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Anotace 

Tématem mé bakalářské práce je analýza marketingového průzkumu pro firmu 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. Tato firma se sídlem v Mariánských Horách se zabývá výrobou 

a prodejem chemických organických výrobků, ale v menším množství i anorganických 

výrobků. Analýzu marketingového průzkumu jsem prováděla na základě získaných 

hodnot, které mi byly poskytnuty ze služebních cest. Celá bakalářská práce je rozčleněná 

do šesti kapitol a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

zaměřím na úvod, charakteristiku firmy a teoretické vymezení marketingového výzkumu. 

V praktické části bude zpracována samostatná analýza, návrh a doporučení a závěr celé 

bakalářské práce. 

 

Klíčová slova: marketing, zákazník, analýza, služební cesty, dotazník, firma BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. 

 

Summary 

The topic of my bachelor´s thesis is an analysis of marketing research for the 

BorsodChem MCHZ, limited company. The firm is established in Ostrava- Mariánské 

Hory, and it deals with the production and the sales of organic chemical products and also 

of anorganic chemical products in smaller amounts. I conducted the analysis of marketing 

research based on obtained values, which were provided to me from business trips. The 

whole bachelor´s thesis is devided into six chapters and into theoretical and practical parts. 

In the theoretical part I focus on the introdustion, the characteristics of the firm and the 

definition of marketing research. The separate analysis, the proposal, the recommendations 

and the conclusion of the whole bachelor´s thesis will be prepared in the practical part. 

 

Keywods: marketing, customer, analyse, business trips, questionnaire, company 

BorsodChem MCHZ,JSC 
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1 Úvod 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila analýzu marketingového průzkumu, kterou 

budu provádět u firmy BorsodChem MCHZ, s.r.o. (Chemické závody Ostrava) se sídlem v 

Mariánských Horách, která vznikla v roce 2000 vyčleněním části odštěpného závodu 

Moravské chemické závody z akciové společnosti Alichem. Firma neprovádí 

marketingový výzkum založený na dotazníkové metodě, ale zaměřuje se na osobní 

dotazování zákazníků. Zástupci firmy pokládají zákazníkům na služebních cestách otázky 

a zjišťují, jestli jsou nebo nejsou zákazníci spokojeni s poskytovanými službami. Z tohoto 

důvodu jsem si myslela, že vyhodnocení touto formou může být méně obvyklé, než 

provádění marketingového výzkumu pomocí dotazníkové metody. I když firma nepoužívá 

dotazníkovou metodu, analýza marketingového průzkumu je jedna z možností, jak 

porozumět zákazníkům a zjistit, s čím jsou a nejsou spokojeni. 

Firma BorsodChem MCHZ, s.r.o. působí na trhu již několik let, proto jsem se 

rozhodla ve firmě provést analýzu marketingového výzkumu. Pomocí, které bych chtěla 

zjistit, jestli si firma vede dobře na zahraničním i tuzemském trhu. Doufám, že analýza 

marketingového výzkumu bude užitečná a firma získá celkový přehled o tom jestli jsou 

nebo nejsou zákazníci spokojeni a může vést i ke zlepšení a zkvalitnění služeb. 

 Jako nástroj pro sběr informací použiji analýzu marketingového průzkumu, kterou 

budu provádět na základě získaných hodnot, které mi byly poskytnuty ze služebních cest 

při osobním dotazování. V záznamech ze služebních cest byly obsaženy každoroční 

záznamy, ve kterých byl zaznamenán celkový roční počet zákazníku, počet navštívených 

největších a nejvýznamnějších zákazníků, počet uskutečněných služebních cest a 

samozřejmě i počet spokojených zákazníků a spokojených s výhradami. 

Bakalářská práce bude rozdělena do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. V první 

kapitole zpracuji úvod k bakalářské práci. V úvodu popíši, pro koho budu průzkum 

provádět a jakou metodu použiji. V druhé kapitole se zaměřím na charakteristiku vybrané 

firmy BorsodChem MCHZ s.r.o., kde zmíním historii dané firmy, kdy firma vznikla, kde 

v současné době sídlí, jakou výrobou se zabývá a s čím firma obchoduje na zahraničním a 
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tuzemském trhu. V třetí kapitole popíšu marketing a jeho vývoj. Poté se zaměřím na 

marketingový výzkum, kde rozeberu jednotlivé typy marketingového výzkumu. Nakonec 

zpracuji metody marketingového výzkumu, kde se zaměřím na dotazování a pozorování a 

naposledy zpracuji proces marketingového výzkumu. Ve čtvrté kapitole se zaměřím na 

samostatnou realizaci marketingového průzkumu a jeho analýzu. V této části budu 

zpracovávat postupně údaje od roku 2008 do roku 2012. Pátá a předposlední část bude 

věnována návrhům a doporučením, které by firma mohla v budoucnu využít. V této části 

chci taky firmě navrhnout mnou vytvořený dotazník, který by v budoucnu mohla zasílat 

svým zákazníkům pomocí e-mailu. Poslední šestá část bude věnována závěru mé 

bakalářské práci, kde zhodnotím celou prováděnou analýzu. 
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2 Charakteristika společnosti BorsodChem MCHZ 

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., navazuje na tradiční chemické výroby, 

které se datují od roku 1927. Úkolem bylo využít nedalekého zdroje koksárenského plynu 

pro zabezpečení předválečného československého hospodářství čpavkem, kyselinou 

dusičnou a umělými hnojivy. 

Výroba v novém závodě byla zahájena roku 1927. V tomtéž roce se zahájila výroba 

čpavku a síranu amonného. Výrobní program, který se zaměřoval na výrobu hnojiv, byl po 

druhé světové válce rozšiřován a modernizován. Zavedla se výroba formaldehydu a 

močovinoformaldehydových pryskyřic a rozšiřovalo se zpracování vodíku pro 

hydrogenace. Postupně se rozvíjela výroba cyklohexanomu, která byla základní surovinou 

pro výrobu silonu. 

Hlavní výrobky společnosti - anilin a cyklohexylamin - mají počátek roku 1962, 

kdy na ně bylo postaveno poloprovozní zařízení. Roku 1971 byl zahájen provoz v nové 

výrobě fenolformaldehydových lisovacích hmot a pryskyřic. 

Ve firmě došlo k zásadním technologickým a surovinovým změnám, které měly za 

následek ekonomické a tržní změny v podnikání po roce 1990. Postupem času se zrušila 

výroba sorbitu, izopropylaminu, dusíku, kyslíku, argonu, hnojiv apod. 

Společnost prošla spoustou organizačních změn, avšak za klíčovou změnu 

považujeme vznik akciové společnosti Moravské chemické závody v roce 1990, ke které 

došlo transformací státního podniku. Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., vznikla 

27.4.2000 vyčleněním části odštěpného závodu Moravské chemické závody z akciové 

společnosti Aliachem. Společnost BorsodChem se tak stala majoritním vlastníkem a v roce 

2006 navýšila svůj obchodní podíl a stala se 100% vlastníkem. 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., vlastní technologie a know-how výroby klíčových 

produktů, které je schopna rozvíjet. Licence na technologii výroby anilinu se prodala do 

Japonska, kde ji úspěšně provozují dvě velkokapacitní jednotky. Dnes se podle licence 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., vyrábí více než desetina světové produkce anilinu. 
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Dnešní společnost se zaměřuje na posílení surovinových vazeb ve skupině 

BorsodChem v souladu se strategickým záměrem investiční skupiny, aby posílila svou 

pozici na trhu polyuretanů. Společnost vyrábí a prodává chemické výrobky anorganického 

a organického charakteru, a proto patří mezi významné světové výrobce aminů, anilinu, 

cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a několika speciálních aminů. Téměř veškerá 

produkce BorsodChem MCHZ, s.r.o., je stabilně určena pro export. Podíl tržeb z exportu 

dosahuje 98% z celkových tržeb. Pouze 2% z prodeje výrobků je uskutečňována na 

tuzemském trhu. Na tržbách má také významnou roli základní produkt firmy- anilin, který 

zaujímá přes 70% tržeb. Spotřeba výrobků společnosti v ČR je velmi malá v porovnání 

s ostatními trhy, což vede k tomu, že těžiště výroby polyuretanových hmot, gumárenských 

chemikálií a cyklamátů je umístěno mimo Českou republiku. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Marketing 

Jedná se o podnikatelskou koncepci, usilující o nalezení rovnováhy mezi 

zákazníkem na jedné straně a manažerem firmy na straně druhé. Hlavním znakem 

marketingu je orientace na zákazníka a uspokojování jeho potřeb. Nakolik se firma přiblíží 

zákazníkovi, dnes závisí na jejím postavení na trhu a na budoucím vzestupu či pádu. 

Dalším velice důležitým cílem je tvorba postačujícího zisku, z kterého je financován další 

rozvoj podniku.
1
 

3.1.1 Vývoj marketingu 

Marketingovou podnikatelskou koncepci začínáme v rozvinutých tržních 

ekonomikách objevovat v padesátých a šedesátých letech našeho století. Kvůli nasycenosti 

základních potřeb zákazníku a silnější konkurenci bylo velmi obtížné se prosadit na trhu. 

Firmy byly donuceny vyhledat si nové cesty, aby uspokojili potřeby svých zákazníků a 

jejich poznání a respektování. 

Před průmyslovou revolucí se vyrábělo zboží v menších objemech pro prodej, 

především v uzavřených komunitách. Když se zavedla nová technika, objem výroby se 

začal zvyšovat, aby se mohly uhradit náklady na její pořízení. Místní poptávka byla ovšem 

omezená, a proto bylo nutné najít nové trhy, na kterých by se mohly výrobky prodat. 

Neustálý rozvoj výroby vyvolává rozšiřování trhů. Po rozvoji objemu výroby a trhu došlo 

ke snížení nákladů na jednotku výroby a tím se snížila i cena výrobků. Při vyšších příjmech 

a nižších cenách si může více obyvatelstvo kupovat zboží, které bylo vyhrazeno dříve 

pouze pro bohaté.
2
 

3.2 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum zahrnuje všechny činnosti, které slouží k získávání a sběru 

informací. Výzkum definujeme jako funkci, která spojuje spotřebitele, zákazníka a 

                                                 

 

1
 HORÁKOVÁ, I., Marketing v současné světové praxi, Praha 1992 str. 21 

2
 SVĚTLÍK, J., Marketing cesta k trhu, Plzeň 2005 str. 11 
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veřejnost s marketingovým pracovníkem pomocí informací užívaných ke zjišťování a 

definování marketingových záležitostí a problému k zdokonalení, hodnocení a tvorbě 

marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a ke zlepšení pochopení 

marketingu jako procesu.
3
 

3.2.1 Typy marketingového výzkumu 

Podle účelu výzkumu a způsobu získávání informací volíme mezi následujícími 

typy marketingového výzkumu. 

 Monitorovací výzkum – soustavné sledování, zaznamenávání a analýza interních 

údajů, poskytování informací o výsledcích činnosti podniku a informací o vnějším 

marketingovém prostředí. Jeho účelem je včas odhalit možné potíže, které se na 

trhu můžou vyskytnout. 

 Explorativní výzkum – uskutečňuje se v počátečních fázích rozhodovacího 

procesu. Cílem je přispět k plnému pochopení a definování problému daného 

výzkumu. 

 Deskriptivní výzkum – charakterizuje všechny procesy a jevy, které jsou 

významné pro rozhodování. Vyznačuje se jasně definovaným problémem a 

uskutečňuje se na základě projektu výzkumu. 

 Kauzální výzkum – shromažďuje důkazy o kauzálních vztazích v marketingovém 

systému. Zaměřuje se na zjišťování příčin sledovaných skutečností.
4
 

3.2.2 Metody marketingového výzkumu 

Mezi základní metody výzkumu patří dotazování, porovnávání a experiment. 

1. Dotazování 

Zaujímá v marketingovém výzkumu jednu z rozhodujících pozic a je považováno 

za nejtypičtější metodu marketingového výzkumu, která je často používaná. Je založeno na 

verbální komunikaci s jednotlivými respondenty. Dotazování můžeme definovat jako 

metodu sběru informací založených na přímém nebo zprostředkovaném kontaktu mezi 

                                                 

 

3
 MALÝ, V., Marketingový výzkum  - Teorie a praxe, Praha 2004 str. 6 

4
 MALÝ, V., Marketingový výzkum  - Teorie a praxe, Praha 2004 str. 8 
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pracovníkem a respondentem. Dotazování se dělí na osobní, písemné, telefonické nebo on-

line. 

 Osobní dotazování - je spojeno s osobností tazatele. Můžeme ho provést formou 

standardizovaného rozhovoru (tazatel má přesné znění otázek, které respondenti 

dostávají, odpovědi zaznamenává během rozhovoru nebo po jeho skončení), 

nestandardizovaného rozhovoru (tazatel ví, jaké informace potřebuje od 

respondenta získat, záleží pouze na něm, jaké otázky bude pokládat, důležité je, aby 

byl tazatel proškolen) nebo polostandardizovaného rozhovoru (máme na mysli 

standardizovaný rozhovor s doplňujícími otázkami na respondenta). Výhodou 

osobního dotazování je vysoká návratnost vyplněných dotazníků a můžeme 

realizovat dotazování ve větších skupinách respondentů. Naopak nevýhodou jsou 

vysoké finanční náklady. 

 Písemné dotazování - je velmi jednodušší. Respondenti mají více času věnovat se 

otázkám, nejsou časově omezeni. Výhodou u písemného dotazování jsou nižší 

finanční náklady a jednodušší organizace výzkumu. Nevýhodou bývá nízká 

návratnost dotazníku, proto některé společnosti posílají spolu již nadepsanou 

obálku se známkou, aby nemusel respondent nic platit a zvýšila se návratnost 

vyplněných dotazníku.
5
 

 Telefonické dotazování - sloužilo jako doplněk hlavního výzkumu. Tazatel 

předčítá dotazník z monitoru a odpovědi si zaznamenává do počítače. Bývá velice 

efektivní a v případě nejasností můžeme respondenta znovu kontaktovat. 

Nevýhodou je že nemůžeme kontaktovat osoby, které nevlastní mobilní telefon 

nebo pevnou linku. Dotazování by nemělo být příliš dlouhé, aby nám respondent 

v půlce rozhovoru nezavěsil telefon.
6
 

                                                 

 

5
 SVOBODOVÁ, H., MYNÁŘOVÁ, L., KAČER, R., Marketingový výzkum, Ostrava. 1994 str. 27 

6
 SVOBODOVÁ, H., MYNÁŘOVÁ, L., KAČER, R., Marketingový výzkum, Ostrava 1994 str. 28 
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 On-line dotazování - výzkum pomocí internetu s velkou dynamikou růstu. Mezi 

jeho největší předností patří rychlost a variabilita, nevýhodou ale je omezení na 

specifický segment a přístup k počítači a internetu.
7
 

2. Pozorování 

Pozorováním rozumíme poznávání a zaznamenávání smyslově vnímatelných 

skutečností, do kterých pozorovatel nezasahuje. Je nepřímý nástroj sběru informací, jelikož 

nevyžaduje přímý kontakt se zkoumanými subjekty. Pozorování uskutečňujeme podle 

připraveného plánu, který má za účel zabezpečit spolehlivost výsledků a zabránit možným 

zkreslením. Výhodou pozorování je získávání široké škály informačních souvislostí. 

Naopak mezi nevýhody patří vysoké nároky na pozorovatele, jelikož musí správně zachytit 

jevy a interpretovat je. Metoda je taky velice časově náročná a monotonní a díky těmto 

nevýhodám může dojít ke zkreslení výsledků. Dle stupně standardizace dělíme pozorování 

na standardizované, nestandardizované a polostandardizované, skryté a zjevné.
8
 

Standardizované pozorování – má přesný plán výzkumu, je určeno, co se bude pozorovat 

a jakým způsobem. Výsledky zařazujeme do různých kategorií a výsledky se můžou 

porovnávat s různými pozorovateli. 

Nestandardizované pozorování – určený je pouze cíl pozorování, aby měl pozorovatel 

volnost rozhodovat o průběhu pozorování. Nevýhodou je že se výsledky nemohou 

srovnávat s jinými pozorovateli, nedá  se nevyužít na hromadných akcích. 

Polostandardizované pozorování – nachází se mezi oběma výše uvedenými metodami, 

pozorovatel si určuje pouze způsob zápisu. 

Skryté pozorování – využívá se tehdy, pokud by přítomnost pozorovatele narušila průběh 

zkoumané skutečnosti. Může se zde použít technické maskování (skrytá kamera) nebo 

společenské maskování (pozorovatel na sebe vezme jinou roli).
9
 

                                                 

 

7
 ZAMÁLKOVÁ, M., Marketing Praha 2010 str. 79 

8
 SVOBODOVÁ, H., MYNÁŘOVÁ, L., KAČER, R., Marketingový výzkum, Ostrava 1994 str. 29 

9
 MALÝ, V., Marketingový  výzkum  - Teorie a praxe, Praha 2004 str. 47 
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Zjevné pozorování – pozorovatel upozorňuje na svoji přítomnost, aby bylo jasné, že 

průzkum provádí. Při utajené přítomnosti, můžeme zkoumat sklony lidí, protože se chovají 

jinak, když ví, že jsou pozorování.
10

 

3.2.3 Proces marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum má pět základních fází. Definování problému, analýza 

situace, sběr informací, analýza a interpretace informací, závěrečná zpráva. 

Definování problému – nejdůležitější krok z celého marketingového výzkumu je správné 

definování problému. Po zjištění předmětu výzkumu, sestavujeme plán nebo projekt 

výzkumu. V plánu musí být určeny cíle výzkumu techniky, metody, způsob zpracování 

informací, velikost vzorků a vše potřebné pro řešení. Nezbytnou součástí musí být cena a 

termíny, v kterých budou jednotlivé kroky splněny
11

 

Analýza situace – jestliže máme definovaný problém, který budeme řešit výzkumem, 

musíme provést analýzu situace v informační oblasti. Další fázi výzkumu je výběr zdrojů 

informací, které využijeme. Dá se říct, že pracujeme s primárními a sekundárními zdroji 

informací. 

Sběr informací – rozhodnutí o tom jakým způsobem získáme primární informace, jaký 

typ výzkumu použijeme, závisí nejen na charakteru problému, který řešíme, ale i na 

časových a finančních možnostech. 

Analýza a interpretace informací – dalším krokem po shromáždění údajů z výzkumu je 

analýza a interpretace. Dochází k aplikaci statistických veličin, zjišťují se střední hodnoty a 

míry závislosti mezi proměnnými. 

Závěrečná zpráva – jedná se o poslední krok, který zahrnuje zpracování a prezentaci 

závěrečné zprávy. Zpráva musí zahrnovat stanovení předmětu a cílů, přehled postupů, 

popis zkoumaného souboru, hromadné poznatky výzkumu a navržení řešení pro zkoumaný 

problém. 

                                                 

 

10
 Teorie a praxe, Praha 2004 str. 47 

11
 MA  Teorie a praxe, Praha 2004 str.11, 12 
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4 Marketingový výzkum  

4.1 Charakteristika a cíl výzkumu 

Analýzu marketingového průzkumu jsem prováděla u firmy BorsodChem 

MCHZ, s.r.o., na základě získaných hodnot, které mi zástupci firmy poskytli ze 

služebních cest při osobním dotazování. 

4.2 Sběr dat 

Záznamy jsou pořízeny ze služebních cest, které jsou zdrojovými daty pro 

hodnocení spokojenosti zákazníků. Příslušná data byla čerpána od roku 2008 až po 

současnost. Firma BorsodChem MCHZ, s.r.o., vyhodnocuje spokojenost zákazníků na 

základě osobního dotazování na uskutečněných služebních cestách. Služebních cest se 

účastní vedoucí obchodu, vedoucí prodeje komodit nebo vedoucí prodeje specialit. 

Návštěvy se provádí u zákazníků, kteří odebírají alespoň 50% objemu z určitého 

výrobku, a u zákazníků, kteří by mohli být potenciálně důležití. Návštěvy se 

uskutečňují 1krát ročně nebo 2 krát ročně podle velikosti odběratele.  

4.3 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků 

V kapitole č. 4 jsem se zaměřila na hodnocení spokojenosti zákazníků od roku 2008 

do roku 2012 s produkty anilin, KD, CHA, DCHA, DEOX, které jsou od roku 2009 

obohaceny o speciální aminy. Průzkum spokojenosti je prováděn u stálých zákazníků 

s největším odběrem zboží, a proto firma tyto zákazníky řadí k největším a 

nejvýznamnějším. Podklady pro vyhodnocení spokojenosti zákazníků jsou získávány 

průběžně při osobních jednáních, kde zástupci firmy zákazníkům pokládají otázky. 

Soustředí se především na své hlavní přednosti, mezi které řadí kvalitu služeb a materiálu a 

rychlost dodávek. Jednotliví účastníci se ptají individuálně nezávisle na sobě podle firmou 

stanovených kritérií: 1…spokojen, 2…spokojen s výhradami, 3… nespokojen. 
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4.3.1 Analýza roku 2008 

Jedná se o první rok, kdy jsem začala provádět analýzu. V tomto roce bylo 

uskutečněno celkem jedenáct služebních cest, z nichž některé trvaly nejdéle dvanáct 

dní a během jedné cesty bylo navštíveno maximálně osm zákazníků. Zástupci firmy 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., navštívili v roce 2008 z celkového počtu dvě stě šestnácti 

zákazníků, šedesát šest svých největších a nejvýznamnějších zákazníků, což odpovídá 

30,55 % z celkového počtu svých odběratelů. Návštěvy vždy prováděli vybraní 

účastníci firmy. Navštívení zákazníci neměli k odebíraným produktům žádné 

připomínky, naopak si pochvalovali kvalitu jednotlivých výrobků a byli spokojeni se 

zajišťováním dodávek.  

V tabulce č. 1 jsem uvedla získané hodnoty za rok 2008. Z tabulky je patrné, že 

všech šedesát šest navštívených zákazníků bylo spokojeno a ani jeden zákazník nebyl 

spokojen s výhradami. Firma proto v roce 2008 zaznamenala 100 % spokojenost. 

Tabulka 1: Vyhodnocení spokojenosti za rok 2008 

 

Celkový počet zákazníků 

2008 v % 

216 100 

Počet navštívených zákazníků z 

celkového počtu 

66 30,55 

Počet spokojených zákazníků s 

kvalitou služeb, materiálu a 

rychlostí dodávek. 

66 100 

Počet spokojených s výhradami 

0 0 

Zdroj: Vlastní vypracování 
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graf 1: Vyhodnocení za rok 2008 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

4.3.2 Analýza roku 2009 

V roce 2009 zástupci firmy BorsodChem MCHZ, s.r.o., absolvovali čtrnáct 

služebních cest, z nichž některé služební cesty trvaly nejdéle osm dní. Důvodem 

delších služebních cest bylo navštívení většího počtu zákazníků, a to až šesti. Celkově 

měla firma v roce 2009 dvě stě dvacet pět zákazníků, z kterých bylo navštíveno čtyřicet 

tři největších a nejvýznamnějších zákazníků, což odpovídá 19,11 % z celkového počtu 

svých odběratelů. V porovnání s rokem 2008 zástupci firmy uskutečnili o tři služební 

cesty více, ale navštívili o dvacet tři zákazníků méně, jelikož se změnila struktura 

navštívených zákazníků a zároveň se snížil počet významných zákazníků oproti roku 

2008. Firmě ale i přesto vzrostl celkový počet zákazníků z dvě stě šestnácti na dvě stě 

dvacet pět. Služebních cest se účastnili pověření zástupci firmy. Zákazníci samozřejmě 

opakovaně vyslovili plnou spokojenost, až na jednoho zákazníka, u kterého byla 

zaznamenána reklamace. Zákazník žádal dodávku produktů ve starých IBC 

kontejnerech. 
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V níže uvedené tabulce jsem porovnala hodnoty ze služebních cest za rok 2008 

a 2009. Z tabulky č. 2 jsem zjistila, že i když firma snížila počet navštívených 

zákazníků v roce 2009 ze šedesáti šesti na čtyřicet tři, tj. o 23 zákazníků méně, přesto 

se zvýšil celkový počet zákazníků z dvě stě šestnácti na dvě stě dvacet pět, tj. o 9 

zákazníků více. V roce 2009 byla spokojenost navštívených zákazníků 97,67 %, 

protože firma zaznamenala jednu reklamaci, která je uvedena v příloze č. 1. 

Tabulka 2:Vyhodnocení spokojenosti za rok 2008 a 2009 

Celkový počet zákazníků 

2008 2009 rozdíl v % 

216 225 9 4,17 

Počet navštívených zákazníků z 

celkového počtu 

66 43 -23 -34,85 

Počet spokojených zákazníků s 

kvalitou služeb, materiálem a 

rychlostí dodávek 

66 42 -24 -36,36 

Počet spokojených s výhradami 

0 1 1 100 

Zdroj: Vlastní vypracování 
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graf 2: Vyhodnocení za rok 2008 a 2009

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

4.3.3 Analýza roku 2010 

Během roku 2010 zástupci firmy BorsodChem MCHZ, s.r.o., uskutečnili 

sedmnáct služebních cest. V průběhu roku zástupci firmy absolvovali služební cesty, 

které trvaly nejdéle pět dní během kterých, stihli navštívit nejvíce pět zákazníků. V 

roce 2010 bylo navštíveno z celkového počtu dvě stě čtyřiceti devíti zákazníků, šedesát 

osm největších a nejvýznamnějších zákazníků, tj. 27,31 % z celkového počtu svých 

odběratelů. V průběhu roku zástupci firmy navštívili některé své zákazníky dvakrát a 

jednoho zákazníka čtyřikrát. V porovnání s rokem 2009 firma uskutečnila o tři služební 

cesty více a počet navštívených zákazníků vzrostl o dvacet pět. Tento zvýšený počet 

navštívených zákazníků vznikl z důvodu nárůstu celkového počtu zákazníků z dvě stě 

dvaceti pěti na dvě stě čtyřicet devět a rovněž došlo i ke zvýšení počtu největších a 

nejvýznamnějších zákazníků. Služebních cest se samozřejmě účastnili pověření 

zástupci firmy a spokojenost zákazníků se potvrdila i v roce 2010. Zákazníci 

opakovaně neměli žádné připomínky ke kvalitě a k poskytovaným službám, až na 
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jednoho zákazníka, který byl spokojen s výhradami a řešila se s ním reklamace 

zaznamenána v příloze č. 1. 

V uvedené tabulce č. 3, jsem zaznamenala získané hodnoty za rok 2010 a pro 

porovnání jsem přidala i předchozí rok 2009. Z tabulky jsem taky zjistila, že firma 

zvýšila návštěvnost v roce 2010 ze čtyřiceti tří na šedesát osm zákazníků, což odpovídá 

58,14 %, a díky tomu zástupci firmy uskutečnili o sedmnáct služebních cest více. V 

tabulce zjistíme, že i když firma v roce 2009 a 2010 zaznamenala reklamace ze strany 

zákazníků, přesto se vše vyřešilo a k poklesu v počtu zákazníků nedošlo. 

Tabulka 3: Vyhodnocení spokojenosti za rok 2009 a 2010 

Celkový počet zákazníků 

2009 2010 rozdíl v % 

225 249 23 10,22 

Počet navštívených zákazníků z 

celkového počtu 

43 68 25 58,14 

Počet spokojených zákazníků s 

kvalitou služeb, materiálem a 

rychlostí dodávek 

42 67 25 59,52 

Počet spokojených s výhradami 

1 1 0 0 

Zdroj: Vlastní vypracování 
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graf 3: Vyhodnocení spokojenosti za rok 2009 a 2010 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

4.3.4 Analýza roku 2011 

V roce 2011 zástupci firmy BorsodChem MCHZ, s.r.o., uskutečnili šestnáct 

služebních cest, během kterých stihly navštívit najednou pět svých zákazníků. 

V porovnání s rokem 2010 zástupci firmy absolvovali jak jednodenní služební cesty, 

tak cesty pětidenní. Celkově bylo za rok navštíveno padesát čtyři největších a 

nejvýznamnějších zákazníků, což odpovídá 21,6 % z celkového počtu dvě stě padesáti 

odběratelů. V průběhu roku 2011 firma navštívila určité zákazníky více než jednou 

ročně a návštěvy prováděli vždy vybraní zástupci firmy. V porovnání s rokem 2010 

firma uskutečnila o jednu služební cestu méně a navštívila o čtrnáct zákazníků méně. 

Hlavním důvodem nenavštívených zákazníků bylo snížení odebíraného materiálu a 

proto se zákazníci nezařadili mezi největší a nejvýznamnější a zástupci firmy je 

nemuseli navštívit. V roce 2011 došlo k poklesu uskutečněných služebních cest a 

navštívených zákazníků, protože firmě klesl počet nejvýznamnějších zákazníků. 

Navštívení zákazníci projevili spokojenost i v roce 2011 kromě dvou zákazníků z 

dotazovaných, kteří byli spokojeni s výhradami a řešila se reklamace. V prvním 
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případě se jednalo o cizorodé částice nalezené v dodávaném produktu, vše se ale 

vyjasnilo a zákazník byl spokojen se službami a nadále zboží odebírá. V druhém 

případě nastal problém, když zákazník přestal během dodávek s firmou komunikovat. 

Zboží pro něj bylo blokováno několik týdnu, pak požádal o dodání, aniž by proběhla 

platba, jak bylo domluveno. Zákazník nakonec oznámil, že nebude v budoucnu 

s firmou spolupracovat, jelikož není důvěra ze strany firmy a že je donucen obrátit se 

na asijské zdroje. Proto firma uskutečnila cestu k navázání opětovné spolupráce. S 

materiálem byli nakonec spokojeni a nedorozumění se vyjasnilo. 

Získané hodnoty z roku 2011 jsem porovnala v tabulce č. 4 s rokem 2010. Ze 

srovnání vyplývá, že firma zkrátila návštěvnost zákazníků v roce 2011 ze šedesáti osmi 

na padesát čtyři, tj. o 20,59 % méně. V tabulce jsem taky zjistila, že firma v roce 2011 

zaznamenala malé snížení ve spokojenosti zákazníků a důsledkem toho bylo zvýšení 

reklamace, která je zaznamenána v příloze č. 1. 

Tabulka 4: Vyhodnocení spokojenosti za rok 2010 a 2011 

Celkový počet zákazníků 

2010 2011 rozdíl v % 

249 250 1 0,40 

Počet navštívených zákazníků z 

celkového počtu 

68 54 -14 -20,59 

Počet spokojených zákazníků s 

kvalitou služeb, materiálem a 

rychlostí dodávek 

67 52 -15 -22,39 

Počet spokojených s výhradami 

1 2 1 100 

Zdroj: Vlastní vypracování 
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graf 4: Vyhodnocení spokojenosti za rok 2010 a 2011 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

4.3.5 Analýza roku 2012 

Jedná se o rok, ve kterém zástupci firmy BorsodChem MCH, s.r.o., uskutečnili 

devatenáct služebních cest. V roce 2012 netrvaly služební cesty pouze jeden den, ale 

někdy i pět dní a v průběhu jedné služební cesty zástupci firmy navštívili až čtyři 

zákazníky. V roce 2012 bylo celkově navštíveno čtyřicet sedm největších a 

nejvýznamnějších zákazníků, tj. 20,52 % z celkového počtu dvě stě dvaceti devíti 

odběratelů. Opakovaně jako v roce 2011 zástupci firmy uskutečnili návštěvy u 

některých zákazníků více než jednou ročně a u jednoho zákazníka třikrát ročně. V 

porovnání s rokem 2011 firma uskutečnila o tři služební cesty více, ale navštívila o 

sedm zákazníků méně. Důvodem nenavštívených zákazníků bylo snížení odebíraného 

materiálu, a tudíž se zákazníci neřadí mezi největší a nejvýznamnější a zástupci firmy 

je nemuseli navštívit. Pokles firma zaznamenala i v celkovém počtu zákazníků, kdy se 

počet v roce 2012 snížil z dvě stě padesáti na dvě stě dvacet devět, tj. o 8,40 % méně 

zákazníků. Samozřejmě i v roce 2012 se služebních cest účastnili pověření zástupci 

firmy, kteří zaznamenali reklamaci u jednoho odběratele, která ale byla následně ihned 
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vyřešena. Všichni zákazníci v posledním roce prováděné analýzy projevili opakovanou 

spokojenost a vyslovili důvěru i v následujícím roce 2013. 

V tabulce č. 5 jsem uvedla hodnoty za rok 2011 a 2012. Z tabulky vyplívá, že 

firma zkrátila návštěvnost zákazníků v roce 2012 z padesáti čtyř na čtyřicet sedm, tj. o 

12,96 % méně, přesto ale uskutečnila o tři služební cesty více. V tabulce č. 5 jsem 

zjistila, že v roce 2012 bylo zaznamenáno o jednu reklamaci méně než v roce 2011, 

kterou jsem zaznamenala v příloze č. 1.  

Tabulka 5: Vyhodnocení spokojenosti za rok 2011 a 2012 

Celkový počet zákazníků 

2011 2012 rozdíl v % 

250 229 -21 -8,40 

Počet navštívených zákazníků z 

celkového počtu 

54 47 -7 -12,96 

Počet spokojených zákazníků s 

kvalitou služeb, materiálem a 

rychlostí dodávek 

52 46 -6 -11,54 

Počet spokojených s výhradami 

2 1 -1 -50 

Zdroj: Vlastní vypracování 
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graf 5: Vyhodnoceni spokojenosti za rok 2011 a 2012 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

4.3.6 Celková analýza v letech 2008 - 2012 

Firma BorsodChem MCHZ, s.r.o. za posledních pět let působení na trhu 

nezaznamenala pouze zvýšení v oblasti svých odběratelů, ale také pokles. Nejrazantnější 

vzestup zákazníků byl zaznamenán v roce 2010, kdy se zvýšil počet zákazníků z dvě stě 

dvaceti pěti na dvě stě čtyřicet devět. Největší pokles nastal v roce 2012, kdy se snížil 

počet zákazníků z dvě stě padesáti na dvě stě dvacet devět zákazníků.   

V níže uvedené tabulce č. 6 jsem uvedla získané hodnoty celkového počtu 

zákazníků od roku 2008 až do roku 2012. V tabulce jsem pozorovala nárůsty celkového 

počtu zákazníků. V roce 2008 byl celkový počet zákazníků dvě stě šestnáct a v 

následujícím roce 2009 vzrostl o 4,17 %, na hodnotu dvě stě dvacet pět. V roce 2010 se 

celkový počet zákazníků zvýšil o 15,28 % a firma měla o třicet tři zákazníků více než v 

roce 2008. V následujícím roce 2011 se zvýšil celkový počet zákazníků o 15,74 % a firma 

měla o třicet čtyři zákazníků více než v roce 2008. V posledním roce 2012 jsem 
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zaznamenala nárůst v celkovém počtu zákazníků o 6,02 % a firma měla o třináct zákazníků 

více než v roce 2008.  

Tabulka 6: Celkové počet zákazníků od roku 2008 do roku 2012  

Celkový počet zákazníků 
 

rok Počet Rozdíl % 

2008 216 - - 

2009 225 9 4,17 

2010 249 33 15,28 

2011 250 34 15,74 

2012 229 13 6,02 

Zdroj: Vlastní vypracování 

V následující tabulce č. 7 jsem uvedla počet navštívených zákazníků v jednotlivých 

letech. Dále v tabulce můžete pozorovat nárůsty a poklesy navštívených zákazníků, 

protože firma nenavštěvuje pokaždé stejné zákazníky a vše se odvíjí od počtu odebíraného 

zboží. V roce 2008 firma navštívila šedesát šest svých největších a nejvýznamnějších 

zákazníků. V dalším roce 2009 firma navštívila pouze čtyřicet tři zákazníků ze šedesáti 

šesti a zkrátila návštěvnost o 34,85 % oproti roku 2008. V roce 2010 firma zvýšila 

návštěvnost oproti roku 2008 ze šedesáti šesti na šedesát osm a návštěvnost se zvedla o 

3,03 %. V předposledním roce 2011 firma snížila návštěvnost zákazníků oproti roku 2008 

ze šedesáti šesti na padesát čtyři zákazníků a zaznamenala pokles o 21,21 %. V posledním 

roce 2012 firma navštívila pouze čtyřicet sedm zákazníků ze šedesáti šesti a zkrátila 

návštěvnost o 10,61 %. 
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Tabulka 7: Počet navštívených zákazníků 2008-2012 

Počet navštívených zákazníků 

rok Počet Rozdíl % 

2008 66 - - 

2009 43 -23 -34,85 

2010 68 2 3,03 

2011 54 -14 -21,21 

2012 47 -7 -10,61 

Zdroj:  Vlastní vypracování 

V poslední tabulce č. 8 jsem uvedla získané hodnoty spokojených zákazníků a 

spokojených zákazníků s výhradami od roku 2008 do roku 2012. V roce 2008 jsem 

pozorovala, že firma měla 100 % spokojenost a zákazníci neměli žádné výhrady. V roce 

2009 bylo ze čtyřiceti tři navštívených zákazníků spokojených čtyřicet dva a spokojenost 

proto klesla na 97,67 %. V roce 2010 bylo ze šedesáti osmi zákazníků spokojeno pouze 

šedesát sedm a spokojenost se vyšplhala na 98,53 %. Předposlední rok 2011 se řadí mezi 

nejméně spokojené roky, protože z padesáti čtyř zákazníků bylo spokojeno jenom padesát 

dva a spokojenost klesla na 96,29 %. V poslední roce 2012 spokojenost trochu stoupla, a to 

na 97,87 %, jelikož ze čtyřiceti sedmi zákazníků byl nespokojen pouze jeden zákazník. 

Tabulka 8: Počet spokojených zákazníků 2008-2012 

Počet spokojených zákazníků a spokojených s výhradami 

Rok navštívení  

zákazníci 

spokojení  

zákazníci s kvalitou 

služeb, materiálem a 

rychlosti dodávek 

spokojeni s 

výhradami 

2008 66 66  100 % 0 0 % 

2009 43 42  97,67 % 1  2,33 % 

2010 68 67  98,53 % 1  1,47 % 

2011 54 52  96,29 % 2  3,70 % 

2012 47 46  97,87 % 1  2,13 % 

Zdroj: Vlastní vypracování 
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graf 6: Vyhodnocení spokojenosti od roku 2008 do roku 2012 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

 

Z celkového rozboru a výše vytvořeného grafu je patrné, že firma dává velký důraz 

na kvalitu svých produktů, jelikož v každém roce má téměř 100 % spokojenost v oblasti 

navštívených zákazníků. 

  

0

50

100

150

200

250

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok2012

216
225

249 250

229

66
43

68
54 47

66
42

67

52 46

0 1 1 2 1

celkový počet zákazníku

navštívení zákazníci

spokojení zákazníci

spokojeni s výhradami



Lenka Miketová Marketingový výzkum 

 

 

2013 24 
 

5  Návrhy a doporučení 

Při vytváření návrhů a doporučení pro firmu BorsodChem MCHZ s.r.o. jsem se 

zaměřila na výsledky prováděné analýzy, kde jsem se zaměřila na spokojenost zákazníků. 

Na základě zjištěných výsledků z prováděné analýzy je zřejmé, že firma má téměř 

100 % úspěšnost pouze v oblasti spokojenosti navštívených zákazníků. Aby firma dosáhla 

velké úspěšnosti i u menších a drobných zákazníků, kteří nemají odběr větší než 50 %, 

bych firmě doporučila zavést výzkum pomocí tzv. dotazníkové metody. Firma totiž 

doposud navštěvovala především zákazníky s odběrem větším než 50 % a zákazníky s 

odběrem pod 50 % navštěvovala pouze tehdy, pokud měly sídlo v blízkosti velkých 

zákazníků. Kdyby ale firma zavedla výzkum pomocí tzv. dotazníkové metody, mohla by 

posílat dotazník všem svým zákazníkům. Díky této metodě by firma získala přehled o 

spokojenosti malých zákazníků a u velkých zákazníků by mohla snížit návštěvy na jednou 

ročně. Z tohoto důvodu bych chtěla firmě nabídnout již zhotovený dotazník, který je 

součástí této kapitoly a v budoucnu by ho mohla zasílat svým zákazníkům. Dotazník 

obsahu 15 otázek, které by firmu mohly inspirovat k případnému zlepšení, kdyby zákazníci 

nebyli s něčím spokojeni. 

Hlavní výhodou dotazníku je nízká cena a rychlý způsob doručení. Naopak 

nevýhodou této metody je, že firma není v přímém kontaktu se zákazníkem. Myslím si, ale 

že v tomto případě nemusí brát firma tuto nevýhodu v úvahu, protože díky této metodě by 

firma aspoň zjistila, s čím jsou a nejsou menší a drobní zákazníci spokojeni. Také bych 

chtěla zmínit výhody a nevýhody, které vznikají při uskutečňování služebních cest za 

účelem získání informací od zákazníků. Velkou výhodou této metody je, že zástupci firmy 

jsou v přímém kontaktu se zákazníkem. Nevýhodu však u této metody vidím ve velkých 

nákladech, které jsou vynaložené na služební cesty, jelikož firma především cestuje do 

zahraničí, kde mají většinu svých zákazníků. Z tohoto důvodu jsem firmě navrhla 

dotazníkovou metodu, díky které by ušetřili finanční prostředky, které by mohly využít 

jiným způsobem. 

Dotazník obsahuje všechny důležité otázky, na které by firma ráda znala odpověď 

od zákazníků a věděla tak jestli jsou se službami firmy spokojeni, případně co by chtěli 

změnit. Otázky v dotazníku jsou zaměřené na aktuálnost technické specifikace výrobků v 
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kupní smlouvě, jestli firma plní kvalitativní parametry dodávaného výrobků, zda jsou 

zákazníci spokojeni se stabilitou kvality výrobků, souhlasí-li stanovená lhůta dodávek a 

jestli zákazníci dostali zboží v porušeném obalu. Další otázky se zaměřují na kompletnost a 

úroveň průvodní dokumentace, zda jsou zákazníci spokojeni s úrovni technických 

informací o výrobků a celkovou úrovní komunikace, jaká je rychlost reakce na poptávky. 

Dále se otázky v dotazníku týkají reklamací, nabídky nových výrobků, osobní návštěvy 

zástupců firmy, jestli spolupracují i s jinou firmou nebo hodlají-li spolupracovat i v 

budoucnu a poslední otázka je otevřená a zákazníci zde můžou sdělit své připomínky. 

Samotné vyplnění dotazníku není časově náročné, proto si myslím, že by to 

zákazníky nemuselo nijak zvlášť obtěžovat a vyplněný dotazník zašlou zpět firmě 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
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5.1 Marketingový výzkum v oblasti spokojenosti zákazníku  

Vážený zákazníku, 

prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, pro firmu BorsodChem MCHZ, s.r.o. Firma 

se touto cestou snaží zjistit, jestli jste vy zákazníci spokojeni s jakosti námi dodávaného 

produktu a se službami s jeho dodávkou spojené. Prosíme Vás proto o zodpovězení níže 

uvedených otázek, které mohou vést ke zlepšení a zkvalitnění našeho vztahu. 

1. Jak jste spokojeni s aktuálností technické specifikace výrobků v kupní smlouvě? 

Velmi spokojen 

Spokojen 

Spokojen s výhradami 

Nespokojen 

2. Jsou plněny kvalitativní parametry dodávaného výrobků? 

Ano 

Ne 

3. Jste spokojeni se stabilitou kvality výrobků? 

Velmi spokojen 

Spokojen 

Spokojen s výhradami 

Nespokojen 

4. Jak jste spokojeni s včasnosti dodávek? 

Velmi spokojen 

Spokojen 

Spokojen s výhradami 

Nespokojen 
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5. Dostali jste někdy zboží v porušeném obalu? 

Ano 

Ne 

6. Jste spokojeni s kompletnosti a úrovni průvodní dokumentace? 

Velmi spokojen 

Spokojen 

Spokojen s výhradami 

Nespokojen 

7. Jak jste spokojeni s úrovní technických informací o výrobku? 

Velmi spokojen 

Spokojen 

Spokojen s výhradami 

Nespokojen 

8. Jste spokojeni s celkovou úrovní komunikace? 

Velmi spokojen 

Spokojen 

Spokojen s výhradami 

Nespokojen 

9. Jste spokojeni s rychlou reakcí na poptávku/odvolávku? 

Velmi spokojen 

Spokojen 

Spokojen s výhradami 

Nespokojen 
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10. Reklamovali jste někdy dodané zboží? 

Ano 

Ne 

11. Měli by jste zájem i o nové výrobky, než jaké jsou Vám nabízeny? 

Ano 

Ne 

Nevím 

12. Ocenili by jste osobní návštěvu zástupců firmy? 

Ano 

Ne 

Nevím 

13. Spolupracujete i s jinou firmou? 

Ano 

Ne 

14. Plánujete odběr výrobků i v příštím roce? 

Ano 

Ne 

15. Pokud by jste měli připomínky, které by nám pomohly, ke zlepšení a zkvalitnění 

naší práce, zde máte možnost je napsat.  
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6 Závěr 

Tématem mé bakalářské práce bylo provedení analýzy pro firmu BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. se sídlem v Mariánských Horách, která se zabývá výrobou a prodejem 

chemických výrobků organických, ale v menším množství i anorganických. Firma působí 

na trhu již několik let, proto jsem se rozhodla provést analýzu této známé firmy v okolí, ale 

pro evropský trh nepostradatelné. Firma obchoduje převážně se zahraničními odběrateli, 

jelikož podíl tržeb z exportu dosahuje 98 % z celkových tržeb a pouze 2 % z celkových 

tržeb z prodeje výrobků je uskutečňována na tuzemském trhu. 

K získání výsledků jsem zvolila záznamy ze služebních cest, kde jsem vycházela z 

osobního dotazování. Celková analýza se nakonec týkala zpracování údajů v pětiletém 

období od roku 2008 do roku 2012, kde jsem se zaměřila na celkový počet zákazníků, 

počet navštívených zákazníků, počet spokojených zákazníků a spokojených s výhradami.  

V celkovém počtu zákazníků za pětileté období jsem pozorovala nárůsty i poklesy, 

a proto se počet zákazníků pohyboval v rozmezích od dvě stě šestnácti do dvě stě padesáti 

zákazníků. Počet navštívených zákazníků se taky každý rok měnil, protože firmě v 

některých letech klesl počet významných zákazníků a zástupci firmy je nemuseli navštívit. 

Největší pokles v návštěvnosti zákazníků nastal v roce 2009 a zástupci firmy navštívili o 

dvacet tři zákazníků méně. V počtu spokojených zákazníků, jsem v každém roce 

zaznamenala téměř 100 % spokojenost, tudíž počet spokojených zákazníků s výhradami je 

velice nízký. 

Firma by přesto, ale neměla zapomínat na konkurenci, s kterou se dnes velmi často 

setkáváme. Proto, aby si firma udržela zákazníky, měla by nadále věnovat pozornost 

kvalitě poskytovaných služeb a dbát na spokojenost zákazníků. 
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Na základě získaných hodnot z prováděné analýzy, jsem podle mého úsudku 

navrhla firmě doporučení, nacházející se v kapitole č. 5. Firmě bych doporučila použít 

vytvořený dotazník, který by mohl být velkým přínosem. Vytvořený dotazník by zasílali 

svým zákazníkům s menším odběrem materiálu a větší zákazníky s odběrem materiálu nad 

50% by mohly navštěvovat pouze jednou ročně. 

Myslím si, že mnou vytvořený a navržený dotazník může být pro firmu přínosem, a 

to za účelem zjištění spokojenosti zákazníků. Doufám, že má práce byla pro firmu užitečná 

a vytvořený dotazník v budoucnu použije. 
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Seznam příloh 

Příloha 1: Seznam reklamací 

V roce 2008 firma nezaznamenala žádnou reklamaci. 

V roce 2009 firma zaznamenala jednu reklamaci od zákazníka 

V roce 2010 firma zaznamenala jednu reklamaci od zákazníka 

V roce 2011 firma zaznamenala dvě reklamace od zákazníků.  

V roce 2012 firma opět zaznamenala jednu reklamaci od zákazníka. 


