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Abstrakt 

Tato bakalářská práce analyzuje spokojenost a loajalitu zákazníka s výrobky 

Bochemie a Lybar společnosti Bochemie a.s. Práce je rozdělena na dvě části a to na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které se týkají 

spokojenosti a loajality zákazníka, marketingového výzkumu a metody dotazování. Praktická 

část obsahuje popis činnosti společnosti a zpracovaná data z dvou forem dotazníků s vyuţitím 

poznatků z teoretické části. V závěru práce jsou uvedena shrnutí pro posuzovanou společnost 

na základě provedení vyhodnocení dotazníkového šetření. 

 

Klíčová slova: spokojenost, loajalita, zákazník, respondent, dotazník, výzkum. 

 

Abstract 

Thisbachelorthesis analysescustomer'ssatisfaction and theirloyalty to 

theproductsBochemie and LybaroftheBochemiecompany. The thesis isdevided in twoparts: 

a theoretical part and a practical part. Thetheoretical part isfocused on the basic 

konceptsofcustomer'ssatisfaction and loyalty, marketing research and 

methodsofquestionnaires. Thepractical part describesthecompany'sactivities and 

containsprocessed data oftwoquestionnaremethodsusingtheknowledgegiven in thetheoretical 

part. In theconclusionofthe thesis, there are summaries on theassessedcompanybased on 

thequestionnaire data evaluation. 
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Úvod 

Výrobní společnosti se potýkají se stále narůstající konkurencí, kde na trh vstupují 

nové firmy s novými výrobky a technologiemi, které se neustále vyvíjí a přizpůsobují 

narůstajícím přáním a potřebám zákazníků, rozšiřují svou nabídku a sluţby. Je důleţité 

v tomto prostředí nejenom obstát, ale být i úspěšný. K tomu, abymohly firmy v takovémto 

prostředí fungovat, je nutné sledovat vývoj trhu, monitorovat poţadavky zákazníků a na 

základě těchto zjištění zvolit aktivní přístup k uskutečňování cílů.  

Jedním z hlavních cílů prosperující firmy byla a zůstává všestranná péče o zákazníka 

tak, aby byla zajištěna jeho spokojenost. Splnění jejich očekávání přinese loajalitu a  posiluje 

dobrou pověst firmy. Výsledky analýz spokojenosti zákazníků mají ukázat, zda jsou 

spokojeni s obchodní politikou, mají vyjádřit rostoucí očekávání, ukazují, zda jsou výrobky 

dobře prezentovány a jsou pro firmu výzvou a motivací k další práci. 

Zaměření na zákazníka patří mezi zásady normy ČSN EN ISO 90011. Budoucnost 

kaţdé organizace je závislá na chování zákazníků a maximalizaci míry jejich spokojenosti 

a loajality. Objektivní a účinná rozhodnutí mohou být učiněna pouze na základěvyuţití 

vhodně analyzovaných dat a informací, tj. na základě procesůměření výsledků. Je důleţité 

naslouchat hlasu zákazníka a směřovat k jeho spokojenosti. 

Cílem této bakalářské práce je analýza spokojenosti a loajality zákazníka s výrobky 

Bochemie a Lybar společnosti Bochemie a.s. se sídlem v Bohumíně. Firma vyuţívá pro tuto 

analýzu jiţ vypracovaný dotazník. Ten bude vyţit k oslovení respondentů a analyzován. Dále 

navrhnout novou verzi dotazníku, který bude vypracován na základě studie odborné literatury 

a podroben stejnému šetření. V závěru budou srovnány výsledky obou analýz spokojenosti 

a loajality zákazníka. 
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1. Teoretická východiska spokojenosti 

Kaţdý zákazník má svoji individuální představu o ideálním výrobku. Kdo je vlastně 

zákazníkem? Podle normy ČSN EN ISO 9000 je „zákazník organizace nebo osoba, která 

přijímá produkt, jako je spotřebitel, klient, konečný uţivatel, maloobchodník“.[2] 

Zákazník můţe být interní nebo externí vůči organizaci. Mezi interní zákazníky 

řadíme zaměstnance, za externí povaţujeme zprostředkovatele, odběratele a v prvé řadě 

konečného uţivatele výrobků a sluţeb. Je důleţité zaměřit se na to, kdo je pro nás cílovým 

zákazníkem. 

Kaţdý zákazník si nákupem výrobků a sluţeb chce uspokojit své ţivotní potřeby 

a řešit určité problémy, tzn., kupuje si hodnotu, pokud moţno bez vedlejších negativních 

efektů a rizik. Proto je důleţitá nejen cena a jakost, ale také komunikace pocitů a vnímání 

zákazníků, která napomáhá poznat poţadavky zákazníka a jeho názory na produkty a vytváří 

důvěru zákazníka k organizaci, od které produkt nakupuje. [3] 

1.1 Spokojenost a loajalita zákazníka 

. Být loajální znamená, ţe můţeme nakoupit více produktů z téţe organizace, i kdyby 

to znamenalo platit něco navíc, protoţe nechceme jít k jinému dodavateli a vzít na sebe riziko, 

ţe nebudeme spokojeni. Vyjadřuje to náš souhlasný postoj a věrnost vůči organizaci. [4] 

Pro monitorování široké škály pocitů zákazníka slouţí tzv. Kanův model spokojenosti 

zákazníka obrázek1, který definuje tři skupiny znaků spokojenosti: bonbóny (skryté šance), 

samozřejmosti (výkonnostní) a nutnosti (nevedou k nespokojenosti).  

 

Obr. 1Kanův model spokojenosti zákazníka[6] 
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Spokojenost zákazníka udává souhrn pocitů vyvolaných rozdílem mezi jeho 

poţadavky a vnímanou realitou na trhu. Poţadavky zákazníka udává rozdíl mezi jeho 

potřebami a očekáváním. Následně pak na základě rozdílů mezi nimi lze definovat tři 

základní stavy spokojenosti: 

 potěšení zákazníka – vnímaná realita a poskytnutá hodnota převyšují původní 

představy a očekávání; 

 naprostá spokojenost zákazníka – úplná shoda potřeb, očekávání a vnímané 

reality; 

 limitovaná spokojenost – vnímaná realita není totoţná s původními poţadavky, 

jeho spokojenost je niţší, neţ u předchozích dvou stavů. 

Před koupi výrobku si zákazník vytváří jistou představu o tom, co chce koupit, coţ 

ovlivňuje řada faktorů např. vlastní potřeby, zkušenosti z minulosti, reference z okolí, reklama 

aj. Z toho nám plyne jednoduchý model spokojenosti, viz obrázek2. 

 

Obr. 2 Model spokojenosti zákazníka [3] 
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Mezi další vlivy působící na zákazníka se řadí i kultura (základní determinant potřeb 

zákazníka, rodina, úspěch, praktičnost, pokrok, materiální pohodlí, individualismus), dále 

svoboda rozhodování při nákupu, vnější pohodlí, sociální třída, subkultura jeho prostředí 

(národnost, náboţenství, rasa,zeměpisný region).[5] 

Pocity zákazníka nám podle obrázku č.: 2 můţeme vyhodnocovat a kvalifikovat jako 

míru jeho spokojenosti, která určuje měřitelnou úroveň jeho vnímání. 

Obecně tedy platí: 

𝑀𝑆𝑍 =  𝑓 𝑋     (1) 

kde: MSZ  je míra spokojenosti zákazníka 

 X  definuje rozdíl mezi poţadavky a reálnou hodnotou 

Spokojený zákazník se vrací, kupuje znovu a více, šíří se o své spokojenosti dále 

a přivádí tím nové zákazníky. Ze statistik vyplývá, ţe cena za uchování si zákazníka je 

v porovnání s jeho získáváním daleko niţší. 

1.1.1 Základní kroky pro měření spokojenosti 

Neţ započne firma měřit spokojenost a loajalitu zákazníka, měla by postupovat 

v těchto krocích: 

 definování, kdo je pro firmu zákazníkem, u koho budeme měření spokojenosti 

provádět, jde o klíčový bod; 

 definování poţadavků zákazníků a znaků spokojenostidle dvou základních 

metod -  metody rozvoje znaku jakosti (zaměstnanci v rolích zákazníků) 

- metody naslouchání hlasu zákazníka (diskuse v ohniskových 

skupinách, přímá interview s jednotlivci, dotazníková metoda, 

metoda kritických událostí); 

 návrh a tvorba dotazníků k měření spokojenosti zákazníka 

- definování otázek pro dotazníky 

- volba vhodného formátu dotazníku 

- popis vstupních informací pro zákazníka 

- definitivní uspořádání dotazníků; 

 stanovení velikosti výběru respondentů (vzorkování zákazníků), výběr určitého 

počtu respondentu z celkového objemu zákazníku tak, aby byly garantovány 

výsledky jako u zkoumání celé skupiny  

metody - Census, u všech zákazníku 

- úsudková - vychází ze zkušeností, vůli a rozhodnutí lidí 
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- statistická, pravděpodobnostní vychází z poznatků teorie 

pravděpodobnosti a matematické statistiky; 

 výběr vhodné metody sběru dat závisí na 

- rozsahu výběru respondentů 

- uvolněných zdrojů pro měření spokojenosti zákazníků vrcholovým 

managementem 

- technických moţnostech organizace 

- poţadavcích na návratnost dotazníků – odezvě zákazníku; 

 tvorba postupů pro vyhodnocování dat; včetně postupu kvantifikace míry 

spokojenosti, výpočet indexu spokojenosti; 

 vyuţívání výsledků měření spokojenosti jako vstupů pro procesy zlepšování, 

změny ve vývoji indexu spokojenosti jednoznačně varují management před 

problémy, případně ukazují nárůst spokojenosti.[6] 

1.1.2 Základní kroky pro měření loajality 

Loajalita zákazníka je definována jako způsob chování zákazníka projevující se 

na trhu zejména dvěma důsledky: 

 opakovanými objednávkami, 

 pozitivnímu referencemi do okolí. 

Sloţitost vztahů mezi spokojeností a loajalitou přehledně znázorňuje tzv. matice 

spokojenosti a loajality obrázek3., která vymezuje některé typické skupiny zákazníků. Proto 

monitorování nejen spokojenosti, ale i loajality je dobré zaměřit se na: 

 měření budoucích záměrů zákazníků procentuálním odhadem pravděpodobných 

opakovaných nákupů vhodně upravenými otázkami; 

 měřením tzv. efektivní loajality ukazateli ekonomickými (zisk, změny cash-flow) 

s přihlédnutím k ukazateli setrvání zákazníka, dlouhodobosti vztahů, pronikání na 

další trhy; 

 měřením prostřednictvím získaných a ztracených zákazníků (okamţité navazování 

kontaktů, analýza ztráty) a tím předejít dalšímu nepříznivému vývoji. 

Měření loajality zákazníku směřuje k realizaci projektů vedoucích k neustálému 

zlepšování se. 
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Obr. 3 Matice spokojenosti a loajality zákazníků [6] 

Základním cílem kaţdého podnikání je při co nejniţších nákladech dosáhnout 

poţadovaného uţitku, tzn. co nejvyšší hodnoty pro zákazníka. Hodnota pro zákazníka je 

definována jako zákazníkem vyţadovaná úroveň jakosti dodávaná za odpovídající cenu. 

Hodna pro zákazníka je sloţena z prvku -  jakostia ceny nabízeného produktu. [7] 

Komplexní získávání informací o tom, jak vnímají jednotlivé produkty zákazníci 

v porovnání s konkurencí, poskytuje vyuţívání základních nástrojů analýzy hodnoty pro 

zákazníky. K tomu jsou pro zákazníky vyuţívány zejména tyto nástroje: 

 strom hodnoty pro zákazníka 

 profil jakosti 

 profil ceny 

 kvantifikace míry hodnoty pro zákazníka 

 mapa hodnoty pro zákazníka 

 porovnávací graf hodnoty pro zákazníka 

Tyto nástroje sumarizuje obrázek 4, zobrazuje všechny aktivity realizované v rámci 

analýzy hodnoty pro zákazníka, které v konečném výsledku směřují k neustálému zlepšování. 

Důleţitá je provázanost jednotlivých nástrojů hodnoty pro zákazníka, jak ukazuje 

obrázek4. Všechny uvedené aktivity realizované v rámci analýzy hodnoty pro zákazníka 

směřují k postupnému zlepšování. [6] 
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Obr. 4 Vazba jednotlivých nástrojů analýzy pro zákazníka [6] 

1.2  Důležité faktory ovlivňující vnímání jakosti 

Management firmy, která účinně pracuje na jakosti svých výrobků, by neměl být 

spokojen jen s jeho dobrým prodejem, ale měl by myslet dopředu, a neopomíjet důleţité 

faktory ovlivňující pohled zákazníka na výrobek. Nelze opomíjet pohled zákazníka před 

koupi, při ní i po zakoupení výrobku, jak ukazuje následující obrázek 5. 
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Obr. 5 Faktory ovlivňující vnímání jakosti výrobku[3] 

1.3 Marketingový průzkum 

Analýza spokojenost a loajality zákazníků je realizovaná posuzovanou společností 

formou dotazníků.  

Studie spokojenosti zákazníka je jednou z činností marketingového průzkumu. Celý 

proces marketingovéhoprůzkumu jde ve čtyřech krocích, jak ukazuje obrázek. 6: 

1) Definování problému a stanovení cílů průzkumu 

2) Vytvoření plánu,získání informací 
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3) Realizace, uskutečnění plánu 

4) Výklad, objasnění a sdělení zjištění 

 

Obr. 6 Proces marketingového průzkumu [8] 

1) Definování problému a stanovení cílů průzkumu: první krok průzkum bývá velmi 

těţký, stanovení problému a definice cíle pak ovlivní celý proces průzkumu. Projekt 

marketingového průzkumu můţe mít tři typy: 

- informativní, získávání předběţných informací 

- deskriptivní, lepší popisnost problému 

- kauzální, testuje hypotézy příčina/následek 

2) Vytvoření plánu, získání informací: ve druhém kroku je určena povaha informací, 

jejich zdroje (sekundární, jiţ existující a primární k současnému účelu) a způsob jejich získání 

(kvantitativním výzkumem – od velkého vzorku zákazníku, kvalitativní průzkum – malý 

vzorek zákazníku). Dále také typ průzkumu (pozorování, dotazování, experiment). 

3) Realizace, uskutečnění plánu: třetím krokem je vlastní spuštění výzkumu, jeho 

realizace (sběr, zpracování a analýzy dat získaných informací. Základní metodou sběru dat je 

dotazování (osobní, písemné). K dalším metodám sběru dat patří pozorování, experiment. 

Metoda dotazování můţe být: 

- přímá, pouţívá přímé otázky (Proč kupujete dané výrobky?) 

- nepřímá, zjišťuje, proč se zákazník vyhýbá nákupu výrobku a proč se jim líbí, 

nelíbí, zjišťuje důvody, které si zákazník sám ani neuvědomuje). [9] 

Dotazník by měl být srozumitelný, přehledný, časově nenáročný a jednoduchý na 

vyplňování. 

U všech forem písemného dotazování dostává respondent dotazník předem a sám 

rozhoduje, kdy jej vyplní. 

Přednosti písemného dotazování: 

 nízké náklady 

 menší náročnost na organizaci šetření 
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 jednoduše se zpracovává a vyhodnocuje 

 jednoduchý na vyplnění 

 vyloučení vlivu tazatele 

Nedostatky písemného dotazování: 

 nereprezentativnost získaných odpovědí (je snadnější vyplnit nepravdivé 

informace) 

 nechuť nebo neschopnost odpovědět na všechny otázky 

 můţe být obtíţné získat respondenty 

 menší přesnost (nonverbální komunikace) 

Je důleţité pečlivé naplánování dotazníku tak, aby se minimalizovaly nedostatky 

písemného dotazování.[10] 

Prvním bodem před tvorbou dotazníku je stanovení cíle průzkumu tak, aby byl 

zjistitelný a srozumitelný. Je důleţité mít jasnou představu o tom, co chceme 

dotazníkem dosáhnout. Jaké informace je třeba získat od respondentů. Cílem 

navrhovaného dotazníku je získat co nejvíce odpovědí. Ty musí být pouţitelné 

a přesné.[11] 

Při tvorbě dotazníku je potřeba dbát na jeho srozumitelnost, přehlednost, jednoduché 

vyplňování, stylistickou a gramatickou správnost, úpravu a to tak, aby respondenta 

vizuálně upoutala. Zhruba deset aţ dvacet otázek sestavených tak, aby respondentovi 

nezabraly více, jak deset minut času by neměly dotazovaného od dotazníku odradit. 

Běţně se však uvádí 40 – 50 otázek v délce vyplnění cca 20 minut, tady se ale hovoří 

o velmi motivovaných respondentech. 

Zásady pro formulaci otázek: 

 výstiţnost, jednoznačnost a jednoduchost formulací  

 jazyková srozumitelnost dotazované skupiny respondentů 

 stručnost formulací 

 validnost otázek, směrovost k cíli 

 volit nesugestivní otázky 

 vyhýbat se otázkám příbuzným 

 test dotazníku tvůrcem a malou skupinou respondentů 



- 11 - 

 

Struktura dotazníků: 

 stručný úvod: oslovení, ţádost o vyplnění, představení náplně dotazníku, 

význam, smysl, stručné pokyny, přibliţná délka vyplňování, poděkování za 

strávený čas 

 vlastní dotazování  

- úvod – zajímavé otázky, upoutání respondenta 

- střed – stěţejní otázky vyţadující soustředění 

- závěr – méně závaţné otázky 

 závěrem poděkování za strávený čas a pokyny pro odevzdání dotazníku 

Typy otázek v dotazníku: 

 otevřené – volná odpověď 

 uzavřené – výběr z více variant 

 polootevřené (polozavřené) – kombinace předchozích typů 

 speciální otázky (sdruţené, filtrační, projektivní, ověření pravdivosti 

Motivace respondentů k vyplnění dotazníků: 

 symbolická odměna 

 důleţitostí respondenta pro dotazování 

 apel na hodnoty dotazovaného 

 protisluţba za spokojenost 

 zdůraznění dopadu na zlepšení pro samotného respondenta. [9] 

4) Výklad, objasnění a sdělení zjištění: poslední, čtvrtý krok marketingového výzkumu 

vede k vytvoření závěrů a předloţení získaných výsledků managementu společnosti a to 

přehledná a důleţitá zjištění pro další rozhodování.[8] 

U všech bodů výzkumu je důleţitá propojenost a spolupráce jejich organizátorů tak, 

aby nedocházelo ke zkresleným výsledkům. Za celý proces výzkumu jsou zodpovědní jak 

manaţeři, tak výzkumníci. [10] 

Účinná komunikace obrázek 7 se zákazníkem je jedním ze zásadních předpokladů 

úspěchu společnosti. Je důleţité, aby se zákazník nejprve o produktu, výrobku dozvěděl, 

jednodušší je, kdyţ má zákazník o daný výrobek zájem a informace sám aktivně vyhledává. 

Dalším krokem, je pak vzbudit v zákazníkovi o výrobky takový zájem, aby sám kontaktoval 

prodejní oddělení společnosti. Aby bylo moţné oba tyto kroky úspěšně naplnit, je třeba vyuţít 

celou škálu nástrojů marketingové komunikace. 
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Zvyšování informovanosti zákazníků o výrobcích a výrobním programu firmy je cílem 

marketingové komunikace, ta zvýrazňuje vlastnosti svých výrobků, vytváří svým výrobkům 

potřebnou image, přesvědčuje zákazníky, prostřednictvím osobního kontaktu (pracovníci 

marketingu) nebo médií, k jeho koupi. Odběratelsko-dodavatelské vztahy jsou tak 

upevňovány na bázi korektního jednání. 

 

Obr. 7Schéma marketingové komunikace v procesu nabídky a poptávky trhu[12] 

 Orientace na zákazníka je jedním z hledisek marketingové koncepce. Je velmi 

důleţité komunikovat se zákazníky správně tak, aby byly odhaleny jeho potřeby z jeho 

pohledu. To jak se dívá zákazník na firmu a na její výrobky vede k vyjádření a pochopení 

jeho potřeb. Pochopení potřeb zákazníka je základem budování jeho loajality a věrnosti 

značce, výrobku, tedy firmě, či společnosti.[12] 
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2. Charakteristika činnosti společnosti BOCHEMIE a.s. 

Bochemie Group je jedním z nejvýznamnějších středoevropských výrobců 

a dodavatelů značkových výrobků péče o domácnost, dezinfekce, materiálů pro úpravu kovů 

a dalších chemických specialit. Je nadnárodním uskupením několika výrobních firem 

a obchodních společností.  Jejími klíčovými značkami jsou, SAVO a BIOLIT, které mají 

velmi silnou pozici na trhu v České republice a na Slovensku a značka ULTRA v Maďarsku. 

Skupina a její mateřská společnost Bochemie, a.s. sídlí v Bohumíně, kde zaměstnává 

více jak 450 lidí. 

2.1 Historie společnosti 

Skupina byla zaloţena v roce 1995 mateřskou společností BOCHEMIE s.r.o. a její 

součástí jsou dnes subjekty na území České republiky, Slovenska, Polska, Bulharska, 

Maďarska a Rumunska Společnost [13].  

Historie značky Bochemie však sahá aţ do roku 1904. Po celou dobu svojí existence 

se firma specializuje na chemickou výrobu a vytvořila si tak znalostní kapitál a know- how.  

První značky, které společnost vyráběla, jsou tyto obrázek8:  

  
Obr. 8 První značky společnosti výrobku na trhu[13] 

Nejsilnějšími značkami Bochemie Group jsou v současnosti tyto značky: SAVO, 

Ultra, Chloramin, Feropur a Bochemit. Skupina je globálním dodavatelem speciálních 

chemikálií včetně prostředků pro povrchovou úpravu kovů a akumulátorových hmot.  

Skupina a její mateřská společnost Bochemie, a.s. sídlí v Bohumíně a dále do ní patří: 

 maďarský výrobce prostředků péče o domácnost EVM,  

 česká strojírenská společnost Ekomor,  

 polský výrobce pigmentů Permedia,  
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 dceřiné obchodní společnosti na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, 

Rumunsku a Rusku, obrázek9.  

Společnost zaměstnává zhruba kolem 800 pracovníků. Jejími vlastníky jsou česká 

investiční společnost BensonOakCapital a ARX EquityPartners.  

 

Obr. 9 Mapa rozmístění společnosti v Evropě[13] 

Bochemie v současnosti na mezinárodním a globálním trhu nabízí pět základních 

skupin produktů, které jsou řízeny jako SBU - strategické obchodní jednotky. Šestou 

skupinou jsou projekty. Bochemie Group v současnosti realizuje projekty především v green 

economy.  

Jednotlivé produktové skupiny jsou reprezentovány značkami ve vlastnictví skupiny, 

které jsou budovány a rozvíjeny v mezinárodním nebo globálním měřítku [13].  

2.2 Předmět podnikání a výrobní program 

Předmětem podnikání je výroba značkových prostředků péče o domácnost, 

dezinfekce, materiálů pro úpravu kovů a dalších chemických specialit. Dále se zabývá 

zelenými projekty, které Bochemie podporuje.  

Výrobní program Bochemie Group je postaven na čtyřech základních pilířích:  

1. Produkty v kategorii prostředky péče o domácnost určené pro spotřebu: kvalitní 

a oblíbené prostředky pro rychlé a efektivní čištění a dezinfekci celé domácnosti.  

2. Chemické speciality:  

- materiály pro výrobu alkalických akumulátorů; 
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- přípravky a technologie úpravy kovů, zde se jedná o ve světě oblíbený, patentovaný 

postup moření ocelí v redukční tavenině.  

3. Dezinfekce a Fungicidy  

- dezinfekční přípravky - více neţ 80 let tradice pro dezinfekci v institucích, 

zemědělství, i zdravotnictví. Tyto výrobky zajišťují hygienickou čistotu v téměř 

100% českých nemocnic;  

- fungicidy - chránící dřevo a zdivo všech stupňů ohroţení před nebezpečnými 

plísněmi.  

4. Zelené projekty - nově rozvíjející se oblast, zaměřená především na:  

- recyklaci – obnovu a znovuzískání surovin pro další vyuţití,  

- hledání a průmyslové aplikace nových technologií ohleduplných k ţivotnímu 

prostředí s vazbou na chemický průmysl,  

- vytvoření platformy, kde dochází k vzájemné spolupráci vládních institucí, 

nejvýznamnějších představitelů vědy a Bochemie Group.  

Tyto zelené projekty jsou součástí Programu společenské odpovědnosti, který je 

orientován do dvou základních oblastí:  

 podpory technických a přírodovědných oborů, reprezentovaných především 

projektem Svět techniky (Bochemie Group je jeden z pěti generálních partnerů 

projektu),  

 podpory komunit [13].  

Mezi klíčové výrobky společnosti patří výrobky pod značkou SAVO a BIOLIT. 

SAVO, ve vybraných segmentech českého trhu, dosahuje aţ 80% trţního podílu, 

kromě Slovenska se prosazuje také na dalších zahraničních trzích, především v Maďarsku, 

Rumunsku, Bulharsku a Polsku.  

BIOLIT je lídrem na trhu insekticidních přípravků v České republice a na Slovensku 

s více neţ 50% trţním podílem. 

Skupina je rovněţ globálním dodavatelem chemických specialit s vysokou přidanou 

hodnotou, včetně dezinfekce, fungicidních přípravků na ochranu dřeva, prostředků pro 

povrchovou úpravu kovů a akumulátorových hmot. 

Skupina Bochemie získala v roce 2011 rovněţ značku LYBAR společně se značkou 

BIOLIT prostřednictvím akvizice akciové společnosti Lybar.  

COYOTE (byla zaloţena v roce 1998), je to značka s produkty autokosmetiky, 

provozních kapalin a tlakových olejů. Od roku 1999 byly produkty této značky prodávány 

na českém i slovenském trhu, kde mají své zákazníky a plně reflektují jejich potřeby 
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a přání.Autokosmetika COYOTE je jednou ze značek ve vlastnictví Lybar, a.s. (vlastník 

ochranné známky)od května 2011 byl Lybar, a.s. součástí skupiny Bochemie, a.s. Bohumín. 

Vzhledem k tomu, ţe se Bochemie strategicky zaměřuje na oblast značkových 

prostředků péče o domácnost (klíčové značky jsou, SAVO a BIOLIT), byl odprodej značky 

LYBAR jejím logickým krokem. Tradiční domácí značka vlasové kosmetiky LYBAR má 

nového majitele, který značku odkoupil v měsíci březnu 2012 od skupiny Bochemie. 

Distribuce výrobků LYBAR k zákazníkovije nyní zajišťována distribuční společnost OBRA. 

Není jiţ výrobkem společnosti Bochemie a.s. a nebude šetřena v dotazníku. 

  

http://www.lybar.eu/
http://www.lybar.cz/
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3. Současný stav spokojenosti v podniku 

Podnik vyuţívá k mapování spokojenosti a loajality svého zákazníka informace 

z marketingového výzkumu, který propojuje spotřebitele, zákazníky, a veřejnost s firmou 

pomocí informací, které jsou vyuţívány pro identifikaci problémů a příleţitostí a zlepšování 

marketingových aktivit. Je definováno, jaké informace je zapotřebí získat, je navrţena metoda 

sběru informací, manaţeři pak řídí a provádějí sběr dat, analyzují výsledky, řeší je.  

Pro výzkum byla pouţitá metoda tištěného dotazníku. 

3.1 Realizace výzkumu prostřednictvím firemního dotazníku 

Pro realizaci výzkumu byla vyuţita metoda písemného dotazování formou dotazníku. 

V této části byl vyuţíván jiţ vypracovaný firemní dotazník,viz příloha 1. 

3.1.1 Průzkum spokojenosti firemním dotazníkem na vybrané skupině respondentů 

Výběr respondentů probíhal u zákazníků s malým odběrem výrobků, bez omezení 

věkového, sociálního a bez geografického zaměření. Byli osloveni muţi i ţeny různých 

věkových skupin zhruba ve třech krajích ČR. Výzkum probíhal v poslední dekádě 2012. 

V lednu 2013 byla provedena analýza sesbíranýchdat.Z celkového počtu 150 oslovených 

respondentů, bylo řádně zpracováno 114 dotazníků. Zbytek dotazníků nebyl vhodný 

k dalšímu zpracování nebo nebyl navrácen zpět ke zpracování. 

3.1.2 Kvantitativní hodnocení spokojenosti 

Pro přehlednost zpracování a následné vyhodnocování dotazníků jsem volila program 

MS Excel. Výstupem je přehledná tabulka 114 respondentů s údaji o věku, vzdělání, pohlaví 

pro potřeby firmy, dále potom dílčí tabulky a k nim doplněna grafická znázornění 

k jednotlivým stěţejním otázkám. 

Z dotazovaných 114 respondentů převaţovaly ţeny s počtem 87. Nejčastěji dosahovali 

středoškolského vzdělání. Naopak nejmenší podíl obsadili respondenti se základním 

vzděláním a to s počtem 7 respondentů. 

Takto sestavené informace vycházející z tištěných dotazníků jednotlivých respondentů 

byly dále hlouběji analyzovány. Byly rozpracovány podle jednotlivých otázek do dílčích 

tabulek a grafů, porovnány a slovně vyhodnoceny. Byla navrţena jiná moţná forma 

průzkumu dotazníkem, s jinak členěnou koncepcí. 
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3.1.3 Analýza zpracovaných výsledků 

Otázka č. 1 A: Výrobky Bochemie nakupují: 

Tabulka 1: Výsledky zpracování otázky č.1 A 

Odpověď Počet respondentů: 

Jednou měsíčně 19 

Jednou za tři měsíce 39 

Jednou ročně 38 

Nekupuji 18 

Z výše uvedené tabulky 1 vyplývá, ţe oslovení respondenti svůj nákup posuzovaných 

výrobků se značkou Bochemie nejčastěji realizují zhruba co tři měsíce a to je, jak plyne 

z následujícího grafu obr. 10,39 respondentů ze 114 dotazovaných, 38 respondentů si pak 

výrobek koupí zhruba jednou ročně. Pro přehlednější zobrazení byly vypracovány dva typy 

grafů,viz obrázek 10. Kde graf výsečový vykazuje vyjádření procentuální, u grafu 

sloupcového je na ose y počet odpovídajících respondentů. Vyjádření je pak u všech grafů 

v této kapitole obdobné. 

  

Obr. 10 Četnost nákupu výrobků Bochemie a.s. 

Otázka jedna měla dvě části, část A se vztahovala k výrobkům, Bochemie a část B 

k výrobkům Biolit a Coyote. Zde jsem se setkala s velmi malou znalostí značky Coyote 

u respondentů. Někteří neznali, co si za touto značkou mají představit. Zde je důleţitá 

segmentace trhu, je asi méně pravděpodobné, ţe uţivatel značky SAVO, vyuţívá ve stejné 

míře i značku Coyote. Tato značka byla bliţší muţské části respondentů. 
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Otázka č. 1 B: Výrobky Biolit a Coyote  nakupuji 

Tabulka 2: Výsledky zpracování otázky č.1B 

Odpověď Počet respondentů 

Jednou měsíčně 4 

Jednou za tři měsíce 20 

Jednou ročně 64 

Nekupuji 26 

Z výše uvedené tabulky 2 vyplývá, ţe oslovení respondenti svůj nákup posuzovaných 

výrobků značky Biolit a Coyote realizují zhruba jednou ročně a to, je jak plyne 

z následujícího grafu obr. 11, u 56 respondentů. Pro přehlednější zobrazení byly vypracovány 

dva typy grafů. 

Menší poptávka po těchto typech výrobků oproti otázce jedna vyplývá zejména z toho, 

ţe běţný zákazník tyto druhy výrobku nevyuţívá k běţnému ţivotu tak často, jak tomu bylo 

u základních výrobků Bochemie. 

 

  

Obr. 11Četnost nákupu výrobku Biolit a Coyote 

Další otázky jiţ nebyly blíţe členěny dle typu výrobků. Tabulka 3 vykazuje 

sumarizaci odpovědí na otázku 2 ve znění, co u výrobků Bochemie, Biolit a Coyote oceňují 

zákazníci nejvíce. 

Největší důraz klade respondent na účinek výrobku, 26% respondentů odpovědělo 

nevím, coţ je velmi zaráţející sdělení. Cena má vliv na zákazníka jen z 6%. 
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Otázka č. 2: U výrobků Bochemie, Biolit a Coyoteoceňuji především, tabulka 3: 

Tabulka 3: Výsledky zpracování otázky č. 2 

Odpověď Počet respondentů 

Účinek 60 

Barva, vzhled, vůně 5 

Obal 5 

Cena 14 

Nevím 30 

Procentuální vyjádření sdělení respondentů k otázce, co oceňují u výrobků nejvíce, 

ukazuje obrázek 12. Pro zákazníka je důleţitý účinný výrobek a vědomí, ţe se můţe na 

kvalitu tohoto výrobku dlouhodobě spolehnout.Cena je zde druhotná. 

 

 

Obr. 12 Priority u výrobků 

Další otázkou v dotazníku byla otevřená otázka, co zákazníkovi mezi produkty chybí, 

co by zákazník přivítal. Této otázce věnovalo pozornost 15 respondentů, z toho pouţitelných 

pro další zpracování bylo pouze 7. Velká většina totiţ uváděla výrobky proti škůdcům, 

plísním, odstraňovač skvrn z textilu apod. Z těchto odpovědí jsem usoudila, ţe dotazování 
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respondenti nemají přesný přehled o sortimentu firmy, protoţe tato výrobky firma na trh jiţ 

dodává. 

Náměty: 

 nedostatečný sortiment vůní 

 přípravek do myčky (2 respondenti) 

 rozprašovací přípravek proti prachu (2 respondenti) 

 přípravek na odstraňování cementových skvrn z dlaţdic 

Otázka k propagaci výrobků společnosti je vyčíslena v tabulce 4 

Otázka č. 3: Podle mne nejlépe propaguje výrobky Bochemie, Biolit a Coyotereklama 

Tabulka 4: Výsledky zpracování otázky č.3 

Odpověď Počet respondentů 

Televize 75 

Rádio 5 

Billboardy 2 

Tisk 23 

Neznám 9 

Jednoznačný vliv na zákazníka má reklama v televizi a tisku, kde televize ovlivňuje 

zákazníka 66% a tisk 20%, jak také ukazuje následující graf, obrázek 13.Obrovskérozdíly 

v účinnosti různých forem reklamy jsou výsledkem její koncepce a formy podání. Díky těmto 

rozdílům lze některé výdaje na reklamu označit minimálně za promarněnou příleţitost 

(finance se daly pouţít lépe), v nejhorším případě pak za úplně vyhozené peníze. Bliţší 

posouzení náleţí firemnímu managementu. 

  

Obr. 13Propagace výrobků 

Poslední otázka k nepříjemným zkušenostem byla otázkou polootevřenou a stejně jako 

u otázky otevřené jí respondenti věnovali minimum času. 
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Jako nejčastěji uváděnou nepříjemnou zkušenost je povaţovaná vůně u výrobků Savo. 

Dva respondenti také uvedli, ţe výrobek Savo okna,způsobuje při pouţití šmouhy. 

Výsledky šetření ukázaly, ţe výrobky se značkou Coyote jsou pro zákazníky méně 

známé. Výrobek vyuţívá menší cílová skupina. Důleţité jeklást důraz na kvalitu, která je 

u zákazníka stěţejní vlastností výrobku a nejvíce si jí cení. 

3.2 Hodnocení zpracovaných výsledků 

Výběr a oslovení respondentů včetně navrácení zpracovaných dotazníků probíhalo 

v časovém období zhruba tří měsíců. Získaná data z dotazníků byla zpracována v programu 

Excel.Jednotlivé výsledky byly pro přehledné porovnávání zpracovaný do sloupcových 

a výsečových grafů.Při porovnání odběrů jednotlivých značek výrobků je patrný vliv 

segmentace trhu, proto doporučuji u dotazníku uvádět kaţdou značku výrobku zvlášť. 

Nejdůleţitější vlastností u všech výrobků je uváděn účinek výrobků.  

Rozšíření nabídky výrobkůpoţadovalo jen 8% respondentů. Z celkového počtu 

114 respondentů vyjádřilo své náměty na rozšíření sortimentu jen 15 respondentů, z toho jen 

7 dotazovaných uvedlo výrobky, které ještě společnost nenabízí. Poţadovali rozšířeni nabídky 

vůní, přípravky do myčky, přípravky proti prašnosti, přípravky proti odstraňování 

cementových skvrn z dlaţdic. 

Jako nejúčinnější formu reklamy vybrali respondenti reklamu televizní. U otázky 

nepříjemné zkušenosti s výrobky, věnovali respondenti otázce velmi malou pozornost. 
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4. Návrh a vyzkoušení nových postupů 

Pro tuto experimentální část byla sestavena následující studie. Vlastní postup analýzy 

spokojenosti a loajality zákazníka s výrobky firmy Bochemie a.s. v Bohumíně vycházel 

z vlastního marketingového plánu výzkumu a směřoval k testování nového postupu 

hodnocení spokojenosti a loajality zákazníka. 

4.1 Definování problému a stanovení cílů výzkumu 

Společnost potřebuje znát zájem zákazníku o výrobek, potřebuje vědět, jak je znám 

výrobní program firmy, i firma sama u svých zákazníků potřebuje vědět, kudy ubírat reklamní 

kampaň, jak neztratit zákazníky, znát vliv ceny na dostupnost výrobků. Společnost chce 

pracovat s metodou dotazníků, tuto metodu vyuţívá řadu let v tištěné formě a pracuje se 

srovnáváním s předešlými léty. V předchozí kapitole byly zpracovány tištěné dotazníky firmy 

z kvantitativního výzkumu. 

Cílem tohoto nově navrhovaného postupu je analyzovat spokojenost a loajalitu 

zákazníku s výrobkem elektronickou formou dotazníku, informativním kvalitativním 

výzkumem. Dále pak na ţádost společnosti zařadit v nově testovaném dotazníku otázku 

směřující i informaci, zda zákazník podobné výrobky nakupuje u jiných firem a proč, co jej 

k tomuto kroku vede. 

4.2 Vytvoření plánu výzkumu 

Byly vyuţívány primární informace formou kvalitativního výzkumu, oslovena byla 

malá skupina respondentů, členěna věkem respondentů, tzn., ţe jde o malý vzorek zákazníku, 

se zaměřením na zjištění znalostí, motivace, postojů, preferencí a potřeb kupovat výrobky. 

Jako typ je zvolen výzkum dotazováním a to formou elektronického dotazníku. 

Osloveny byly ţeny a muţi elektronickým dotazníkem s úvodním dopisem, ve dvou 

věkových kategoriích. A to ţeny a muţi, u kterých se běţné setkávání s výrobkem ještě méně 

předpokládá a ţeny a muţi, kteří by jej měli znát, mají delší ţivotní zkušenost. 

Dotazník vycházel z původního dotazníku tak, aby se neodchýlil od směru dotazníku 

původního, splňoval tedy původní poţadavky na dotazy, některé otázky byly 

specifikovány,viz příloha 2. Dotazník byl upraven do přehlednější formy většinově 

s uzavřenými otázkami, dvě otázky byly otevřené. Pilotní otázka „dobře znám tyto produkty 

firmy Bochemie a.s. rozčlenila dotazník do tří skupin a zákazník pak vyplnil jen sloupec 

s výrobky, které znal, čímţ bylo zajištěno přesné zmapování kaţdého produktu. Kaţdý 

sloupec zahrnoval celkem šest otázek, vţdy k vybrané značce. Došlo tak přímo ke specifikaci 

vyjádření respondenta. Nově se objevila otázka 5 „Kupujete výrobky u konkurence?“, 
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v případě kladné odpovědi pak „protoţe jsou:…“. V závěru následovaly dvě otázky společné. 

Zákazník znající komplexní výčet výrobků firmy tak odpovídal na 21 otázek, respondent 

s částečnou znalostí značek společnosti na devět, případně 15 otázek. Pro zákazníky, kteří 

všechny značky neznají, tak bylo vytvořeno povědomí, ţe existují i jiné značky, které 

společnost má a zároveň byly odpovědi pro tyto respondenty rychlé a jednoduché, 

neobtěţovaly respondenta zbytečnou zdlouhavostí. Pro společnost tak byly výsledné odpovědi 

blíţe specifikovány, a to vţdy k dané značce. 

Plánování výběrového souboru probíhal ve třech krocích: 

1. Výběrová jednotka 

Ve vlastním spuštěném výzkumu bylo důleţité určit, kdo bude sledován. Byli osloveni 

respondenti a to průvodním dopisem a elektronickým dotazníkem na e-mailovou adresu 

z databáze studentek a studentů vysoké školy 3. ročníku prezenčního studia a pracujících ţen 

a muţů středního věku. 

Databáze byla rozdělena a zpracována podle věku a pohlaví a to do čtyř skupin na 

ţeny do třiceti let, ţeny nad třicet let, muţe do třiceti let a muţe nad třicet let. Dále pak do tří 

skupin, kde se posuzovala značka Savo, Biolit a Coyote. 

2. Velikost výběrového souboru 

Bylo nutno určit, kolik respondentů bude osloveno. Velký soubor poskytne 

spolehlivější výsledek. Vybrala jsem skupinu spolehlivých respondentů, u kterých jsem 

předpokládala, ţe by mohla na oslovení reagovat. Celkem jsem oslovila mailem s přílohou 

elektronického dotazníku: 50 studentů a padesát osob starších 30let. 

3. Volba procesu 

Bylo důleţité zváţit, jak soubor respondentů vybrat. Při elektronické formědotazování 

museli být vybráni respondenti,kteří mají e-mailovou adresu. Výběr respondentů pro 

elektronické dotazování je pro realizaci dotazování méně nákladný a časově nenáročný 

a v tomto případě zaručoval větší návratnost vyplněných dotazníků. Oslovení respondenti byli 

počítačově gramotní, pracující nebo studující. 

4.3 Realizace, uskutečnění plánu 

Sběr dat probíhal průběţně, jak se vracely vyplněné dotazníky od respondentů. 

Osloveno bylo celkem 100 respondentů. Po rozeslání někteří respondenti na dotazník 

nereagovali, někteří zapojili i své známe či spolupracovníky a zaslali v příloze i tři zpracované 

dotazníky. 
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Během dvou týdnů jsem získala 128 odpovědí, ze kterých bylo vyuţito 124 k dalšímu 

zpracování, u čtyř případů respondenti výrobky neznali. 

Navrácené dotazníky byly ukládány, srovnávány a zpracovány do tabulek 

a analyzovány, poté vyhodnoceny graficky. Celý proces od rozeslání po navrácení 

zpracovaných dotazníků trval zhruba dva týdny. Dotazníky byly ukládány do sloţek 

a informace průběţně zapisovány do vytvořených výpočtových tabulek. 

4.4 Zpracování a analýzy průzkumu 

Poslední otázka k věku a sloţení respondentů ukázala, ţe se elektronického dotazování 

zúčastnilo celkem 128 respondentů. Osloveno bylo celkem 100, avšak někde se zapojili 

i spolupracovníci osloveného respondenta, proto bylo navráceno celkem 128 vyplněných 

dotazníků, sloţení pak ukazuje tabulka 5.  

Tabulka 5 Respondenti dle věku a pohlaví 

Pohlaví a věk Počet respondentů 

žena do 30 let 37 

žena nad 30 let 61 

muž do 30 let 18 

muž nad 30 let 12 

Celkem 128 

 I přes snahu oslovit poměrově vyváţené skupiny lidí, se do vyplňování 

dotazníků zapojovaly převáţně ţeny a velmi zodpovědně ţeny nad 30 let, které do vyplňování 

zapojily i své spolupracovníky a známě, tzn., ţe se vracely od těchto respondentů zpět i tři 

zpracované dotazníky, kaţdý zpracovaný jiným respondentem. Obrázek 14 graficky 

znázorňuje procentuální a početní sloţení respondentů v počtu 128 navrácených dotazníků.  

  

Obr. 14 Věková struktura respondentů dle věku 
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Vstupní otázkou nově navrţeného dotazníku byla otázka: „Dobře znám tyto produkty 

firmy Bochemie a.s.:“ početní vyjádření odpovědí z celkového počtu 128 získaných 

elektronických dotazníků ukazuje tabulka 6 a to celkovým počtem. 

Tabulka 6 Znalost posuzovaných výrobků  

 

Grafické znázornění znalosti výrobku firmy ukazuje obrázek 15 a to ve vztahu 

k celkovému počtu 128 zpracovaných dotazníků. Výrobek Savo je na trhu z testovaných 

výrobků nejznámější značkou, jako známou značku jej označilo 96,9% dotazovaných, naopak 

neznali jej jen čtyři respondenti, coţ jsou 3,1% z celkového počtu dotazovaných. Biolit je 

značkou, kterou zná 82,8% dotazovaných a Coyote zhruba 18%. 

 

 

Obr. 15 Znalost výrobků Bochemie a.s. 

První členěnou otázkou podle druhu výrobku byla otázka častosti nákupu výrobků. 

Výsledky odpovídaly jak spotřebám v běţné domácnosti tak vlivu převahy ţen ve sloţení 

respondentů, vše znázorňuje tabulka 7 a následně obrázek 16. 
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Tabulka 7 Hodnocení jednotlivých značek 

 

 

Obr. 16Četnost nákupů výrobků 

Výsledek hodnocení spokojenosti zákazníka (Si) je zjednodušeně počítán jako poměr 

součtu všech četností nákupu (počet nákupu výrobku krát úroveň důleţitosti) a reality. 

Výsledky výpočtů vykazuje tabulka 8. 

Jednotlivé úrovně důleţitosti při nákupu výrobku bylo moţné stanovit takto: 

4 - nejdůleţitější 

3 -důleţité 

2 - méně důleţitá 

1 - nedůleţitá 

Tabulka 8 Výpočet spokojenosti i-tého znaku zákazníka 

Bodové hodnocení důležitosti SAVO (Six) BIOLIT (Six) COYOTE (Six) 

4 96 32 0 

3 105 39 3 

2 74 98 14 

1 28 36 15 

Suma 303 205 32 

 
Savo Biolit Coyote 

Index spokojenosti 2,443548 1,933962 1,391304 
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Spokojenost i-tého zákazníka u výrobku SAVO:  𝑆𝑖 =
303

124
= 𝟐,𝟒𝟒𝟑𝟓𝟒𝟖 

Spokojenost i-tého zákazníka u výrobku BIOLIT:  𝑆𝑖 =
205

106
= 𝟏,𝟗𝟑𝟑𝟗𝟔𝟐 

Spokojenost i-tého zákazníka u výrobku COYOTE: 𝑆𝑖 =
32

23
= 𝟏, 𝟑𝟗𝟏𝟑𝟎𝟒 

U Sava se pohybuje index mezi úrovní 2-3, Biolit směřuje k dvojce aindex u Coyote se 

vyskytuje mezi 1-2. 

U otázky dvě a tři ke spokojenosti s kvalitou výrobků a rozsahem nabídky se jednalo 

o spokojenost s výrobky a kvalitou nebo spokojenost s malými výhradami, nespokojenost se 

neprojevila ani u kvality ani u rozsahu nabídky, tři respondenti se nevyjádřili, nehodnotili tyto 

dvě otázky. 

Další otázka se týkala informovanosti respondentů o výrobku a to přesně, kde 

získávají informace o výrobcích společnosti. Rozmanitost informovanosti zákazníků je 

součástí tabulky 9. Nejčastěji respondenti získávají informace k výrobku svým vlastním 

testováním a zkušeností s výrobkem. 

Tabulka 9 Zdroje informovanosti o výrobcích 

 

Přenesení do grafického vyjádření na obrázek 17 potom ukazuje porovnání ve vztahu 

k celkovému počtu oslovených a mezi jednotlivými výrobky. 

 

Obr. 17 Zdroje informací o výrobcích 
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Další z otázek vyplňovali jen respondenti, kteří byli ovlivnění ve výběru výrobku 

reklamou, tabulka 10. U výrobku Coyote se tato otázka netýkala ţádného respondenta, u 

Biolitu 8 a největší vliv u této skupiny výrobků má reklama u výrobku Savo, a to u 21 

respondentů ze 128. Do této kategorie by mohl patřit i vliv letáků, ten byl ale samostatně ve 

zdrojích informací. Vliv letáků se projevil u Biolitu u 19 oslovených a u Savo u 16 

respondentů. 

Tabulka 10 Typ reklamy 

 

Největší vliv z uvedených druhů reklamy, kdyţ pomineme vliv letáků, má 

na zákazníky televize, jak ukazuje obrázek 18. 

 

Obr. 18 Grafické znázornění vlivu reklamy na zákazníka 

Nákup výrobků u konkurence byla velice pečlivě vyplňovaná otázka, odpovědělo 124 

respondentů ze 128, viz tabulka 11 a obrázek 19. 
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Tabulka 11 Nákup u konkurence 

 

 

Obr. 19 Nákupkonkurenčních výrobků 

Je důleţité se zabývat faktem, co vede zákazníky k nákupům levnějších náhraţek 

posuzovaných značek u konkurence.Nejvíce se na konkurenci obracejí respondenti u výrobku 

Biolit. 

Tabulka 12 Zdůvodnění nákupu u konkurence 

 

Jednotlivé úrovně důleţitosti při nákupu výrobku bylo moţné stanovit takto: 

5 - Účinnější 

4 -Praktický obal 

3 -Lepší vůně 

2 -Levnější 

1 -Nevím 
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Tabulka 13 Výpočet spokojenosti i-tého znaku výrobků 

Bodové hodnocení důležitosti SAVO (Six) BIOLIT (Six) COYOTE (Six) 

5 20 45 15 

4 8 4 0 

3 36 27 0 

2 14 28 16 

1 3 13 4 

Suma 81 117 35 

 
Savo Biolit Coyote 

Index spokojenosti 2,892857 2,543478 2,333333 

Spokojenost i-tého výrobku SAVO:  𝑆𝑖 =
81

28
= 𝟐, 𝟖𝟗𝟐𝟖𝟓𝟕 

Spokojenost i-tého výrobku BIOLIT: 𝑆𝑖 =
117

46
= 𝟐,𝟓𝟒𝟑𝟒𝟕𝟖 

Spokojenost i-tého výrobku COYOTE: 𝑆𝑖 =
35

15
= 𝟐, 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 

Zdůvodnění nákupů u konkurence detailně zobrazuje následující graf obrázek20. Jako 

zásadní je vliv ceny a účinku, někteří změnili značku bez udání důvodu, zde by bylo moţné 

získat tyto zákazníky zpět k nákupu posuzovaných značek. U některých respondentů bylo 

uvedeno, ţe chtěli výrobek konkurence jen vyzkoušet a porovnat ho, který jim více vyhovuje, 

jiní, ţe mají lepší zkušenosti s výrobky konkurence. 

 

Obr. 20Důvod nákupu konkurenčních výrobků 

U otázky: ,,Co v nabídce schází?“ respondenti uvedli: 

 lepší vůně,  

 přípravek na hubení vší  

 šampon pro zvířata,  

 menší balení. 
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U otázky:,,Vaše připomínky a podněty k výrobkům firmy Bochemie.“, respondent 

uvedl, ţe u Autokosmetiky Coyote dochází k zbytečnému předraţení. 

Poslední, čtvrtý krok marketingového výzkumu vede k vytvoření závěrů a předloţení 

získaných výsledků managementu společnosti a to přehledná a důleţitá zjištění pro další 

rozhodování. 

4. 5 Hodnocení zpracovaných výsledků 

Sestavila jsem nový dotazník, jehoţ koncepce směřovala k rozdělení hodnocení 

jednotlivých značek tak, aby se respondenti vyjadřovali ke kaţdé značce společnosti 

zvlášť.Většina otázek byla uzavřených, byl dán i prostor pro vyjádření se dvěma otevřenými 

otázkami. Jedna se vztahovala vţdy ke kaţdému výrobků zvlášť, jedna byla společná. 

Do vyplňování dotazníků se zapojily převáţně ţeny v kategorii nad 30 let. Jako 

nejznámější na trhu u oslovených respondentů bylvýrobek Savo 96,9%, dále Biolit 82,8% 

a výrobek Coyote s 18%.Zde se promítá segmentace trhu. Oslovení uţivatelé neznají, 

ve stejné míře značku Savo, jako Coyote. Značka Coyote je bliţší muţské části respondentů. 

Z tohoto důvodu byly i další otázky členěny podle značek. 

Při výpočtu indexu spokojenosti byly vyčleněny čtyři úrovně četnosti nákupu. 

Nejlepšího výsledkudosáhl výrobek Savo. Pohyboval se mezi 2. a 3. úrovní. 

Nově vypracovaná forma dotazníku zpřesnila vliv zdroje informací na respondenta 

a ukázala, ţe nejvíce jej ovlivní vlastní zkušenost s výrobkem. 

Nutno upozornit na vliv ceny výrobku, na věrnost zákazníka a to zejména u značky 

Biolit. Rovněţ u značky Coyote, v otevřené otázce:Vaše připomínky a podměty k výrobkům 

firmy Bochemie, jeden z respondentů uvedl zbytečné předraţení nabízené autokosmetiky. 

Dotazník, který jsem vytvořila firmě, doporučuji. Jevil se jako rychlejší a přehlednější 

forma dotazování. Časově samotné zpracovaní dotazníku, oslovení respondentů i zpracování 

v programu Excel trvalo kratší dobu. 
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla analýza spokojenosti a loajality zákazníka s výrobky 

Bochemie a Lybar společnosti Bochemie a.s. se sídlem v Bohumíně. Mým úkolem rovněţ 

bylo navrţení nového dotazník pro společnost, shromáţdění dat z původního i nového 

dotazníku, vyhodnocení, a zpracování získaných dat do grafické podoby a obě zjištění 

porovnat. 

Samotné práci předcházela studie odborných podkladů pro správné pojetí analýzy 

spokojenosti. Samotný průzkum pokračoval ve dvou fázích, nejprve probíhala analýza 

spokojenosti s vyuţitím firemního dotazníku. Výběr respondentů byl bez věkového, 

sociálního a bez geografického omezení. Osloveni byli muţi i ţeny různých věkových skupin 

zhruba ve třech krajích ČR. Výzkum a analýza sebraných dat probíhal na přelomu roku 

2012/13. Z celkového počtu 150 oslovených respondentů, bylo řádně zpracováno 114 

dotazníků. V druhé fázi jsem zpracovala nově pro firmu elektronickou formu dotazníku. Byla 

vybrána skupina spolehlivých respondentů, celkem se dotazování zúčastnilo 128 respondentů. 

Osloveno bylo celkem 100, avšak někde se zapojili i spolupracovníci osloveného 

respondenta, proto bylo navráceno celkem 128 vyplněných dotazníků. 

Obě fáze výzkumu, byly po vypracování dotazníků začleněny do tabulek a graficky 

zpracovány v kapitolách 4 a 5, byl spočten index spokojenosti. 

Při srovnávání intenzity nákupu výrobků Biolit byla u obou forem průzkumu největší 

potřeba nákupu jednou aţ několik krát ročně, u Savo jednou za tři měsíce aţ několik krát do 

roka. Prozákazníka je nejdůleţitější vlastností u výrobku účinnost a posléze cena, největší vliv 

na zákazníka při výběru výrobku má u obou forem průzkumu televizní reklama. 

Výsledky šetření ukázaly, ţe výrobky se značkou Coyote jsou pro běţné spotřební 

zákazníky méně známé, ţe by bylo dobré zaměřit reklamu tímto směrem a pro velký efekt 

vyuţít reklamu televizní, která se respondentům jevila jako nejefektivnější forma oslovení. 

Důleţité je klást důraz na kvalitu, která je u zákazníka stěţejní vlastností výrobku a nejvíce si 

jí cení. 

Celková analýzy spokojenosti ukázala, ţe ze tří posuzovaných výrobků je nejvíce 

známa na trhu značka Savo, částečně známa značka Biolit a velmi málo známa Coyote,(vliv 

segmentace) procentuálně Savooznačilo jako známou značku 96,9% dotazovaných, naopak 

neznali jej jen čtyři respondenti, coţ jsou 3,1% z celkového počtu dotazovaných. Biolit je 

značkou, kterou zná 82,8% dotazovaných a Coyote zhruba 18%. 

Závěrem lze říci, ţe dotazník tištěný je při konečném zpracování přehlednější, lépe se 

s ním při generování dat pracuje, dotazník elektronický byl zase rychlejší v prvotní fázi 
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oslovení a získávání zpracovaných dat. Konečné výsledky jsou pak velmi podobné, i kdyţ 

byly otázky voleny rozdílně. Rozčlenění jednotlivých značek výrobků se jevilo jako přesnější 

při konečném zpracování. Pro společnost vyplývá zaměřit se na reklamu u výrobku Coyote 

a vyuţít reklamu televizní, která, jak vyplynulo v obou formách dotazování, zákazníky 

nejvíce oslovuje.  
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Příloha 1 

Dotazník 

Váţený zákazníku, 

jmenuji se Manderlová Lenka a studuji na VŠB-TU Ostrava,FMMI. Ţádám Vás o vyplnění 

tohoto dotazníku, který slouţí ke zjištění Vaší spokojenosti s výrobky firmy Bochemie a.s., 

s výrobky Biolit a s autokosmetikou  Coyote, a bude součástí mé bakalářské práce.Dotazník je 

zcela anonymní. 

 

Identifikační otázky (zatrhněte pouze 1 odpověď) 

 

Pohlaví: 

 Ţena  Muţ 

 

Věková kategorie: 

 

do 20 let  41 – 50 let 

 

21 – 30 let  51 – 60 let 

 

31 – 40 let  nad 61 let 

 

 

Nejvyšší dosaţené vzdělání: 

základní   vyšší odborné 

vyučen (a) 

středoškolské   vysokoškolské 

 

 

Měsíční příjem na domácnost 

do 10 000  do 30 000 

  

do 20 000  nad 30 000 

Místo bydliště: ………………………… 



 

 

1. Výrobky Bochemie nakupuji: 

(odpověď zakřížkujte) 

Pravidelně alespoň jednou měsíčně 

Pravidelně alespoň jednou za tři měsíce 

Alespoň jednou ročně 

Vůbec takové zboţí nenakupuji, protoţe na rozdíl od zboţí jiných firem : 

 

Nemyjí, nečistí, nedezinfikují 

Mají nevábnou vůni a vzhled 

Mají nehezký a nepraktický obal 

Jsou drahé 

Neznám je 

 

 

Výrobky Biolit a Coyote  nakupuji: 

(odpověď zakřížkujte) 

Pravidelně alespoň jednou měsíčně 

Pravidelně alespoň jednou za tři měsíce 

Alespoň jednou ročně 

Vůbec takové zboţí nenakupuji, protoţe na rozdíl od zboţí jiných firem : 

 

Jsou účinnější 

Mají nevábnou vůni a vzhled 

Mají nehezký a nepraktický obal 

Jsou drahé 

Neznám je 

 



 

 

2. U výrobků Bochemie, Biolit a Coyoteoceňuji především: 

(odpověď zakřížkujte) 

Jak je výrobek účinný (jak myje, čistí, dezinfikuje apod.)  

Jakou má barvu, vůni, vzhled 

Jak vypadá obal  

Cenu 

Nemám názor 

 

3. Mezi výrobky Bochemie,Biolit a Coyotemi chybí: 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

4. Podle mne nejlépe propaguje výrobky Bochemie, Biolit a Coyotereklama: 

(odpověď zakřížkujte) 

 v televizi 

 v rádiu 

 na billboardech 

 v tisku 

  



 

 

5. Nepříjemnou zkušenost s výrobky Bochemie,Biolit a Coyote  :  

(odpověď zakřížkujte) 

Nemám 

Mám s účinností (blíţe upřesnit a který výrobek ) 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Mám s vůní ( který výrobek ) 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Mám s obalem (blíţe upřesnit a který výrobek ) 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Jiná nepříjemná zkušenost (blíţe upřesnit a který výrobek ) 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Nakonec prosím uveďte jakékoliv připomínky a náměty a přání týkající se 

výrobků společnosti Bochemie a.s. , Biolit a Coyote: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený nad vyplňováním dotazníku. 



 

 

Příloha 2 

DOTAZNÍK 

Věrnost a spokojenost k výrobkům Bochemie a.s. 

na základě tohoto průzkumu chci ověřit loajalitu zákazníků k výrobkům bohumínské firmy Bochemiaa.s., a dále zjistit povědomí o nabídce firmy 

a potřeby zákazníků. Výsledky vyuţiji ve své bakalářské práci k analýze loajality zákazníka k výrobkům a zpracované údaje potom předám firmě 

Bochemie a.s., které posléze můţe firma vyuţít pro zkvalitnění svých poskytovaných sluţeb. 

Prosím o vyplnění dotazníku a zaslání zpět na moji e-mailovou adresu: LenkaManderlova@seznam.cz 

Děkuji za spolupráci. 

Které produkty firmy Bochemiea.s znáte?     Ţena do 30 let  muţ do 30 

Savo: vše pro čistý domov a profesionální úklid.    Ţena nad 30 let  muţ nad 30 

Biolit: přípravky proti lezoucímu a létajícímu hmyzu. 

Coyote: autokosmetika 
 

1. Jak často kupujete výrobky Savo 

Týdně 

Měsíčně 
Několik krát do roka 

Dle potřeby 

 
2. Jak jste spokojeni s kvalitou výrobků? 

Spokojeni 

Spokojeni s malými výhradami 
Spíše nespokojeni 

Nespokojeni 

 

3. Jak jste spokojeni s rozsahem nabídky 
výrobků na trhu? 

Spokojeni 

Spokojeni s malými výhradami 
Spíše nespokojeni 

Nespokojeni 

 

 

1. Jak často kupujete výrobky Biolit 

Týdně 

Měsíčně 
Několik krát do roka 

Dle potřeby 

 
2. Jak jste spokojeni s kvalitou výrobků? 

Spokojeni 

Spokojeni s malými výhradami 
Spíše nespokojeni 

Nespokojeni 

 

3. Jak jste spokojeni s rozsahem nabídky 
výrobků na trhu? 

Spokojeni 

Spokojeni s malými výhradami 
Spíše nespokojeni 

Nespokojeni 

 

 

1. Jak častokupujete výrobky Coyote 

Týdně 

Měsíčně 
Několik krát do roka 

Dle potřeby 

 
2. Jak jste spokojeni s kvalitou výrobků? 

Spokojeni 

Spokojeni s malými výhradami 
Spíše nespokojeni 

Nespokojeni 

 

3. Jak jste spokojeni s rozsahem nabídky 
výrobků na trhu? 

Spokojeni 

Spokojeni s malými výhradami 
Spíše nespokojeni 

Nespokojeni 

 



 

 

4. Kupujete výrobky konkurence? 

Ne 

Ano, protoţe jsou: 
 

Účinnější 

Mají lepší vůni 

Mají hezký a praktický obal 
Jsou levnější 

 

Které      
 

5. Kde získáváte informace o výrobcích firmy 

Bochemie? 

Vlastní zkušenost a zájem 
Letáky, tisk 

Na doporučení jiné osoby 

Reklama 
 

6. V případě, ţe jste vyplnil(a) políčko reklama, 

uveďte jaká: 
Televize 

Rádio 

Tisk 

Billboardy 
Jiná 

 

7. Co Vám v nabídce schází, co by jste uvítali? 
      

4. Kupujete výrobky konkurence? 

Ne 

Ano, protoţe jsou: 
 

Účinnější 

Mají lepší vůni 

Mají hezký a praktický obal 
Jsou levnější 

 

Které      
 

5. Kde získáváte informace o výrobcích firmy 

Bochemie? 

Vlastní zkušenost a zájem 
Letáky, tisk 

Na doporučení jiné osoby 

Reklama 
 

6. V případě, ţe jstevyplnil(a) políčko reklama, 

uveďte jaká: 
Televize 

Rádio 

Tisk 

Billboardy 
Jiná 

 

7. Co Vám v nabídce schází, co by jste uvítali? 
      

4. Kupujete výrobky konkurence? 

Ne 

Ano, protoţe jsou: 
 

Účinnější 

Mají lepší vůni 

Mají hezký a praktický obal 
Jsou levnější 

 

Které      
 

5. Kde získáváte informace o výrobcích firmy 

Bochemie? 

Vlastní zkušenost a zájem 
Letáky, tisk 

Na doporučení jiné osoby 

Reklama 
 

6. V případě, ţe jstevyplnil(a) políčko reklama, 

uveďte jaká: 
Televize 

Rádio 

Tisk 

Billboardy 
Jiná 

 

7. Co Vám v nabídce schází, co by jste uvítali? 
      

 

 

8.Vaše připomínky a podněty k výrobkům firmy Bochemie: 

      


