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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje problematice vyhodnocení spokojenosti zákazníků  

ve společnosti ArcelorMittal Distribution Czech Republic. Práce je rozdělena na dvě části, 

z nichž první, teoretická část, se věnuje metodám hodnocení spokojenosti zákazníka, jejich 

rozčleněním a samotným poznáním typů zákazníka. Druhá, praktická, část je věnována 

porovnání dat a samotnému vyhodnocení spokojenosti zákazníků. 
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ABSTRACT 

The Bachelor thesis deals issue of the Evaluation of Customers´ Satisfaction  

of ArcelorMittal Distribution Czech Republic company This thesis is divided in two 

particals, the first theoretical partical deals methods evaluation of the customers´ 

satisfaction, their division and actual knowledge of the characters  of customer. The second 

practical partical occupies with comparison dates and actual evaluation of customers´. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na spokojenost zákazníka. Mým cílem v této práci je 

přiblížit podstatu, proč se zabýváme spokojeností zákazníků. Jak je v dnešní době důležité 

zabývat se zákazníkem, mít na paměti jeho požadavky, splnit jeho očekávání. A 

neopomenout důležitost zákazníka, udržet si zákazníka, nejlépe spokojeného zákazníka. 

Uspokojit zákazníka, aby se stal pro naši společnost spokojeným zákazníkem je velice 

subjektivní a individuální. To co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého. Je nutné si 

uvědomit, že ke slovnímu spojení „Spokojený zákazník“ vede dlouhá a určitě ne 

jednoduchá cesta.  

V dnešní době je maximálně důležité zabývat se zákazníkem z důvodu tržního selhání. 

Průmyslové trhy dnes nejsou stabilní, na rovnováze firem se podepsala ekonomická krize, 

kdy stavitelství je v recesi a automobilový trh ovládly východní trhy, je důležité zaměřit 

pozornost na zákazníka. V dobách, kdy zákazníci, více než kdy jindy vnímají cenu a 

rozsah služeb je pro firmy nezbytné se hlouběji zabývat spokojeností svých zákazníků a 

věnovat maximální úsilí k vytvoření stabilního portfolia zákazníků.  

Je nutno také podotknout, že v dnešním globálním světě uspět na trhu není nikterak 

jednoduché. Globální firmy mají v několika přístupech jednodušší postavení na trhu. Jejich 

jméno je ve většině známo, společnosti mívají již vybudované dané marketingové 

strategie. Může se stát, že firmy ustrnou na místě, mají stálé zákazníky, ale to vše nemusí 

být přínosem pro zákazníka. V této oblasti jsou nutná stálá opatření, kontrolování a 

vyhodnocování, aby i tyto společnosti měly stále co nabídnout a zákazník byl spokojený. 

Protože vybudovat si jméno firmy a být úspěšným, to vše je spojeno s  dobrým 

marketingem, zaměstnanci i reklamou.  

Jedním ze stěžejních východisek marketingové koncepce řízení firem je zdůrazňování 

důležitosti zákazníků pro úspěšné fungování firem. [6]  

Bakalářská práce je zaměřena na teoretickou část, kde jsou vymezeny základní pojmy a 

rozčlenění několika typů zákazníků a přehled metod, které vyhodnocují a evidují 

spokojenost zákazníka.  

Praktická část je věnována dotazníkovém šetření spokojenosti zákazníků společnosti 

ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o.  
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Cílem této práce je po vyhodnocení výsledků z šetření spokojenosti zákazníků, definovat 

faktory, které by vedly ke zlepšení spokojenosti zákazníků a navrhnout jejich opatření. 

Definované oblasti, na základě zjištění, ve kterých jsou zákazníci nespokojeni navrhnout 

řešení problému.  

 

2. Teoretická část 

V teoretické části jsem se zaměřila na základní pojmy, co to je zákazník, jeho přínos pro 

firmu a metody vyhodnocení spokojenosti zákazníků.  

2.1. Kdo to je zákazník  

Zákazník je ten, který zdůrazňuje důležitost pro úspěšné fungování firmy. Je důležité 

poznat zákazníka, který zhodnotí výrobky nebo služby organizace. Pojem zákazník 

můžeme definovat termínem - spotřebitel nebo firemní zákazník. 

Udržet si zákazníka a najít k němu cestu je velice obtížné. Podstatné pro firmu je, najít 

cestu, jak se k zákazníkovi dostat. To, že už na trhu konkurence je, nevadí, je samozřejmé 

najít nové zákazníky a stávající si udržet. Obchodní zástupce společnosti by neměl 

opomenout, že on je jeden z důležitých článků celého procesu výrobního řízení. Právě 

prodejce, je jeden ze stěžejních částí ve vztahu k zákazníkům. Jeho osobní postoj a 

vnímání požadavků zákazníka je důležitým faktorem pro spokojenost a loajalitu zákazníka. 

Obchodní zástupce je jeden z posledních článků, který se setkává se zákazníkem. A tady je 

důležitost vztahu se zákazníkem. Prodejce je ten jeden z konečných článků řetězce,  

který ovlivňuje motivaci zákazníka k další koupi. Musí naslouchat jeho požadavkům, 

potřebám a přáním, někdy i osobním pocitům. Takový vztah se buduje velmi dlouho, ale 

pokud je úspěšný, zákazník se rád vrátí a službu nebo produkt u vás opět nakoupí. Občas 

dojde i k tomu, že se takoví obchodní partneři stávají přáteli ve svých soukromých 

životech. 

S oblibou pracujeme s termíny spotřebitel nebo firemní zákazník. Spotřebitelem 

označujeme zákazníka, který produkt potřebuje k uspokojení své individuální potřeby, 
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potřeby své rodiny, zatímco firemní zákazník buď přímo, nebo nepřímo kupuje produkt, 

aby mohl sám lépe vyrábět, obchodovat nebo poskytovat služby.[15].  

Zákazníkem tedy může být kdokoliv, uvědomit si, že je to zejména člověk, na kterého je 

potřeba zaměřit svou pozornost k hledání jeho potřeb. Každá organizace si tedy musí 

ujasnit, kdo je pro ni klíčovým zákazníkem, na kterého zacílí pozornost k dosažení svých 

cílů a vyhodnocení spokojenosti zákazníků. Marketingové oddělení musí vybrat ten 

správný vzorek a správný počet respondentů. Při marketingovém výzkumu je třeba správně 

definovat cílovou skupinu a na ní zacílit své marketingové aktivity.  

Společnost a vedení se musí zbavit dojmu, že dokáže svůj výrobek nebo službu nabídnout 

komukoliv a splnit jeho potřeby. Také je třeba vzít v úvahu minulou zkušenost zákazníků, 

zhodnotit co poznali dříve, avšak není nutné ihned přebírat vlastní iniciativu při hodnocení 

služby či produktu. Zákazníka je nutné pochopit a poznat ho lépe, zabránit jeho obavám a 

podpořit jeho očekávání v užití služby nebo výrobku.  

2.1.1. Spokojený zákazník 

Důležitou oblastí v celkovém pojetí marketingu je definována spokojenost jako „míra 

naplnění očekávání zákazníka, která je spojená s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí 

zakoupený produkt“ [9].  

Spokojenost zákazníka je nedílnou součástí úspěšnosti společnosti a jejího vzrůstu či 

udržení se na špici tržního hospodářství. Výsledky firmy závisí na ukazatelích, které 

hodnotí vedení, politiku a strategii firmy, na zaměstnancích, na výběru produktů a služeb a 

na zákaznících.  Jak je organizace vnímána ze strany zákazníků.  

Spokojenost také narůstá, když organizace je objektivní ve vztahu k všeobecně uznávaným 

normám a standardům. Souhrn všech těchto dovedností a přístupů pozitivně působí na 

odběratele, protože vnímá společnost pozitivně přistupující k mnoha moderním metodám.  

Také zkušenost umět nabídnout řešení k určitému problému při koupi výrobku nebo 

služby. Pokud organizace umí problém skutečně vyřešit, spokojenost zákazníka roste. 

Dalším kritériem spokojenosti je i cena, která ovlivňuje jak spokojenost zákazníka, tak  

i zisk.  
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Jak uvádí Nový, Petzold. Cena je bezpochyby důležitým faktorem, který spokojenost 

ovlivňuje. Cena má svoji absolutní a relativní hodnotu. Absolutní výše ceny znamená pro 

zákazníka principiální dostupnost či nedostupnost služby nebo hranici, za kterou z mnoha 

důvodů nechce jít.[12]  

Snížením ceny lze dosáhnout zvýšení spokojenosti, ale z jednou funkcí marketingu je 

nejen zajišťovat hodnotu pro zákazníka, ale zároveň ziskovost firmy. Propojením několika 

různých modelů, které jsou zde uvedeny, lze postupně dosáhnout spokojenosti zákazníka. 

Termín spokojenosti zákazníka je velmi běžný pojem a často i v praxi chybně 

interpretován, protože spokojenost zákazníků nezávisí jen na počtu reklamací, ale  

na vztahu k vlastnímu očekávání, která jsou spojena se službou nebo užitím výrobku.  

Spokojenost zákazníka závisí na tom, jak dalece je vnímáno či naplněno očekávání 

zákazníka ve vztahu k získanému produktu či hodnotě, kterou zákazníkovi přináší. Není-li 

zcela naplněno, zákazník je nespokojen, je-li naplněno, je tomu naopak, a je-li naplněno  

ve vyšší míře, zákazník je příjemně překvapen.[7] 

Zákazníkům je nabízen široký sortiment produktů, nebo služeb, je proto důležitý pohled na 

firemní nabídku, která je jednou z podmínek úspěšnosti firmy. Není podstatné mít široké 

portfolio, ale vybrat ten konkrétní produkt, rozhodující výrobek, který bude mít pro 

zákazníka hodnotu, kterou mu má přinést.  

Hodnota pro zákazníka představuje rozdíl mezi hodnotou, kterou zákazník získá 

z vlastnictví a užívání příslušného výrobku, a náklady, které musí vynaložit na to,  

aby si daný výrobek či službu opatřil.[ 7]  

 

- Model spokojenosti zákazníků 

Vymezení prvků spokojenosti jsou subjektivní kategorie, vnitřní vnímání, pocity a vlastní 

kritéria každého člověka, nejčastěji se však zaměřují k analýze očekávání zákazníka. 

Vnímání kvality výrobku, posuzování celkového dojmu z nabízeného produktu a také 

dojem z doprovodných služeb, jako je servis, popis výrobku, služby a kvality personálu. 

Posuzování hodnoty výrobku nebo služby, která je spojena s cenou výrobku a vnímané 

celkové kvality.  
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Stížnosti zákazníků, jsou porovnání výkonu a očekávání. Pokud nemá jednotný pocit 

v porovnávání, je zákazník nespokojen. Vztahy spokojenosti zákazníků jsou znázorněny na 

obr. 1 

 

Obr. 1. Model spokojenosti zákazníků [1] 

Z modelu spokojenosti zákazníků je zřejmé, že spokojení zákazníci projevují tendenci 

k opakovaným nákupům, či opětovnému užití služeb, cenovou tolerancí. Takový zákazník 

se může stát pro firmu loajálním zákazníkem.  

2.1.2. Loajální zákazník  

Pojem “loajální zákazník“ je definován jako způsob chování zákazníka, projevující se na 

trhu zejména dvěma důsledky: opakovanými objednávkami a pozitivními referencemi do 

okolí.[11]  

Přesto není vždy zřejmé, jestli se spokojený zákazník stane i loajálním (věrným) 

zákazníkem. Model EFQM Model Excelence (European Fundation for Quality 

Management), který vychází z přístupu TQM (Total Quality Management) doporučuje 

analyzovat i data z měření monitorování loajality zákazníků. Loajalita je dlouhodobý vztah 

mezi postojem ke značce, službě, firmě a upřednostňovaným chováním.  

Věrnost zákazníka není primárně založena na racionálním posuzování výhod a nevýhod 

spojených s firmou, produktem nebo službou. Je to vztah vybudovaný na emocionálním 
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základě. Podobně jako věrní přátelé nestaví svůj vztah na vzájemné výhodnosti, ale na 

dlouhotrvajícím pocitu uspokojení ze vztahu, hledají loajální zákazníci primárně racionální 

výhody vyplývající z opakovaných nákupů téže firmy.[18]  

2.1.3. Vztah mezi loajalitou a spokojeností  

Právě spokojenost zákazníka nemusí označovat loajalitu, věrnost, se kterou se nám 

s jistotou zákazník vrátí. Záleží na jeho osobních pocitech a povahových rysech. Také ale 

záleží na postojích a metodách celé organizace. Jestliže mezi sebou spolupracují 

organizace, které mají objektivní vztah k všeobecně uznávaným normám, může se mezi 

nimi hovořit o loajalitě. Vztah mezi loajalitou a spokojeností by měl být spolupracující 

zákazník. Složitost vztahů mezi spokojeností a věrností znázorňuje obr. 2 

 

Obr. 2 Matice spokojenosti a loajality zákazníků [11] 

Skokani – často mění značku nakupovaných produktů díky velké konkurenční nabídce, 

jsou nezatíženi stereotypy 

Králové – pro ty, jenž je spojují nadprůměrnou hodnotu pro zákazníka s vynikajícím 

programem loajality ze strany dodavatele, jsou zárukou pozitivních ekonomických 

výsledků dodavatele.  
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Běženci – nespokojení zákazníci, ikdyž mají možnost lepší nabídky na trhu, jedná se o 

ztracené zákazníky.  

Vězňové – nespokojení, avšak věrní zákazníci, z důvodu jejich stereotypního chování. 

Nerozhodní zákazníci – jejich chování je nevyzpytatelné, reprezentují nejobtížnější 

skupinu zákazníků.  

Každý zákazník chce být v centru pozornosti, je důležité orientovat se na zákazníka,  

aby odešel spokojen a aby byly jeho představy spojené s realitou. Pokud nastane soulad 

mezi potřebami zákazníka, očekáváním a vnímanou realitou, zákazník má pocit, že všem 

jeho požadavkům bylo vyhověno.  

V knize Philipa Kotlera a Garyho Armstronga se uvádí. Spokojený a loajální zákazník : 

spokojený zákazník, je ten kdo zůstane loajální, opakuje nákup a odkazuje na další 

zákazníky, kteří se rozhodují. [8]  

2.2. Customer Relationship Management  

CRM - Customer Relationship Management, znamená aktivní tvorbu a udržování 

dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Komunikace se zákazníky je přitom 

zajištěna vhodnými technologiemi, které představují pro akcionáře i pro zaměstnance 

firmy samostatné procesy s přidanou hodnotou.[17]  

V minulosti se podniky zaměřovaly na to, co umí vyrobit, vyráběly se produkty, o které 

nebyl až takový zájem. Na trhu převyšovala poptávka nad nabídkou a zboží se prodávalo 

za nákladově kalkulovanou cenu. Zákazník byl pro společnost anonymní, vyrábělo se co 

největší množství výrobků a nevědělo se pro koho.  

V současné době již tento přístup není možný, nabídka převyšuje poptávku a společnost 

musí vynaložit značné úsilí, aby získala a v nejlepším možném případě si udržela 

zákazníka. Zákazník by měl být se službou nebo výrobkem spokojen, v takovém případě 

již nemá potřebu hledat jiný produkt, nebo službu.  

V budoucnu již nebude platit, že na jedné straně stojí výrobce a na druhé spotřebitel. Obě 

dvě strany budou pracovat ruku v ruce tak, aby vytvářely pro obě strany co nejlepší 

hodnoty.[17]  
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Aby si společnost udržela spokojené zákazníky, je potřeba komplexně evidovat celý 

systém řízení, neopomenout jednotlivé části. K takovému účelu slouží metoda CRM.  

2.2.1. Systémy CRM 

Z hlediska vnitřní koncepce CRM lze představit účelnou kombinaci transakčních a 

analytických aplikací. Každý systém pracuje v jiné oblasti, operativní navazuje svým 

vnitřním systémem na analytické.  

Analytické CRM 

Součástí jsou agregace a aplikace znalostí o zákazníkovi, aplikace „customer inteligence“  

a také zahrnují analytické aplikace vytvořených na principu datových skladů a dolování 

dat. [3]  

Zahrnuje v sobě data o zákazníkovi a zajišťuje členění zákazníků, pro jejich segmentaci 

využívá zákaznická data získaná z operačního a kooperačního CRM. Také vyhodnocuje 

efektivnost marketingových kampaní, předpovídá a analyzuje zákaznickou rentabilitu. 

S rozvojem informačních systémů a rozvojem technologie se společnostem otevírá prostor 

pro nové možnosti získávání dat o zákaznících a možnostech využívat tyto informace pro 

analýzu chování zákazníků.  

Operativní CRM 

Do operační části CRM se řadí softwarové aplikace, které řeší operativní záležitosti a 

kontakty ve spolupráci se zákazníkem. [3]  

Zabývá se především podporou bussines procesů pro „front office“, jedná se o prodej, 

marketing a služby. Veškerá komunikace mezi zákazníkem a pracovníkem firmy, je 

zaznamenávána a uchovávána, jedná se o nástroje řízení kontaktů nebo dnes ve větší míře 

užívaného pojmu podpora obchodní činnosti.  

Jedním z hlavních přínosů pro zákazníka i pro společnost je díky sledování historie 

možnost komunikace s rozdílnými osobami a pomocí různých kontaktních kanálů. 

Operativní CRM se využívá především v následujících procesech – tvorba marketingových 

kampaní a jejich sledování a automatizace prodejního procesu a jeho sledování. [3]  
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Kooperační CRM 

Kooperační CRM zvyšuje a rozšiřuje kvalitu a možnosti navázání kontaktu se zákazníky.  

V minulosti firma kontaktovala zákazníka osobně, poštou, další možné způsoby ke 

kontaktování jsou telefon, fax. Avšak s rozvojem informačních technologií se nabízí 

mnoho způsobů, jak komunikovat a kontaktovat zákazníky. Je to například elektronická 

pošta, internet, e-shopy, mobilní komunikace.  

Moderní systémy komunikace se zákazníkem se dnes koordinují pomocí kontaktních 

center, které jsou součástí systému CRM a jsou založeny na centrálním přístupu zákazníka 

ke společnosti. Všechny tyto informace o kontaktu se zákazníkem se jako všechny typy 

CRM uchovávají a aktualizují.  

Mezi základní funkce patří [ 3]: 

 Zkrácení doby čekání volajícího zákazníka. 

 Snížení nervozity zákazníků z čekání na vyřízení požadované služby. 

 V případě potřeby spojit zákazníka se specialistou. 

 Zachycení a zpracování maximálního množství informací o zákazníkovi pro 

předběžné určení jeho budoucích požadavků. 

 Správa zákaznické databáze. 

2.2.2. Prvky CRM 

Mezi čtyřmi základními prvky CRM existuje bezprostřední souvislost.  

Lidé (lidský kapitál) 

 Procesy (zaměření prolínání) 

 Technologie (druh rozsah) 

 Obsahy (data, procesy) 

Procesní prvky jsou znázorněny na obr. 3.  Jejich vzájemný vztah a spojitost zaměřenou na 

zákazníka. Zavedení CRM je v praxi možné pouze při sloučení jednotlivých prvků do 

jednoho celku. Pokud budeme uvažovat jednostranně na problematiku CRM je tento 

pohled určen k zániku.  
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Obr. 3. Proces a prvky komplexního CRM.[13] 

CRM se zabývá aktivním vztahem k zákazníkům. Jejím cílem je vyvinout takové vztahy se 

zákazníky, aby byly prospěšné pro podnik. Celý cyklus informací je rozdělen na jednotlivé 

fáze. Jednotlivé fáze vztahu se zákazníky znázorňuje obr. 4. Nashromážděné informace  

o zákaznících by měly být uloženy ve specializovaném CRM.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Jednotlivé fáze vztahu [17] 

Je potřeba se zaměřit komplexně na celou problematiku CRM, aby došlo k propojení a 

vylepšení integrovaného celopodnikového řešení. Podmínkou úspěšné implementace CRM 

je, aby sled interakcí nebyl nikde přerušen[17].  
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2.2.3. Zákaznická politika CRM 

Cílem řízení vztahů se zákazníkem není jen pouze zvyšování tržeb, ale vytvořit trvalý 

vztah se zákazníkem. A nadále pracovat a rozvíjet tento vztah.  

Při řízení vztahu se zákazníkem by měla společnost pracovat v podmínkách takového 

vztahu. Obě strany by se měly ve svých postupech navzájem co nejvíce přizpůsobit, aby se 

hodnota vytvářela na obou stranách. Podle této filozofie není konkurenční schopnost 

založena výlučně na cenové soutěži, nýbrž i na tom, zda je společnost schopna pomoci 

zákazníkovi zajistit příslušnou hodnotu.[16]  

Zásady řízení lze popisovat několika způsoby, zaměřit se lze například na řízení pomocí 

spokojenosti zákazníka, avšak to se může stát problémem, když průzkumy naznačí,  

že zákazník je spokojený, ale není vyvíjen tlak na rozvoj. Samozřejmě, že spokojenost 

zákazníka je pro společnost důležitá, je odrazovým můstkem pro inovace společnosti ve 

vztahu k zákazníkovi, ale není základním kamenem pro zásady řízení.  

Zákazníky lze rozlišovat dle peněžní stupnice, podle které se pak zařadí do skupiny 

zákazníků, kteří jsou ziskoví nebo neziskoví.  Nebo naopak to mohou být kritéria platební, 

s výší obratů. Rozlišit zákazníky můžeme i dle jejich náročnosti. Zda kladou vysoké či 

malé nároky. Také je můžeme vyčlenit na zákazníky s vysokou nebo nízkou bonitou.  

Takovýto seznam by mohl být ještě rozšířen, ale rozhodující je dělení do významné horní 

úrovně, kde se nacházejí top zákazníci a okrajové úrovně, kde se nacházejí normální 

zákazníci. Společnost dělá chybu, pokud se obrací pouze na top zákazníky, protože 

největší úspěch přinášejí právě okrajoví zákazníci. Abychom takové zákazníky získali, 

nebo si je udrželi, je třeba použít vhodné nástroje CRM.  

Skupina zákazníků je dána určitými vlastními příznaky a jejich formami a podle nich  

se musí přizpůsobit naše nabídka. Z principu skupin zákazníků lze vyvodit zákaznickou 

politiku, v níž dominuje směs nástrojů CRM. [17]  

Takto rozčleněné a vymezené skupiny zákazníků můžeme nazvat shlukování zákazníků. 

Úrovně shlukování zákazníků znázorňuje obr. 5.  
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Obr. 5. Shluky klientů [17] 

Ottovi normální zákazníci – vyhledávají základní služby, nepotřebují žádné nadstandardní 

výrobky a služby, postačí jim minimum inovací, nevyžadují individuální přístup. Tyto 

zákazníky je možno obsloužit standardními a automatizovanými nástroji CRM.  

Spolehliví zákazníci – vyhledávají takové služby a výrobky, které se jim již osvědčili, 

zůstávají jim věrní, důvěřují službám a výrobkům. Výstřednost a špičková úroveň je jim 

lhostejná, ale nejsou ochotni platit vysoké ceny.  

Inteligentní superzákazníci – jsou velice nároční, očekávají spousty inovací, stále nové 

služby a výrobky na nejvyšší úrovni. Pro tyto zákazníky je potřebné opakovaně inovovat 

nástroje CRM a okamžitě tyto zákazníky o zlepšení informovat. Jsou však ochotni za lepší 

služby a výrobky zaplatit.  

Tendenční zákazníci – požadují také nové služby a výrobky, ale již nejsou ochotni za ně 

platit. Spokojí se s menším rozsahem inovací, protože mají potřebu udržet se s vývojovými 

trendy, proto také nesou název tendenční.  

Zákazníci typu „já chci“ – (tzv. „me-too“) zákazníci, kteří jsou v první řadě velmi 

nedůvěřiví k novým tendencím CRM nástrojů nedůvěřiví. Čekají, až u jiných zákazníků 

spatří výrobek, nebo zjistí, že služba funguje a žádá si jí více lidí. Poté podlehnou a udělají 

to co ostatní, ale vyčkávají na snížení ceny na trhu.  

      okrajová úroveň              horní úroveň 
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   tendenční zákazníci 
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Exkluzivní superzákazníci – dávají přednost osobnímu kontaktu před novějšími trendy, 

např. využití služeb internetového prodeje, či internetového bankovnictví. Využívají právě 

tyto již méně využívané služby, ale jsou ochotni za ně zaplatit vysokou cenu. 

Speciální zákazníci – vyhledávají služby s velmi nízkou poptávkou, tyto služby 

nevyžadují, ale potřebují je mít k dispozici.  

Zákazníci „v právu“ – jsou takoví zákazníci, kteří vyžadují služby, které by více zaujaly 

jejich okolí, než je samotné. Rádi dali najevo, jak se s nimi jinde dobře zachází. Právě jim 

nabízené služby srovnávají s třetími stranami a vykládají si je jako své právo. Zařazení 

zákazníka do této skupiny je rozhodující jeho sklon k manifestování.  

Základní myšlenkové jádro je růst hodnoty podniku díky růstu hodnoty zákazníka, a to 

skrze management a řízení právě existujících zákazníků.[14]  

Zákazníci z takovýchto rozdělených skupin mají odlišnou potřebu svých požadavků a to 

vše se musí projevit v konkrétních, jednotlivých plánech, částích a zásadách řízení 

zákazníků v systémech CRM. Jaké služby a výrobky se budou ke spokojenosti zákazníku 

nabízet, záleží na strategii rozhodování a schopnosti marketingu a managementu. Stejné 

služby se nemůžou tedy nabízet všem zákazníkům bez rozdílu. Podle těchto vyhodnocení 

si pak společnost zvolí příslušné nástroje CRM.  

2.2.4. Co přináší použití CRM 

Implementace a použití CRM musí přinášet společnosti výhody. Tyto výhody vedou 

v konečném efektu k udržení a zvyšování stávajícího obratu a zisku. CRM přináší přímo 

měřitelné výhody i efekty, které se projeví až po určité době. [17]  

Zavedení CRM nemusí být úspěšné, pokud společnost nevyužije přínosy z úspěšného 

využití CRM.  Níže uvedené přínosy se projeví bezprostředně po zavedení CRM.  

Bezproblémový průběh obchodních procesů – použití CRM vede k omezení průtahů a 

problémů při zpracování obchodních procesů v marketingu, odbytu a službách. Jak již bylo 

výše zmíněno, pozitivní příčinou je jednotná databáze o zákaznících pro všechny oddělení 

a části podniku. Praktické využití CRM vede k omezení obchodních procesů je na ty, které 

jsou pro zákazníka přínosem. To má za následek zefektivnění a zeštíhlení nákladů na tyto 

procesy.  
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Více individuálních kontaktů se zákazníky – úkolem není, dosáhnout vysokého počtu 

kontaktovaných zákazníků, ale vytvořit z masy kontaktů individuální vztahy, které 

povedou k uspokojení požadavků každého konkrétního zákazníka, nebo k překonání jeho 

vlastního očekávání. Pomocí nástrojů CRM, jako jsou call centra, prodej po telefonu, 

individuální webové stránky lze přeměnit anonymního zákazníka na svého individuálního 

zákazníka.  

Více času na zákazníka – ani tady není úkolem věnovat zákazníkovi větší počet vlastních 

zaměstnanců, ale dosáhnout takových časových úspor ve stávajících podmínkách. CRM 

umožňuje investovat získaný čas z procesů do nárůstu kvality vztahu se zákazníkem.  

Odlišení se od konkurence – společnost, která používá CRM má lepší vztahy se zákazníky, 

než podnik který CRM nevyužívá. Tento systém lze využít i pro malé a střední firmy, bez 

využití rozsáhlejší struktury. I zde je poznat zlepšení vztahů se zákazníky a tím se odlišit 

od konkurence.  

Vylepšení image – pokud se společnost chová ke svým zákazníkům loajálně, bývá 

odměněna jejich důvěrou. Image u zákazníků, která vyplývá z využívání CRM, je možné 

využít k získání vyšší suverenity na trhu při vytváření vlastní cenové politiky.  

Spolehlivé a rychlé předpovědi – CRM umožňuje díky informačním systémům všem 

pracovníkům vedení, odbytu i pracovníkům prodeje být mezi sebou informováni při 

jakékoliv změně obchodního případu. Právě neustálý přístup k informacím, kde jsou 

zaznamenávány změny, umožňuje spolehlivou předpověď dalšího vývoje.  

Komunikace mezi marketingem, odbytem a službami – použitím CRM stoupá úroveň 

komunikace mezi odbytem, marketingem a službami. V této oblasti při implementaci CRM 

musí být odborně proškolen personál, poté může být úspěšně využíván systém v přístupu 

do společné databáze zahrnující celý životní cyklus zákazníka.  

Nárůst efektivity týmové práce – jestliže jsou zavedeny procesy technologie CRM, stoupá 

efektivita práce zaměstnanců. Prvotní reakce zákazníka marketingovému oddělení je díky 

systémům CRM předána ke zpracování do oddělení odbytu tím do značné míry urychluje 

průběh obchodního případu a přispívá k nárůstu efektivity práce.  
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CRM přináší užitek, jak uvádí Prof.Dr. Gerhard Raab. Rozpozná-li podnik, že dnes 

obsloužená osoba může být zítra potencionální a věrný klíčový zákazník, přináší filosofie 

CRM první plody. Pak nabízející, kteří chtějí i zítra upevnit svou pozici na trhu, musí již 

dnes své obchodní vztahy k zákazníkům efektivně a precizně koordinovat a řídit.[13]  

2.3. Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum, který se bude provádět, bude jedinečný, ale vždy by měl být 

chápán jako proces, který je složen z několika následujících kroků: definování 

marketingového problému a cílů výzkumu, sestavení plánu výzkumu. Shromažďování 

informací, následné statistické zpracování těchto dat a analýza konečné prezentace 

výsledků, včetně doporučení. [2]  

Marketingovému výzkumu patří jeho jedinečnost. Zeptat se správné osoby na správnou 

otázku. Jestliže se zadavatel bude řídit podle přesně daných pravidel, vyhne se zbytečným 

omylům. Marketingový výzkum musí být veden takovým směrem, aby organizace hledala 

také nové řešení a směry. Jedná se však o práci dlouhodobější, kombinující několik 

postupů, ale nashromážděné a vyhodnocené výsledky dosahují hlubších poznatků a 

souvislostí.  

Účelem marketingového výzkumu je pomáhat řešit a zdokonalovat marketingové plány a 

rozhodnutí. Marketingový výzkum může být použit na jakoukoliv formu tržního prostředí, 

kde se setkávají dva subjekty ve formách prodeje a nakupujícího za účelem směny a 

zvýšení hodnoty zisku prodejce a celkové spokojenosti nakupujícího.[4]  

Z marketingového výzkumu lze zjistit nejen informace o našich zákaznících, o jejich 

požadavcích a potřebách, ale také získat nepřímé informace o konkurenci. Protože 

nevyhovující oblasti vlastního firemního prostředí našich zákazníků, jsou pravděpodobně 

kladným potenciálem konkurence. A pokud tak není, je to požadavek našeho zákazníka, o 

doplnění služby nebo výrobku, který na trhu chybí. Správně provedený výzkum zlepšuje 

kvalitu vztahu zákazníků. Proto je důležitě zabývat se marketingovým výzkumem 

spokojenosti zákazníků.  

Manažeři potřebují marketingový výzkum. Jeho cílem je systematické plánování, 

shromažďování, analýza a vyhodnocování informací, které jsou potřebné pro účinné řešení 

konkrétních marketingových problémů. Marketingová analýza může pracovníkům pomoci 
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stanovit tržní potenciál a možný tržní podíl, porozumět potřebám klientů a tržnímu chování 

a měřit efektivnost výroby a propagačních aktivit. [7]  

2.3.1. Druhy marketingového výzkumu 

Základní členění nehledě na úroveň společenské reality je na primární a sekundární 

marketingový výzkum.  

Primární marketingový výzkum – jedná se o vlastní zjištění hodnot vlastností u samotných 

jednotek. Realizátoři provádějí výzkum vlastními silami, nebo si na provedení najímají 

společnosti věnující se marketingovým výzkumům.  

Mezi základní metody sběru primárních údajů patří: 

 Pozorování – při pozorování neklademe otázky, ale sledujeme, jak se naši zákazníci 

chovají. 

 Dotazování – zadávání otázek respondentům formou osobní, písemné, telefonické, 

elektronické. 

 Experiment – v průběhu experimentu zavádíme testovaný prvek, při kterém 

pozorujeme a vyhodnocujeme chování a vztahy v uměle vytvořených podmínkách. 

Sekundární marketingový výzkum – spočívá v dodatečném využívání dat, které byly 

zpracovány a vyhodnoceny v primárním výzkumu.  

Kvalitativní výzkum – nachází využití v oblasti hledání hybných mechanismů trhu, motivů 

a stimulů kupního chování, kde se výzkum posunuje na půdu psychologie a dalších 

postupů kvalitativního charakteru. [10]  

Důraz je kladen na porozumění, vcítit se do role spotřebitele, soustředit se na jeho pocity a 

motivaci.  

Kvantitativní výzkum – zabývá se měřením trhu, kvantitativní údaje mají měřitelný 

charakter získaný z analýz. Např. velikost trhu, podíly značek, povědomí o značce, údaje o 

spotřebě, údaje o prodeji.  
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2.3.2. Metody sběru dat 

Marketingový výzkum má několik možností a řadu nástrojů pro získání primárních dat. 

Hlavními nástroji jsou osobní nebo telefonické rozhovory, korespondenční výzkum, 

měření. Klíčovou metodou sběru dat je v současnosti dotazování, které jsou využity v této 

bakalářské práci.  

Dotazování – představuje metody sběru dat založené na přímém (rozhovor) nebo 

zprostředkovaném (dotazník) sběru informací mezi výzkumníkem a respondentem. Otázky 

musí být předem připraveny a sjednoceny dle podmínek, aby usnadnily zpracování 

výsledků. Prvotním úkolem je zaměřit se na cíle dotazování a dosažení přínosných 

výsledků. Příprava dotazování zahrnuje celý postup tvorby dotazníku, zjistit na co se 

v dotazníku chceme ptát. Nadbytečné údaje by měly být odstraněny. Také je třeba si 

uvědomit, kterou formu dotazování si pro daný vzorek respondentů vybrat – zda osobní, 

písemné, telefonické nebo elektronické dotazování.  

Na počátku procesu nás zajímá, koho se budeme ptát, tzn., která cílová část se má stát 

výběrovým souborem. Proto se snažíme přesně specifikovat cílovou skupinu. [10]  

2.3.3. Dotazník 

Tato metoda byla využita pro vlastní dotazování k vyhodnocení spokojenosti zákazníků 

v této bakalářské práci. Tato metoda je písemná a formalizovaná. Dotazník je tvořen na 

základě souboru otázek, prostřednictvím kterých získáme informace o názorech, 

hodnotách, vztazích nejrůznějších skupin. Respondenti mají více času na odpovědi a 

mohou tímto způsobem podávat pravdivější odpovědi než při osobním dotazování.  

Dotazníky jsou nejpoužívanějším nástrojem při sběru dat primárních údajů. Představují 

formuláře s otázkami, na něž respondenti odpovídají, případně obsahují také varianty jejich 

odpovědí. Dotazník je potřeba důkladně sestavit, vyzkoušet a zbavit chyb před vlastním 

použitím, tzv. pilotáží. [10]  

Význam dotazníku spočívá v získávání informací od respondentů, zajišťuje jednotnou 

šablonu pro zapisování dat a ulehčuje zpracování dat. Dotazníky by na první pohled měly 

upoutat svou pozornost srozumitelností, jednoduchou a nezaujatou stylizací, snadnou 

orientací a v žádném případě by neměl respondenta odradit od vyplnění dotazníků.  
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Typy dotazníku: 

 Strukturovaný – má pevnou logickou strukturu, je užívaný ve velkých dotazových 

programech 

 Polostrukturovaný – využívaný v bussines-to-bussines marketingovém výzkumu, 

kde je nutné uchovat odpovědi společnosti 

 Nestrukturovaný – využívá se v hloubkových rozhovorech a diskusních skupinách 

Druhy otázek: 

 Otevřené otázky – otevřené otázky nenabízejí žádnou variantu odpovědi. Záleží na 

samotném respondentovi a jeho osobní odpovědi. Vyhodnocení takových otázek je 

velice složité, zvláště u velikých souborů. 

 Uzavřené otázky – uzavřené otázky mají i své standardizované odpovědi, ze 

kterých je respondent pobízen si vybírat. Tyto otázky i odpovědi musí být předem 

důkladně připraveny, aby respondent nebyl nucen k odpovědím, které by pak celý 

výzkum nevyhodnotily zcela správně. 

Odpovědi na uzavřené otázky někdy považují ve srovnání s odpověďmi na otevřené otázky 

za méně silné, závazné.[2]  

 

3. Praktická část 

V praktické části jsem dostala možnost zaměřit se na zákazníky převážně obchodní části 

koncernu ArcelorMittal, její distribuční a servisní částí ArcelorMittal Distribution Czech 

Republic, dále jen AMD CZ.  

Ve spolupráci s Ing. Janem Kamrádkem jsem se aktivně zúčastnila sběru údajů a vlastního 

vyhodnocení, s tím, že výsledky využiji jako základní zdroj pro svou bakalářskou práci.  

Hlavním cílem výzkumu bakalářské práce bylo zjistit, zda jsou zákazníci spokojeni 

s výrobky a službami AMD CZ. Zjištěné informace využít ke zvýšení spokojenosti 

zákazníků. V případě nespokojenosti, uvést příčiny a navrhnout opatření ke zmírnění 

zjištěné nespokojenosti, nebo doporučit dosažitelné cíle k úplnému odstranění 

nespokojenosti.  
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3.1. Představení společnosti 

3.1.1. ArcelorMittal 

ArcelorMittal je největší světový výrobce a distributor oceli. Zaměstnává více než 320.000 

zaměstnanců ve více než 60 zemích světa. ArcelorMittal je na vedoucích pozicích na všech 

celosvětových trzích zahrnujících automatizaci, stavebnictví, domácí spotřebiče a balení. 

Skupina je na předních příčkách v R&D a technologiích (Research and Development – 

výzkum a vývoj), udržuje značný safety stock a má vybudovanou širokou distribuční síť. 

Působení v Evropě, Asii, Africe a Americe poskytuje skupině přístup na všechny klíčové 

trhy s ocelí. ArcelorMittal bude také rozvíjet své pozice na rychle rostoucích trzích v Číně 

a Indii. Vlastní výroba tvoří 10% světové produkce oceli.[20]  

3.1.2. ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o. 

ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o., je distribuční a servisní společností 

koncernu ArcelorMittal pro Českou Republiku. Nabízí odběratelům široký sortiment 

hutního materiálu, který je umístěn v centrálním skladu ve Frýdku-Místku a v Kladně. 

 V současné době je zákazníkům k dispozici více než 10.000 tun hutního materiálu. 

Odběrateli jsou zejména velké společnosti, ale portfolio služeb se neustále rozšiřuje tak, 

aby nabídkou vyhověli i co největšímu počtu maloodběratelů a menších koncových 

zákazníků a jejich specifickým požadavkům. Společnost nabízí také velký rozsah 

doplňkových služeb - dělení materiálu, výrobu tvarových výpalků, dopravu k zákazníkovi, 

apod.  

Cílem společnosti je zabezpečit dlouhodobou spokojenost zákazníka. Odběratelům je 

připraven poskytnout všechny potřebné informace a spolupráci na zakázce regionální 

zástupce.[19]  

3.1.3. Profil společnosti 

Obchodní jméno společnosti: ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o. 

Adresa společnosti: Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha1 – Nové Město 
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Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Datum založení společnosti:  8. 3. 1999 

Předmět podnikání:   Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona 

3.2. Tvorba dotazníku 

Tento dotazník byl koncipován tak, aby věrohodně zachytil stupeň spokojenosti zákazníků 

AMD CZ. Vzhledem k tomu byl vybrán i počet otázek, aby respondenty neodradil při 

vyplňování dotazníku.  

Dotazník (viz příloha č. 1) byl zvolen strukturovaný s šesti otázkami uzavřenými a jednou 

otázkou otevřenou. Dotazník byl vytvořen v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 

9000:2001.  

Otázka č. 1 a č. 2. Identifikační údaje o zákazníkovi, Druh činnosti AMD CZ 

Úvod dotazníku byl zaměřen na aktualizaci zákaznické databáze AMD CZ, také jako 

hlavní sdělení pro respondenty, aby si byli vědomi, pro kterou část skupiny ArcelorMittal 

vyplňují dotazník.  

Otázka č. 3 : Informace o užití hodnoceného výrobku 

Otázka definuje, kterým směrem se ubírají skladové zásoby AMD CZ, zda jsou využívány 

jako polotovar pro další výrobu a zpracování nebo jen pro další prodej. Tato otázka byla 

doplněna i podotázkou segmentací trhu, do kterých průmyslových odvětví výrobky 

směřují.  

Otázka č. 4: Hodnocení spokojenosti s podmínkami u dodavatele 

Tato oblast je tvořena několika skupinami podotázek, a je rozdělena na obchodní 

podmínky a realizace a řízení objednávek. Správné vyhodnocení a kladení otázek do 

skupin určuje, která oblast je pro zákazníky lépe hodnocena a se kterou jsou spokojeni 

méně. Přesně kladené otázky právě ukázaly místo, které je silné a které potřebuje řešení 

pro zlepšení spokojenosti zákazníků.  
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Otázka č. 5: Další služby 

Respondenti byli tázání na možnost dalších jim poskytovaných služeb, jako jsou výrobní 

programy, ceníky, normy.  

Otázka č. 6: Vyhovuje Vám nabídka AMD CZ 

Zde měli respondenti možnost poskytnout zadavateli své požadavky na rozšíření 

jakostního a rozměrového sortimentu.  

Otázka č. 7: Náměty na zlepšení spolupráce 

Tato otázka byla jako jediná otevřená, zákazníci se mohli vyjádřit k otázce, která nebyla 

dle jejich názoru vystihnuta v předchozích dotazech.  

3.3. Metodika shromažďování dat 

V rámci této práce byla vytvořena databáze firem v rámci celé České republiky,  

u každé firmy byla uvedena adresa, telefonní a e-mailový kontakt. Z této databáze byl 

vybrán vzorek 50 firem, které byly osloveny pomocí elektronické pošty. Výběr vzorku 

k dotazování byl vyčleněn ze všech odběratelů, kteří jsou na trhu převážně delší časové 

období a jejich poznatky by mohly být přínosem pro firmu.  

Pro samotnou analýzu šetření byla vybrána forma dotazníkového šetření. Dotazování 

probíhalo v měsíci lednu a únoru 2013. Z padesáti oslovených podniků zaslalo zpět 

vyplněný dotazník třicetšest firem, což odpovídá návratnosti 72%. 2 dotazníky nebylo 

možné pro vyhodnocení použít, pro jejich chybné a nesprávné vyplnění. Procento čisté 

návratnosti činí 68%. Je možno považovat procento návratnosti za velmi vysoké vzhledem 

k formě oslovení firem. Ochota firem k těmto projektům je velice nízká. Přístup firem má 

několik vysvětlení. V každém případě lze soudit, že firmy se nerady zdržují vyplňováním 

dotazníků. Dále skutečnost, že oslovení přes e-mail je anonymní, bez osobního kontaktu. 

Podniky mají také obavy z virů a nejrůznějších spamů. Firmy byly osloveny ve dvou 

etapách, některé dotazníky byly získány až při osobním jednání a bližším vysvětlení, že 

výsledky budou použity pro potřeby bakalářské práce.  
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3.4. Vyhodnocení dotazníku 

Získané dotazníky byly vyhodnoceny pomocí softwaru Microsoft Excel 2007. Pro 

názornost byly výsledky graficky znázorněny.  

Otázka č. 1 a č. 2. Identifikační údaje o zákazníkovi, Druh činnosti AMD CZ 

Pro využití k bakalářské práci bylo informativně zohledněno procento akciových 

společností nebo společností s ručením omezeným, viz graf 1, zbylá procenta 5,8% jsou 

rovným dílem zastoupena státním podnikem a veřejně obchodní společností.  

Graf 1: Identifikační údaje o zákazníkovi 

 

 

Otázka č. 3 : Informace o užití hodnoceného výrobku 

Na grafu č. 2 je znázorněno, v jakém poměru oslovují firmu tzv. překupníci, nebo samotní 

uživatelé a další spotřebitelské a výrobní firmy. Ty jsou právě klíčové pro úspěšný vývoj 

společnosti. Výsledky tohoto zjištění jsou velmi příznivé pro společnost AMD CZ, protože 

ve výrobní sféře je největší pravděpodobnost naplnění prodeje v budoucnu společnosti.  
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Graf 2: Využití výrobků dodávaných společností AMD CZ 

 

 

K podotázce segmentace trhu se respondenti vyjadřovali vícenásobnými odpověďmi, 

protože jejich výrobky se dodávají do více oblastí, které jsou znázorněny v grafu č. 3. 

Nejvíce zastoupený je strojírenský průmysl 32,4% a stavebnictví 22,5%. Pokud si 

respondent nevybral, nebo z nabízených odvětví průmyslu, označil ostatní, které je 

zastoupeno 11,3%. Ve stejné míře je zastoupen automobilový průmysl 9,9% a energetika 

8,5%. Ve stejné rovině se pohybuje zemědělství a hutnictví 5,6% a spotřební průmysl 

4,2%. K výrobě svařovaných trubek a profilů se nehlásila žádná z dotazovaných firem.  

Graf 3 : Segmentace trhu 
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Otázka č. 4: Hodnocení spokojenosti s podmínkami u dodavatele 

Obchodní podmínky – tato část otázek byla vyhodnocena, pro lepší srozumitelnost 

v tabulkovém editoru, viz tab. 1. Nejhůře hodnocenou oblastí je rychlost reakce  

na poptávku, kdy 24% respondentů označilo za nevyhovující. Sjednané ceny s 67,7% byly 

označeny za spíše vyhovuje, což naznačuje určitý nesouhlas zákazníků s cenami,  

ale s určitou akceptací výši ceny. Platební podmínky jsou další nepříjemnou oblastí  

pro zákazníky, 11,8% respondentům platební podmínky nevyhovovaly a 23,5% 

respondentům spíše nevyhovovaly. 

Tab. 1: Oblast obchodních podmínek 

  

vyhovuje 
spíše 

vyhovuje 

spíše 

nevyhovuje 
nevyhovuje 

Rychlost reakce na poptávku 42,9% 14,7% 18,4% 24,0% 

Rychlost reakce na objednávku 73,5% 26,5%     

Způsob komunikace 76,5% 23,5%     

Sjednané ceny 26,5% 67,7% 2,9% 2,9% 

Platební podmínky 47,0% 17,7% 23,5% 11,8% 

 

Realizace dodávky – v této oblasti je jasný posun dopředu, směrem k zákazníkovi a jeho 

spokojenosti, protože ve srovnání s oblastí při prvotní reakci na poptávku a po sjednání 

obchodních podmínek, je již samotná realizace dodávky vyhodnocena jen kladnými 

odpověďmi. Jen v případě dotazu k dodržování sjednaného množství, odpovědělo 14% 

respondentů negativně.  

 

Oblast kvalitativních podmínek – Zde zákazníci hodnotili způsob pouze ve významu 

vyhovuje a spíše vyhovuje. Způsob ochrany materiálu proti poškození posuzovalo rovných 

50% respondentů spíše vyhovuje a rychlost nakládky 58,8% dotázaných spíše vyhovuje. 

Se způsobem dodávání výrobků, vázání a ukládání jsou zákazníci spokojeni se 70,6%  

viz tab. 2.  
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Tab. 2: Kvalitativní podmínky 

  

vyhovuje 
spíše 

vyhovuje 

Dodržování sjednaných kvalitativních podmínek 67,6% 32,4% 

Způsob dodávání výrobků (vázání, ukládání, apod.) 70,6% 29,4% 

Způsob ochrany výrobků proti poškození 50,0% 50,0% 

Vlastní doprava - rychlost nakládky 41,2% 58,8% 

 

Vybavení dodávek průvodními doklady – tato oblast doplňuje obchodní případy a přispívá 

ke spokojenosti zákazníků. Jestliže dostanou ke své vlastní dodávce materiálu i veškeré 

průvodní doklady, bývá jejich spokojenost na vysoké úrovni. Tady zákazníci hodnotili 

pouze vyhovuje a spíše vyhovuje. V této oblasti jsou zákazníci spokojeni s komplexností 

dokladů, ne však z jeho včasností.  

Tab. 3: Vybavení dodávek průvodními doklady 

 

 

 

 

Obchodní podmínky při reklamaci – Respondenti v této oblasti sdělovali osobně své 

zkušenosti. Komunikace ve vyřizování reklamací je jedním z hlavních bodů úspěchu. 

Vyhodnocení je zobrazeno v grafu č. 4. Vyhodnocení reklamací bývá někdy ovlivněno 

postojem zákazníka. 14,7%  dotazovaných zákazníků v oblasti vyřizování reklamací 

hodnotilo spíše nevyhovuje a nevyhovuje. Zde by mohlo dojít ke snížení nespokojených 

zákazníků, předcházet zbytečným reklamacím, jako je záměna rozměrového materiálu. 

 

 

 

 

  
vyhovuje 

spíše 

vyhovuje 

Úroveň a přehlednost 56% 44% 

Komplexnost  14,7% 85,3% 

Včasnost 53% 47% 
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Graf 4: Vyřizování reklamací  

 

 

Otázka č. 5: Další služby 

Část dotázaných byla spokojena a nepotřebuje zlepšení, jiní zákazníci by rádi uvítali 

ceníky, nabídkové listy, vyhodnocení viz graf 5.  

Graf 5: Další služby 
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Otázka č. 6: Vyhovuje Vám nabídka AMD CZ 

Výsledky z průzkumu se ukázaly srozumitelné směrem k zadavateli. Jejich přání je rozšířit 

jak rozměrový, tak jakostní sortiment skladu, viz tab. 4.  

Tab. 4: Sortimentní nabídka AMD CZ 

 

  

vyhovuje 
spíše 

vyhovuje 

spíše 

nevyhovuje 

Rozměrový sortiment 47,1% 38,2% 14,7% 

Jakostní sortiment 44,1% 38,3% 17,6% 

  

Otázka č. 7: Náměty na zlepšení spolupráce 

Tato otázka byla jediná otevřená a vyjádřili se k ní pouze dva responsi z celkových 34 

vyhodnocených dotazníků. Jejich náměty byly na zlepšení platebních podmínek a další 

požadavek byl nasměrován na cenu. Její vývoj by rádi znali dopředu, což je v dnešním 

tržním světě takřka nemožné. Ale se zkušenostmi na světových trzích lze v lehkých 

náznacích vytušit vývoj cen.  

3.3. Návrhy a doporučení 

Výsledky marketingového výzkumu ukázaly, že zákazníci jsou nejvíce spokojeni v oblasti 

kvalitativních podmínek, způsobu dodávání výrobků, jejich vázáním a ukládáním 

zákazníkům vyhovuje. Samotná expedice, rychlost nakládky byla hodnocena přesnou 

polovinou zákazníků na vyhovuje a spíše vyhovuje. Při různorodosti nakládky a složitosti 

ukládání materiálu na auta, je tato oblast hodnocena zákazníky velmi pozitivně. V těchto 

oblastech není třeba podnikat žádné kroky, z tohoto důvodu nebyla navržena žádná 

doporučení.  

V oblasti obchodních podmínek byla třetina zákazníků nespokojena s rychlostí reakce  

na poptávku. V této části se doporučuje jednotný systém poptávkového řízení, který by byl 

v pojetí obou hlavních účastníků prvotního setkání, zákazník a obchodní referent, rychlý a 

jednoduchý. Tzn. klást důraz na první kontakt se zákazníkem, reagovat rychleji na jeho 
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poptávku. Řešením by byla možnost rychlého vložení poptávky do formuláře  

na internetových stránkách AMD CZ. Ovšem toto je závislé na celkové koncepci 

propagace webových stránek AMD CZ a jejich pravidelné aktualizaci. 

Dalšími body v oblasti obchodních podmínek byly sjednané ceny a platební podmínky. 

K této oblasti se nejvíce vztahovala otevřená otázka, kdy zákazníci by rádi viděli ceny 

nižší, avšak sami jsou si vědomi některými kroky v oblasti snížení cen, lépe řečeno 

nízkých cen, jako za nemožné. Nelze zlepšovat platební podmínky a snižovat ceny, ale lze 

zlepšit spolupráci celkovým osobním přístupem.  

Reklamačním řízením lze předcházet tím, aby vedoucí pracovník motivoval své 

zaměstnance, aby věnovali větší pozornost při zpracování objednávky. Vhodným 

školením, vzděláváním zaměstnanců, zvyšováním jejich kvalifikace lze předcházet 

zbytečným chybám 

V oblasti poskytovaných dalších služeb zákazníkům, jako jsou výrobní programy, 

nabídkové listy, normy, 11,8% zákazníků by rádo přivítalo zlepšení. K tomuto okruhu se 

vztahuje již doporučená aktualizace stránek a konkrétní specifikace požadovaných služeb 

pro jednotlivého zákazníka.  

Rozměrová a jakostní nabídka sortimentu je pro zákazníky možností nakupovat materiál  

ve větším rozsahu jakostním a rozměrovém na jednom místě. Zákazníci by byli jistě 

spokojeni s touto možností, avšak s ohledem na ekonomickou bilanci společnosti, je nutno 

zvážit, zda-li je tato možnost vhodná. Jednání by se musela vést na pozici vyššího 

managementu. V této problematice, která se dotýká skladových zásob, jsou případné 

návrhy na šíři sortimentu uskutečnitelné v delším časovém horizontu.  

 

4. Závěr 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na vyhodnocení spokojenosti zákazníka společnosti 

AMD CZ. Cílem této práce bylo přiblížit podstatu, proč je nutné zabývat se spokojeností 

zákazníka a je jasné, že CRM je nezbytný pro kvalitní fungování vztahu se zákazníkem.  

Vyhodnocení spokojenosti zákazníků v dotazníkovém šetření, v praktické části, ukázalo, 

kterým směrem má společnost směřovat k vyšší míře spokojenosti zákazníka.  
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Vzhledem k formě dotazování bylo dosaženo relativně vysoké návratnosti dotazníků. 

Dotazníky byly důkladně analyzovány a převedeny do grafů nebo tabulek. Většina 

zákazníků očekává v roce 2013 navýšení objemu nákupů z AMD CZ, nebo předpokládá 

stejnou spotřebu výrobků. Tento parametr je příznivý pro další vývoj objemu prodeje 

z AMD CZ. Ze získaných výsledků je zřejmé, že zákazníci jsou spokojeni v oblasti 

realizace objednávky. Za významný problém byl označen prvotní kontakt se zákazníkem. 

To je reakce na poptávky, kde bylo navrženo opatření rychlejší komunikace, internetové, 

se zákazníkem. Dalším návrhem bylo samotné školení a vzdělávání zaměstnanců,  

které vede k větší bezchybnosti práce a tím i spokojenosti zákazníka. Vzdělávání 

zaměstnanců vede i k jejich vlastní osobní motivaci a tím, k jejich schopnosti plnit dané 

cíle. Motivovaný zaměstnanec a specialista je jedna z cest ke spokojenému zákazníkovi. 

Mezi pozitiva však patří již výše zmíněná samotná realizace objednávky a informace  

o skupině zákazníků AMD CZ, jakým způsobem využívají pořízený materiál. 75% 

respondentů uvedla, že skladové zásoby AMD CZ jsou využívány pro vlastní výrobu.  

Pro prodejní organizace není nic lepšího, než mít přímého odběratele.  

Spokojenost zákazníka je klíčem k úspěchu, je nutno správně pochopit podstatu jejich 

potřeb a očekávání. Je třeba si uvědomit, že CRM není softwarovým řešením,  

ale komplexní strategií, která musí bezpodmínečně vniknout do všech procesů v podniku. 

Je nezbytné si uvědomit budoucnost postavenou na budování dlouhodobých, vzájemně 

prospěšných vztahů. 
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DOTAZNÍK 
 

PRO MÉŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 

 

(po vyplnění bude předmětem obchodního tajemství) 
 
 

Tento dotazník slouží k měření spokojenosti zákazníků v souladu s požadavky norem  
ČSN EN ISO 9000: 2001. 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI 
 

Název firmy: Právní forma firmy: 

Sídlo firmy: IČO: 

 

 

2. DRUH ČINNOSTI ArceloMittal Distribution Czech Republic s.r.o.  
(který je předmětem Vašeho následujícího hodnocení spokojenosti) 

 
Obchod s hutním materiálem 
Centrální sklad Frýdek-Místek (ul. Míru 3267) 
      sklad Kladno-Dříň    (Třinecká ul.878)  
 

 

 

3. INFORMACE O UŽITÍ HODNOCENÉHO VÝROBKU: 
(označte křížkem) 

 
Využití výrobků dodávaných společnosti AMD CZ: (v %) 
 

Jako polotovar pro vlastní výrobu                         % Pro další prodej   % 
 
 

Segmentace trhu (označte klíčové obory, kam jsou dodávány vaše výrobky, nebo kam dodáváte u nás 

nakupované výrobky) 
 

Strojírenský průmysl                          Zemědělství    Hutnictví   
           

Automobilový průmysl                          Energetika    Výroba svař. trubek a profilů   
           

Stavebnictví    Spotřební průmysl    Ostatní   
 
 

Vaše očekávaná roční potřeba výrobků ze společnosti AMD CZ:  
 

V roce 2012                        tun V roce 2013   tun 
 



DOTAZNÍK 
 

PRO MÉŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 

 

 

4. HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI S PODMÍNKAMI U DODAVATELE: 
      (označte křížkem u kriteria) 
 

4.1.V oblasti obchodních podmínek Vám: 
 

AMD CZ    
 
 

vyhovuje 
Spíše 

vyhovuje 
Spíše 

nevyhovuje 
nevyhovuje 

 

Rychlost reakce na poptávku         

 

Rychlost reakce na objednávku                

Způsob komunikace         
 

Sjednané ceny          

Platební podmínky         

 

 
4.2.Při realizaci dodávky:  
                                                                

 

 ANO NE 
 

Jsou dodržovány sjednané termíny dodávek ?     

 

Jsou dodržována sjednaná množství?     

 

Vyhovuje Vám způsob komunikace?     

  

 
4.3.V oblasti kvalitativních podmínek : 
 
 
 

vyhovuje 
Spíše 

vyhovuje 
Spíše 

nevyhovuje 
nevyhovuje 

 

Dodržování sjednaných kvalitativních podmínek         

 

Způsob dodávání výrobků (vázání, ukládání, apod.)                

Způsob ochrany výrobků proti poškození         
 

Vlastní doprava – rychlost nakládky          

 

 



DOTAZNÍK 
 

PRO MÉŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 

 

 

4.4.Vybavení dodávek průvodními doklady: 
 
 
 

vyhovuje 
Spíše 

vyhovuje 
Spíše 

nevyhovuje 
nevyhovuje 

 

Úroveň a přehlednost         

 

Komplexnost                

Včasnost         
 
 

 

4.5.V oblasti obchodních podmínek Vám: 
 

Vyřizování reklamace         

 

 
5. DALŠÍ SLUŽBY: 
(Výrobní programy, ceníky, reference, normy apod.) 

 
 
 

vyhovuje 
Spíše 

vyhovuje 
Spíše 

nevyhovuje 
nevyhovuje 

 

         

 

 
6. VYHOVUJE VÁM NABÍDKA AMD CZ: 

 
 

vyhovuje 
Spíše 

vyhovuje 
Spíše 

nevyhovuje 
nevyhovuje 

 

Rozměrového sortimentu         

 

Jakostního sortimentu                
 

 
7.NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE: 

 (Volný text) 

 
 
 
 

 
8.DOTAZNÍK VYPLNIL 

 

 

Datum:  ...................................... 

Funkce: ...................................... 

Jméno:  ...................................... 

Podpis: ................................…… 

 


