku můţe být 

náročnou fázi v celém marketingovém výzkumu. Je velmi důleţité, aby byl dotazník, 

srozumitelný, přehledně uspořádaný. Při přípravě dotazníku musí tazatel zvolit správnou 

formulaci otázek. 

 

3.4.1. Otázky v dotazníku 

Při sestavování dotazníků se musí dbát např. na dodrţování zásad formulování 

otázek, volit vhodné typy otázek, dbát na správnou strukturu dotazníku. 

1. Zásady formulace otázek 

Při sestavování dotazníku a formulací jednotlivých otázek je nutné dodrţet 

následující pravidla: 



Jana Tomíčková: Marketingový průzkum pro společnost PASOIL s.r.o. 

12 

 jednoduchý jazyk – otázku musí pochopit všichni respondenti bez ohlednu 

na vzdělání 

 pouţívat známý slovník – při šetření zaměřené na obecnou veřejnost je 

nutné vyloučit odborné termíny 

 jasnost, konkrétnost otázek – otázky mají být krátké a konkrétní; 

 jednoznačnost pouţívaných výrazů; 

 neslučovat více otázek do jedné 

 vyloučit sugestivní otázky 

 vyloučit zavádějící otázky – favorizující určitý typ odpovědí; 

 otázky by neměly být příliš osobní; 

 vyloučit odhady - otázku formulovat tak, aby respondent nemusel 

odhadovat nebo generalizovat [5]. 

 

2. Typy otázek 

Rozlišují se 2 typy otázek, a to otázky otevřené a uzavřené. Otevřené otázky jsou 

standardizované otázky s nepředpokládanými odpověďmi. Respondenti mají širší moţnost 

odpovědi (mohou vyjádřit svůj názor). U tohoto typu otázek mohou být problémy při 

interpretaci, jsou časově náročné na zpracování a zvyšují náklady. 

Uzavřené otázky jsou standardizované. U tohoto typu otázek jsou uvedeny moţné 

odpovědi, které dotazovaný zaškrtává dle svého názoru. Pro zvýšení účelnosti, je vhodné 

doplnit dotazník s uzavřenýma otázkami o otázky otevřené, kde mohou respondenti 

vyjádřit svůj názor. Uzavřené otázky se velmi dobře statisticky zpracovávají. Uzavřené 

otázky mohou být následujícího typu: 

 dichotomické otázky – otázky kde jsou dvě odpovědi, např. ano, ne 

 trichotomické otázky – otázky kde jsou moţné tři odpovědi, např. ano, ne, nevím 

 polytomické otázky – poskytují několik moţných odpovědí [5]. 

 

Rozdělení otázek dle obsahu 

Dle obsahu otázek se rozlišují otázky přímé a nepřímé. U přímých otázek je účel 

dotazu zřejmý a není před respondentem skrýván. Otázky tazatel klade, tak aby byly co 

nejvíce srozumitelné.  
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Při pouţití nepřímých otázek se vyuţívá psychologických poznatků. Účel dotazu je 

skryt, kdy si respondent myslí, ţe odpovídá na něco jiného [5]. 

 

3.4.2. Struktura dotazníku 

Struktura dotazníku zpravidla bývá následující: 

 vhodné oslovení respondenta a vysvětlení důvodu dotazování; 

 úvodní otázky – měly by být zajímavé, aby respondent měl zájem o vyplnění celého 

dotazníku 

 filtrační otázky – těmito otázkami se zjišťuje, zda máme správný typ respondentů 

pro daný marketingový výzkum 

 zahřívací otázky – bývají obecnějšího typu 

 specifické otázky – zajišťují nezbytné informace pro daný výzkum 

 identifikační otázky – charakterizují daného respondenta (např. otázky na věk, 

pohlaví, bydliště). 

 

3.4.3. Forma dotazníku 

Při sestavování dotazníků je důleţitá také forma dotazníku, tedy: 

 dotazník by měl být vytištěn na kvalitním papíru, měl by mít kvalitní a úhledný 

tisk 

 otázky v dotazníku by měly být přehledně uspořádány 

 při otevřených otázkách, by měl být dostatečný prostor pro vyjádření názoru 

respondenta 

 je-li poţadavek na způsob vyplňování dotazníku, musí být daná jasná instrukce, jak 

má respondent postupovat. 
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4. Realizace marketingového průzkumu 

Následující praktická část diplomové práce obsahuje analýzu dat získaných 

marketingovým výzkumem pomocí dotazníků. 

4.1. Cíl průzkumu 

Hlavním cílem průzkumu byla identifikace potřeb zákazníků, odhalit jejich chování 

při výběru čerpací stanice, jaký vliv při tomto výběru má personál, značka a čistota čerpací 

stanice a jak ovlivňuje spotřebitele cena pohonných hmot. 

Podkladové informace pro samostatnou realizaci průzkumu jsem získala z rozhovorů 

s vedením společnosti PASOIL s.r.o. Další rozhovory proběhly přímo se zaměstnanci na 

čerpací stanici Krupka. 

Vedení společnosti vyslovilo 2 hypotézy, které v závěru mé diplomové práce buď 

potvrdím, nebo je vyvrátím. 

Hypotéza č. 1 : Ovlivňuje zákazníka cena PHM při výběru ČS? 

Hypotéza č. 2: Znají zákazníci pečeť kvality PHM? 

4.2.  Sběr informací a metoda výzkumu 

Pro sběr primárních dat jsem zvolila písemné dotazování. Při výzkumu bylo počítáno 

i s neochotou některých respondentů věnovat svůj čas výzkumu, proto jsem volila i bliţší 

kontakt s respondentem. Rozhovory probíhaly osobně. Respondentům byly kladeny 

otázky, tak jak byly uvedeny v dotazníku. Odpovědi na otázky byly pečlivě zaznamenány. 

Tato kombinace byla časově náročná, ale efektivnější neţ jen písemné dotazování. 

Respondenti nemohli náhodně zaškrtávat odpovědi na otázky. 

Dotazování probíhalo na vybrané čerpací stanici, kterou byla čerpací stanice Krupka. 

Tato čerpací stanice byla zvolena, protoţe vykazuje nízké trţby za prodej PHM, ačkoliv je 

to jediná ČS ve městě Krupka.   

 

4.2.1. Forma dotazníku a jeho distribuce 

Dotazník jsem zpracovávala jeden měsíc. V průběhu jeho realizace jsem ho dvakrát 

předloţila k připomínkování vedení firmy a vedoucí diplomové práce. Po té jsem dotazník 

vţdy upravila. 
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Koncem září 2010 proběhlo testování dotazníků. Dotazník byl zaslán e-mailem osmi 

náhodným respondentům, kteří mají zkušenosti s návštěvami čerpacích stanic. Především 

se testovala srozumitelnost a jasnost formulací otázek.  

Vlastní sběr dat probíhal od poloviny října 2010 do konce listopadu 2010. 

Dotazník pro realizaci průzkumu obsahoval 15 otázek. Pouţila jsem 13 uzavřených 

otázek s výběrem odpovědí a 2 otevřené otázky, které vedly k vyjádření názoru 

respondenta. V dotazníku se objevila jedna dichotomická otázka. Zbývající otázky byly 

polytomické. 

Bylo vytištěno 100 ks dotazníků, které byly umístěny v prostorách čerpací stanice a 

nabízeny obsluhou kaţdému zákazníkovi k vyplnění. Doba jeho vyplnění trvala mezi 5 aţ 

10 minutami. Při osobním rozhovoru trvalo vyplnění dotazníku 5 aţ 8 minut. Respondenty 

jsem oslovovala při tankování pohonných hmot, kdy zároveň mohly odpovídat na moje 

kladné otázky. Z časového hlediska strávili na čerpací stanici pouze tu dobu, která byla 

zapotřebí při tankování pohonným hmot. Při ukončení rozhovoru jsem poděkovala a 

nabídla bonbony za ochotu odpovídat na dotazník. 

Na otázky odpovídalo 25 ţen a 60 muţů z celkového počtu 85 respondentů. 

Návratnost dotazníku byla 85%. 

 

4.3. Zpracování získání dat 

Data z jednotlivých dotazníků byla zaznamenána do počítače a zpracována 

v programu Microsoft Office Excel pomocí tabulek a grafického vyjádření. Počty 

odpovědí, včetně procentuálního vyjádření, grafického znázornění a slovních komentářů 

jsou zaznamenány v podkapitole 4.4. 

 

4.4. Interpretace zpracovaných dat 

V následující části diplomové práce jsou vyhodnoceny jednotlivé otázky 

marketingového šetření, které proběhlo od poloviny října do konce listopadu 2010 na ČS 

Krupka. Jak jiţ bylo výše uvedeno, dotazník obsahoval celkem 15 otázek.  
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Otázka č. 1: „Proč jezdíte na čerpací stanici PASOIL-KRUPKA?“ 

Na tuto otázku odpovídalo celkem 85 respondentů. V této otázce respondenti mohli 

volit více neţ jednu odpověď. Počty odpovědí jsou zobrazeny v Tabulce č. 3 a Grafu č. 1.  

 

Tabulka č. 3: Důvody zákazníků k návštěvě ČS  

  Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Nákup pohonných hmot 76 89 

Mytí auta 38 45 

Návštěva WC 19 22 

Jiný nákup (nákup občerstvení, olejů, atd.) 55 65 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 1: Proč jezdíte na ČS PASOIL – Krupka? 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Odpověď na první otázku bylo moţné předvídat. 89 % respondentů odpovědělo, ţe 

na čerpací stanici jezdí kvůli nákupu pohonných hmot. Z interních zdrojů společnosti – 

měsíčních uzávěrek za období říjen a listopad 2010 – ze kterých budu vycházet i pro 

hodnocení dalších otázek, jsem zjistila, ţe 84 % v celkovém objemu trţeb za sledované 

období tvoří právě prodej PHM a tj. prodej motorové nafty a prodej Naturalu BA 95. 
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65 % respondentů odpovědělo, ţe jezdí na ČS i kvůli jinému nákupu. Poloţku jiný 

nákup lze rozdělit na prodej zboţí a doplňkových sluţeb. Poloţka prodej zboţí zahrnuje: 

- prodej tabákových výrobků; 

- prodej autokosmetiky, autopříslušenství, olejů a kapalin do motorových vozidel; 

- prodej potravinářského zboţí – tj. trţby z prodeje alkoholických a 

nealkoholických nápojů, mraţeného zboţí, baget, sušenek, čokolád, atd.; 

- prodej ostatního zboţí – tj. trţby z prodeje hygienických prostředků, hraček, 

časopisů, DVD a dálničních známek. 

Poloţka prodej doplňkového zboţí a sluţeb zahrnuje: 

- trţby z prodeje dobíjecích kuponů do mobilních telefonů; 

- trţby z prodeje sluţeb - vysavače a kompresory; 

- trţby z prodeje sluţeb – za mytí aut; 

- trţby z prodeje z kávovaru. 

Podle výzkumu nejvíce zákazníci nakupovali cigarety, autokosmetiku a nemrznoucí 

kapaliny do motorových vozidel. Tento výsledek můţeme odsouhlasit s trţbami za prodej 

tohoto zboţí. Hodnota prodeje tabákových výrobků byla 9 % z objemu celkových trţeb na 

ČS. Prodej tabákových výrobků je druhou poloţkou v prodeji za zboţí. Třetí poloţkou je 

prodej autokosmetiky, autopříslušenství, olejů a kapalin do motorových vozidel. Za 

sledované období říjen a listopad 2010 tato poloţka tvořila 2 % z celkového objemu trţeb. 

V hodnocení prodeje doplňkových sluţeb můţeme konstatovat, podle vyhodnocení 

otázky číslo 11, ţe si zákazníci přejí lepší kvalitu kávovaru. 45 % respondentů odpovědělo, 

ţe navštěvují ČS kvůli mytí automobilu. Z uvedeného grafu č. 1 lze vyčíst, ţe nejmenší díl 

(tj. 22 %) tvoří návštěva WC. Podle mého názoru je nízká hodnota daná tím, ţe téměř sto 

procent odpovídajících bydlí v Krupce, proto nevyuţívají toaletu na ČS. 

 

Otázka č. 2: „Označte 3 nejdůleţitější kritéria, která ovlivňují Váš výběr čerpací 

stanice. Oznámkujte jako ve škole od 1 do 3.“ 

Cílem otázky bylo zjistit, na základě jakých kritérií si zákazníci volí ČS. Respondenti 

mohli vybírat ze šesti moţností, přičemţ měli zaškrtnout pouze 3 hlavní kritéria, a 

oznámkovat je jako ve škole podle váhy známkou od 1 do 3. Na uvedenou otázku 

odpovídalo 85 respondentů. 
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V tabulce č. 4 je uvedeno hodnocení jednotlivých kritérií a výsledná průměrná 

známka, která byla vypočtena jako váţený aritmetický průměr. 

 

Tabulka č. 4: Oznámkování kritérií při výběru ČS 

  Známka 1 Známka 2 Známka 3   

  
Počet 

odpovědí 

Počet 

odpovědí 

Počet 

odpovědí 

Průměrná 

známka 

Dostupnost v bydlišti 17 16 30 2,21 

Kvalita pohonných hmot 2 14 17 2,45 

Cena pohonných hmot 54 14 54 2,00 

Kvalita obsluhy na čerpací 

stanici 4 7 3 1,93 

Čistota, vzhled čerpací stanice 35 25 7 1,58 

Značka čerpací stanice 0 0 1 3,00 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 2: Průměrná známka kritérií při výběru ČS 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Z grafu č. 2 lze vyčíst hodnocení jednotlivých kritérií. Známka jedna znamená, ţe 

daný parametr zákazníky při výběru ČS ovlivňuje nejvíce. V našem případě, zákazníky 

nejvíce při výběru ČS ovlivňuje cena pohonných hmot (i kdyţ celková průměrná známka 

je 2, toto kritérium hodnotilo přes 50 % respondentů). Přičemţ cena za produkt patří mezi 
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základní marketingové nástroje. Při realizaci samotného průzkum si často respondenti 

ztěţovali na vysokou cenu PHM oproti konkureci. Toto tvrzení potvrdila otázka číslo 11, 

kdy respondenti měli odpovídat na otázku „Co by změnili na ČS?“. 54 % odpovídajících 

uvedlo, ţe by změnilo cenu PHM, která je vyšší oproti konkurečním ČS (viz Příloha č. 2 a 

3). 

Kvalita PHM zákazníky ovliňuje nejméně, tomuto kritériu udělili respondeti nejhorší 

průměrnou známku a to 2,45. Toto tvrzní můţeme vyčíst z otázky číslo 3, kde respondenti 

odpovídali na znalost pečeti kvality za PHM. Podle této otázky zákazníci neví, ţe 

společnost má udělenou pečeť kvality na PHM. 

Kvalitu obsluhy ČS respondenti ohodnoti průměrnou známkou 1,93. Podle 

vyhodnocení otázky č.6, více jak 50 % odpovídajících ohodnotilo obsluhu ČS velmi dobře.  

Ale není to tak důleţité kriterium, protoţe 80 % dotázaných tento výběr ohodnotilo 

známkou dvě. 

Lepší průměrnou známku neţ kvalita obsluhy na ČS, dostaly kritéria jako je čistota, 

vzled ČS a dostupnost ČS v bydlišti, výsledná průměrná známka je ovlivněna počtem 

respondentů, kteří dané kritérium hodnotili. 

 

Otázka č. 3: „Víte, ţe společnost PASOIL s.r.o. má přidělenou pečeť kvality na 

pohonné hmoty, která zaručuje kvalitu PHM?“ 

 

Výsledkem této otázky mělo být zjištění, jak vnímají zákazníci kvalitu PHM. Na 

otázku odpovídalo 85 respondentů. Počty odpovědí jsou uvedeny v Tabulce č. 5 a Grafu 

č. 3. 

 

Tabulka č. 5: Znalost kvality PHM 

  Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 27 32 

Ne 47 55 

Ne, nevím co to je 11 13 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 3: Znalost kvality PHM 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Na tuto otázku byla jednoznačná odpověď „ne“. 55 % dotázaných odpovědělo, ţe 

neví, ţe společnosti PASOIL má přidělenou pečeť kvality na PHM a 13 % dotázaných na 

tuto otázku odpovědělo, ţe neví, co to znamená. Takto otázka potvrzuje, ţe zákazníci 

nejezdí na ČS kvůli kvalitě PHM. Na druhou stranu 32 % zákazníků odpovědělo kladně, ţe 

ví ČS je zahrnuta do programu Partnerská čerpací stanice Unipetrolu RPA. Tato společnost 

je největším výrobcem a distributorem pohonných hmot v České republice. Toto označení 

ČS dává informaci zákazníkům o garanci kvalitě PHM.  

Označení Partnerské čerpací stanice je patrné na následujícím obrázku. Toto 

označení je umístěno na výdejních stojanech PHM a u pokladny ve formě letáčků. 

 

Obrázek č. 2: Označení partnerské čerpací stanice 

 

Pramen: [3] 
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Otázka č. 4.: „Co Vás ovlivňuje při nákupu PHM?“ 

Na uvedenou otázku odpovídalo 85 respondentů. Respondenti vybírali odpověď z 3 

moţných variant odpovědí. Počty odpovědí a jejich grafické znázornění je uvedeno 

v Tabulce č. 6 a Grafu č. 4. 

 

Tabulka č. 6: Faktory ovlivňující respondenty při nákupu PHM 

  Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Cena 74 59 

Kvalita 23 19 

Věrnostní program  28 22 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 4: Faktory ovlivňující respondenty při nákupu PHM 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

  

Ve čtvrté otázce 59 % respondentů odpovědělo, ţe při nákupu PHM jsou ovlivněni 

cenou. Jiţ z předešlé otázky číslo 2 jsem zjistila, ţe opravdu zákazníci kladou velký důraz 

na cenu PHM.  
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Dále 22 % zákazníků by se dalo nalákat na věrnostní programy. Společnost PASOIL 

nemá v současné době ţádné věrnostní programy pro své zákazníky. V závěru mé 

diplomové práce doporučím vedení společnosti některé formy podpory prodeje produktů. 

Toto konstatování nám znovu potvrzuje otázka číslo deset, ze které vyplývá, ţe 92 % 

zákazníků navštěvuje konkurenční ČS.  

19 % dotázaných odpovědělo, ţe kvalita PHM není tak důleţitá jako cena.  

 

Otázka č. 5: „Tankujete do:“ 

Na otázku číslo pět mohli zákazníci vybírat ze tří moţností. Počty odpovědí jsou 

uvedeny v následující tabulce a grafu. Na otázku celkem odpovídalo 85 respondentů. 

 

Tabulka č. 7: Tankování PHM do motorových vozidel 

  Počet odpovědí  Počet odpovědí [%] 

Vlastního auta 59 70 

Sluţebního auta 2 2 

Obojích 24 28 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 5: Tankování PHM do motorových vozidel 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Průzkum této otázky ukázal, ţe 70 % dotázaných tankuje PHM do vlastních 

motorových vozidel. To mi potvrzuje mojí domněnku, ţe zákazníci řeší prodejní cenu za 
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PHM. 28 % tázaných odpovědělo, ţe tankuje do sluţebních automobilů. V tomto případě, 

neřeší prodejní cenu. Pouze 2 % odpovídalo, ţe jezdí tankovat PHM do vlastních i 

sluţebních automobilů. 

 

Otázka č. 6: „Jak jste spokojení s obsluhou na ČS? Oznámkujte jako ve škole.“ 

Cílem této otázky bylo zjistit spokojenost zákazníků s obsluhou ČS. Respondenti 

měli obsluhu ČS oznámkovat jako ve škole známkami 1 – 5. Počty odpovědí jsou uvedeny 

v Tabulce č. 8 a Grafu 6. Na otázku odpovídalo všech 85 respondentů. 

 

Tabulka č. 8: Hodnocení obsluhy na ČS 

  Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Velmi dobře
1
 50 59 

Chvalitebně 30 35 

Dobře 4 5 

Dostatečně 1 1 

Nedostatečně 0 0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 6: Kvalit obsluhy na ČS 

 

 Pramen: [vlastní zpracování] 

                                                

1 Při sestavování dotazníku byl stupeň 1= výborně, omylem označen jako velmi dobře.  
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Obsluhu ČS tvoří 3 zaměstnanci společnosti. Společnost zaměstnává dvě ţeny a 

jednoho muţe. Sluţby zákazníkům patří mezi marketingové nástroje. Z vyhodnocení 

dotazníků byla obsluha na ČS Krupce v 59 % ohodnocena známkou velmi dobře. Někteří 

zákazníci, kteří nebyli ochotni vyplňovat celý dotazník, odpověděli na tuto otázku velmi 

kladně. V případě známky 2 odpovědělo 35 % respondentů. Kvalita obsluhy ČS patři mezi 

3 hlavní kritéria při výběru ČS. 

Myslím, ţe obsluha je ochotná, milá, iniciativní ke svým zákazníkům. Zaměstnanci 

na ČS svým chováním a jednání vytváření atmosféru na ČS a také jsou vstupní vizitkou 

pro celou firmu. 

 

Otázka č. 7: „Jak jste spokojeni se sortimentem, který ČS nabízí? Oznámkujte jako 

ve škole.“ 

Stejně jako v předešlé otázce měli za úkol respondenti oznámkovat kvalitu 

nabízeného sortimentu na ČS. Na otázky odpovídalo 85 respondentů. Počty odpovědí, 

včetně grafického znázornění jsou uvedeny v následující tabulce a grafu. 

 

Tabulka č. 9: Spokojenost zákazníků s nabízeným sortimentem na ČS 

  Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Velmi dobře
2
 46 54 

Chvalitebně 33 39 

Dobře 5 6 

Dostatečně 0 0 

Nedostatečně 1 1 

Nespokojeni 0 0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

                                                

2 Při sestavování dotazníku byl stupeň 1= výborně, omylem označen jako velmi dobře 
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Graf č. 7: Spokojenost zákazníků s nabízeným sortiment na ČS 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Druhy sortimentu zboţí jsem rozebrala v otázce č. 1. Z grafu č. 7 vyplývá, ţe 

zákazníci jsou spokojeni se sortimentem, který ČS nabízí svým zákazníkům. 54 % 

dotázaných ohodnotilo nabízený sortiment známkou velmi dobře a 39 % dotázaných 

známkou chvalitebně. 

 

Otázka č. 8: „Jak jste spokojení s provozem a čistotou WC? Oznámkujte jako ve 

škole.“ 

Tuto otázky měli respondenti také ohodnotit jako ve škole. 

 

Tabulka č. 10: Kvalita WC 

  Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Velmi dobře
3
 22 26 

Chvalitebně 19 22 

Dobře 5 6 

Dostatečně 0 0 

Nedostatečně 1 1 

Nenavštěvuji 38 45 

Pramen: [vlastní zpracování] 

                                                

3 Při sestavování dotazníku byl stupeň 1= výborně, omylem označen jako velmi dobře 
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Graf č. 8: Kvalita WC 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Na první pohled z grafu č. 8 vidíme, ţe 45 % dotázaných navštěvuje toaletu. Víme 

z vyhodnocení otázky č. 1, ţe 22 % respondentů odpovědělo, ţe návštěva WC není 

prioritním kriteriem pro návštěvu ČS. Z uvedeného grafu se dá říci, ţe respondenti 

hodnotili čistotu toalet kladně, 26 % respondentů dokonce velmi dobře. 

 

Otázka č. 9: „Je pro Vás dostačující ruční mytí aut?“ 

Cílem otázky bylo zjistit, jaký mají respondenti zájem o automatické mytí 

automobilů. Respondenti měli na výběr ze tří moţností, které jsou uvedeny v následující 

tabulce. Na otázku odpovídalo 85 respondentů. 

 

Tabulka č. 11: Hodnocení sluţeb – ručního mytí aut 

  Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 56 66 

Ne, raději bych automatické mytí aut 19 22 

Zde myji auto 10 12 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 9: Hodnocení kvality ručního mytí aut 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Na otázku zda je pro zákazníka dostačující ruční mytí aut 66 % respondentů, 

odpovědělo, ţe jsou s touto sluţbou spokojeni. Toto vyhodnocení potvrzuje otázka číslo 

11, kde měli zákaznicí vyjádřit svůj názor a napsat, co postrádají na ČS. Pouze 1 % 

respondentů odpovědělo, ţe jim chybí automatické mytí aut. 

22 % respondentů by raději mylo svá auta v automatické myčce. Naopak 12 % 

dotazovaných mytí aut neřeší vůbec. Z toho vyplývá, ţe zákazníci raději volí program 

ruční mytí, především je to levnější varianta neţ automatické mytí. Z interních zdrojů vím, 

ţe při ručním mytí zákazníci zaplatí 10 Kč za 5 minut mytí. Řádově lze celé auto umýt za 

50 Kč. Na automatické mycí lince zaplatí za celé mytí řádově 100 Kč. 

Z průzkumu na ČS jsem byla ujištěna, ţe někteří zákazníci jezdí mýt auta na 

konkurenční ČS, např. na ČS společnosti ONO, která nabízí automatické mytí za 

„pouhých“ 39 Kč. 

 

Otázka č. 10: „Jezdíte na jiné čerpací stanice?“ 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda zákazníci jezdí ke konkurenčním čerpacím 

stanicím. Respondenti odpovídali formou dichotomické otázky. Měli volit mezi dvěma 

moţnostmi odpovědi, a to „ano“ a „ne“. Pokud volili odpověď ano, byli vyzváni, aby 

vyplnili, na jakou konkurenční čerpací stanici jezdí. V některých případech zákazníci 
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odpovídali, ţe nejezdí pouze na jednu čerpací stanici. Celkem jsem zaznamenala 102 

odpovědí od 85 respondentů. Někteří odpovídající uvedli více odpovědí na tuto otázku. 

Počty odpovědí spolu s grafickým zobrazením jsou uvedeny v Tabulce č. 12 a Grafu č. 10. 

 

Tabulka č. 12: Odpovědi na otázku č. 10 

 Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 79 92 

Ne 23 27 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 10: Odpovědi na otázku č. 10 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 13: Vyhodnocení odpovědi „ano“ na otázku č. 10 

ČS Počet odpovědí ANO Počet odpovědí [%] 

Ono 29 34 

Shell 26 31 

Hypernova 13 15 

Benzina 6 7 

VS Petrol 2 2 

OMV 2 2 

Globus 1 1 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 11: Konkurenční ČS 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

V tabulce číslo 13 je vyhodnocená odpověď „ano“ na otázku číslo 10. Bylo 

zaznamenáno 79 odpovědí „ano“ od 85 respondentů. V tabulce č. 13 jsou uvedeny 

konkurenční ČS, na které zákazníci dojíţdějí. Jako důvod respondenti uváděli především 

vysokou cenu PHM. Toto hodnocení potvrzuje otázka číslo 2 a otázka číslo 12. Mohu 

usoudit, ţe zákazníci vnímají cenu za PHM jako důvod nebýt loajální k ČS Krupka.  

Největší odliv zákazníků je na čerpací stanice společnosti TANK ONO, s.r.o., tj. 

34 %, a Shell Czech Republic, a.s., tj. 31 %. Obě společnosti mají své čerpací stanice 

v Teplicích. Při vyhodnocení dotazníků jsem zjistila, ţe v případě společnosti TANK 

ONO, s.r.o. se jedná o cenovou konkurenci. Zákazníci odjíţdějí kvůli niţším cenám. 

Společnost Shell Czech Republic, a.s. má vyšší ceny neţ ČS Krupka, zákaznici vyhledávají 

jejich ČS kvůli věrnostním programům pro své zákazníky. Toto tvrzení potvrzuje i otázka 

č. 11, kdy 11 % dotázaných odpovědělo, ţe jim chybí na ČS věrnostní programy pro 

vracející se zákazníky. 

Ostatní uvedené konkurenční ČS uvedené v grafu č. 11 jsou vybírány náhodně, např. 

při cestě do zaměstnání. 
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Otázka č. 11: Co Vám jako zákazníkovi chybí na ČS, prosím napište svůj názor 

V případě této otevřené otázky měli respondenti uvádět svůj vlastní názor. Počty 

odpovědí jsou patrné v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 14: Jaké sluţby chybí zákazníkům na ČS 

Zákazníkům chybí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Automatické mytí aut 1 1 

Čisté výdejní pistole 1 1 

Delší hadici na vysokotlakou myčku 1 1 

Kvalitnější kávovar 8 9 

Myčka za 39 Kč 2 2 

Obsluha na ruční myčce 1 1 

Ochota pustit na WC 1 1 

Pivo značky Plzeň 1 1 

Provoz nostop 6 7 

Teplé občerstvení  2 2 

Tisk 1 1 

Věrnostní program pro zákazníka 14 16 

Nic nechybí 49 58 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 12: Jaké sluţby chybí na ČS 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Reakce na otázku č. 12 nám znázorňuje tabulka č. 14. Z Tabulky je patrné, ţe 58 % 

dotázaných odpovědělo, ţe jim nic nechybí na čerpací stanici. Proto tuto odpovědět 

nemusíme dále více rozebírat. Zaměříme se na ty sluţby, které na ČS chybí. V grafu č. 12 

vidíme, ţe 16 % dotázaných odpovědělo, ţe jim na ČS chybí věrnostní programy. Tento 

problém jsem také řešila v otázce č. 10, ze které vyplývá, ţe 92 % zákazníků navštěvuje i 

konkurenční čerpací stanice. Hlavním důvodem je niţší cena za PHM nebo věrnostní 

programy pro zákazníky. 

9 % respondentů si přeje kvalitnější kávovar. Společnost PASOIL v únoru 2010 

vyměnila stávající kávovar za nový. Zákaznicí si ztěţovali pouze na kvalitu černé kávy. 

V době kdy píšu diplomovou práci, firma tento nedostatek odstranila.  

7 % zákazníků odpovědělo, ţe chtěli nonstop provozní dobu. Konzultant z firmy 

PASOIL mi potvrdil, ţe historicky se tato provozní doba neosvědčila. Bylo málo 

zákazníků, kteří tuto sluţbu vyuţívali. 

Co se tyče ostatních přání jde o běţné zákaznické chování. 

V této otázce se mi opět potvrdilo, ţe pro zákazníky na ČS Krupka je důleţitá cena 

za PHM. 

 

Otázka č. 12: „Co byste změnili na naší čerpací stanici? Prosím, zde napište svůj 

názor.“ 

 Na tuto otevřenou otázku měli respondenti, stejně jako u otázky č. 11, napsat svůj 

názor. Na otázku odpovídalo 85 respondentů. Respondenti uváděli více odpovědí. Počty 

odpovědí jsou zaznamenány v tabulce číslo 15.  

 

Tabulka č. 15: Co by zákazníci změnili na ČS 

Změnili by Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Cenu PHM 46 54 

Cenu PHM a zboţí 2 2 

Kvalitu kompresoru 3 4 

Kvalitu myčky 3 4 

Kvalitu vysavače 7 8 

Nic by nezměnili 30 32 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 13: Co by zákazníci změnili na ČS 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Z tabulky č. 15 lze vyčíst, ţe 32 % zákazníků by nic nezměnilo na ČS a 72 % 

zákazníků by některé sluţby změnilo. 

Zaměříme se na graf č. 13, ve kterém jsou znázorněny jednotlivé názory zákazníků. 

Nejvíce respondentů, tj. 54 %, odpovídalo, ţe by změnili cenu za PHM. Opět se setkáváme 

s tím, ţe cena za PHM je důleţitým faktorem pro zákazníka.  

8 % odpovídajících by změnilo kvalitu vysavače. V tomto případě jde o ty 

zákazníky, kteří doplácí na ty, kteří ničí a kradou koncové zařízení u vysavače. Podle mého 

názoru se v tomto případě kvalita sluţeb moc změnit nedá. 

V ostatních názorech nabíhají hodnoty téměř stejně. Jde opět o běţné spotřebitelské 

chování. 

 

Poslední otázky č. 13 „Odkud jste?“, č. 14. „Pohlaví respondenta“, č. 15 „Věk 

respondenta“ jsou vyhodnoceny najednou v Tabulkách č. 16 – 18. 

Tyto poslední otázky byly demografického charakteru. Cílem těchto otázek bylo 

zajistit informace o bydlišti, pohlaví a věku. Na otázku odpovídalo 85 respondentů. 
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Tabulka č. 16: Otázka č. 13 - Bydliště zákazníka 

Město Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Chomutov 1 1 

Krupka 80 94 

Lahošť 1 1 

Přestanov 1 2 

Teplice 2 2 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 14: Otázka č. 13 - Bydliště zákazníka 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Čerpací stanice Krupka je jedinou ČS ve městě Krupka. Proto je největší podíl 94 % 

respondentů z bydliště Krupka. Ostatní respondenti z jiných měst, pouze městem Krupka 

projíţdějí a příleţitostně tankují PHM. 

 

Tabulka č. 17: Otázka č. 14 - Pohlaví zákazníka 

Pohlaví Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

ţena 26 31 

muţ 59 69 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 15: Otázka č. 14 - Pohlaví zákazníka 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 18: Otázka č. 15 – Věk respondenta 

Věk Ţeny Muţi Celkem Ţeny [%] Muţi [%] Celkem [%] 

18 - 30 9 12 21 11 14 25 

31 - 40 7 24 31 8 28 36 

41 - 50 7 14 21 9 16 25 

51 - 60 0 7 7 0 9 8 

61 a více 2 3 5 2 4 6 

Celkem 25 60 85 30 70 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 16: Otázka č. 15 – Věk respondenta 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

V samotném průzkumu odpovídalo více muţů neţ ţen, tj. 60 respondentů bylo 

muţského pohlaví. Z toho 28 % respondentů odpovídalo v kategorii 31 – 40 let. Nejvíce 

ţen odpovídalo v kategorii 18 – 30 let. Bylo to 11 % zákaznic. 

Nejméně respondentů odpovídalo ve věkové kategorii 61 a více let. Byly to 2 % ţen 

a 4 % muţů. Dokonce ve věku 51 – 60 let neodpovídal ţádný respondent ţenského 

pohlaví. 

Z tohoto lze usoudit, ţe v našem případě je návštěva ČS spíše muţskou záleţitostí. 
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5. Návrhy a doporučení 

Na základě výsledků provedeného marketingového výzkumu navrhuji vedení 

společnosti následující doporučení. 

Společnost nemá vlastním marketingové oddělení, proto bych doporučila zkvalitnit 

vlastní webové stránky a tak zajistit větší povědomí o firmě, značce o jejím nabízeném 

sortimentu, sluţbách, které společnost nabízí v rámci celé sítě ČS, o kvalitě PHM, o logu a 

firemní kultuře. Prostřednictvím těchto stránek dát příleţitost zákazníkům vyjádřit svůj 

názor a svá přání. Současné webové stránky mají zastaralé informace o firmě. Proto mohou 

budit nedůvěru potencionálních zákazníků, a mohou vyvolávat pochybení o solidnosti celé 

firmy (viz následující obrázek). 

 

Obrázek č. 3: Internetové stránky společnosti PASOIL s.r.o. 

 

Pramen: [4] 

 

Doporučila bych změnu webových stránek tak, aby se staly komunikačním 

prostředkem, a tak vytvářely pozitivní firemní image: 

- barevně sladit tyto stránky do bílo-modrých barev, které představují firemní 

barvy; 

- znázornit logo, tak aby se dostalo do podvědomí návštěvníkům webových 

stránek; 
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- zdůraznit kvalitu PHM, informací, ţe společnost je zahrnuta do programu 

Partnerská čerpací stanice Unipetrolu RPA, umístit obrázek pečetě kvality a 

webový odkaz na stránky, kde jsou umístěny informace o programu Partnerská 

čerpací stanice; 

- umístit mapu ČR, kde mohou být vyznačeny místa všech ČS, které vlastní 

společnost; 

- umístit fotografie ČS se základním popisem čerpacích stanic. Zahrnující 

informace o tom, co jednotlivá ČS nabízí, jejich sluţby, sortiment zboţí, 

otevírací dobu a informace o kontaktech na personál ČS; 

- webové stránky by měly obsahovat také informace o struktuře a historii 

společnosti, její firemní kultuře, jednotlivé kontakty na jednotlivá oddělení 

společnosti; 

- umístit informace o tom, jak je společnost aktivní v otázce ţivotního prostředí; 

- stávající odkazy na veřejnou správu bych zachovala. 

 

V případě webových stránek by se měla firma rozhodnout, zda bude optimalizovat 

své webové stránky svépomocí nebo pomocí profesionálních agentur. Náklady na 

optimalizaci od profesionála se můţou lišit podle zpracovatelské agentury a typu práce. 

Z internetu jsem zjistila, ţe se jedná o náklady v rozmezí 400 Kč aţ 2 500 Kč za hodinu 

práce. Současné webové stránky byly vytvořeny svépomocí. Náklady na jejich 

optimalizaci mohou být niţší oproti zpracovatelské profesionální agentuře. Zaměstnanci se 

můţe vyplatit jednorázová odměna za předělání webových stránek. 

Cílem vedení společnosti PASOIL s.r.o. je udrţet zákazníky na ČS Krupka, tak 

abych neodjíţděl ke konkurenci. Pokud by firma chtěla zachovat stávající cenovou 

politiku, doporučila bych podpořit tuto cenovou strategii propagací pečetě kvality PHM a 

zkvalitnění stávajících sluţeb na ČS jako zdůvodnění vyšší ceny. 

Na pečeť kvality bych upozornila venkovní reklamou. Označení této známky kvality 

bych umístila ve větším formátu na výdejní stojany PHM a na totem. Stávající označení 

stojanů pečetí kvality je malé a lehce jej zákazník přehlédne (viz obrázek č. 5). Náklady na 

tuto venkovní reklamu by neměly překročit 1 000 Kč. Informace jsem získala z reklamní 

agentury Petr Vobořil, která dlouhodobě spolupracuje se společností PASOIL s.r.o. 
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Při zkvalitnění sluţeb v uspokojování zákazníků, bych mohla firmě navrhnout, aby 

motivovala chování svých zaměstnanců, tak aby měli zodpovědný přístup, iniciativu, 

schopnost samostatně řešit problémy a byli vstřícní k zákazníkům. Celková komunikace 

obsluhy na ČS se zákazníky, by měla budit důvěru. Obsluha ČS by měla dát zákazníkům 

najevo, ţe je o ně pečováno a ţe si jejich návštěvy váţí. Z výsledku průzkumu byla obsluha 

ČS oznámkována v 59 % známkou velmi dobře. Vedoucí zaměstnanci firmy včetně 

vedoucích ČS by mohli brát motivaci jako nástroj řízení k docílení vyšších výkonů svých 

podřízených. Motivace zaměstnanců by mohla být ve formě pohyblivé sloţky mzdy a 

vyplácet ji měsíčně podle hodnocení, které by připravovali vedoucí zaměstnanci. Náklady 

na školení dle internetových stránek školící a vzdělávací společnosti Gradua-CEGOS,s.r.o. 

se pohybují v rozmezí od 5 000 Kč do 8 000 Kč za školení v oblasti lidských zdrojů. 

Vedoucí zaměstnanci ve společnosti by si měli poloţit otázku, jakým způsobem 

podporovat stávající zákazníky a motivovat je k opakovanému nákupu zboţí a sluţeb na 

ČS PHM. Podpora prodeje můţe být v různých formách, např. slevových kuponů, 

reklamních dárků nebo hotovostních slev. Z výsledků zkoumání víme, ţe zákazníky 

ovlivňuje cena při nákupu PHM. Navrhla jsem tyto věrnostní programy: 

- při nákupu minimálně 30 litrů PHM by mohl zákazník dostat zdarma nápoj 

z automatu dle vlastního výběru, např. kávu, čaj. Tento věrnosti program by 

mohli zákazníci vyuţívat po celý rok; 

- při nákupu minimálně 20 litrů PHM v letním období by mohl zákazník dostat 

slevu v podobě zvýhodněného nákupu jednolitrového balení letní směsi do 

ostřikovačů skel pouze za 1 Kč; 

- v zimním období při nákupu minimálně 20 litrů PHM by si mohl zákazník 

zvolit slevu v podobě zvýhodněného nákupu jednolitrového balení zimní směsi 

do ostřikovačů skel pouze za 1 Kč nebo škrabku na okna za 1 Kč. 
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6. Závěr 

Cílem mojí diplomové práce byl Marketingový průzkum pro společnosti PASOIL 

s.r.o. Konkrétně jsem se zabývala  jedním z typů marketingového výzkumu a to výzkumem 

formou dotazování. Marketingový průzkum byl realizován v období od poloviny října 

2010 do konce listopadu 2010 na ČS Krupka pomocí dotazníku. Bylo vytištěno 100 

dotazníků. Návratnost dotazníku byla 85 %. 

 Vyhodnocením marketingového průzkumu jsem měla potvrdit nebo vyvrátit 

následující hypotézy. 

 

Hypotéza 1: „Ovlivňuje cena PHM návštěvu ČS.“ 

Ano, hypotéza byla potvrzena. 

Z průzkumu jsem zjistila, ţe 59 % respondentů při výběru ČS ovlivňuje cena za 

pohonné hmoty. Tento fakt potvrzuje otázka číslo 10, kde měli respondenti odpovídat, zda 

dojíţdí tankovat PHM na konkurenční ČS. 92 % zákazníků odpovědělo, ţe jezdí na 

konkurenční ČS, jako důvod uváděli vysokou cenu za PHM. Další otázka, která nám 

potvrzuje hypotézu číslo 1, je otázka č. 15, kde měli zákazníci odpovídat na otázku „Co by 

změnili na ČS“. 54 % zákazníků odpovědělo, ţe by změnili cenu za prodej PHM. 

Skutečnost, ţe ČS Krupka má vyšší ceny za PHM neţ její konkurence dokládám v příloze 

č. 2 a v příloze č. 3. V těchto přílohách je zobrazeno porovnání cen PHM na ČS Krupka 

s konkurenčními ČS. Podklady jsem získala z interní evidence společnosti PASOIL. 

Hypotéza č. 2: „ Znají zákazníci pečeť kvality PHM?“ 

Neznají, hypotéza byla vyvrácena. 

Problematiku znalosti pečetě kvality PHM jsem řešila v dotazníku otázkou č. 3. Na 

tuto otázku č. 3 odpovědělo 55 % respondentů, ţe nevím co je pečeť kvality a 32 % 

zákazníků odpovědělo, ţe neví, ţe společnost PASOIL s.r.o. má přidělenou pečeť kvality 

PHM. Tvrzení, ţe zákazníky při nákupu PHM neovlivňuje kvalita PHM, potvrzuje i 

vyhodnocení otázky číslo 4. V této otázce 19 % respondentů odpovědělo, ţe při nákupu 

PHM nejsou ovlivněni kvalitou. Tato odpověď koresponduje i s otázkou číslo 2, kde 

kvalita PHM byla oznámkována průměrnou známkou 2,94 (nejhorší známka byla 3). To 

znamená, ţe podle kvality PHM si zákazníci nevybírají ČS. V kapitole návrhy a 

doporučení jsem společnosti navrhla, jakým způsobem by mohli více propagovat kvalitu 

PHM. 
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Příloha č. 1: Dotazník 

 

       Č. dotazníku: ________ 

 

Marketingový výzkum pro společnost  PASOIL s.r.o., Most, společnost provozující síť čerpacích stanic 

Čerpací Stanice Krupka. 
 

Váţený zákazníku, rádi bychom Vás poţádali o vyplnění níţe uvedeného dotazníku pro Čerpací stanici Krupka 
společnosti PASOIL s.r.o.  Vyhodnocení dotazníku přispěje k zlepšení kvality sluţeb na této čerpací stanici Krupka. 
Odpovědi prosím zakříţkujte a oznámkujete jako ve škole. 

Děkujeme Vám za Váš čas a ochotu, kterou jste věnovali vyplnění dotazníku. 

 

1. Proč jezdíte na čerpací stanici PASOIL - KRUPKA? 

 a) nákup pohonných hmot 

 b) mytí auta 

 c) návštěva WC 

 d) jiný nákup (nákup občerstvení, olejů, atd.) 

 

2. Označte 3 nejdůleţitější kritéria, která ovlivňují Váš výběr čerpací stanice. Oznámkujete jako ve škole 

od 1 do 3. 

 a) dostupnost v bydlišti 

 b) kvalita pohonných hmot 

 c) cena pohonných hmot 

 d) kvalita obsluhy na čerpací stanici 

 e) čistota, vzhled čerpací stanice 

 f) značka čerpací stanice 
 

3. Víte, ţe společnost PASOIL s.r.o. má přidělenou pečeť kvality na pohonné hmoty, která zaručuje kvalitu 

 pohonný hmot? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím, co to je 

 

4. Co Vás ovlivňuje při nákupu pohonných hmot? 

 Cena  

 Kvalita  

 Věrnostní program (slevové karty, dárky atd.) 

 

5. Tankujete do: 

 

 Vlastního auta  

 Sluţebních auta 

 Obojích 
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6. Jak jste spokojeni s obsluhou čerpací stanice? Oznámkujte jako ve škole. 

 1. Velmi dobře 

 2. Chvalitebně 

 3. Dobře 

 4. Dostatečně 

 5. Nedostatečně 

 Pokud nejste spokojeni, prosím napište 

důvod:______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

7. Jak jste spokojeni se sortimentem, který čerpací stanice nabízí? Oznámkujte jako ve škole. 

 1. Velmi dobře 

 2. Chvalitebně 

 3. Dobře 

 4. Dostatečně 

 5. Nedostatečně 

 Pokud nejste spokojeni, prosím napište 
důvod:______________________________________________________________________________: 
 

8. Jak jste spokojeni s provozem a čistotou WC? Oznámkujte jako ve škole. 

 1. Velmi dobře 

 2. Chvalitebně 

 3. Dobře 

 4. Dostatečně 

 5. Nedostatečně 

 6. Nenavštěvuji 

 pokud nejste spokojeni, prosím napište 

důvod:______________________________________________________________________________ 
 

9. Je pro Vás dostačující ruční mytí aut? 

 Ano 

 Ne, raději bych automatické mytí aut 

 Zde nemyji auto 

10.  Jezdíte na jiné čerpací stanice? 

 Ano, napište prosím 

kam:________________________________________________________________________________ 

 Ne 

11. Co Vám jako zákazníkovi chybí na naší čerpací stanici? Prosím, zde napište svůj názor: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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12.  Co byste změnili na naší čerpací stanici? Prosím, zde napište svůj názor: 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

13. Odkud jste? 

 Město Krupka 

 Jiné město, napište 

jaké:________________________________________________________________________________ 

 Nebydlím v Krupce, jen projíţdím 
 

14. Pohlaví: 

 Ţena 

 Muţ 

 

15. Věk: 

 18 – 30 let  

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 51 – 60 let 

 61 let a více 
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Příloha č. 2: Porovnání prodejních cen PHM na ČS Krupka  

    s konkurenčními ČS za období říjen 2010 

 

14. 10. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 29,90 30,90 28,50 28,20 28,50 

BA 95 30,90 31,90 28,90 28,50 28,90 

      17. 10. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,10 30,90 28,50 28,20 28,50 

BA 95 31,50 31,90 28,90 28,50 28,90 

      18. 10. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,10 30,90 28,50 28,20 28,50 

BA 95 31,50 31,90 28,90 28,50 28,90 

      20. 10. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,10 30,90 28,50 28,20 28,50 

BA 95 31,50 31,90 28,90 28,50 28,90 

      21. 10. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,10 30,90 28,50 28,20 28,50 

BA 95 31,50 31,90 28,90 28,50 28,90 

      24. 10. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,30 30,90 28,50 28,30 28,50 

BA 95 31,70 31,90 28,90 29,30 28,90 

      25. 10. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,30 30,90 28,50 28,30 28,50 

BA 95 31,70 31,90 28,90 29,20 28,90 

Pramen: [interní informace + vlastní zpracování] 

 

Červeně vyznačené prodejní ceny jsou vyšší ceny, neţ jsou ceny na ČS Krupka. 

Modře vyznačené prodejní ceny jsou niţší ceny, neţ jsou ceny na ČS Krupka.
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Příloha č. 3: Porovnání prodejních cen PHM na ČS Krupka  

   s konkurenčními ČS za období listopad 2010 

 

1. 11. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,30 30,90 28,50 28,30 28,50 

BA 95 31,70 31,90 28,90 29,30 28,90 

      7. 11. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,30 30,90 28,50 28,30 28,50 

BA 95 31,40 31,90 28,90 29,30 28,90 

      11. 11. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,30 30,90 28,50 28,30 28,50 

BA 95 31,40 31,90 28,90 29,30 28,90 

      14. 11. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO Teplice 

MN 30,30 30,90 28,50 28,30 28,50 

BA 95 31,40 31,90 28,90 28,50 28,90 

      15. 11. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,30 30,90 28,50 28,30 28,50 

BA 95 31,40 31,90 28,90 28,50 28,90 

      17. 11. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,30 30,90 28,50 28,30 28,50 

BA 95 31,40 31,90 28,90 28,50 28,90 

      25. 11. 2010 Krupka ČS Shell ČS ONO Chlumec ČS  Hypernova ČS ONO  

MN 30,70 30,90 28,90 29,20 28,90 

BA 95 31,80 31,90 29,50 29,80 29,50 

Pramen: [interní informace + vlastní zpracování] 

 

 Červeně vyznačené prodejní ceny jsou vyšší ceny, neţ jsou ceny na ČS Krupka. 

Modře vyznačené prodejní ceny jsou niţší ceny, neţ jsou ceny na ČS Krupka. 
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Příloha č. 4: Fotografie ČS Krupka 

 

ČS Krupka 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

ČS Krupka - prodejna 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 5: Fotografie pečetě kvality PHM na ČS Krupka 

 

Pečeť kvality PHM 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Umístění pečeti kvality PHM na ČS 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 6: Logo společnosti 

 

Logo společnosti 

 

Pramen: [interní zdroje] 

 


