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Úvod 

V dnešní době působí na trhu mnoho strojírenských firem, což vytváří silné 

konkurenční prostředí. Jestliže chce firma v silné konkurenci obstát a prosperovat musí mít 

silné a stabilní zákazníky a dodavatele. Proto je důležité orientovat se na každého 

potenciálního zákazníka a velmi si vážit stávajících spokojených zákazníků. Spokojený 

zákazník bude šířit o firmě pozitivní informace a tím bude napomáhat k pozitivní reklamě 

a k dobrému jménu firmy. V současnosti je pozitivní reference dobrou reklamou pro každou 

firmu. Při tvorbě marketingu by měla být právě otázka požadavků a přání zákazníků prioritní. 

Informace o spokojenosti zákazníků můžeme zjišťovat pomocí marketingových výzkumů. 

Marketingový průzkum pro strojírenskou firmu A.P.S. s.r.o. je náplní mé bakalářské 

práce. Cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků firmy A.P.S. s.r.o. a na základě 

vyhodnocení tohoto průzkumu navrhnout možnosti ke zlepšení, tak aby firma obstála 

v konkurenčním prostředí a mohla se nadále rozvíjet. 

V první kapitole bakalářské práce je popsán marketing a marketingový výzkum. Jsou 

zde popsány typy výzkumu, sběr dat, metody šetření, zásady tvorby dotazníku, realizační fáze 

marketingového výzkumu včetně závěrečných doporučení. 

Druhá kapitola je zaměřena na spokojenost zákazníka. Je zde definován pojem 

spokojenost zákazníka, dále jeho motivace, typy zákazníků a kritéria spokojenosti zákazníka. 

Třetí kapitola je věnována charakteristice firmy A.P.S. s.r.o., její činnosti, postavení na 

trhu i vize do budoucnosti. 

Závěrečná čtvrtá kapitola se věnuje vlastnímu průzkumu. Je zde vytyčen cíl průzkumu, 

popsán způsob realizace, sběru dat a jejich vyhodnocení. Pro vizualizaci výsledků byly 

použity programy MS Office. Součástí této kapitoly je i zhodnocení průzkumu a doporučení 

pro firmu A.P.S. s.r.o. 
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Hodnota, náklady a uspokojení 

Potřeby, přání a poptávka 

Produkty 

Směna a transakce 

Vztahy a sítě 

Trhy 

Prodejci a potenciální zákazníci 

1 Teoreticko – metodologická východiska zkoumání 

1.1 Marketing 

 

Marketing řeší na pohled dvě jednoduché otázky Co vyrábět? Komu prodávat? Je to 

součást podnikového řízení a jeho úkolem by mělo být neustálé zkoumání zákazníka[1]. 

Philip Kotler, považovaný za guru marketingu, uvádí: Marketing je společenský 

a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, 

nabídky a směny hodnotných produktů s ostatními [1]. 

 Tato definice marketingu se opírá o následující 

základní pojmy: potřeby, přání, poptávka, 

produkty, (výroba, služby a myšlenky), hodnota, 

náklady a uspokojení, směna a transakce, vztahy 

a sítě, trhy, prodejci a potencionální zákazníci. 

Vazby mezi jednotlivými pojmy jsou 

znázorněny na obrázku 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Základní pojmy a jejich vazby [1] 

 

Jiná definice marketingu: Marketing představuje ucelený systém opatření, který vede 

k řízené nabídce správného výrobku ve správnou dobu, na správné trhy, za správnou cenu [1]. 

Existuje mnoho dalších definic marketingu a žádná není jediná ta správná. Činnost firmy by 

rozhodně měla být orientována na zákazníka. Marketing můžeme využít ve všech oborech 

hospodářství a nezáleží ani na velikosti firmy. 
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1.2 Marketingový výzkum 

 

Marketingový výzkum je systematické určování, shromažďování, analyzování 

a vyhodnocování informací týkajících se určitého problému, před kterým firma stojí [2]. 

Je to proces, jehož cílem je získat informace, které nám chybí a které potřebujeme 

k rozhodování. Informace jsou důležitou konkurenční výhodou. Marketingový výzkum 

vyžaduje kromě širokospektrálních znalostí technického a ekonomického chování především 

vysokou schopnost komunikace a rozpoznání budoucích (patologických) změn na organismu 

trhu, zákazníka i firmy mnohem dříve než nastanou [3]. 

Informace mají svůj nepostradatelný význam v procesu marketingového řízení firmy, 

jehož cílem je uspokojit podnikatelské záměry firmy pomocí uspokojení potřeb zákazníků [2]. 

Marketingový výzkum je velmi nákladný proces, proto musí mít firmy promyšlenou strategii. 

 

Typy výzkumu 

• monitorovací výzkum- cílem je získávat informace o vnitřním a vnějším 

marketingovém prostředí firmy a odhalovat možné příležitosti a ohrožení, 

• explorativní výzkum- cílem je vysvětlení určitých nejasných problémů, 

• deskriptivní výzkum- cílem je popsat určité skutečnosti nebo jevy, 

• kauzální výzkum- cílem je získat informace o vzájemných vztazích, mezi příčinou 

a následkem, 

• prognostický výzkum- cílem je odhalení budoucího vývoje, 

• koncepční výzkum- je to nejrozsáhlejší výzkum, který má za cíl získat komplexní 

informace [2].  

 
Sběr dat 

  

 Sběr informací bývá obvykle nejnákladnější částí výzkumu a zároveň bývá 

nejnáchylnější na vznik chyb. 

 

Rozdělení dle období 

• jednorázové šetření, 

• trvalé šetření. 
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Dotazování 

 

V marketingovém výzkumu zaujímá metoda dotazování jedno z rozhodujících míst, je 

považováno za nejtypičtější metodu marketingového výzkumu a je velmi často využívána. 

Dotazování je založeno na verbální komunikaci s jednotlivými zkoumanými osobami. Jeho 

cílem je zobrazení rozdílů v mínění respondentů. Nezanedbatelnou výhodou dotazování je 

také to, že na rozdíl od jiných metod, jsou výsledky poměrně snadno kvantitativně 

zpracovatelné [4]. 

Dotazování můžeme tedy definovat jako metodu sběru prvotních informací založenou 

na přímém (rozhovoru) nebo zprostředkovaném (dotazníkem) kontaktu mezi výzkumným 

pracovníkem a respondentem, podle obvyklé, předem předepsané formy otázek, které slouží 

ke sjednocování podmínek a usnadnění zpracování. Dle techniky kontaktu s respondentem 

můžeme rozdělit dotazování na tyto formy [4] : 

 

Písemné dotazování  

• Výhodou je úspornost, možnost anonymity, 

• nevýhodou je nízké procento navrácených dotazníků, možnost nepochopení otázek. 

 

Osobní dotazování 

• Výhodou je vysoká návratnost, možnost vysvětlení otázky, 

• nevýhodou:vysoká cena, časově náročné. 

 

Telefonicky 

• Výhoda:rychlé dotazování, levné, bez výdajů na cestovné a tisk dotazníků, 

• nevýhoda:omezený počet otázek. 

 

Elektronicky  

• Výhoda:levné, rychlé (podobně jak u telefonického dotazování), 

• nevýhoda:nízká návratnost (podobně jak u písemného dotazování).  

 

Panel 

Jedná se o skupinu osob, domácností, podniků, které trvale tvoří základnu pro 

dotazování nebo samy vykazují podle zadaných pokynů zprávy o vlastním chování [1]. 
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Pozorování 

Používá se v okamžiku, kdy potřebujeme zachytit např. chování zaměstnanců při 

jednáních se zákazníky. Probíhá většinou bez přímého kontaktu mezi pozorovatelem 

a pozorovaným. Sledujeme tedy, jak se pozorovaní chovají. K základním typům pozorování 

patří: 

• skryté pozorování 

• zjevné pozorování 

• polní pozorování (terénní) 

• laboratorní pozorování 

 

Experiment 

Předmětem experimentu je působení marketingových proměnných a vliv jejich změn 

na chování objektů experimentu [1]. 

 

Realizační fáze marketingového výzkumu 

 

Přípravná fáze 

• definování problému, cíle, 

• analýza situace, 

• plán výzkumného projektu. 

 

Realizační etapa 

• sběr údajů, 

• zpracování údajů, 

• interpretace výsledku výzkumu, 

• závěrečná zpráva [2]. 

 

Definování problému 

Mezi nejdůležitější a zároveň nejsložitější věc v marketingovém výzkumu je 

definování problému. Pokud se nám podaří správně definovat problém je velmi 

pravděpodobné, že výzkum splní svůj účel. 
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Marketingová situační analýza  

Zjišťujeme, které informace máme k dispozici a které informace musíme zjistit 

výzkumem. Zkoumá marketingové situace ve třech obdobích: 

• dosavadní vývoj, 

• současný stav, 

• odhad možného budoucího vývoje. 

 

Vypracováním situační analýzy jsou nalezeny silné a slabé stránky firmy 

a konkurence. Situační analýza je podkladem pro marketingové cíle, marketingové strategie 

a marketingové plány. Pro postup vyhotovení situační analýzy není žádný předpis. Situační 

analýza musí být komplexní. Jedním druhem situační analýzy je SWOT analýza. 

 

SWOT analýza 

Podává informace jak o silných (Strenght) a slabých (Weakness)stránkách firmy, tak 

i o možných příležitostech (Oportunities) a hrozbách (Threaths). 

Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, podporovat své silné stránky, 

využívat příležitosti okolí a snažit se předvídat a jistit proti případným hrozbám. Pouze tak 

dosáhneme konkurenční výhody nad ostatními. K tomu však potřebujeme dostatek kvalitních 

informací z firmy a okolí. Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci firmy. Příležitosti 

a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí [2]. 

 

 Plán marketingového výzkumu 

Plán výzkumného projektu je v podstatě plánem realizace a kontroly výzkumu. 

Je dokumentem, který vypovídá o všech významných činnostech, k nimž dojde v průběhu 

celého procesu výzkumu [2]. Definujeme zde způsob a období sběru údajů, kdo bude 

respondentem a rozpočet na výzkum. V této fázi se může stát, že se výzkum z důvodu vysoké 

finanční náročnosti nemusí realizovat. 

 

Kontrola plánu 

Kontrola plánu se děje pomocí předvýzkumu, na malém vzorku respondentů si 

otestujeme, jestli je dotazník srozumitelný. 
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Kontrola a úprava údajů 

Musíme prověřit dvě vlastnosti shromážděných údajů: 

• validita údajů - přesnost, 

• reliabilita údajů - spolehlivost a pravdivost údajů [2]. 

 

Vyhodnocení dat výzkumu 

Ze získaných dat můžeme získat spoustu informací. Úkolem je data uspořádat, 

zpracovat a analyzovat pro další použití. 

 

Interpretace výsledků 

Interpretace výsledků znamená převedení výsledků analýzy do závěrů a doporučení 

nejvhodnějšího řešení zkoumaného problému [2]. 

 

Závěrečné doporučení 

Zde je úkolem firmě navrhnout doporučení pro řešení problému. V této fázi je důležité 

informovat o tom, co jsme zjistili a co doporučujeme. Doporučení musí být srozumitelné 

a výstižné, protože pro zadavatele je tento písemný dokument stěžejní z hlediska jeho 

očekávání. 

 

Závěrečná zpráva 

Bývá v písemné podobě. Součásti má být zopakování definování problému 

a definování cíle. Dále by zde měl být přehled o výsledcích výzkumu včetně návrhu 

a doporučení. 
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2 Spokojenost zákazníka 

Na počátku 21. století je velmi těžké se prosadit na trhu a docílit úspěchu. Přání 

a požadavky zákazníků mohou být i v rámci jedné zakázky protichůdné. Firmy vychází vstříc 

zákazníkům a vyrábí výrobky podle individuálních požadavků zákazníka. Zisk z takových 

zakázek je pochopitelně malý. Výrobní procesy jsou natolik efektivní, že obměna výrobků je 

levnější než jejich oprava. V každé výrobkové kategorii je rozsáhlejší nabídka než dřív, je zde 

velká konkurence a tím pádem pro firmy velmi náročné řešit spokojenost zákazníka.  

Reklama, jeden z nejefektivnějších nástrojů pro pronikání nových výrobků na trh je 

ohrožena svým vlastním nárůstem. Je velmi obtížné zaujmout zákazníka, reklamy si nevšímá 

a naučil se ji nevnímat. Cestou jak zaujmout spotřebitele může být inovace [6]. 

Pozitivní a negativní prožitky s nákupy ovlivňují zákazníky jak dosavadní, tak 

potenciální. Stále důležitější se stává nejen to, co jsme koupili, ale i jak jsme to koupili. Dobří 

prodejci poznají, o co má zákazník zájem. Pokud jsou prodejci vstřícní a příjemní, zákazník je 

spokojen a vrátí se. Existuje skupina výrobků, na které kvalita prodejce nemá vliv, protože se 

prodávají samy, ať už z důvodu kvality nebo jedinečnosti na trhu. Všechny firmy hovoří 

o tom, že spokojený zákazník je jejich nejvyšší cíl a pro spokojenost zákazníka udělají vše. 

Spokojenost je subjektivní pojem, a její hodnocení je velmi individuální záležitost. 

Podíl racionální a emociální stránky lze obtížně rozpoznat[7]. Spokojenost se dá definovat 

jako subjektivní pocit člověka o naplnění jeho potřeb a přání [2]. 

Spokojený zákazník nepřemýšlí nad tím, že by přešel ke konkurenci. Zákazník ví, že 

stejné nebo podobné výrobky koupí i jinde, ale v dané firmě dostane něco navíc. Nemusí to 

být materiální hodnota, ale třeba i to, že si firma zákazníka váží. Spokojenost zákazníka je 

výsledkem srovnání jeho očekávání a skutečných přínosů. Cílem firmy, který klade důraz na 

spokojenost zákazníka je nejen plnit přání a požadavky zákazníků, ale i poskytovat mnohem 

víc než zákazník očekává. Základem spokojenosti zákazníka je srovnání reality s tím, co 

zákazník očekává od produktu [7]. 

 

Nespokojenost zákazníka 

 

• Zákazník má jiné očekávání a přání než si myslí prodejce. 
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• Očekávání a přání zákazníka jsou známá, ale firma je nemůže splnit, např. zákazník 

požaduje větší přesnost než je schopna firma po technické stránce zajistit. Dlouhodobě 

si firma nemůže dovolit očekávání klienta neplnit [7]. 

 

2.1 Index spokojenosti zákazníka 

 

Princip měření spokojenosti zákazníka je založen na měření tzv. celkové spokojenosti. 

Evropský model  ESCI má sedm hypotetických proměnných: 

 

Image 

• Vztah zákazníka k značce, produktu nebo firmě. 

Očekávání zákazníka 

• Individuální přání a představy o produktu.  

Vnímaná kvalita 

• Řeší výrobek i související služby.  

Vnímaná hodnota 

• Týká se poměru ceny a kvality výrobku. 

Stížnosti zákazníka 

• Nesplnění očekávání zákazníka. 

Věrnost loajalita zákazníka 

• Zákazník se vrací, akceptuje cenu a předává pozitivní reference o firmě dál [2]. 

 

2.2 Motivační teorie 

 

Stupnice lidských potřeb podle amerického psychologa Abrahama Maslowa. 

Uspořádal lidské potřeby do různých stupňů hierarchie. Vytvořil teorii pyramidy potřeb, která 

je založena na dvou předpokladech [7]: 

• Člověk je stále nespokojený s tím co má. 

• Člověka mohou ovlivnit pouze neuspokojené potřeby. 

Jakmile je jedna potřeba uspokojena, přijde další. Maslowa pyramida vychází z toho, 

že každý člověk má potřeby, které nejsou uspokojeny a nejdřív musí být uspokojeny nižší 

potřeby, než dosáhne těch nejvyšších [1]. 
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Na nejnižší úrovni se nacházejí základní fyziologické potřeby např. dýchání, jídlo, pití, 

spánek. Na druhém řádku se nachází potřeby spojené s pocitem jistoty. Většina lidí má 

z něčeho strach. To co snižuje nejistotu a dává nám pocit jistoty, uspokojuje naše potřeby. Na 

třetím řádku Maslowy pyramidy potřeb jsou motivy sociální. Ty souvisí s mezilidskými 

vztahy, láskou, přátelstvím. Člověk dělá něco pro ostatní, aby získal jejich náklonnost a lásku. 

Na čtvrtém řádku Maslowy pyramidy jsou potřeby související s uznáním. Uznání je pro hodně 

lidi velmi důležité. Poslední úroveň Maslowy pyramidy potřeb se věnuje seberealizací 

člověka. Mnoho lidí na tuto úroveň nedosáhne, protože nedosáhnou na uspokojení potřeb 

v nižších stupních. Lidé mohou mít existenční problémy, žijí v neustálém strachu. Někteří 

jednotlivci jsou schopni některou úroveň Maslowy pyramidy přeskočit. Např. touha po 

nějakém zboží je tak silná, že člověk koupí za jakoukoliv cenu. 

 

2.3 Kupní motivy 

 

Konkrétní kupní motiv je podnětem ke spokojenosti zákazníka. Pokud zná prodejce 

tento motiv a využije jej, zákazník bude mít zájem o koupi výrobku [7]. 

 Každý zákazník nakupuje na podkladě nějakých kupních motivů. Častou chybou 

prodejců je, že hovoří jen o vlastnostech produktu místo, aby zákazníkovi naslouchali a zjistili 

tu správnou motivaci ke koupi. Prodejce musí zjistit, co chce zákazník a musí uspokojit jeho 

potřeby. 

 

Motivy dělíme do několika skupin 

• motiv zisku, 

• motiv jistoty,  

• motiv individualizace, 

• motiv uznání, 

• motiv objevování, 

• motiv pohodlnosti, 

• stálá dosažitelnost. 

 

Motiv zisku 

Nejznámějším motivem koupě je zisk nebo úspora. Každý chce nakoupit co nejlevněji 

a mít co největší užitek. Mnoho zákazníků si výrobky koupí jen, protože jsou nyní v akci. Tito 
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zákazníci budou spokojeni jen tehdy, pokud budou mít pocit, že ušetřili. Tento motiv byl, je 

a bude velmi silný, avšak s rostoucí životní úrovní přestává být motivem jediným [7]. Motiv 

zisku se nemusí projevit jen v pořizovací ceně, ale třeba i v nízkých nákladech na provoz. 

Motiv jistoty 

Dalším motivem je motiv jistoty. Mnoho zákazníků chce mít jistotu, že výrobek, který 

koupí je spolehlivý a bezproblémový. A v případě reklamací bude reklamace vyřízena k jeho 

spokojenosti. 

Motiv individualizace 

Mnoho zákazníků nemá rádo jednotnost a preferuje individuální potřeby, ať se to týká 

např. jídla, auta nebo domu. 

Motiv uznání 

U motivu uznání se zákazníkům jedná o to, aby vyvolali pozornost např. luxusním 

vozem. 

Motiv objevování 

Další motiv je motiv objevování. Apeluje na zvědavost zákazníka. Na jeho touhu 

poznat něco nového. 

Motiv pohodlnosti 

Zákazníci, kteří preferují pohodlnost, chtějí produkt, který jim usnadní práci. 

Stálá dosažitelnost 

Zákazník chce koupit výrobek hned, nechce čekat [7]. 

 

2.4 Typy zákazníků 

 

Prodejce se nemůže ke všem zákazníkům chovat stejně, protože existují různé typy 

zákazníků. Pro úspěch a pro uspokojení potřeb zákazníka je nutné se přizpůsobit každému 

typu [7]. 

 

Typ nerozhodného zákazníka 

Je zdrženlivý, zpravidla mluví málo, a je nejistý. Nemůže se rozhodnout, co koupí. 

Tento typ zákazníka musí mít pocit, že se rozhodne správně. Prodejce mu musí zajistit pocit 

jistoty a zákazníka dovést k rozhodnutí. 
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Typ agresivního zákazníka 

Agresivní zákazník se neumí ovládat, může i křičet. Tento typ bude naslouchat, až se 

uklidní. 

Typ emociálního zákazníka 

Tento typ řeší své pocity. Pro získání tohoto typu musí být prioritou otázky zaměřené 

na jeho pocity. 

Typ uzavřeného zákazníka 

Tento typ zákazníka je zdrženlivý a není spontánní. Pro získání tohoto typu je důležité 

zákazníka utvrdit v jeho názorech, aby měl pocit, že se rozhodl správně [7]. 

Typ nedůvěřivého zákazníka 

Je velmi kritický, odmítavý a s prodejci se dohaduje. Je negativní a je těžké s ním 

vyjít. 

 

2.5 Kritéria míry spokojenosti 

 

Ve vztahu k vlastním očekáváním 

Většina zákazníků má představu o tom, co chce. Čím vyšší je cena tím je zákazník 

náročnější a výběru se víc věnuje. Je plný očekávání, která mohou být i mimo realitu. Proto je 

nutné znát očekávání potencionálních zákazníků s tím, že ne vše lze splnit. I zjištění, že 

zákazníkova přání nejsou reálná, jsou prospěšná. Je vhodné na to zákazníka upozornit 

i s rizikem, že zakázku nezíská. Předejde se tak problémům, které by mohly znamenat ztrátu 

důvěry zákazníka. 

 

Ve vztahu k předcházejícím zkušenostem 

Zákazníci mají s výrobkem či službou již zkušenosti. Tyto zkušenosti se promítnou do 

dalšího nákupu. Zákazník je buď spokojen s výrobkem a chce na to navázat nebo má 

zkušenosti negativní a chce se předchozí zkušenosti vyhnout. 

 

Ve vztahu k ceně 

Cena patří mezi velmi důležitý faktor spokojenosti. S vyšší cenou roste 

pravděpodobnost, že výrobek bude kvalitní. Lze říct, že kvalitní výrobky nelze pořídit levně. 

Zákazník si začíná uvědomovat, že pokud chce mimořádnou kvalitu a servis musí počítat 

s vyšší cenou [7]. 
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Ve vztahu k normám, standardům a předpisům 

Každý člověk je součástí určitých sociálních skupin. Např. profesní, věkové atd. 

všechny tyto sociální celky mají své sociální normy. Prodejce zkoumá, zda zákazník má 

očekávání vzhledem k věku, vzdělání atd. Další skupinu tvoří objektivní normy a standardy, 

např. bezpečnost výrobku. 

 

Ve vztahu k uspokojení potřeb 

Potřeby jsou motivací pro každého člověka. Jestliže člověku něco chybí, vzniká 

potřeba a tu se snaží uspokojit. Potřeby známe dlouhodobé, krátkodobé, momentální [7]. 

 

Ve vztahu k určitému problému 

Každý člověk má někdy problémy. Některé problémy můžeme vyřešit koupí určitého 

výrobku. 

 

Ve vztahu k druhým lidem 

Spokojenost zákazníka je ovlivněna tím, jak ovlivní výrobek jeho vztahy k druhým. 

To znamená, že nezáleží jen na spokojenosti zákazníka, ale i na spokojenosti jeho okolí [7]. 

 

Jak poznat spokojeného zákazníka? 

• má dobrou náladu, 

• při komunikaci je slušný, 

• pozitivně hovoří o výrobku, 

• nevidí nedostatky výrobku, 

• sám se utvrzuje, že koupil dobře, 

• chválí prodejce i způsob prodeje, 

• doporučuje výrobek známým, 

• chce se vrátit. 

 

2.6 Úloha prodejce 

 

Úloha prodejce je pro spokojenost zákazníka velmi důležitá, pomáhá zákazníkovi se 

správně rozhodnout. Dobrý prodejce musí umět nadchnout ostatní. Prodej by měl skončit 

oboustrannou spokojeností. Pro prodej je důležité vzbudit u potenciálního zákazníka důvěru. 
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Důležité pro prodej je pozitivní myšlení. Dobrý prodejce věří v úspěch. Přátelský přístup si 

zákazníci zapamatují a vrátí se. Dobrý prodejce se nenechá a bojuje o každý obchod. Nikdy se 

nevzdává. Neustále se vzdělává. Hledá možnosti jak být příště lepší. Buduje si se zákazníkem 

dlouholetý vztah. Dobrý prodejce je sebevědomý, věří v úspěch. Při neúspěchu neztrácí 

motivaci. Je přesvědčen o svém produktu a o jeho důležitosti pro zákazníka. Pracuje neustále 

na svém rozvoji. Příležitosti vidí tam, kde ostatní vidí problém [7]. 

Základem prodeje je komunikace. Zákazník reaguje na to, co prodejce říká, jak se 

chová, jaký má projev. Důležité je aktivně naslouchat zákazníkovi, rozvíjet jeho názory. 

Kromě verbální komunikace si zákazník všímá a reaguje na neverbální komunikaci. 

 

První kontakt s potencionálním zákazníkem 

První kontakt se zákazníkem je velmi důležitý. První dojem dělá až 60% úspěchu. 

Nezáleží nejen na tom, co říkáme, ale i jak to říkáme. Prodejce musí vzbudit dobrý první 

dojem. Měl by být pozitivně naladěn. Úspěšný prodejce musí zjistit motivy zákazníka a to 

formou správně zvolených otázek. Pomocí těchto otázek prodejce zjistí, proč chce zákazník 

výrobek koupit a co od něj očekává. Zákazník musí mít pocit, že mu prodejce pomůže vyřešit 

jeho problém [7]. 

Zákazníka zajímá především užitek z výrobku. Jaký přínos má produkt všeobecně 

a jaký přínos má produkt pro konkrétního zákazníka. Tento individuální přínos je to, co 

zákazníka uspokojí. 

 

Cena 

Mnoho zákazníků může být nespokojeno s cenou. Aby zákazník neměl pocit, že 

výrobek je příliš drahý, musí být přesvědčen, že užitek z výrobku je větší, než jeho cena. 

Pokud existuje zákazník, který je maximálně spokojen neřeší, kolik to bude stát. 

Strach ze změny 

Dalším důvodem je strach ze změny. I když nejsou zákazníci se stávajícím 

dodavatelem moc spokojeni, nechtějí riskovat. Podvědomě mají strach z něčeho nového [7]. 

Strach ze špatné zkušenosti 

Dalším důvodem je strach před opakováním špatné zkušenosti. 

Prodejce zákazníkovi něco slíbil, pak to nedodržel. Nebo pro prodejce vše skončilo koupí 

a pak se prodejce o zákazníka a jeho problémy nezajímal [7]. 
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Nesprávný čas a nesprávné místo 

Další důvod je, že zákazníka osloví prodejce v nesprávný čas a na nesprávném místě. 

V tomto případě by měl prodejce odložit prodejní rozhovor na pozdější dobu. Potencionální 

zákazník si toho bude vážit [7]. 

Manipulace 

Pátý důvod je, že zákazník má pocit, že je manipulován. Prodejce vyvíjí na zákazníka 

nátlak, aby výrobek koupil. 

Strach před rozhodnutím 

Někteří zákazníci mívají problém říci na nabídku „ne“. Proto dopředu tvrdí, že zatím 

nic nekoupí. 

Strach rozhodnout samostatně 

Zákazník má strach převzít výhradní zodpovědnost za koupi výrobku [7]. 

 

2.7 Klientská vazba 

 

Emocionální vazba  

má největší efekt pro dlouhodobý vztah zákazníka k podniku. Čím více je zákazník 

emocionálně spojen s firmou, tím menší je riziko, že odejde ke konkurenci [7]. 

Jestliže naváže prodejce s kupujícím osobní vztah, má velkou konkurenční výhodu. 

Ekonomická vazba 

Je založena na právně závazných smlouvách a přejít ke konkurenci se zákazníkovi 

nevyplatí. 

Technicko- funkční vazba 

Zákazník musí využívat služby předem stanovenou firmou např. záruční servis. 

 

Jak zvýšit spokojenost zákazníků pomocí klientské vazby 

Na prvním stupni se jedná jen o anonymní prodej zákazníkům. Přechod ke konkurenci 

je bezproblémový. 

Na druhém stupni se jedná o poradenství pro zákazníky. Vzniklý přínos je průměrný. 

Nebezpečí k odchodu zákazníka ke konkurenci je velmi vysoké [7]. 

Na třetím stupni můžeme mluvit o péči o zákazníka. Se zákazníkem se řeší jeho přání 

a očekávání. Vzniklý přínos je nadprůměrný. Přechod ke konkurenci už není pro zákazníka 

jednoduchý. 
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Na čtvrté úrovni se jedná o klientskou vazbu. Zákazník je partnerem firmy. Jsou zde 

osobní vazby. Spokojenost zákazníka je velmi vysoká. Přechod ke konkurenci je pro 

zákazníka velmi těžký. 

Na nejvyšší úrovni je úroveň klientské vazby. Existuje zde dlouhodobé přátelské 

vztahy. Zákazník i prodejce mají z obchodního vztahu velký užitek a jednají jako rovnocenní 

partneři. Stupeň zákazníkovy spokojenosti je maximální. Při přechodu ke konkurenci by 

zákazník ztratil mnohem více než by získal [7]. 

 

2.8 Zákaznický servis s ohledem na spokojenost zákazníků 

 

Reklamace 

Důležité je věnovat čas a péči zákazníkovi i při reklamacích. Pokud se stane a firma 

musí řešit reklamaci, musí mít prioritní zájem o vyřízení stížnosti ke spokojenosti zákazníka. 

Jelikož vztah mezi zákazníkem a prodejcem určuje i to jak se zachází s problémy a jak se řeší. 

Záruka 

Firma může své zákazníky i potencionální zákazníky získat delšími záručními 

podmínkami, protože ty mohou být konkurenční výhodou. Dává zákazníkovi pocit jistoty 

a zvyšuje jeho spokojenost s výrobkem [8]. 

 

Pokud chce mít firma spokojené zákazníky, nesmí končit zájem o zákazníka 

uskutečněným prodejem. Firma si musí o své zákazníky pečovat i po uskutečněném obchodu. 

Zákaznický servis je další důležitou konkurenční výhodou. Chování firmy po uskutečnění 

obchodu je důležitým bodem k rozhodnutí, zda zákazník nakoupí znovu nebo odejde ke 

konkurenci. Udržet si stávajícího zákazníka bývá většinou levnější, než získávat zákazníky 

nové [7]. 

 

2.9 Orientace na zákazníka 

 

Aby firma zůstala i ve tvrdém konkurenčním prostředí konkurenceschopná je nutno 

vytvořit strategie orientace na zákazníka. Orientace na zákazníka je jedním z klíčových 

faktorů marketingu, vytváří konkurenční výhody a dalším cílem je maximální spokojenost 

zákazníka. Konkurenční boj je čím dál tím silnější a kvalita produktů se stále více 
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přizpůsobuje. Konkurenční boj klade na firmy vysoké požadavky. Produkty se dají okopírovat 

a ceny taky [7]. 

Důležitým článkem každé firmy jsou lidé, kteří se starají o zákazníky. O úspěchu 

firmy rozhoduje zákazník. Spokojený zákazník se vrací, kupuje pravidelně, podává reference 

o svých zkušenostech dalším potencionálním zákazníkům a je ochoten tolerovat i vyšší cenu 

v případě, že firmě nebo značce věří [2]. Svou dobrou zkušenost spokojený zákazník sděluje 

průměrně jen 2-3 lidem. Nespokojený zákazník sděluje své špatné zkušenosti v průměru 6-7 

lidem [7]. 

Cílem firmy je, aby se zákazník vracel a nenakupoval u konkurence. Chce-li firma, 

aby byli zákazníci spokojeni, musí zjistit co je pro ně důležité a jaké přání mají. Orientace na 

zákazníka se musí opírat o obchodní strategii firmy, o celý systém organizace a řízení procesů 

ve firmě a o profesionalitu každého prodejce, který je v kontaktu se zákazníky. Všechny tyto 

skutečnosti musí být splněny současně [7]. 

 

Aby byli zákazníci spokojeni, musí jim firma nabídnout buď 

• nízké ceny, 

• nejlepší produkty, 

• zájem o partnerství se zákazníkem. 

 

Nízké ceny 

Nízké ceny znamenají pro firmu neustále snižování nákladů a tím si můžou dovolit mít 

nízké ceny. V okamžiku, kdy zákazník najde cenově výhodnější nabídku, odchází ke 

konkurenci. Jediným kriteriem spokojenosti je cena. 

Nejlepší produkty 

Nejlepší produkty pro firmu znamenají neustálé sledovat a investovat do vývoje 

a výzkumu. Cílem takové firmy je získat co nejvíc zákazníků díky špičkovým výrobkům. 

Zákazník kupuje s vědomím, že nelze koupit lepší výrobek. Kriteriem spokojenosti je v tomto 

případě prestiž. 

Zájem o partnerství 

Třetí varianta je zájem o partnerství se zákazníkem. Firmy si díky dlouhodobým, 

dobrým, vzájemným vztahům a péči o zákazníky zvyšují spokojenost zákazníků. Cílem firmy 

je dosahovat maximální spokojenosti zákazníků. Spokojenost zákazníků je u této varianty 

nejvyšší. 
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Pro firmu by mělo být prioritou hledat a získat nové zákazníky a zároveň nesmí 

zapomínat na ty stávající. V České republice je časté, že firmy mají pro nové zákazníky 

nastavené lepší podmínky než pro ty stávající. Nové zákazníky získávají pomocí bonusů, na 

které stávající zákazníci nedosáhnou. Každý zákazník by měl být s produkty spokojený 

a s každým zákazníkem by měl prodejce jednat s úctou, nejen s těmi pro firmu důležitými [7]. 

Pro zvýšení spokojenosti zákazníků je nutné, aby firma měla vynikající služby. Aby 

byli zákazníci spokojeni, je nutné vycházet ze tří předpokladů: 

 

• vynikající výrobek, 

• fungující organizace 

• motivování zaměstnanci 

Pro vysokou spokojenost zákazníků je nutné fungování všech tří předpokladů [7]. 
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3 Seznámení s firmou A.P.S. s.r.o. 

Strojírenská firma A.P.S. s.r.o. byla založena v roce 1998 v Mořkově. Aktuálně 

zaměstnává 123 lidí převážně dělnických profesí z regionu Novojičínska. Její specializací je 

přesná, zakázková a tudíž převážně kusová výroba, pro zákazníky hledající řešení složitých 

technických problémů. 

 Mezi významné zákazníky patří firmy ze strojírenského, automobilového a leteckého 

průmyslu z celé České republiky, také firmy z Německa, Anglie, Švédska, Slovenska a 

Polska. Zhruba polovinu zákazníků tvoří firmy české. 

Pobočka Mořkov se zabývá zpracováním velmi přesných dílců hlavně pro 

automobilový a letecký průmysl. Významný podíl mají také dodávky částí obráběcích strojů 

pro přední výrobce z tohoto odvětví především z České republiky, Německa a Anglie. 

Požadavky zákazníků jsou dodávky přesně na čas a stoprocentní kontrola takto dodaných 

dílců. Součástí je modelárna pro výrobu dřevěných a polystyrénových modelů – firma nabízí 

zákazníkům kompletní dodávku – model, odlitek (kooperace), opracování, lakování, montáž 

(mechanická, elektro). V tomto závodě jsou umístěny také některé speciální technologie, jako 

honování a přesné broušení. Dále je zde konstrukční a obchodní oddělení. 

Ve Veřovicích, kde byla postavena továrna „ na zelené louce“ nabízí svým 

zákazníkům firma A.P.S. s.r.o. dělení materiálů, svařování, tepelné zpracování žíhání, kalení, 

nitridaci, opracování, lakovaní, montáž, kontrolu a dopravu koncovým zákazníkům. Ve 

Veřovicích je řada strojů schopných opracovat dílce až do hmotnosti 150 tun a délky 25 m. 

Jsou zde také velké prostory postavené speciálně pro montáž takto velkých dílců či celků. 

K hlavním konkurentům firmy v těžkém strojírenství se v Moravskoslezském kraji 

řadí Vítkovice a Třinecké strojírny, u výroby přesných dílců jsou to nástrojárny, které vznikly 

většinou osamostatněním z bývalých velkých koncernů jako např. Tatra Kopřivnice, Tesla 

Rožnov atd. 

Firma A.P.S. s.r.o. se účastní řady významných veletrhů. Hlavní důraz je kladen na 

prezentaci na nejvýznamnějším strojírenském veletrhu ve střední Evropě -MSV Brno. Na této 

významné akci má firma již sedmiletou historii, a za tu dobu zde našla řadu zákazníků. Mezi 

další pravidelně navštěvované veletrhy patří Euroguss v Norimberku a MSV v Nitře. 

Firma A.P.S. s.r.o. nadále investuje do rozšíření výrobních kapacit (nové haly a nové 

technologie), tak do náboru a výchovy nových zaměstnanců. Cílem firmy do budoucnosti je 

nabídnout zákazníkům kompletní realizaci „na klíč“ od konstrukce, přes nákup materiálu, 
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svaření, opracování, montáž a předání funkčního celku, přesně podle přání zákazníka a tím 

jim být nápomocni i pro jejich expanzi. 
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4 Marketingový průzkum-praktická část 

4.1 Cíl průzkumu 

 
Cílem mé bakalářské práce bylo provést marketingový průzkum spokojenosti 

zákazníků firmy A.P.S. s.r.o. Důvodem bylo zjištění, že firma A.P.S. s.r.o. nemá zásadní 

informace o spokojenosti svých zákazníků a marketingový průzkum zatím neprováděla. 

Rozhodující kriteria jsou: spokojenost zákazníků s kvalitou odvedené práce, s internetovými 

stránkami, s vyřízením reklamací a se vzájemnou komunikací. 

 

4.2 Realizace průzkumu  

 
Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků byl prováděn formou dotazování. 

Samotný výzkum byl realizován od 12. 1. 2012 do 17. 3. 2012. Tomu předcházela příprava 

a tvorba dotazníku v prosinci 2011. Prvotním zájmem bylo zvolit formu osobního dotazování 

z důvodu vysoké návratnosti dotazníků. Zákazníci firmy A.P.S. s.r.o. mají sídla svých 

společností po celé České republice, v Německu, Polsku, Anglii, Švédsku a na Slovensku. 

Poměr zákazníků z České republiky a zahraničí je zhruba padesátiprocentní. Po konzultaci 

s majitelem firmy jsem se rozhodla marketingový průzkum uskutečnit pouze v České 

republice. I tak by bylo z finančních a hlavně časových důvodů velmi náročné tento výzkum 

uskutečnit formou osobního dotazování. Po zralé úvaze jsem se proto rozhodla, že zvolím 

formu dotazování emailem. Nejdříve byli vytipovaní zákazníci osloveni telefonicky, kde jsem 

je požádala o vstřícnost a vysvětlila, z jakého důvodu průzkum dělám a poprosila je 

o vyplnění dotazníků, který jim byl následně zaslán emailem. Záměrně bylo zvoleno pouze 10 

otázek, jelikož dotazníky mají být krátké a výstižné, aby respondenty neobtěžovaly. 

Před odesláním dotazníku bylo na jednom dotazovaném zjišťováno, zda je dotazník 

srozumitelný a pochopitelný pro dotazované. Po jeho kladném zhodnocení byl dotazník 

odeslán emailem zákazníkům firmy A.P.S. s.r.o. Bylo vybráno 28 klíčových zákazníků, kteří 

se významně podílejí na obratu firmy A.P.S. s.r.o. Vyplněných dotazníků se vrátilo 16, což je 

přibližně 20% všech zákazníků firmy A.P.S. s.r.o. Zákazníky, kteří vyplnili dotazníky, nebyli 

z důvodu zachování anonymity, silného konkurenčního prostředí a specifičnosti výroby 

konkretizováni. Jedná se o významné firmy z automobilového, leteckého a strojírenského 

průmyslu z celé České republiky. Návratnost dotazníků byla 57%. Důvodem tak překvapivě 
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vysokého čísla je možnost, že dotazník nezabral respondentům mnoho času, dílem to mohlo 

být i dobrými obchodními vztahy mezi zákazníky a firmou A.P.S. s.r.o. Náklady vynaložené 

na výzkum odhaduji na 1500Kč. Největší nákladovou položkou byly telefonické hovory. Pro 

prezentaci výsledků byla vybrána kombinace tabulek a grafů. 

 

4.3 Výsledky průzkumu 

  

Otázka č. 1  Kde jste se setkal/a s firmou A.P.S. s.r.o. poprvé? 

 Cílem této otázky bylo zjistit, jakým způsobem se zákazníci nejčastěji seznámili s 

firmou A.P.S. s.r.o. Na výběr měli respondenti čtyři možnosti odpovědí. 

 

Graf 3.1 Kde jste se setkal/a s firmou A.P.S. s.r.o. poprvé. 

44%

38%

12%
6%

Na veletrhu

Na základě pozitivních

referencí obchodních partenrů

Našla jsem si ji v databázi f irem

na internetu

Jinak (napište jak)

 

Z grafu je patrné, že 44% zákazníků se poprvé setkalo s firmou A.P.S. s.r.o. na 

veletrhu, 38% zákazníku se o firmě dozvědělo díky pozitivních referencí obchodních 

partnerů, 12% na internetových stránkách a 6% jinak. Pro firmu A.P.S. s.r.o. je pozitivní, že 

zákazníci se o firmě dověděli díky kladné reklamě svých obchodních partnerů a při propagaci 

firmy A.P.S. na veletrzích. Problémem do budoucna může být nízké procento nově získaných 

zákazníků z internetu, protože ten dnes patří k nejdůležitějším zdrojům informací. 

 

Otázka č. 2 Co je pro Vás nejdůležitější při zadávání zakázky strojírenské firmě? 

 V druhé otázce jsem hledala hlavní důvod, který vede zákazníka k výběru konkrétní 

strojírenské firmy. Zde měli respondenti na výběr 5 možností. Výsledky jsou znázorněny 

v tabulce 3.1. 
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Tab. 3.1 Co je pro Vás nejdůležitější při zadávání zakázky strojírenské firmě. 

Možnosti odpovědí Četnost odpovědí v procentech 

Kvalita odvedené práce 56 

Termín 25 

Cena 13 

Reference 6 

Něco jiného 0 

 

Z těchto výsledků vyplývá, že nejdůležitějším kritériem při zadávání zakázky je 

kvalita odvedené práce. 

 

Otázka č. 3 Jaký způsob komunikace preferujete? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaký druh komunikace zákazníci preferují. Jelikož firma 

A.P.S. s.r.o. sídlí v malé obci v Moravskoslezském kraji s horší dopravní dostupností. Chtěla 

jsem zjistit, zda pro zákazníky není prioritní osobní kontakt. V následujícím grafu 3.2 jsou 

znázorněny možnosti odpovědí a procentuálně vyjádřená četnost odpovědí. 

 

Graf 3.2 Jaký způsob komunikace preferujete 

 

Způsob komunikace je téměř vyrovnaný a proto pro firmu A.P.S. s.r.o. není prioritní 

řešit v blízké budoucnosti s ohledem na své stávající zákazníky a způsob komunikace novou 

pobočku v Čechách. 

 

 

38%

31%

31%

Osobní rozhovor

Telefonicky

E-mail
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Otázka č. 4 Jak jste spokojeni s internetovými stránkami firmy A.P.S. s.r.o.? 

Pomoci této otázky jsem chtěla zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni s internetovými 

stránkami firmy A.P.S. s.r.o. V tabulce 3.2 jsou procentuálně vyjádřeny výsledky. 

 

Tab. 3.2 Jak jste spokojeni s internetovými stránkami firmy A.P.S. s.r.o. 

Možnosti odpovědí Četnost odpovědí v procentech 

Internetové stránky jsou přehledné 19 

Internetové stránky jsou přehledné, ale 

uvítal/a bych více informací 

25 

Internetové stránky jsou nepřehledné 37 

Nepoužívám je 19 

 

Z této otázky je patrné, že pro firmu by mělo být prioritou řešit přehlednost a kvalitu 

internetových stránek. 

 

Otázka č. 5 Jak jste spokojeni se vzájemnou komunikací se zástupci firmy A.P.S. s.r.o. 

při obchodních jednáních? 

Tuto otázku jsem zařadila do dotazníku s cílem zjistit spokojenost zákazníku při 

vzájemné komunikaci při obchodních jednáních. V grafu 3.3 jsou zobrazeny výsledky. 

 

Graf 3.3 Jak jste spokojeni se vzájemnou komunikací se zástupci firmy A.P.S. s.r.o. při 

obchodních jednáních 

25%

69%

6% 0%

jsem velmi spokojen/a

jsem spokojen/a

jsem nespokojen/a

jsem velmi nespokojen/a

 

Z toho plyne, že vzájemná komunikace mezi managementem firmy a zákazníky je na 

velmi dobré úrovni. 
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Otázka č. 6 Proč byste dali přednost konkurenci? 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit případný důvod odchodu ke konkurenci. Výsledky 

jsou prezentovány v tabulce 3.3. 

 

Tab. 3.3 Proč byste dali přednost konkurenci. 

Možnosti odpovědi Četnost odpovědi v procentech 

Konkurence má nižší cenu 13 

Opakované neplnění požadavků 62 

Konkurence nabízí více služeb 19 

Jiné (napište jaké) Respondent vyplnil“vše 

dohromady“  

6  

 

Pro firmu A.P.S. s.r.o. může být hrozbou neplnění požadavků ze strany zákazníků 

a lepší služby konkurence. 

 

Otázka č. 7 Pokud by Vás oslovil Váš obchodní partner, doporučil byste mu firmu 

A.P.S. s.r.o.? 

Cílem sedmé otázky bylo zjistit, jestli by zákazník firmy A.P.S. s.r.o. doporučil firmu 

svým obchodním partnerům. V následujícím grafu 3.4 jsou zobrazeny možnosti odpovědí 

v procentech a procentuálně vyjádřená četnost odpovědí. 

 

Graf. 3.4 Pokud by Vás oslovil obchodní partner, doporučili byste mu firmu A.P.S. s.r.o.? 

 

Je přínosem, že díky svým stávajícím zákazníkům může firma získat další 

potencionální zákazníky. 

75%

19%
6%

doporučil

doporučil v výhradami

nedoporučil
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Otázka č. 8 Jak jste spokojeni s vyřizováním případných reklamací firmou A.P.S.?  

Pomoci této otázky jsem se snažila zjistit spokojenost zákazníku A.P.S. s.r.o. 

s vyřizováním případných reklamací. Získané údaje jsou znázorněny v tabulce 3.4. 

 

Tab. 3.4 Jak jste spokojeni s vyřizováním případných reklamací firmou A.P.S. s.r.o. 

Možnost odpovědí Četnost odpovědí v procentech 

Velmi spokojen 13 

Spokojen 50 

Nespokojen 6 

Velmi nespokojen 0 

Žádnou reklamaci jsme zatím neřešili 31 

 

Z této otázky vyplývá, že při vyřizování reklamaci jsou zákazníci většinou spokojeni.  

 

Otázka č. 9 Firma A.P.S. s.r.o. se každoročně prezentuje na Brněnském strojírenském 

veletrhu, proto by mě zajímalo, jak jste spokojeni s prezentací firmy na 

strojírenském veletrhu? 

U této otázky bylo snahou zjistit, jestli má prezentace na veletrzích pro firmu A.P.S. 

s.r.o. přínos. V následující tabulce 3.5 jsou znázorněny možnosti odpovědi a procentuálně 

vyjádřená četnost odpovědí.   

 

Tab. 3.5 Jak jste spokojeni s prezentací firmy na strojírenském veletrhu v Brně. 

Možnosti odpovědí Četnost odpovědí v procentech 

Setkání na veletrhu pro mě bylo přínosem 56 

Setkání na veletrhu pro mě nebylo přínosem 0 

Na veletrhu jsme se s firmou A.P.S. nesetkal 25 

Na veletrhu jsem nebyl 19 

 

Z této otázky vyplývá, že pro zákazníky firmy A.P.S. s.r.o. je prezentace na veletrhu 

přínosná. Na základě této skutečnosti bych firmě doporučila, aby se i v následujících letech 

s ohledem na své stávající zákazníky a samozřejmě i ty potencionální veletrhu nadále 

účastnila. 
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Otázka č. 10 Firma A.P.S. s.r.o. uvažuje o zkvalitnění partnerských vztahů se 

zákazníky pomocí firemních setkání se svými zákazníky. Proto bych se 

Vás ráda zeptala, zda byste se akce zúčastnil/a? 

Poslední otázkou jsem chtěla zjistit názor na prezentační akci, která by byla ve firmě 

novinkou. V grafu 3.5 jsou získané údaje vyhodnoceny. 

 

Graf. 3.5 Zúčastnil/a byste se firemní akce  

  

Z výsledků lze usoudit, že firma A.P.S. s.r.o. by mohla do budoucna firemní setkání 

jako službu pro své zákazníky připravit 

 

4.4 Zhodnocení průzkumu  

 

Na základě marketingového průzkumu spokojenosti zákazníků firmy A.P.S. s.r.o. 

bych chtěla firmě A.P.S. s.r.o. navrhnout a doporučit několik změn a opatření. Z průzkumu je 

patrné, že většina respondentů se stala zákazníky firmy na základě pozitivních referencí 

obchodních partnerů a při propagaci firmy na brněnském strojírenském veletrhu. Pro 

management firmy by mělo být prioritou mít spokojené zákazníky, protože díky pozitivním 

referencím mohou získávat další potencionální a spokojené zákazníky. Vzhledem k tomu, že 

44% dotazovaných se stalo zákazníky firmy po návštěvě strojírenského veletrhu, bylo by 

přínosem, aby firma i nadále investovala do prezentace firmy na brněnském strojírenském 

veletrhu. 

Firmě A.P.S. bych doporučila kvalitní propagaci na internetu, protože jen 12 % 

respondentů si firmu A.P.S. našla na internetových stránkách nebo v databázi firem na 

internetu. Tady má firma velký prostor k zlepšení. Další důležitou otázkou pro budoucnost 

firmy a postavení na trhu je otázka preferencí zákazníka. Jelikož se jedná o firmu, která se 

75%

25%

ano

ne
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zabývá strojírenskou výrobou, prioritou pro většinu dotazovaných byla kvalita odvedené 

práce a následně termín.  

Firmě A.P.S. s.r.o. bych dále doporučila, ať nadále upřednostňuje ve svých 

marketingových a výrobních plánech kvalitu nad cenou. Kvalita práce závisí na strojním 

vybavení, ale samozřejmě i na lidských zdrojích. Tady vidím pozitivum firmy v kvalitních, 

odpovědných a odborně znalých zaměstnanců. Velké riziko do budoucna naopak představuje 

trh práce, kde bude těžké najít nové zaměstnance s odbornými znalostmi a udržet si ty 

stávající. Proto bych firmě doporučila investovat do vzdělávání svých zaměstnanců 

a motivovat své pracovníky ať už finančně nebo formou různých benefitů . 

Výsledky průzkumu ohledně druhu komunikace nepřinesly nějaké výrazné rozdíly, 

respondenti nepreferují jednu formu rozhovoru. V této otázce jsem náznakem řešila 

dostupnost firmy, ale vzhledem k tomu, že poměrně vysoká část dotazovaných preferuje 

telefonickou a Emailovou komunikaci, není v dohledné době třeba otvírat novou pobočku 

v Čechách. 

Největším problémem firmy A.P.S. s.r.o. po zhodnocení průzkumu jsou internetové 

stránky. Jelikož dnes internet patří k nejdůležitějším zdrojům informací, navrhovala bych 

firmě A.P.S. s.r.o. řešení. Najít specializovanou firmu, která vytvoří firmě A.P.S. s.r.o. 

atraktivní, kvalitní a přehledné webové stránky. Investice se vrátí formou nových zákazníků. 

Průzkum dopadl nad očekávání dobře u otázky komunikace managementu firmy 

a zákazníků. V tomhle bodě bych jen firmě navrhla, ať dál pokračuje s budováním obchodně 

přátelských vztahů se svými zákazníky, jelikož ti se nadále budou vracet a budou šířit 

pozitivní informace.  

Další důležitou otázkou byl odchod zákazníků ke konkurenci. Firmě bych doporučila, 

ať dál zůstává v jejich programu prioritou kvalita a termín, jelikož více jak polovina 

respondentů by odešlo ke konkurenci, pokud by nebyli spokojeni s plněním svých požadavků. 

Pro firmu může být pozitivní informace, že pro 79% dotazovaných není cena důvodem 

k odchodu ke konkurenci. Firmě bych dále připomněla, aby nezapomínala na služby pro 

zákazníka, které dříve bývaly nadstandardní péči. Služby se nyní stávají standardem 

a podcenění této skutečnosti by mohlo znamenat odchod ke konkurenci. 

Další velmi pozitivní informací je, že respondenti jsou spokojeni s firmou A.P.S s.r.o., 

doporučili by ji svým obchodním partnerům, šíří pozitivní informace o firmě, které jim 

zajišťují potřebnou reklamu bez nutnosti investovat nemalé prostředky do reklam v mediích. 

Jednou z otázek byla i spokojenost zákazníků s vyřízením reklamací. Pro firmu je pozitivní, 

že pokud došlo k reklamacím, byly vyřízené ke spokojenosti téměř všech respondentů. Pouze 
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6% dotazovaných nebylo spokojeno. Firmě A.P.S. s.r.o. bych doporučila, dbát i nadále na 

kvalitu výrobků, jelikož kvalita je prioritní záležitostí většiny jejich zákazníků. Zákazník, 

který ztratí důvěru, odchází ke konkurenci a získat ho zpět je velmi těžké.  

Předposlední otázkou jsem chtěla zjistit názor zákazníků na prezentaci firmy A.P.S. 

s.r.o. na brněnském strojírenském veletrhu. Brněnský strojírenský veletrh má dlouholetou 

tradici a pro firmy podnikající ve strojírenství je důležitou součásti prezentace. V úvodní 

otázce 44% respondentů odpovědělo, že s firmou A.P.S. s.r.o. se potkali poprvé na veletrhu. 

Z dotazníku vyplývá, že přes polovinu dotazovaných bylo přínosem se setkat s firmou A.P.S. 

s.r.o. na veletrhu. Domnívám se, že pravidelná účast firmy na strojírenském veletrhu je 

důležitou součástí propagace firmy do budoucna, přestože náklady spojené s prezentací firmy 

na veletrhu jsou poměrné vysoké. Je zde možnost potkat potencionální zákazníky z celé 

České republiky i ze světa.  

Poslední otázkou jsem chtěla znát názor na pořádání firemních setkání. Z výsledků je 

patrné, že 75% dotázaných by se rádo zúčastnilo firemního setkání. Managementu firmy bych 

doporučila uskutečnit pravidelné například předvánoční firemní setkání pro zákazníky, jelikož 

setkání může být důležitou součástí prezentace firmy. Můj osobní názor je, že pořádání 

firemních setkání napomáhá vzájemné komunikaci a budování obchodně přátelských vztahů. 
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Závěr  

V dnešní době je ve strojírenském odvětví velká konkurence a je těžké na trhu uspět. 

Firmy, které chtějí uspět, musí mít spokojené zákazníky, protože spokojený zákazník se vrací. 

Problém je, že ceny výrobků jsou nízké a každým rokem se díky konkurenčnímu boji dále 

snižují, naproti tomu ceny vstupních materiálů rostou. Proto hodně firem raději upřednostňuje 

cenu nad kvalitou. Bohužel je to jen krátkodobé řešení, protože nekvalitní výrobky jsou 

důvodem k reklamaci a navíc firmy bojují s negativní reklamou, která se šíří rychleji než 

pozitivní reference.  

Pro úspěch v této silné konkurenci musí mít společnost mimo jiné i správné informace 

o spokojenosti zákazníků s jejími službami. Důležitým nástrojem pro zjištění potřeb 

a požadavků zákazníků je marketingový výzkum. Ten poskytuje velmi užitečnou zpětnou 

vazbu ze strany zákazníka. 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila pomoci marketingového průzkumu zjistit 

spokojenost zákazníků společnosti A.P.S. s.r.o., jejichž znalost je nezbytná pro rozhodování 

o dalším směřování a rozvoji této strojírenské firmy.  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části 

jsem se zabývala vymezením pojmů spokojenosti zákazníka a marketingovým výzkumem. 

V praktické části jsem se zabývala marketingovým průzkumem spokojenosti zákazníka.  

 Po domluvě s majitelem firmy jsem marketingový průzkum prováděla u českých 

zákazníků, kteří tvoří přibližně 50 % všech zákazníků firmy A.P.S. s.r.o. Bylo osloveno 28 

klíčových zákazníků firmy. Zvolila jsem formu dotazování pomoci E-mailu. Dotazník měl 10 

otázek.  

Úvodní otázka řešila první kontakt se zákazníkem, zde většina respondentů 

odpověděla, že první kontakt získala na strojírenském veletrhu nebo na základě pozitivních 

referencí obchodních partnerů. Druhou otázkou jsem hledala odpověď na priority zákazníků 

při zadávání zakázky strojírenské firmě. Zde 56% respondentů odpovědělo, že nejdůležitější 

je kvalita odvedené práce a následně termín. Třetí otázka řešila způsob nejvhodnější 

komunikace mezi zákazníkem a firmou A.P.S. s.r.o., odpovědi v této otázce byly téměř 

vyrovnané. Čtvrtou otázkou jsem hledala odpověď na kvalitu internetových stránek. U této 

otázky bylo jen 19% respondentů s internetovými stránkami spokojeno bez výhrad. Další 

otázka řešila spokojenost zákazníků při vzájemné komunikaci. Velmi pozitivní je, že 94% 

dotázaných bylo spokojeno se vzájemnou komunikací mezi zákazníky a zástupci firmy A.P.S. 
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s.r.o. Další otázkou byl důvod odchodu ke konkurenci. Zde převažovala odpověď z důvodu 

neplnění požadavků. Dále jsem hledala odpověď na otázku, zda by zákazník firmy A.P.S. 

s.r.o. doporučil firmu svým obchodním partnerům. Jednou z dalších otázek bylo řešení 

reklamací, zde jen 6% respondentů nebylo spokojeno s vyřízením reklamace. Předposlední 

otázka řešila, zdali je přínosem setkání zákazníků a zástupci firmy A.P.S. s.r.o. na brněnském 

strojírenském veletrhu. Pro 56 % respondentů bylo setkání na veletrhu přínosem. Poslední 

otázkou jsem hledala odpověď na názor respondentů k pořádání firemních setkání. Zde 75% 

respondentů odpovědělo, že by se takové akce rádo zúčastnilo. 

Dotazníků se vrátilo vyplněných 16, což je 57% úspěšnost. Výsledky průzkumu byly 

zpracovány do tabulek a grafů a okomentovány. V závěrečné zprávě byly prezentovány slabé 

a silné stránky firmy a navrhnuty doporučení. 

Z průzkumu vyplývá, že firma by jednoznačně měla preferovat kvalitu. Vysokou 

kvalitu kromě strojů zajistí samozřejmě lidé. Firma by měla investovat do vzdělávání svých 

zaměstnanců a správně je motivovat. V dnešní době je velmi důležité udržet si vzdělané, 

odborně způsobilé zaměstnance a samozřejmě vyhledávat nové a schopné lidi, protože ti 

budou vždy konkurenční výhodou. Pozitivem jsou vynikající vzájemné obchodní vztahy mezi 

zákazníky a zástupci firmy A.P.S. s.r.o. 

Problémem mohou být internetové stránky, které by měly být součásti prezentace 

každé firmy. Zde má firma mnoho možností, jak své internetové stránky zdokonalit. 

Z průzkumu vyplynulo, že 75% respondentů by firmu A.P.S. s.r.o. doporučilo svým 

obchodním partnerům, firma A.P.S. s.r.o. pomocí pozitivních referencí může získávat další 

potencionální zákazníky. Spokojenost svých stávajících zákazníků si firma A.P.S. s.r.o. může 

zajistit také pomocí firemních setkání, které zatím nepořádala, ale s ohledem na vysoké 

procento pozitivních odpovědí v průzkumu na toto téma bude pravděpodobně setkání pro své 

zákazníky pořádat. 

Velmi důležité je pro firmu prezentace na brněnském strojírenském veletrhu, protože 

zde může firma oslovit nové potencionální zákazníky z České republiky i ze zahraničí. 

Mé doporučení a návrhy by měly přispět k tomu, aby firma A.P.S. s.r.o. byla i nadále 

úspěšná ve svém oboru a neztratila svou vynikající pověst u svých obchodních partnerů.  
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Příloha -Dotazník 

 

Vážení zákazníci firmy A.P.S.s.r.o. Mořkov 
 

Jsem studentkou 3. ročníku Fakulty Metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké 

školy Báňské v Ostravě. Na základě žádosti firmy A.P.S. s.r.o. provádím v rámci své 

bakalářské práce marketingový průzkum, jehož cílem je zjistit Vaši spokojenost s firmou 

A.P.S.s.r.o. 

 

Vaše odpovědi budou použity jen pro tento průzkum. 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 

 
Kateřina Beránková 

 
 

1. Kde jste se setkal s firmou A.P.S. s.r.o. poprvé? 
a)  Na veletrhu 

b)  Našel jsem si ji v databázi firem na internetu 

c)  Na základě pozitivních referencí obchodních partnerů 

d)  Jinak (napište jak)……………… 

 

2. Co je pro Vás nejdůležitější při zadávání zakázky strojírenské firmě? 
a) Cena 

b)  Kvalita odvedené práce 

c)  Termín 

d)  Reference 

e)  Něco jiného (napište prosím co) 

 
3. Jaký způsob komunikace preferujete? 

a)  Osobní rozhovor 

b)  Telefonicky 

c) E-mail 

 
4. V dnešní době patří internet mezi důležité zdroje informací. 

Jak jste spokojeni s internetovými stránkami firmy A.P.S. ? 
a) internetové stránky jsou přehledné 

b) internetové stránky jsou přehledné, ale přivítal/a bych více informací 

c) internetové stránky jsou nepřehledné 

d) nepoužívám je 
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5. Jak jste spokojeni se vzájemnou komunikací se zástupci firmy A.P.S. s.r.o. při 
obchodních jednáních? 
a) jsem velmi spokojen 

b) jsem spokojen 

c) jsem nespokojen 

d) jsem velmi nespokojen 

 

6. Proč byste dali přednost konkurenci? 
a) konkurence má nižší cenu 

b) opakované neplnění požadavků  

c) konkurence nabízí více služeb  

d) jiné (napište jaké)…………… 

 

7. Pokud by Vás oslovil Váš obchodní partner doporučil byste mu firmu A.P.S.? 
a) doporučil 

b) nedoporučil 

c) doporučil s výhradami 

 

8. Jak jste spokojeni s vyřizováním případných reklamací firmou A.P.S. s.r.o.? 
a) jsem velmi spokojen 

b) jsem spokojen 

c) jsem nespokojen 

d) jsem velmi nespokojen 

e) žádnou reklamaci jsme zatím neřešili 

 
9. Firma A.P.S. s.r.o. se každoročně prezentuje na brněnském strojírenském 

veletrhu, proto by mě zajímalo, jak jste spokojeni s prezentací firmy na 
strojírenském veletrhu? 
a) setkání na veletrhu pro mě bylo přínosem 

b) setkání na veletrhu pro mě nebylo přínosem 

c) na veletrhu jsem se s firmou A.P.S. s.r.o. nesetkal 

d) na veletrhu jsem nebyl 

 

10. Firma A.P.S. s.r.o. uvažuje o zkvalitnění partnerských vztahů se zákazníky 
pomocí firemních setkání se svými zákazníky, proto bych se Vás ráda zeptala, 
zda byste se akce zúčastnil/a? 
a) takové akce bych se rád/a zúčastnil/a 

b) taková akce bych se neúčastnil 

 

 

 


