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Příloha č. 1: Průvodní dopis dotazníku 

Dobrý den, 

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty, VŠB – Technické univerzity v Ostravě, 

oboru Management a chtěla bych Vás touto formou požádat o vyplnění krátkého dotazníku, 

jehož výsledky budou podkladem pro zpracování mé závěrečné práce. Vaše individuální 

odpovědi nebudou nikde zveřejněny, slouží pouze pro zpracování mé bakalářské práce. 

Prosím o vyplnění celého dotazníku. 

Vstup do dotazníku naleznete na této adrese: 

http://morki.cz/dotaznik/gabriela-sudrichova/ 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu dotazník vyplnit. 

 

S pozdravem 

Gabriela Šudřichová 
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Příloha č. 2: Dotazník určený firmám 

Dotazník pre firmy 

1. V akom obore pôsobí Vaša spoločnosť?   

 Stavebný priemysel 

 Strojárenský priemysel 

 Potravinársky priemysel 

 Drevospracujúci a papierový priemysel 

 Doprava a logistika 

 Energetika 

 Ťažba, kovy, nerastné suroviny 

 

2. Využívate vo svojej praxi e-aukce? 

 Áno, vlastnými silami 

 Áno, formou outsourcingu 

 Nie (Prosím prejdite na otázku č.8) 

 

3. Ak ÁNO – s ktorou spoločnosťou spolupracujete? 

Centrálna obstarávacia agentúra/EVO 
E-aukcie s.r.o. 
ebiz Corp. (produkt sa volá „e-aukcie“ – pozor, na zámenu s firmou e-aukcie 
s.r.o.) 
Elauk 
NAR Marketing 
PPO 
WEBIZ 
Well management 
Datalan 
Vlastný systém 
Iné……………… 

 

4. Ak ÁNO – ste s ňou spokojní?  

 Áno 

 Skôr Áno 
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 Skôr Nie 

 Nie 

Ak ste odpovedali skôr nie, alebo nie, aký je dôvod Vašej nespokojnosti? 

 Nespokojnosť so systémom 

 Nedostatočné služby 

 Nespoľahlivosť 

 Neprofesionálny prístup 

 Príliš drahý produkt 

 Inak nevyhovujúca spolupráca 
 

5. Ak ÁNO – aké komodity riešite e-aukciami? 

 Služby 

 Energie 

 Režijný materiál 

 Investície 

 Iné………………………….. 

 

6. Ak ÁNO – aký je ročný finančný objem takto riešených komodít? 

 Do 200 tis. EUR 

 Do 400 tis. EUR 

 Do 800 tis EUR 

 Do 2 mil. EUR 

 Viac ako 2 mil. EUR 

 

 

7. Ak ÁNO – aké výhody vnímate? (Čo Vás motivuje?) 

 Transparentná forma výberu 

 Prináša to veľké úspory 

 Jednoduchosť práce 

 Úspora času 

 Všetky údaje sú zaznamenané na jednom mieste 

 Možnosť kopírovania šablón 

 Prečistia sa vzťahy s dodávateľmi 
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 Získanie objektívnej ponuky na trhu 

 Nesúťaží sa len o cenu 

 Možnosť využitia multikriteriálneho hodnotenia 

 Všetky úkony sú dlhodobo archivované 

 Jednoduchá spätná kontrola 

 Iné……………………………… 

 

8. Ak NIE – čo Vás k tomu vedie? 

 Tuto variantu výberového konania vôbec nepoznám 

 Súčasná metóda je dostačujúca 

 Príliš drahý produkt 

 Chýba osoba, ktorá by sa e-aukciam venovala 

 Vedenie spoločnosti nie je e-aukciam naklonené 

 Nemáme na to čas 

 Sme špecifickí 

 Preferujeme dlhodobé vzťahy s dodávateľmi 

 Nevieme 

 Iné………………………………. 

 

9.  Aká je Vaša pracovná pozícia? 

 Nákup 

 Vedenie 

 Obchodné oddelenie 

 Ekonomické/finančné oddelenie 

 Informatika 

 Iné (prosím doplňte)…………………………… 

 

10.  Pre spätnú kontrolu prosím uveďte názov firmy 

 

 

 


