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 Obr. 4.1 Obchodovanie so zahraničím 
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 Obr. 4.3 Úvahy o rozširovaní podnikateľských aktivít do zahraničia 
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 Obr. 4.4 Získavanie informácií o zahraničných obchodných partneroch cez internet  
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 Obr. 4.5 Zdroje zahraničných obchodných kontaktov 
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 Obr. 4.6 Získavanie nových zahraničných obchodných kontaktov cez internet  
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 Obr. 4.7 Vlastníctvo webových stránok z hľadiska počtu zamestnancov   
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 Obr. 4.8 Skúsenosti kľúčových zamestnancov s pôsobením na zahraničných trhoch   
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 Obr. 4.9 Doba obchodovania so zahraničím   
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Tab. 4.2 Korelačná analýza 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level  

(2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level  

(2-tailed). 

zelená farba – silná pozitívna 

závislosť     

žltá farba – (takmer) žiadna 

závislosť 

 

Correlations - Spearman's rho 

  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. zisk na prežitie    1,000 ,451** ,296* ,145 ,224 ,426** ,239 ,187 ,605** ,411** ,200 ,418** ,257 ,108 ,093 

2. zahraničné trhy sú ziskovejšie    ,451** 1,000 ,145 ,133 ,257 ,091 ,007 ,019 ,237 ,191 ,299* ,179 ,010 ,202 -,121 

3. zisk na financovanie výskumu a vývoja   ,296* ,145 1,000 ,709** ,136 ,253 ,214 ,226 ,206 ,023 -,009 ,318* ,172 -,064 ,437** 

4. unikátne výrobky - techn. veľmi pokrokové  ,145 ,133 ,709** 1,000 ,165 ,015 ,007 ,124 -,051 -,045 -,322* -,006 -,007 -,358* ,139 

5. exkluzívne tržné informácie    ,224 ,257 ,136 ,165 1,000 -,220 ,131 ,000 ,066 ,429** -,042 -,047 -,075 -,203 -,245 

6. naliehanie managementu   ,426** ,091 ,253 ,015 -,220 1,000 ,310* ,298* ,437** ,100 ,000 ,212 ,030 ,156 ,415** 

7. daňový prospech    ,239 ,007 ,214 ,007 ,131 ,310* 1,000 ,756** ,232 -,020 -,058 ,361* ,259 -,020 ,545** 

8. úspory z rozsahu  ,187 ,019 ,226 ,124 ,000 ,298* ,756** 1,000 ,282 -,275 ,023 ,265 ,307* ,000 ,450** 

9. vytvorenie image medzinárodnej firmy   ,605** ,237 ,206 -,051 ,066 ,437** ,232 ,282 1,000 ,495** ,291* ,525** ,328* ,263 ,075 

10. konkurenčné tlaky   ,411** ,191 ,023 -,045 ,429** ,100 -,020 -,275 ,495** 1,000 ,151 ,148 -,095 ,260 -,394** 

11. klesajúce dom. predaje    ,200 ,299* -,009 -,322* -,042 ,000 -,058 ,023 ,291* ,151 1,000 ,211 ,231 ,665** ,024 

12. nadvýroba   ,418** ,179 ,318* -,006 -,047 ,212 ,361* ,265 ,525** ,148 ,211 1,000 ,641** ,491** ,416** 

13. prebytočná kapacita   ,257 ,010 ,172 -,007 -,075 ,030 ,259 ,307* ,328* -,095 ,231 ,641** 1,000 ,239 ,491** 

14. nasýtené domáce trhy    ,108 ,202 -,064 -,358* -,203 ,156 -,020 ,000 ,263 ,260 ,665** ,491** ,239 1,000 ,072 

15. blízkosť k zákazníkom, prístavom  ,093 -,121 ,437** ,139 -,245 ,415** ,545** ,450** ,075 -,394** ,024 ,416** ,491** ,072 1,000 
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Tab. 4.4.1 Faktorová analýza pre 1 – 9 zamestnancov 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Compo

nent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,092 27,281 27,281 4,092 27,281 27,281 

2 3,521 23,471 50,752 3,521 23,471 50,752 

3 2,713 18,087 68,839 2,713 18,087 68,839 

4 2,471 16,471 85,310 2,471 16,471 85,310 

5 1,503 10,022 95,332 1,503 10,022 95,332 

6 ,461 3,070 98,403    

7 ,240 1,597 100,000    

8 5,282E-16 3,521E-15 100,000    

9 3,167E-16 2,112E-15 100,000    

10 2,217E-16 1,478E-15 100,000    

11 1,621E-16 1,081E-15 100,000    

12 5,918E-17 3,945E-16 100,000    

13 -6,434E-17 -4,289E-16 100,000    

14 -1,256E-16 -8,374E-16 100,000    

15 -2,238E-16 -1,492E-15 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Daný model vysvetľuje 95,332% celkového rozptylu. Z 15 premenných bolo 

vytvorených 5 skupín – faktorov. 
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Tab. 4.4.2 Faktorová analýza pre 1 – 9 zamestnancov 

Rotated Component Matrix a 

Component  

Odbyt Ekonomické  

dôvody 

Inovácie Vnútorné 

vplyvy 

Ziskovosť 

exkluzívne tržné informácie  -,958 -,056 -,014 ,035 -,179 

naliehanie managementu ,956 -,136 ,218 -,077 ,057 

nasýtené domáce trhy ,931 ,012 ,049 ,172 -,187 

klesajúce domáce predaje ,314 ,902 ,060 ,142 -,124 

konkurenčné tlaky ,013 -,863 -,148 ,132 -,040 

zahraničné trhy sú ziskovejšie ako 

domáce 

-,282 ,808 -,075 ,300 ,291 

zisk na financovanie výskumu 

a vývoja  

,037 ,096 ,977 ,004 ,179 

blízkosť k zákazníkom, prístavom ,163 ,184 ,949 -,076 -,142 

úspory z rozsahu -,227 ,532 -,730 -,004 -,343 

nadvýroba -,075 -,056 ,197 ,922 ,201 

vytvorenie image medzinárodnej 

firmy 

,217 -,014 -,336 ,902 -,127 

prebytočná kapacita  -,110 ,468 ,001 ,830 ,233 

zisk na prežitie firmy ,101 -,310 -,134 ,390 ,846 

unikátne výrobky  -,096 ,334 ,378 ,051 ,815 

daňový prospech -,668 -,212 -,094 ,093 -,683 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

  

a. Rotation converged in 6 iterations.    
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Tab. 4.5.1 Faktorová analýza pre 10 – 49 zamestnancov 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Compo

nent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,596 37,308 37,308 5,596 37,308 37,308 

2 3,332 22,213 59,521 3,332 22,213 59,521 

3 2,997 19,979 79,500 2,997 19,979 79,500 

4 1,117 7,446 86,946 1,117 7,446 86,946 

5 ,710 4,736 91,683 ,710 4,736 91,683 

6 ,634 4,228 95,910    

7 ,419 2,796 98,706    

8 ,146 ,975 99,681    

9 ,048 ,319 100,000    

10 4,694E-16 3,129E-15 100,000    

11 3,612E-16 2,408E-15 100,000    

12 1,488E-16 9,922E-16 100,000    

13 6,463E-17 4,309E-16 100,000    

14 -1,632E-16 -1,088E-15 100,000    

15 -2,646E-16 -1,764E-15 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Daný model vysvetľuje 91,683% celkového rozptylu. Z 15 premenných bolo 

vytvorených 5 skupín – faktorov. 
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Tab. 4.5.2 Faktorová analýza pre 10 – 49 zamestnancov 

Rotated Component Matrix a 

Component  

Ekonomické 

dôvody Odbyt Ziskovosť 

Vnútorné 

vplyvy 

Image a 

nadvýroba 

blízkosť k zákazníkom, 

prístavom 
,976 ,047 ,040 ,056 ,074 

exkluzívne tržné informácie  
-,850 -,030 ,196 ,023 -,411 

konkurenčné tlaky -,770 ,200 -,385 ,113 ,421 

daňový prospech ,683 -,038 ,043 ,672 ,178 

prebytočná kapacita  ,604 ,435 -,275 ,158 ,108 

klesajúce domáce predaje -,131 ,959 ,113 ,028 ,026 

nasýtené domáce trhy ,068 ,903 -,103 ,114 ,197 

unikátne výrobky  -,339 -,627 ,497 -,016 -,424 

zahraničné trhy ziskovejšie 

ako domáce 
,201 ,149 ,915 ,222 ,060 

zisk na financovanie 

výskumu a vývoja  
-,318 -,176 ,883 ,102 ,013 

úspory z rozsahu ,374 ,089 ,590 ,564 ,330 

zisk na prežitie firmy -,223 ,285 ,181 ,905 ,032 

naliehanie managementu ,407 -,081 ,342 ,618 ,500 

vytvorenie image 

medzinárodnej firmy 
-,030 ,582 ,175 ,249 ,695 

nadvýroba ,333 ,544 ,040 ,180 ,660 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

  

a. Rotation converged in 7 iterations.    
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Tab. 4.6.1 Faktorová analýza pre 50 – 249 zamestnancov 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Compo

nent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6,365 42,434 42,434 6,365 42,434 42,434 

2 2,765 18,431 60,865 2,765 18,431 60,865 

3 2,061 13,743 74,608 2,061 13,743 74,608 

4 1,264 8,428 83,036 1,264 8,428 83,036 

5 ,964 6,425 89,461 ,964 6,425 89,461 

6 ,790 5,267 94,729    

7 ,413 2,753 97,482    

8 ,202 1,345 98,827    

9 ,075 ,503 99,330    

10 ,062 ,410 99,740    

11 ,039 ,260 100,000    

12 1,742E-16 1,161E-15 100,000    

13 6,619E-17 4,413E-16 100,000    

14 -4,643E-18 -3,095E-17 100,000    

15 -1,168E-16 -7,785E-16 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Daný model vysvetľuje 89,461% celkového rozptylu. Z 15 premenných bolo 

vytvorených 5 skupín – faktorov. 
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Tab. 4.6.2 Faktorová analýza pre 50 – 249 zamestnancov 

Rotated Component Matrix a 

Component  

Vonkajšie 

a vnútorné 

vplyvy a 

ziskovosť 

Ekonomické 

dôvody Produkcia Odbyt 

Klesajúce 

domáce 

predaje 

vytvorenie image medzinárodnej firmy ,892 ,339 ,053 -,143 ,190 

zisk na prežitie firmy ,852 ,400 -,041 ,165 -,031 

zisk na financovanie výskumu a vývoja  ,825 ,191 ,455 ,088 -,054 

unikátne výrobky  ,809 ,057 ,058 -,126 -,499 

konkurenčné tlaky ,778 ,066 -,255 ,159 ,466 

naliehanie managementu ,574 ,164 ,298 ,330 ,132 

daňový prospech ,319 ,924 ,151 ,034 ,057 

úspory z rozsahu ,030 ,881 ,320 -,108 -,167 

exkluzívne tržné informácie  ,387 ,834 ,039 ,150 -,007 

blízkosť k zákazníkom, prístavom ,195 ,634 ,634 -,128 ,005 

prebytočná kapacita  ,036 ,227 ,817 ,044 ,133 

nadvýroba ,334 ,346 ,695 ,465 -,132 

nasýtené domáce trhy -,070 -,113 ,173 ,889 ,302 

zahraničné trhy ziskovejšie ako domáce ,336 ,146 -,594 ,689 ,114 

klesajúce domáce predaje ,086 -,076 ,096 ,246 ,939 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

  

a. Rotation converged in 6 iterations.    

Tab. 4.8 Korelačná analýza 

Correlations  

 Spearman's rho  

 1. 2. 3. 

1. Denne na vyhľadávanie informácií všeobecného charakteru   1,000 ,631** ,051 

2. Denne na vyhľadávanie  informácií odborného charakteru   ,631** 1,000 ,073 

3. Disponujeme dostat. informáciami na pôsobenie v medzinár. obchode   ,051 ,073 1,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Tab. 4.9.1 Regresná analýza  

Model Summary  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 ,733a ,538 ,486 ,628 

a. Predictors: (Constant), o potenciálnych zahraničných zákazníkoch 65 , o zahraničných 

dodávateľoch 61 , o zahraničných konkurentoch 62 , o potenciálnych zahraničných 

partneroch/možnostiach spolupráce 63  , o zahraničných zákazníkoch 64 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 20,615 5 4,123 10,459 ,000a 

Residual 17,738 45 ,394   

1 

Total 38,353 50    

a. Predictors: (Constant), o potenciálnych zahraničných zákazníkoch 65 , o zahraničných 

dodávateľoch 61 , o zahraničných konkurentoch 62 , o potenciálnych zahraničných 

partneroch/možnostiach spolupráce 63  , o zahraničných zákazníkoch 64 

b. Dependent Variable: Disponujeme dostatočnými informáciami na pôsobenie v medzinár. 

obchode 66  

 

Hodnota R Square (Koeficient determinácie) 0,538 vyjadruje, koľko percent 

vysvetlenej variability závislej premennej je možné objasniť pomocou regresnej analýzy. 

Použitím regresnej analýzy je možné vysvetliť 53,8% hodnôt.  

 

 Hodnota Sig. je menšia ako 0,05, tzn. tento model je využiteľný. Existuje aspoň 

jeden nenulový koeficient. 
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Tab. 4.13.1 Regresná analýza  

Model Summary  

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,635a ,403 ,338 1,101 

a. Predictors: (Constant), dostatok pracovníkov s vynik. znalosťou aspoň 1 CJ 86 , dostatok fin. prostriedkov 

83 , dostatok času 84 , dostatočné skúseností a znalostí o zahraničnom trhu 81 , dostatok pracovníkov 

odborne pripravených 85 , dost. Relevant. a užitoč. informácie o zahr. trhu 82  

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 45,064 6 7,511 6,200 ,000a 

Residual 66,630 55 1,211 
  

1 

Total 111,694 61 
   

a. Predictors: (Constant), dostatok pracovníkov s vynik. znalosťou aspoň 1 CJ 86 , dostatok fin. 

prostriedkov 83 , dostatok času 84 , dostatočné skúseností a znalostí o zahraničnom trhu 81 , dostatok 

pracovníkov odborne pripravených 85 , dost. Relevant. a užitoč. informácie o zahr. trhu 82  

b. Dependent Variable: pravidelne analyzuje zahraničné tržné príležitosti 87  

 

Tento model vyjadruje 40,3% vysvetlenej variability závislej premennej. Keďže je 

hodnota Sig. menšia ako 0,05, je možné tento model využiť. 
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Tab. 4.16 Prehľad Pearson-ových koeficientov  

Pearson Chi-Square 
 Počet 

zamestnancov 
Obor 
činnosti Kraj 

Zahrani čnoobchodná činnos ť ,298 ,881 ,047 
Úvahy o rozširovaní ,201 ,123 ,065 
Dôvody k zapojeniu sa do medzinár. obchodu    
zisk na prežitie  ,260 ,340 ,014 
zahraničné trhy sú ziskovejšie ,014 ,016 ,222 
zisk na financovanie výskumu a vývoja ,377 ,447 ,302 
unikátne výrobky (technologicky veľmi pokrokové) ,139 ,177 ,089 
exkluzívne tržné informácie ,152 ,201 ,004 
naliehanie managementu ,024 ,217 ,226 
daňový prospech ,304 ,519 ,122 
úspory z rozsahu ,009 ,422 ,038 
vytvorenie image medzinárodnej firmy ,611 ,002 ,440 
konkurenčné tlaky ,020 ,097 ,001 
klesajúce domáce predaje ,202 ,017 ,039 
nadvýroba ,172 ,176 ,052 
prebytočná kapacita ,011 ,010 ,104 
nasýtené domáce trhy ,316 ,112 ,095 
blízkosť k zákazníkom, prístavom ,283 ,879 ,000 
Použitie internetu    
denne na komunikáciu so zahraničných obch. partnermi ,637 ,416 ,232 
denne na vyhľadávanie informácií všeobecného charakteru ,194 ,001 ,011 
denne na vyhľadávanie  informácií odborného charakteru ,148 ,003 ,066 
na propagáciu Vašej firmy a Vašich produktov v zahraničí ,098 ,136 ,020 
denne na on-line objednávanie/nákup zahranič. produktov ,220 ,003 ,087 
denne na on-line predaj našich produktov do zahraničia  ,297 ,204 ,139 
denne na komunikáciu so zahraničnými zákazníkmi ,053 ,026 ,028 
prepojenie s informačným systémom zahraničných partnerov ,718 ,085 ,458 
Dostatok informácií    
o zahraničných dodávateľoch ,253 ,037 ,365 
o zahraničných konkurentoch ,384 ,417 ,001 
o potenciálnych zahraničných partneroch/ možnostiach 
spolupráce ,286 ,010 ,208 

o zahraničných zákazníkoch ,043 ,002 ,073 
o potenciálnych zahraničných zákazníkoch ,294 ,001 ,044 
disponujeme dostatočnými informáciami na pôsobenie 
v medzinár. obchode ,124 ,055 ,014 
Dostatok informácií x internet ,010 ,122 ,001 
Zdroje    
dostatočné skúseností a znalostí o zahraničnom trhu ,000 ,020 ,001 
dostatočné relevantné a užitočné informácie o zahr. trhu ,000 ,026 ,103 
dostatok finančných prostriedkov ,004 ,026 ,299 
dostatok času ,038 ,021 ,015 
dostatok odborne pripravených pracovníkov  ,053 ,000 0,47 
dostatok pracovníkov s vynikajúcou znalosťou aspoň 1 CJ ,164 ,010 0,237 
pravidelne analyzuje zahraničné tržné príležitosti ,054 ,000 ,014 
Vyhľadávanie kontaktov    
na internete ,136 ,061 ,109 
získavame od našich obch. partnerov   ,419 ,105 ,053 
na veľtrhoch, výstavách, odborných konferenciách ,400 ,161 ,041 
spoluprácou s rôznymi podpornými inštitúciami ,255 ,172 ,000 
Internet x noví zahrani ční zákazníci ,210 ,057 ,010 
Smer oslovenia    
Oslovujete cez internet potenciálnych zahraničných 
zákazníkov/ obchodných partnerov ,180 ,004 ,005 

Oslovujú potenciálni zahraniční zákazníci/ obchodní partneri 
cez internet Vašu firmu ,864 ,395 ,254 



Príloha III/1 Dotazník v písomnej podobe 

 
DOTAZNÍK  

 
Vážený respondent, 
som študentkou 5. ročníka oboru Marketing  a obchod, Vysokej školy báňskej –Technickej 
univerzity v Ostrave. Rada by som Vás požiadala o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je 
analyzovať využitie internetu v internacionalizačnom procese. 

Vaše odpovede sú pre môj výskum mimoriadne cenné!   

Vopred ďakujem za vyplnenie dotazníka a vážim si čas, ktorý Ste jeho vypĺňaniu venovali.  

Vaše odpovede označte, prosím, kliknutím myši do príslušného políčka. V otázkach, 
v ktorých sa nachádzajú škály, označte 1 možnosť. V prípade, že neviete odpovedať na otázku, 
odpoveď vynechajte. 
 

1. Vaša firma v súčasnej dobe  

 obchoduje so zahraničím  
 neobchoduje so zahraničím (pokračujte prosím otázkami číslo 8, 12-14, 18-20) 
 

2. Vašu zahraničnoobchodnú činnosť by ste charakterizovali ako  

 Sporadická zahraničnoobchodná činnosť  
 Pravidelná zahraničnoobchodná činnosť 
 Skúsený veľký vývozca/dovozca – úvahy/snaha o založení pobočiek v zahraničí, spoločné 
podnikanie 
 

3. Ktoré z dôvodov viedli Vašu firmu k zapojeniu do medzinárodného obchodu? 

         -2  -1   0   1   2 
rozhodne nie          rozhodne áno  zisk potrebný na prežitie firmy 
rozhodne nie          rozhodne áno  zahraničné trhy sú pre nás ziskovejšie ako domáce 
rozhodne nie          rozhodne áno  zisk potrebný na financovanie výskumu a vývoja  
rozhodne nie          rozhodne áno  unikátne výrobky (technologicky veľmi pokrokové) 
rozhodne nie          rozhodne áno  exkluzívne tržné informácie (nemá ich konkurencia) 
rozhodne nie          rozhodne áno  naliehanie zo strany managementu 
rozhodne nie          rozhodne áno  daňový prospech 
rozhodne nie          rozhodne áno  úspory z rozsahu 
rozhodne nie          rozhodne áno  vytvorenie image medzinárodnej firmy 
rozhodne nie          rozhodne áno  konkurenčné tlaky  
rozhodne nie          rozhodne áno  klesajúce domáce predaje  
rozhodne nie          rozhodne áno  nadvýroba 
rozhodne nie          rozhodne áno  prebytočná kapacita (využitie výrobných kapacít) 
rozhodne nie          rozhodne áno  nasýtené domáce trhy 
rozhodne nie          rozhodne áno  blízkosť k zákazníkom, prístavom 
 

4. Uvažujete o rozširovaní svojich podnikateľských aktivít v zahraničí? 

 nie                 áno,  v rámci krajín, v ktorých už pôsobíme 
               chceme vstúpiť na nové zahraničné trhy  
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5. Vo Vašej organizácii používate v rámci Vašej zahraničnoobchodnej činnosti internet 

     denne na komunikáciu (napr. formou e-mailu) so zahraničnými partnermi  
                                                                  -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 
     denne na vyhľadávanie medzinárodných informácií všeobecného charakteru (aktuálne 
spravodajstvo, spotrebiteľské testy, cestovanie, vzdelávanie)  
                                                                  -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     denne na vyhľadávanie medzinárodných  informácií odborného charakteru (o konkurencii, 
dodávateľoch, zákazníkoch, stave ekonomiky) 
                                                                  -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     na propagáciu Vašej firmy a Vašich produktov v zahraničí 
                                                                  -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     denne na on-line objednávanie/nákup zahraničných produktov 
                                                                  -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     denne na on-line predaj našich produktov do zahraničia 
                                                                  -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     denne na komunikáciu so zahraničnými zákazníkmi  
                                                                  -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

    Vaše webové stránky sú prepojené s informačným systémom Vašich zahraničných partnerov    
(napr. extranet)                                          -2  -1  0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

 

6. Disponuje Vaša firma dostatočnými  informáciami   

     o zahraničných dodávateľoch              -2  -1   0   1   2 
rozhodne nie          rozhodne áno 

     o zahraničných konkurentoch              -2  -1   0   1   2 
rozhodne nie          rozhodne áno 

    o potenciálnych zahraničných partneroch/možnostiach spolupráce   
                                                                  -2   -1  0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

    o zahraničných zákazníkoch                -2   -1   0   1   2 
rozhodne nie          rozhodne áno 

    o potenciálnych zahraničných zákazníkoch 
                                                                  -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     Naša firma disponuje dostatočnými informáciami potrebnými na pôsobenie v medzinárodnom 
obchode                                          -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 
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7. S ktorým z nasledujúcich tvrdení súhlasíte 

 dostatok vyššie vymenovaných informácií o súčasných ako aj potenciálnych zahraničných  
    obchodných partneroch sme jednoznačne získali prostredníctvom internetu  

 dostatok vyššie vymenovaných informácií o súčasných ako aj potenciálnych zahraničných  
    obchodných partneroch sme získali aj pomocou internetu 

 dostatok vyššie vymenovaných informácií o súčasných ako aj potenciálnych zahraničných  
    obchodných partneroch sme vôbec nezískali prostredníctvom internetu 
   
 

8. Vaša organizácia má na uskutočňovanie medzinárodných obchodných operácií    

     dostatočné skúsenosti a znalosti o zahraničnom trhu 
       -2  -1  0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     dostatočné relevantné a užitočné informácie o zahraničnom trhu, zahraničných subjektoch 
          -2  -1   0  1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     dostatok finančných prostriedkov  
                                                                  -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     dostatok času     -2  -1   0   1   2 
rozhodne nie          rozhodne áno 

     dostatok pracovníkov odborne pripravených (PC gramotnosť a pod.) na obchodovanie so 
zahraničím                   -2  -1   0  1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     dostatok pracovníkov s vynikajúcou znalosťou aspoň 1 cudzieho jazyka 
                                                                   -2  -1  0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     má záujem vstupovať na zahraničný trh, a preto pravidelne analyzuje zahraničné tržné 
príležitosti                   -2  -1   0  1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

 
 
 
9. Zoraďte uvedené možnosti podľa toho, ako najčastejšie  vyhľadávate, príp. získavate  
nové zahraničné obchodné kontakty (1 – najčastejšie, 4 – najmenej často) 

 na internete     
 získavame od našich, už známych, obchodných partnerov  
 veľtrhoch, výstavách, odborných konferenciách 
 spoluprácou s rôznymi podpornými inštitúciami 
 iné ....................................................................... 
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10. S ktorým z nasledujúcich tvrdení súhlasíte 

 internet nám jednoznačne umožňuje získavať nových zahraničných obchodných  
    partnerov/zákazníkov 

 internet nám nepatrne pomáha v získavaní nových zahraničných obchodných  
    partnerov/zákazníkov 

 internet nám vôbec neumožňuje získavať nových zahraničných obchodných  
    partnerov/zákazníkov 
 

11. Aký je smer oslovenia potenciálnych zahraničných zákazníkov? 

     Oslovujete cez internet potenciálnych zahraničných zákazníkov/obchodných partnerov   
           -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

     Oslovujú potenciálni zahraniční zákazníci/obchodní partneri cez internet Vás  
                  -2  -1   0   1   2 

rozhodne nie          rozhodne áno 

 
 

12. Akým spôsobom prezentujete svoju firmu na internete? 

 vlastné webové stránky  
 len v materinskom jazyku     
 vo viacjazyčných verziách     

 platená reklama na iných webových stránkach     
 registrácia do katalógov a vyhľadávačov 

 iba v tuzemských internetových vyhľadávačoch (napr. zoznam.sk, centrum.sk) 
       iba v zahraničných internetových vyhľadávačoch (napr. yahoo.com, seznam.cz) 

 v tuzemských aj zahraničných internetových vyhľadávačoch 
 platené odkazy vo vyhľadávačoch    
 iné ............................................................................................... 
 neprezentujeme 
 

13. Mali Vaši kľúčoví zamestnanci skúsenosti s pôsobením na zahraničných trhoch? 

 nie áno,    zo študijného pobytu v zahraničí 
 z dlhodobého pobytu v zahraničí  
 zo zamestnania v zahraničnej firme podnikajúcej na Slovensku  
 zo zamestnania v rýdzo slovenskej firme  

 

14. Mali Vaši kľúčoví zamestnanci skúsenosti s využitím internetu pri nákupe alebo predaji 
tovaru?   

 nie    áno 
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15. Ako dlho obchodujete so zahraničím? 

 menej ako rok   1-2 roky   3-4 rokov   5-6 rokov   7-8 rokov      9 a viac  
 

16. Po koľkých rokoch od svojho vzniku vstúpila Vaša firma na zahraničný trh? 

 ihneď   1-2 roky  3-4 roky  5-6 rokov  7-8 rokov      9 a viac 
 

17. S koľkými krajinami Vaša spoločnosť obchoduje? Uveďte počet ..............  

 

18. Aký je aktuálny počet zamestnancov vo Vašej firme? 

 1-9   10-49  50-249  250 a viac 
 

19. V akom obore podniká Vaša firma?  

 informačné technológie, telekomunikačné a poštovné služby 
 výrobná činnosť  
 veľkoobchod, maloobchod, sprostredkovanie obchodu 
 cestovný ruch a doprava  
 finančné inštitúcie 
 iné služby  
 

20. Vaša firma sa nachádza v kraji 

 Bratislavskom  Banskobystrickom   Košickom   Nitrianskom 
 Žilinskom    Trenčianskom   Prešovskom   Trnavskom 
 

21. Názov firmy 

.................................................................................. 
 
 
 

Ďakujem za vyplnenie dotazníka! 
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Dobrý deň, 

som študentkou 5. ročníka oboru Marketing a obchod, Vysokej školy báňskej – 

Technickej univerzity v Ostrave. Rada by som Vás požiadala o vyplnenie dotazníka (cca 

10 minút), ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce: 

http://diplomova-praca.wwwonline.cz/ 

 

Vaše odpovede sú pre môj výskum mimoriadne cenné! 

Vopred ďakujem za vyplnenie dotazníka a vážim si čas, ktorý ste jeho vypĺňaniu 

venovali.  

 

 

Želám veľa pracovných úspechov 

S pozdravom  

 

Jana Kyzeková 
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