
Příloha č. 1 

 

Dotazník zpracovává spokojenost stávajících zákazníků se službami firmy S. 

D. G. Technik. Odpovědi budou zpracovány a vyhodnoceny pro potřeby firmy a 

zároveň pro případné zlepšení služeb. 

Dotazník se bude vyhodnocovat pomocí osobního kontaktu v dané firmě 1.11. – 

20.11. 2012 od 8.00 do 16.00 hodin.  

1. Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

2. Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) 18 – 25 

b) 26 – 35 

c) 36 – 45 

d) 46 – 55 

e) 56 a výše 

 

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) střední bez maturity 

c) střední s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 

 

4. Jakou činností se zabývá vaše společnost? 

a) stavební činností 

b) zemědělskou činností 

c) průmyslovou činností 

d) jiná 

 

5. Z jakého zdroje jste se dozvěděli o téfo firmě? 

a) z internetu 

b) z reklamního poutače 

c) z reklamního letáku 

d) z doporučení jiných zákazníků 

 

6. Jak dlouho jste zákazníkem firmy S. D. G. Technik? 

a) méně než 1 rok 
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b) 1 – 2 roky 

c) 3 a více let 

 

7. Jak často využíváte služeb firmy S. D. G. Technik? 

a) každý měsíc 

b) jednou za tři měsíce 

c) jednou za půl roku 

d) každoročně 

 

8. Mé zkušenosti jsou převážně 

a) pozitivní 

b) negativní 

 

9. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku za b), uveďte podrobnosti: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________ 

 

10. Jste spokojeni s cenou poskytovaných služeb? 

a) ano 

b) ne 

 

 

11. Jak hodnotíte dodací termíny? 

a) velmi spokojen 

b) nespokojen 

 

12. Jste spokojen/a s komunikací během prací na vašem stroji? 

a) ano 

b) ne 

 

13. Pokud ne, uveďte důvody: 

 

 

 

14. Myslíte, že mechanici mají adekvátkní znalosti a schopnosti? 

a) ano 

b) ne 

 

15. Pokud ne, uveďte důvody: 

______________________________________________________________

_______ 

 



16. Hodláte i nadále využívat služeb firmy? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

 

 

17. Doporučili by jste služby firmy S. D. G. Technik? 

a) ano 

b) ne 

 

 

Děkuji vám za vyplnění dotazníku. 

 

 

 


