
 

 

 



 

 



 

 

       

 



 

 

Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zákazníků a návrhy 

opatření na zvýšení její úrovně pro společnost COLOR SPECTRUM a.s., která se 

zabývá výrobou a prodejem průmyslových nátěrových hmot. Teoretická 

východiska popisují marketingový výzkum. V analytické části je analýza a 

výsledky marketingového výzkumu, provedeného pomocí dotazníku. Na základě 

získaných dat jsou doporučeny návrhy opatření pro zvýšení spokojenosti 

zákazníků společnosti COLOR SPECTRUM. 
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Abstract  

 

This thesis is focused on the analysis of customer satisfaction and proposals for 

measures to increase the level of society as COLOR SPECTRUM, which is 

engaged in the manufacture and sale of industrial paints. Theoretical Foundations 

describe marketing research. The analytical part is the analysis and results of 

marketing research, conducted by questionnaire. Based on the data obtained are 

recommended proposals for measures to increase customer satisfaction COLOR 

SPECTRUM. 

 

Keywords 

 

COLOR SPECTRUM a.s., competition analysis, SWOT, marketing research, 

questionnaire, Net Promoter Score 



 

 

Bibliografická citace: 

 

VALENTOVÁ, B. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení 

její úrovně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, 2013. 98 

s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením doc. 

Ing. Vladimíra Chalupského, CSc. MBA a uvedla v seznamu literatury všechny 

použité literární a odborné zdroje. 

 

Brno, květen 2013     podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě chci poděkovat především doc. Ing. Vladimíru Chalupskému, 

SCc. MBA  za cennou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování diplomové práce. 

 

Brno, květen 2013 

Bc. Bronislava Valentová 



7 

 

Obsah 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11 

CÍL ................................................................................................................................... 12 

1 Teoretická východiska ......................................................................................... 13 

1.1 Spokojenost zákazníka .................................................................................. 13 

1.1.1 Zjištění potřeb zákazníků ....................................................................... 13 

1.2 Stanovení měřitelných parametrů ................................................................. 14 

1.2.1 Měření spokojenosti zákazníků ............................................................. 14 

1.3 Marketingová plán ........................................................................................ 15 

1.3.1 Marketingový koncept ........................................................................... 15 

1.4 Marketingová komunikace ............................................................................ 16 

1.5 Marketingový výzkum .................................................................................. 17 

1.5.1 Proces marketingového výzkumu .......................................................... 18 

1.5.2 Definice problému a stanovení cílů výzkumu ....................................... 18 

1.5.3 Vytvoření plánu získání informací ........................................................ 19 

1.5.4 Implementace plánu, sběr a analýza dat ................................................ 19 

1.5.5 Interpretace a sdělení zjištění ................................................................. 19 

1.6 Metody marketingové výzkumu ................................................................... 20 

1.7 Vybraná aplikace marketingového výzkumu- marketingový výzkum 

spokojenosti zákazníků ............................................................................................ 21 

1.7.1 Net promoter score ................................................................................ 22 

1.7.2 Sémantický diferenciál .......................................................................... 23 

1.8 Analýza konkurence ...................................................................................... 24 

1.8.1 Proces analýzy konkurence .................................................................... 24 

1.8.2 Identifikace konkurentů ......................................................................... 25 

1.8.3 Identifikace konkurenčních strategií ...................................................... 25 

1.8.4 Identifikace cílů konkurence .................................................................. 25 

1.8.5 Rozpoznání silných a slabých stránek konkurence ............................... 25 

1.8.6 Odhad pravděpodobných reakcí konkurence ......................................... 26 

1.9 Porterova analýza pěti konkurenčních sil ..................................................... 27 

1.10 Marketingová strategie .............................................................................. 29 

1.11 Marketingový audit ................................................................................... 30 



8 

 

1.12 Marketingové řízení .................................................................................. 30 

1.13 Řízení vztahů se zákazníky ....................................................................... 32 

1.14 Analýza marketingového prostředí ........................................................... 32 

1.14.1 Analýza makroprostředí ..................................................................... 32 

1.14.2 Analýza mikroprostředí ...................................................................... 33 

1.15 SWOT analýza .......................................................................................... 34 

1.15.1 Silné a slabé stránky ........................................................................... 34 

1.15.2 Příležitosti a ohrožení ......................................................................... 34 

 

2 Analýza firmy COLOR SPECTRUM a.s. ........................................................... 37 

2.1 Všeobecné informace .................................................................................... 37 

2.1.1 Profil firmy COLOR SPECTRUM a.s. ................................................. 37 

2.1.2 Výrobní sortiment firmy COLOR SPECTRUM a.s. ............................. 38 

2.1.3 Současná situace firmy .......................................................................... 41 

2.2 Marketingové cíle společnosti ...................................................................... 43 

2.2.1 Organizační schéma společnosti ............................................................ 43 

2.3 Analýza konkurence ...................................................................................... 44 

2.3.1 Identifikace konkurence ......................................................................... 44 

2.3.2 Identifikace strategie konkurence .......................................................... 46 

2.3.3 Identifikace cílů ..................................................................................... 46 

2.3.4 Identifikace silných a slabých stránek ................................................... 47 

2.4 SWOT analýza akciové společnosti COLOR SPECTRUM ......................... 48 

2.5 Marketingový audit společnosti COLOR SPECTRUM ............................... 51 

2.5.1 Analýza mikroprostředí ......................................................................... 51 

2.5.2 Analýza makroprostředí - SLEPT ......................................................... 52 

 

3 Výzkum spokojenosti zákazníků akciové společnosti COLOR 

SPECTRUM ................................................................................................................ 63 

3.1 Definování, kdo je pro firmu zákazník ......................................................... 64 

3.2 Definování znaků spokojenosti zákazníků .................................................... 64 

3.3 Návrh a tvorba dotazníku k měření spokojenosti .......................................... 64 

3.4 Stanovení velikosti výběru a vhodná metoda sběru dat ................................ 65 



9 

 

3.5 Metodika pro vyhodnocování ....................................................................... 65 

3.6 Výsledky měření spokojenosti ...................................................................... 66 

 

4 Marketingový výzkum ........................................................................................ 66 

4.1 Přepočet na bodové hodnocení ..................................................................... 67 

4.1.1 Důležitost hodnotících oblastí ............................................................... 68 

4.1.2 Výpočet indexu spokojenosti zákazníka ................................................ 69 

4.1.3 Index spokojenosti zákazníka ................................................................ 70 

4.1.4 Sestavení modelu důležitosti a spokojenosti ......................................... 72 

4.1.5 Aritmetický průměr hodnotících oblastí důležitosti .............................. 72 

4.1.6 Aritmetický průměr hodnotících oblastí spokojenosti ........................... 73 

4.1.7 Model důležitosti – spokojenosti zákazníků .......................................... 73 

4.2 Otázka č. 2: Jak vnímáte úroveň Vámi používaných nátěrových 

systémů? .................................................................................................................. 75 

4.3 Otázka č. 3: Při vyplování dotazníku jsem srovnával výrobky a služby 

společnosti COLOR SPECTRUM se společností? ................................................. 76 

4.4 Otázka č. 4: Jaký předpokládáte celkových vývoj objemů Vašich 

nákupů u nás v příštím období – 2 let? .................................................................... 77 

4.5 Otázka č. 5: Byly Vám při koupi dodány potřebné informace? .................... 78 

4.6 Otázka č. 6: Jak hodnotíte naši komunikaci s klienty? ................................. 79 

4.7 Otázka č. 7: Jak hodnotíte poměr kvality a ceny? ......................................... 80 

4.8 Otázka č. 8: Zvažoval jste/zvažujete odchod od naší společnosti ke 

konkurenci? ............................................................................................................. 81 

4.9 Otázka č. 9: Výrobky akciové společnosti COLOR SPECTRUM a.s. 

upřednostním před konkurencí? .............................................................................. 82 

4.10 Otázka č. 10: Doporučil/a bych výrobky společnosti COLOR 

SPECTRUM a.s.? .................................................................................................... 83 

 

5 Návrhy na zlepšení .............................................................................................. 86 

5.1 Reklama – propagace, cena ........................................................................... 86 

5.2 Služby ............................................................................................................ 88 

5.2.1 Dávkovací automat ................................................................................ 88 



10 

 

5.2.2 Zapůjčení stříkacího zařízení – vysokotlak ........................................... 92 

5.2.3 Smluvní partner -  autorizovaná lakovna ............................................... 94 

 

ZÁVĚR ............................................................................................................................ 95 

Seznam literatury ............................................................................................................. 98 

Seznam obrázků, diagramů ........................................................................................... 101 

Seznam grafů ................................................................................................................. 102 

Seznam tabulek .............................................................................................................. 103 

Seznam použitých zkratek ............................................................................................. 104 

Příloha č. 1 – dotazník ................................................................................................... 105 

Příloha č. 2 - Organizační struktura ............................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ÚVOD 

 

Pokud chce organizace obstát a dosáhnout svých cílů, měla by znát své 

zákazníky. Zejména jejich loajalitu a spokojenost. Získání přízně je však v dnešní 

době velmi složité a obtížné. Zákazníci jsou velmi nároční a díky informacím, 

které lze v dnešní době jednoduše získat, jsou mnohem méně důvěřivý. Zkoumání 

zákazníků a monitorování jejich spokojenosti je velmi významný nástroj pro 

fungování každé společnosti usilující o prosperitu. 

 

Pokud nebude organizace plnit požadavky a přání zákazníků, najde se 

určitě jiný subjekt konkurence, který toho rád ujme a bude schopen a ochoten 

plnit. 

V současné době jsou výzkumy spokojenosti zákazníků brány nejen jako 

metoda sledování úspěšnosti, ale zejména jejich sběr informací pro tvorbu 

strategie. 

To jak je společnost viděna očima zákazníků je nejen získání cenných 

zkušeností, která přispívá ke zlepšování vztahů, ale vede také k efektivnosti všech 

souvisejících činností společnosti. 

Cílem mé diplomové práce je snaha získání těchto informací pro vybraný 

podnik. 

 

Práce je rozčleněna do tří celků. Přičemž první část vymezuje teoretické 

pojmy. Pozornost je zde věnována také metodám měření spokojenosti 

zákazníkům. 

 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku z hlediska 

oboru podnikání, historii a analýzu současného stavu společnosti. 

 

V části třetí, která se zabývá zejména sběru a vyhodnocení získaných dat 

pomocí dotazníkového průzkumu, obsahuje také návrhy a doporučení pro 

management společnosti. 
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CÍL 

 

Cílem mé diplomové práce je analýza spokojenosti zákazníků společnosti 

COLOR SPECTRUM, a na základě získaných informací doporučit vhodná opatřeni 

ke zlepšení její úrovně. 

Důvodem zvolení tohoto tématu, je skutečnost, že pro společnost COLOR 

SPECTRUM, je v tomto konkurenčním prostředí, důležité sledovat spokojenost 

svých zákazníků, a znát jejich přání a potřeby. 

 

K zjištění spokojenosti zákazníků budu pomocí dotazníku, který bude 

rozeslán zákazníkům společnosti COLOR SPECTRUM, provádět marketingového 

výzkumu spokojenosti. Cílem dotazování je zjistit současný postoj zákazníků vůči 

společnosti COLOR SPECTRUM.  

 

Ze získaných informací budou provádět analýzy, které budou předloženy 

vedení společnosti COLOR SPECTRUM s návrhy a doporučeními, které by měla 

zvýšit úroveň spokojenosti zákazníků. 
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1 Teoretická východiska 

 

1.1 Spokojenost zákazníka 

 

Spokojenost zákazníka závisí na jeho pocitech potěšení nebo zklamání, 

vyplívajících z porovnání spotřebitelské výkonnosti (spotřebitelského užitku) 

s výkonností očekávanou (Kotler, 1998). 

 

„Se zvyšující se konkurenceschopností firem a počtu substitučních produktů je 

nutné čím dál více pečovat o spokojenost zákazníka a vyhledávat způsoby, jak 

jeho spokojenost zvyšovat, resp. zajistit jeho loajalitu k firmě. Z tohoto důvodu je 

spokojenost zákazníka velmi důležitým faktorem a je mu třeba věnovat nejméně 

tolik času, jako při získávání zákazníků nových“(Cooper, 1999, s. 232). 

 

Spokojenost zákazníka vychází z pocitu odstranění nedostatku a tím 

uspokojení vlastních potřeb. 

 

Spokojenosti zákazníků by měl každý podnik věnovat velkou pozornost, avšak 

ho nepovažovat za dostatečným cílem. Musí sledovat míru spokojenosti a snažit 

se jí stále zvyšovat. Honda říká: „jedním z důvodů vysoké spokojenosti našich 

zákazníků je fakt, že my stále spokojeni nejsme. Podnik se musí snažit své 

zákazníky také nadchnout ne jen uspokojit. (Kotler, 2003, s. 126). 

 

1.1.1 Zjištění potřeb zákazníků  

 

Pro zjišťování potřeb zákazníků je důležité podle Nenadála (2008) využít co 

nejširší spektrum možných zdrojů informací, jako je například: 

 Interview se zákazníky 

 Zprávy z návštěv obchodníků 

 Servisní zprávy 

 Dotazníky zasílané zákazníkům 

 Zprávy z průzkumu trhu 
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 Studie konkurenceschopnosti nového produktu apod. 

 

1.2 Stanovení měřitelných parametrů  

 

Úkolem dodavatele je pro správné určení a zapracování potřeb zákazníka, 

transformace informací do „konkrétních technických specifikací“ (Nenadál, 2008, 

s. 67), nejlépe v číselných hodnotách měřitelných parametrů. 

Zpětná vazba není důležitá jen pro měření spokojenosti a loajality zákazníků, ale 

také pro vrcholové vedení společnosti, při stanovování strategických cílů 

společnosti (Nenadál, 2008). 

 

1.2.1 Měření spokojenosti zákazníků 

 

Spokojenost zákazníků není možné hodnotit na základě jednoho měření. 

Nejpoužívanější metodou je metoda průzkumu. 

 

Pokud mají firmy skutečně zájem systematicky a profesionálně zvládnout toto 

měření, měly by dle Nenadála (2008) realizovat následující postup: 

 

1. Definovat, kdo je pro firmu zákazník. 

2. Definovat znaky spokojenosti zákazníků a jejich vah. 

3. Navrhnout a vytvořit dotazníky k měření spokojenosti zákazníků. 

4. Stanovit velikost výběru (tzv. vzorkování zákazníků). 

5. Zvolit vhodnou metodu sběru dat. 

6. Vytvořit metodiku pro vyhodnocování dat včetně postupů kvantifikace míry 

spokojenosti. 

7. Výsledky měření spokojenosti využít jako vstupy pro procesy zlepšování. 

Obecně lze přitom shrnout, ve většině oborů jsou určujícími kritérii (bez 

ohledu na podchycení významu jednotlivých faktorů): 

o Výrobek (kvalita, funkčnost, šíře sortimentu, dostupnost) 

o Cena (úroveň, splatnost, platební podmínky) 
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o Služby (přesnost, spolehlivost, rychlost, jednoduchost vyřízení, zacházení, 

kompetence) 

o Distribuce (umístění, otevírací doba, poskytované služby) 

o Image (pověst, jistota, stabilita) 

 

1.3 Marketingová plán  

 

Každá vize společnosti vyžaduje strategii a marketingový plán. Kotler (2003) 

ho ve své knize označuje jako „bojový plán“.  

Marketingový plán obsahuje šest kroků: 

 Situační analýza 

 Cíle 

 Strategie 

 Taktické kroky 

 Rozpočet – určení zdrojů, uvolněné podnikem pro naplnění úkolů ze 

stanoveného plánu 

 Kontrola 

Marketingový plán by měl být vtvořen pro usnadnění plánovacího procesu, 

který budou používat všechny oddělení, v tzv. „standartní formátu“. Přínos 

plánování možná nespočívá ani tak ve výsledném plánu jako v procesu plánování. 

 

1.3.1 Marketingový koncept 

 

Je „obchodní filozofie, která říká, že úspěšné dosažení organizačních cílů je 

založeno na určení potřeb zákazníka a jejich plnění efektivněji, než to dělá 

konkurence“ (Jakubíková, 2008, s. 41).  

 

     Marketingový koncept říká, že organizace by měla uspokojit potřeby 

zákazníka. Z toho logicky vyplývá, že je nejdřív musí poznat. I když součástí 

marketingu by měli být všichni zaměstnanci společnosti, zodpovědnost nese 

hlavně marketingový manažer.  
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Který spoléhá na informace získávané pomocí marketingového výzkumu. 

Marketingový výzkum je obvykle tvořen následujícími kroky (Bělohlávek, 1996, 

s. 298): 

 

      

1.4 Marketingová komunikace 

 

Komunikaci chápeme v užším obecném významu jako přenos, výměnu či 

sdělování informací, myšlenek, postojů a názorů. V širším náhledu se kromě 

přenosu a příjmu informací jedná také o jejich zpracování, analyzování, sdílení a 

další šíření. Komunikace je nezbytným aspektem také v oblasti marketingu. 

Marketingová komunikace je taková forma komunikace, kterou daná organizace 

či jednotlivec užívá k informování, přesvědčování, získávání či ovlivňování svých 

zákazníků. Cílem této komunikace je primárně poukázat na své výrobky či služby. 

S moderním marketingem je úzce spojen pojem integrovaná marketingová 

komunikace. „Integrovaná komunikace je definována jako řízení a kontrola 

veškeré komunikace firmy směrem k trhu. V praxi jde o to, aby postavení značky 

na trhu, charakteristika produktu a komunikační sdělení byly plánovanou součástí 

všech nástrojů komunikace, resp. tvořily konzistentní komunikační 

strategii“(Hesková, 2009, str. 52). 

Informace je sdělována odesílatelem a druhým prvkem komunikačního 

procesu je příjemce. Jedním z hlavních příjemců informací či zpráv v marketingu 

je zákazník. Se zákazníkem lze komunikovat formou přímé či nepřímé 

komunikace. Přímou komunikací se rozumí osobní komunikace, rozhovor tváří 

v tvář. Výhodou tohoto způsobu komunikace je možnost přizpůsobit způsob a styl 

komunikace danému zákazníku a ihned vyhodnocovat zpětnou vazbu zákazníka. 

Nevýhodou je časová a finanční náročnost oslovování zákazníků. V případě přímé 

komunikace se zákazníkem je důležité být na rozhovor předem dobře připraven, 

udržovat se zákazníkem oční kontakt, sdělovat úplné a nezkreslené informace, 

dodržovat zásady zřetelné a jasné artikulace a zákazníkovi naslouchat. Nepřímou 

komunikací jsou všechny formy neosobní komunikace využívající komunikační 

kanály (telefonát, dopis, rozhlas, televize, denní tisk apod., v současné době 
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zejména internet). Tento způsob komunikace se zákazníkem poskytuje nízké 

finanční náklady oslovení, na druhé straně je ovšem spojena s relativně vysokými 

celkovými náklady na reklamu a propagaci. U tohoto způsobu komunikace se 

zákazníkem je nezbytné dbát na slohovou, věcnou a jazykovou správnost, na 

srozumitelnost psaného textu a formální úpravu. Specifickým způsobem 

marketingové komunikace je komunikace činy- podnik sděluje určité informace 

o svých výrobcích také prostřednictvím svých obchodních činů.  

Součástí marketingové komunikace je také firemní styl, tedy souhrn prvků 

prezentujících firmu navenek (logo, barevné schéma prezentace, jednotná úprava 

písemných a tiskových propagací, uniformy apod.).  

 

 

1.5 Marketingový výzkum 

 

Marketingový výzkum je proces, během něhož manažeři získávají informace 

nezbytné pro další plánování a realizaci svých cílů. V dnešním konkurenčním 

prostředí je pro každý podnik strategicky důležité získat správné informace o 

zákazníkovi a o trzích, na kterých působí. „Pomocí marketingového výzkumu jsou 

shromažďovány všechny typy chybějících informací, které by měl mít podnik 

k dispozici pro vlastní rozhodování a není je možno získat z ostatních částí 

informačního systému. Marketingový výzkum je systematické určování, sběr, 

analýza, vyhodnocování informací a závěrů odpovídajících určité marketingové 

situaci, před kterou společnost stojí“ (Šumberová, 2000, s. 35)  

Marketingový výzkum je charakteristický jedinečností, vysokou vypovídací 

schopností, aktuálností získaných informací, finanční náročností na provedení 

výzkumu, vysokou náročností na odborné pracovníky a časovou náročností. Na 

marketingový výzkum lze pohlížet také jako na vědeckou metodu, proto je nutno 

postupovat systematicky, ale zároveň s tvůrčím přístupem k řešení nalezených 

problémů. 

Marketingový výzkum sebou nese vyšší finanční náročnost. Provést jej může 

buď přímo sama firma prostřednictvím svých odborných pracovníků, pokud jich 

má dostatek k dispozici, anebo lze využít služeb externí agentury, která má 
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s prováděním marketingových výzkumů bohaté zkušenosti a má dostatek právě 

těchto odborných pracovníků. Oba přístupy lze také kombinovat v různém 

poměru dělby činností mezi firmu a externí agenturu.  

V rámci marketingového výzkumu se lze zaměřit na konkrétní objekt 

výzkumu. Podle toho rozlišujeme: 

a) výzkum dodavatelů; 

b) výzkum distributorů; 

c) výzkum konkurence; 

d) výzkum spotřebitele. 

Dále můžeme definovat: 

a) výzkum potřeb- základní trend ve spotřebě a spotřeba jednotlivých 

výrobků; 

b) výzkum výrobků- jaké výrobky vyrábět. 

Dle metod získávání informací dělíme výzkum následovně: 

a) primární výzkum- informace se zjišťují přímo na trhu; 

b) sekundární výzkum- informace pocházejí přímo z podniku nebo jsou 

využívány externí zdroje. 

 

1.5.1 Proces marketingového výzkumu 

 

Obr. č.  1: Proces marketingového výzkumu (Kotler, P. Moderní marketing, str. 

407) 

 

 

 

Zdroj: [KOTLER, P.; WONG, V.; SAUNDERS, J.; ARMSTRONG, G. Moderní 

marketing. Praha: Grada Publishing, 2007. 407 s. ISBN 978-80-247-1545-2.] 

 

 

1.5.2 Definice problému a stanovení cílů výzkumu 

 

Kotler (2007) rozlišuje tři typy výzkumů dle jejich cílů: 

1) informativní výzkum- zaměřený na získání předběžných informací, které 

pomohu lépe definovat problémy a navrhnout hypotézy; 

definice problému a 

stanovení cílů 

výzkumu 

vytvoření plánu 

získání informací 

implementace plánu, 

sběr a analýza dat 

interpretace a sdělení 

zjištění 



19 

 

2) deskriptivní výzkum- cílem je lépe popsat marketingové problémy, situace 

a trhy; 

3) kauzální výzkum- testuje hypotézy o vztazích příčina/ následek. 

 

V této fázi výzkumu je potřeba identifikovat problém, který bude výzkumem 

řešen a formulovat hypotézu, tedy tvrzení o problému, které bude výzkumem 

potvrzeno nebo vyvráceno.  

 

1.5.3 Vytvoření plánu získání informací 

 

Plán získání informací poskytne účinný nástroj pro následný sběr informací- 

obsahuje informace o možných zdrojích informací, metody a nástroje přístupu 

k informacím, určuje způsoby analýzy informací, rozděluje jednotlivé úkoly mezi 

členy výzkumného týmu, časový harmonogram postupu prací a může obsahovat 

také rozpočet výzkumu. 

1.5.4 Implementace plánu, sběr a analýza dat 

 

Realizace výzkumného plánu zahrnuje samotné získání informací, jejich sběr 

a následnou analýzu.  

Metod sběru dat je celá řada. Pro příklad můžeme uvést on-line databáze, 

dotazníky, telefonické průzkumy, osobní dotazování, internetové průzkumy apod. 

Získaná data je následně potřeba analyzovat, interpretovat a vytvořit závěry ze 

zjištění.  

 

1.5.5 Interpretace a sdělení zjištění 

 

Získané výsledky a zjištění je potřeba dále prezentovat managementu. 

Prezentace probíhá nejčastěji písemnou formou v podobě závěrečné zprávy o 

průběhu výzkumu a jeho výsledcích. Aby byla získaná zjištění co 

nejvěrohodnější, je vhodné se vždy odkazovat na daný zdroj údajů. Důležité je, 

aby závěrem nebyly jen pouhá zjištění, ale také návrhy řešení, doporučení dalších 

postupů a aktivit. 
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1.6 Metody marketingové výzkumu 

 

A. Kvantitativní výzkum 

 

Kvantitativní výzkum je zaměřen na údaje vypovídající o kvantitě, které lze 

měřit, kvantifikovat a převést na kvalitu. Tento typ výzkumu získává údaje o 

četnosti výskytu daného jevu či údaje a je vyjádřen v měřitelných číselných 

jednotkách. Metodami tohoto typu výzkumu jsou kvantitativní analýzy, které 

zjišťují: 

 

a) znalost- analýza znalosti značky; 

b) vybavenost- výzkum vybavenosti domácností předměty dlouhodobé 

spotřeby; 

c) komoditní omnibusy- opakované kvantitativní výzkumy pro více 

zadavatelů, omnibus slouží ke zjištění názorů obecné populace na 

libovolnou otázku nebo problém; 

d) spotřební deník- zaznamenává spotřební a nákupní aktivity domácností; 

e) penetrace- zkoumá intenzitu pronikání produktu či dané značky na trh. 

B. Kvalitativní výzkum 

 

Na rozdíl od kvantitativního výzkumu pátrá po příčinách toho co se děje nebo 

dělo. Využívá subjektivní hodnocení zkoumaného jevu, která se následně převádí 

do kvantitativního vyjádření nebo alespoň do vyjádření, která umožní získaná data 

srovnat a porovnat.  

Hlavní metody kvalitativního výzkumu: 

a) přímý dotaz- přímá otázka na daný jev; 

b) nepřímý dotaz- použití nepřímého dotazu s nabídnutými možnostmi 

odpovědí; 

c) konfliktní skupiny- konflikt názorů skupiny a získání silnějších argumentů; 

d) faktorová analýza- nejčastěji tvorba polaritách škál nebo aplikace techniky 

sémantického diferenciálu; 
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e) polaritní profil- využití předpokládaných významných bipolárních 

charakteristik; 

f) sémantický diferenciál- podrobněji popsán v kapitole 2.4; 

g) přiřazovací techniky- hledání optimální shody pomocí přiřazování 

alternativ k určitému podnětu; 

h) test barev- testování barevného provedení výrobku apod.; 

i) doplňování vět- využívání asociací a nedokončených vět; 

j) skupinový rozhovor- různá témata jsou probírána ve skupině 6-10 osob; 

k) bublinový test- využití obrázku s postavami, které mají bubliny na 

doplnění toho, co říkají nebo co si myslí; 

l) brainstorming- skupina osob vyjadřuje za účasti moderátora veškeré své 

spontánní názory, náměty, nápady apod. 

 

 

1.7 Vybraná aplikace marketingového výzkumu- 

marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

 

Jedním z možných marketingových výzkumů je výzkum spokojenosti 

zákazníků. Spokojenost zákazníků je v moderním marketingu důležitým aspektem 

a věnuje se jí proto stále větší pozornost. Spokojený zákazník projevuje podniku, 

výrobku či značce věrnost a svou pozitivní zkušenost přenáší na lidi ve svém 

okolí. Spokojený zákazník je jedním z předpokladů úspěšného podniku. Moderní 

marketing je tak stále více zákaznicky orientován a nezbytnou součástí se staly 

výzkumy spokojenosti zákazníků.  

„Teoreticky vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu. Ten spočívá ve 

stanovení očekávání zákazníka o parametrech produktu a jeho užitku a následné 

srovnání se zkušeností po nákupu. Pokud je zkušenost vyšší než očekávání, je 

zákazník spokojen, v případě opačném je nespokojen. Nutno ovšem vždy brát 

v úvahu stupeň adopce produktu na trhu, vliv času, opakovanou spokojenost či 

nespokojenost a tendence zákazníka k zvyklostnímu chování“ (Kozel, 2005, s. 

190). 



22 

 

Podstatou výzkumu spokojenosti zákazníka je měření jeho celkové spokojenosti, 

kterou ovlivňuje řada faktorů. Cílem výzkumu je udržení si zákazníka a získání 

jeho doporučení lidem ve svém okolí. 

Výzkumy lze provádět pomocí škály metod. Tradičními metodami je tzv. 

mystery shopping, analýza ztracených zákazníků, kniha přání a stížností, 

škálování apod. V současné době se využívají také velmi moderní metody 

výzkumu spokojenosti zákazníků a to Net promoter score a sémantický 

diferenciál. 

 

1.7.1 Net promoter score 

 

Jednou z nejmodernějších metod používaných v marketingovém výzkumu je 

Net Promoter score. Jedná se o metodologii zaměřenou na měření loajality 

zákazníků a současně metodu pro získání a použití jejich zpětné vazby za účelem 

zvýšení výkonnosti společnosti. Jedná se o konkrétní nástroj pro zjištění, 

zpracování a reportování zpětné vazby od zákazníků.  

Cílem této metody je měření a zlepšování loajality zákazníků, tzv. emoční 

loajality. Tuto loajalitu lze chápat jako věrnost zákazníků na základě jejich 

vnitřního přesvědčení a praktické zkušenosti s dodavatelem služby či výrobku či 

přímo se značkou. 

Tato metoda vychází z praktické zkušenosti zákazníků a měří jejich ochotu na 

základě této zkušenosti dále doporučovat danou značku, podnik či výrobek svému 

okolí. Důležitá je právě osobní zkušenost, která může být dále zkoumána v rámci 

tzv. rozšířeného Net Promoter score. Osobní (praktická) zkušenost zákazníka je 

jakýkoliv kontakt zákazníka s dodavatelem služby nebo výrobku na touchpointu 

dodavatele, např. zákaznické lince, kontaktním místě, webové komunikaci apod. 

v situaci, kdy zákazník aktivně řešil svůj požadavek (např. objednávka, reklamace 

apod.). 

Jak anglický název napovídá, jedná se o měření skóre. Metoda rozlišuje 

následující kategorie zákazníků: 

1. Příznivci 

2. Pasivní zákazníci 
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3. Kritici 

Metoda měří právě skóre- rozdíl- mezi počtem zákazníků „příznivců a 

kritiků“, nejčastěji v daném časovém srovnání a udává procentuální hodnotu 

emoční loajality.  

Rozšířené Net promoter score dále provádí hlubší analýzu důvodů hodnocení ze 

strany zákazníků právě na základě jejich osobní zkušenosti.  

 

Net promoter score umožňuje také identifikaci tzv. zákaznických momentů 

pravdy. Jedná se právě o ty oblasti či situace při kontaktu zákazníka 

s dodavatelem, které zásadním způsobem ovlivňují osobní zkušenost zákazníka a 

jeho emoční loajalitu. Jedná se o pozitivní i negativní názory či zkušenosti 

s danou oblastí kontaktu s dodavatelem. Zjištění zákaznických momentů pravdy 

tak přinese dodavateli konkrétní informaci o tom, co je potřeba v procesu 

kontaktu se zákazníkem vylepšit a co je naopak perfektní. Zjišťování se provádí 

formou facilitovaných rozhovorů, v rámci nichž zákazník vyjadřuje své názory. 

Zpracováním do mapy kontaktů se pak určí momenty pravdy. Jednou z možných 

forem facilitovaného rozhovoru pro zjištění zákaznických momentů pravdy je 

nástroj „call back“. Jedná se o telefonický rozhovor bezprostředně (nejpozději do 

pár dní) po kontaktu zákazníka s dodavatelem. Umožňuje tak efektivně sledovat 

aktuální zkušenost zákazníka a jeho emoční loajalitu. Dodavatel tak získá téměř 

okamžitou zpětnou vazbu od zákazníka. 

 

1.7.2 Sémantický diferenciál 

 

Sémantický diferenciál je jednou z technik škálování a často se používá ke 

zjišťování image produktu nebo organizace. Protože image produktu či firmy je 

tvořeno řadou hledisek, je nutné jeho měření realizovat pomocí baterie škál 

sémantické diferenciace. V případě využití techniky sémantického diferenciálu 

respondenti vyjadřují svůj postoj k předmětu výzkumu na určitém počtu 

pětistupňových nebo sedmistupňových bipolárních škál, které jsou na pólech 

ohraničeny protiklady vyjadřujícími opačné hodnocení (např. malý x velký, 

špatný x dobrý apod.). Střed těchto bipolárních škál vyjadřuje neutrální pozici. 
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Určení baterie vlastností je nejnáročnější fází techniky sémantického diferenciálu. 

Definice vlastností zastupují hodnocení, intenzitu a aktivitu. „Škály bývají 

vyjádřeny v grafické formě a respondenti mohou například zakroužkovat na každé 

škále bod, který odpovídá jejich hodnocení dané vlastnosti. Spojením 

zakroužkovaných bodů se získá křivka, z níž je patrné jak celkové hodnocení 

objektu, tak hodnocení jeho jednotlivých vlastností. Údaje, získané dotazy od 

jednotlivých respondentů, umožňují zjistit jak průměrná hodnocení jednotlivých 

vlastností, tak i průměrné hodnocení objektu jako celku“ (Machková, 2009, s. 64.)  

 

1.8 Analýza konkurence 

 

„K tomu, aby firma mohla efektivně naplánovat své konkurenční strategie, 

potřebuje zjistit o své konkurenci všechno, co lze. Neustále musí srovnávat své 

produkty, ceny, distribuční kanály a způsoby komunikace se svými nejbližšími 

konkurenty. Tak může najít možné oblasti konkurenčních výhod a nevýhod. Může 

zahájit účinnější marketingové kampaně proti konkurenci a připravit si silnější 

obranu proti jednání konkurence“ (Kotler, 2007, s. 568)  

„Analýza konkurence je zaměřená na identifikaci klíčových konkurentů a na 

určení jejich konkurenčního profilu. To předpokládá odhalit jejich strategické 

cíle, strategii, specifické předpoklady, vyhodnotit výhody a nevýhody 

konkurenčních výrobků a příčiny tohoto stavu, zabývat se jejich nákladovým 

postavením. Tyto poznatky mají předpovědět potencionální reakci konkurentů 

jako významný aspekt ovlivňující formulaci vlastní strategie“ (Sedláčková, 2006, 

s. 64). 

 

1.8.1 Proces analýzy konkurence 

 

V rámci analýzy konkurence je potřeba dodržet následující postup: 

1. identifikovat konkurenty 

2. identifikovat jejich strategie 

3. identifikovat jejich cíle 

4. poznat silné a slabé stránky konkurence 
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5. odhadnout pravděpodobné reakce konkurentů 

1.8.2 Identifikace konkurentů 

 

Konkurenty identifikujeme podle nahraditelnosti výrobků, které daná firma 

nabízí. Je potřeba identifikovat všechny konkurenty, zjistit jejich počet a jejich 

nabídku. Identifikujeme nejen přímé konkurenty, ale také jiné současné 

konkurenty a potencionální konkurenty.  

 

1.8.3 Identifikace konkurenčních strategií 

 

U identifikovaných konkurentů je potřeba poznat jejich strategie. Sleduje se 

kvalita a charakteristika jejich výrobků, vlastnosti, dále sortiment výrobků, 

nabízené služby zákazníkům, distribuce, cenová politika, propagace, výzkum a 

vývoj a další dílčí strategie. Jednotlivé strategie porovnáme také mezi sebou a 

zjistíme odlišnosti a podobnosti. Je vhodné se pokusit odhadnout, jak se jednotlivé 

strategie budou vyvíjet do budoucna.  

 

1.8.4 Identifikace cílů konkurence 

 

Zjistíme, jakých cílů na trhu se snaží daná firma dosáhnout, které z cílů jsou 

prioritní a co chování firmy stimuluje. Zjišťujeme nejenom ziskové cíle firmy, ale 

také jak důležitý je pro firmu růst podílu na trhu, moderní technologie, nízké 

náklady atd. Poznáme tak, jaké plány firma na trhu má a budeme tak moci 

odhadnout její reakce na chování konkurence.  

 

1.8.5 Rozpoznání silných a slabých stránek konkurence 

 

Je nutné odhadnout, jaké jsou silné a slabé stránky firmy na trhu, jaké jsou 

nejnovější informace o firmě. Tyto informace lze získat přímo od zaměstnanců 

konkurence, od obchodních partnerů firmy, z veřejných publikovaných zdrojů či 

pozorováním a analýzou konkurence.  
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1.8.6 Odhad pravděpodobných reakcí konkurence 

 

Všechny aspekty, které jsme dosud během analýzy zjistili, tedy cíle 

konkurence, jejich strategie, silné a slabé stránky, dále umožní odhadnout, jak 

bude konkurence na situace na trhu reagovat. Firma bude schopna odhadnout, jak 

bude daná konkurenční firma reagovat na snížení cen, na vstup nového výrobku 

apod. Ne všichni konkurenti reagují na situace či změny na trhu stejně. Někteří 

konkurenti reagují okamžitě a důrazně, jiní méně výrazně a spíše vyčkávají. Jsou 

také typy konkurentů, jejichž reakce se odhadují velmi špatně, protože reagují dle 

typu situace.  

Na základě zjištění analýzy bude firma schopna navrhnout strategii a aktivity 

k získání konkurenční výhody a bude schopna pružně a správně reagovat na kroky 

konkurentů.  

Blažková (2007, s. 63) uvádí následující přehled informací, které je dobré 

vědět o svých konkurentech: 

Co podniky zřejmě vědí  

o svých konkurentech 

Co by podniky rády věděly  

o svých konkurentech 

Celkové prodeje a zisky Prodeje a zisky podle výrobků, 

hlavních značek 

Prodeje a zisky podle trhů Relativní náklady 

Tržní podíly Spokojenost zákazníků a úroveň 

služeb 

Organizační uspořádání Míra návratnosti zákazníků 

Systém distribuce Náklady na distribuci 

Vedení firmy a jejich profily Strategie nových výrobků 

Profil zákazníků/spotřebitelů a jejich 

postoje 

Velikost a kvalita databáze zákazníků 

 Efektivita reklamy 

 Strategie budoucích investic 

 Smluvní podmínky s hlavními 

dodavateli 

 Podmínky strategických partnerství 
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Hrozba nově vstupujících firem 

Dobrá znalost konkurence a schopnost na ni reagovat poskytuje výhodu. Tzv. 

konkurenční výhoda vznikne v případě, jestliže výhoda vznikne v oblasti 

významné pro cílové zákazníky, je dlouhodobě udržitelná a konkurenti ji nebudou 

moci snadno napodobit.  

 

1.9 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Porterova analýza pěti sil patří k základním nástrojům pro analýzu 

konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Přitažlivost daného 

odvětví a hranice maximálního zisku se odvíjejí od intenzity konkurence. 

Intenzitu konkurence sleduje právě Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

přímo či nepřímo ovlivňujících firmu, které vytvářejí hrozby a mezi nimiž existují 

vazby. Změna jedné vazby může mít vliv na ostatní vazby.  

 

Obr. č.  2: Porterova analýza konkurenčních sil (Kotler, P.: Marketing, 

management: analýza, plánování, využití, kontrola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Kotler, P.: Marketing, management: analýza, plánování, využití, kontrola] 
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Uvedené konkurenční síly vytvářejí následující hrozby: 

1. hrozba nově vstupujících firem- roli hraje nastavení vstupních i výstupních 

bariér; vysoké bariéry mohou vést k vyššímu zisku, nižší bariéry přinesou 

nízkou rentabilitu; podle Porterovy teorie existuje sedm hlavních zdrojů 

překážek vstupu: 

a. úspory z rozsahu- snížení jednotkové ceny produktu v závislosti na 

zvyšování celkového objemu produkce; 

b. diferenciace produktu- zavedené firmy, které byly v odvětví mezi 

prvními, mají své zavedené značky a věrnost zákazníků; diferenciace 

produktu vytváří překážku vstupu, protože nutí nově vstupující firmy k 

vysokým výdajům na překonání existující loajality zákazníků; 

c. přechodové náklady- jednorázové náklady, které musí kupující 

vynaložit při přechodu od produkce jednoho dodavatele ke druhému; 

d. kapitálová náročnost- nutnost investovat velké finanční částky jako 

podmínka konkurenceschopnosti; 

e. nákladové zvýhodnění nezávislé na rozsahu- výhodou může být 

přístup k nejlevnějším materiálům a surovinám, příznivé umístění 

závodu, dokonalejší výrobní technologie, přístup k levnějším 

finančním zdrojům apod.; 

f. přístup k distribučním kanálům- potřeba zajištění distribuce vlastní 

produkce; 

g. legislativní opatření a státní zásahy- opatření a zásahy mohou omezit 

vstup do odvětví. 

2. hrozba rostoucího vlivu odběratelů- zde hraje roli vysoká vyjednávací síla 

zákazníků; odběratelé tlačí ceny dolů, usilují o dosažení vyšší kvality nebo 

lepších služeb a staví konkurenty navzájem proti sobě; zákazník má velkou 

vyjednávací sílu, je-li významným kupujícím firmy; 

3. hrozba rostoucího vlivu dodavatelů- dodavatelé mohou uplatnit převahu při 

vyjednávání nad ostatními účastníky odvětví hrozbou, že zvýší ceny nebo 

sníží kvalitu nakupovaných statků a služeb; dodavatel má vysokou sílu, je-li 

významným dodavatelem a neexistují-li vhodné a dostupné substituty; 
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4. tlak ze strany substitutů- substituty omezují potenciální výnosy v odvětví tím, 

že určují cenové stropy, jež si mohou firmy v odvětví se ziskem účtovat; 

5. hrozba intenzivní odvětvové konkurence- v případě velkého počtu konkurentů 

na daném trhu je rivalita firem vysoká; tato situace nutí firmy snižovat 

náklady a maximálně využívat své výrobní kapacity; bariery případného 

vstupu nebo výstupu z odvětví jsou vysoké. 

Rozborem výše uvedených pěti konkurenčních sil a jejich hrozeb může firma 

vypracovat a realizovat silnou a úspěšnou konkurenční strategii. 

 

 

1.10 Marketingová strategie 

 

„Marketingové strategie určují základní směry postupu vedoucí ke splnění cílů. 

Účelem je vytvoření výhodné tržní pozice a na jejím základě dosažení účinných 

výsledků. Je to řada kroků navržených vedením pro dosažení vyššího výkonu 

podniku. Do zvolených marketingových strategií se promítá i zjištěné a pochopené 

zákaznické a konkurenční zaměření, především konkurenční výhoda a hodnota 

nabízená zákazníkům. Marketingové strategie říkají, jakým způsobem konkurovat 

s produkty podniku na cílových trzích, jakým způsobem dosáhnout stanovaných 

cílů. Marketingové strategie prezentují i prostředky a postupy, kterými bude 

stanovených cílů dosaženo. Jsou to určitým způsobem vytyčená pravidla pro 

přijímání rozhodnutí, která vedou k dosažení marketingových cílů, a tím i cílů 

podniku“ (Soukalová, 2004, s. 69/67). 

 

Marketingová strategie definuje dlouhodobé cíle v oblasti marketingu, 

kterých chce daná firma dosáhnout a formuluje způsoby a postupy, kterými lze 

cílů dosáhnout. Marketingová strategie je součást, respektive výsledný produkt 

strategického plánování a řízení firmy. Strategie je zpracovávána po podrobné 

analýze a vytyčení cílů v rámci strategického plánování. Poté, co je strategie 

vypracována, nastává její implementace, tedy samotná realizace. V průběhu 



30 

 

realizace je prováděna průběžná kontrola dosahování cílů a provádění 

jednotlivých aktivit.  

 

Celková strategie firmy je tvořena jednotlivými strategiemi, nejčastěji strategií 

výrobkovou, cenovou, distribuční a komunikační. Jednotlivé strategie podrobně 

rozpracovávají danou oblast řízení firmy a stanovují dílčí cíle a aktivity v dané 

oblasti.  

 

1.11 Marketingový audit  

Marketingový audit je komplexní, systematické, nezávislé a periodické 

zkoumání marketingového prostředí, cílů, strategie a aktivit organizace Jeho 

základem je rozsáhlé interní šetření, na které, dle potřeby, navazuje šetření 

terénní. 

Marketingový audit slouží jako základní východisko pro tvorbu nebo korekci 

marketingové strategie 

V průběhu Marketingového auditu hledáme všechno, co ovlivňuje příjmy vaší 

organizace. Hledáme především úspěšné akce a postupy, které se již dříve 

osvědčily. Naši klienti jsou často překvapeni souvislostmi, které dříve neviděli, 

nevnímali nebo jim nepřikládali větší význam. Marketingový audit objeví nové 

možnosti jak zvýšit prodej. Po auditu, budete svou firmu a její marketingové 

a prodejní aktivity rozhodně vnímat, řídit a kontrolovat jinak, než jste byli zvyklí 

předtím (28). 

 

1.12 Marketingové řízení  

Marketingové řízení je proces stanovování firemních cílů, plánování a 

realizování kroků, které vedou k zajištění těchto cílů. Středem pozornosti je při 

tom spokojený zákazník (29).  
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Důležitá rozhodnutí se realizují v top managementu, kde se definují vize a cíle 

firmy:  

Poslání 

Určuje smysl existence firmy, vychází z tradice firmy, ale zároveň musí 

respektovat stávající realitu. Toto poslání by mělo být jasně formulováno a mělo 

by odlišovat firmu od konkurence.  

Marketingové řízení je využívání marketingových technik. Jedná se o analýzu, 

plánování, implementaci a kontrolu nad programy pro udržení  a budování 

vzájemné výměny informací s cílovými trhy.   

Marketingové řízení zahrnuje: 

 Porozumění ekonomické struktury 

 Rozpoznání segmentů uvnitř našeho trhu 

 Poznání našeho cílového trhu 

 Marketingový výzkum 

 Porozumění konkurenci a jejich produktům 

 Vývoj nových produktů 

 Objevovat příležitosti a hrozby 

 Znalost silných a slabých stránek naší společnosti 

 Spokojenost zákazníka 

 Vyvíjet nové marketingové strategie pro udržení se na trhu 

 Marketingový plán o budoucnosti naší značky a její postavení na trhu 

 Zpětná vazba od zákazníků a sledování jejího procesu 

Audit marketingových systémů 

Je zaměřen na fungování čtyř hlavních marketingových systémů podniku, 

kterými jsou: 

 Marketingový informační systém podniku 

 Marketingový plánovací systém 

 Systém marketingové organizace 

 Marketingový kontrolní systém 
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1.13 Řízení vztahů se zákazníky  

 

Řízení vztahů se zákazníky (CRM – customer relationship management) je 

podle Kotlera definován jako „proces získávání více údajů o zákaznících 

s využitím technologie, což umožní individuální přístup ke každému 

zákazníkovi“. Prozkoumávání psychologických a demografických údajů o 

zákazníkovi, se podnik doví, co by zákazníka zajímalo. Důležitou informaci tvoří 

mimo získávání informací o zákazníkovi, „informace od zákazníků“. Tyto 

informace jsou pro podnik zajímavé pro tvorbu zajímavých nabídek pro zákazníka 

a tím i ubíraní času (Kotler, 2003). 

Newell prosazuje nahradit „řízení vztahů se zákazníky konceptem vztahu řízeného 

zákazníky“. (Kotler, 2003, s. 121) 

 

 

1.14 Analýza marketingového prostředí  

      

Marketingové prostředí – zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost 

firmy rozvíjet se a udržovat úspěšné transakce a vztahy se svými cílovými 

zákazníky (Šumberová, 2000).  

 

Analýza marketingového prostředí zahrnuje: 

 Analýzu makroprostředí 

 Analýzu mikroprostředí 

 

1.14.1 Analýza makroprostředí (Jakubíková, 2008) 

 

 demografické prostředí je oblast, o kterou se zajímá společnost, protože 

trhy tvoří lidé (růst světové populace, zmírnění porodnosti, stárnutí 

obyvatelstva, proměny domácností, geografické přesuny, vzdělanost 

obyvatelstva, rasový a náboženský vývoj). 
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 ekonomické prostředí zahrnuje činitele, kteří ovlivňují kupní sílu a 

strukturu výdajů spotřebitele (změny v příjmu, měnící se struktura 

spotřebitelských výdajů, míra úspor a zadluženost) 

 Přírodní prostředí (nedostatek surovin, zvýšené náklady na energii, 

zvýšený stupeň znečištění, měnící se úloha vlády při ochraně životního 

prostředí). 

 

 Technologické prostředí (zrychlující se tempo technologických změn, 

neomezené marketingové příležitosti, výdaje na výzkum a vývoj, orientace 

na menší zdokonalení, rostoucí regulace technologických změn). 

 

 Politické prostředí zahrnuje zákony, vládní agentury a nátlakové skupiny, 

které ovlivňují a omezují různé organizace a jednotlivce (významná 

legislativní opatření ovlivňující obchod, změny vládních agenturách, růst 

skupin veřejného zájmu). 

 

 Kulturní prostředí zahrnuje především vliv společnosti na základní 

přesvědčení, hodnoty a normy (základní kulturní hodnoty, kulturní 

hodnoty dílčích skupin, změna druhotných kulturních hodnot v průběhu 

času) (Jakubíková, 2008).  

 

1.14.2 Analýza mikroprostředí  

 

Analýza mikroprostředí (Jakubíková, 2008): 

 společnost zaměřuje se na oblasti – marketing, finance, výroba, 

organizace 

 dodavatelé 

 marketingoví zprostředkovatelé 

 zákazníci 

 konkurence 

 veřejnost  
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1.15 SWOT analýza 

 

„Je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické situace 

vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává informace jak o 

silných (Strenght) a slabých (Weakness) stránkách firmy, tak i o možných 

příležitostech (Opportunities) a hrozbách (Threats). Cílem firmy by mělo být 

omezit své slabé stránky, podporovat své silné stránky, využívat příležitosti okolí a 

snažit se předvídat a jistit proti případným hrozbám“(Kozel, 2005, s. 39). 

 

1.15.1 Silné a slabé stránky 

 

Silné a slabé stránky charakterizují vnitřní situaci firmy; zaměřují se na ty rysy 

firmy, které mají zásadní vliv na úspěch firmy. Je potřeba rozlišovat důležité 

aspekty a ty do analýzy zaznamenávat. Není vhodné vytvářet příliš rozsáhlý a 

nepřehledný výčet všech silných a slabých stránek, tedy i těch, které na úspěch 

nemají podstatný vliv. Identifikaci je potřeba provádět reálně a na základě 

skutečných faktů.  

 

1.15.2 Příležitosti a ohrožení 

 

Příležitosti a ohrožení vycházejí z vnějšího prostředí firmy. Cílem je umět a 

moci rozeznat příležitosti, které se firmě zvenku nabízejí a hrozby, kterým by 

mohla firma čelit. Příležitosti je potřeba hledat tam, kde může firma díky svým 

silným stránkám využít změny a faktory okolí ve svůj prospěch. Ohrožení naopak 

vycházejí z toho, co firmě z vnějšího okolí vzhledem k jejím slabým stránkám 

hrozí.  

V rámci analýzy se nejčastěji v tabulkové či grafické formě zaznamenávají 

zjištění interního i externího auditu týkající se právě silných a slabých stránek, 

příležitostí a ohrožení.  

 

Po definování všech ovlivňujících faktorů je vhodné a potřebné provést tzv. 

rozšířenou SWOT analýzu. Jejím cílem je definovat nejdůležitější faktory 
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ovlivňující firmu. Po vypsání všech aspektů se určí stupnice jejich důležitosti a 

pravděpodobnosti výskytu. K tomu se stanoví váhy pravděpodobnosti výskytu 

daného faktoru. Součet odhadnutých hodnot přidělených jednotlivým faktorům 

poskytne celkový odhad důležitosti.  

 

Obr. č.  3: Hodnocení výkonnosti a závažnosti (Kozel, R. a kol. Moderní 

marketingový výzkum, str. 40) 

 

Hodnocené faktory Hodnocení výkonnosti Hodnocení závažnosti 

1 2 3 4 5 Vysoká průměrná nízká 

    

    

    

 

„Na základě provedení ohodnocení jednotlivých faktorů můžeme následně vytvořit 

přehledné grafické zobrazení všech faktorů. V případě hodnocení silných a 

slabých stránek nám k tomu slouží matice závažnost/výkonnost“ (Kozel, 2005, s. 

40). 

 

Obr. č.  4: Matice závažnost/výkonnost (Kozel, R. a kol. Moderní marketingový 

výzkum, str. 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě hodnocení vnějšího okolí používáme matici příležitostí a matici 
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Obr. č.  5: Matice příležitostí (Kozel, R. a kol. Moderní marketingový výzkum, str. 

41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  6: Matice ohrožení (Kozel, R. a kol. Moderní marketingový výzkum, str. 

41) 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Rozšířená SWOT analýza a zhodnocení vnitřního a vnějšího okolí v rámci matic 

poskytne firmě přímou informaci o faktorech, které významně firmu ovlivňují a je 

potřeba se na ně ihned zaměřit.  
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2 Analýza firmy COLOR SPECTRUM a.s. 

 

2.1 Všeobecné informace 

 

Firma COLOR SPECTRUM a. s. Hodonín vznikla 3. 10. 1996 transformací 

firmy COLOR SPECTRUM s. r. o., která zahájila svou činnost 19. 9. 1996. 

Dceřiná společnost COLOR SPECTRUM SLOVAKIA s. r. o. vznikla 6. 8. 1997 

na Slovensku v Holíči. Předmětem podnikání firmy COLOR SPECTRUM a. s. je 

především výroba ředidel a nátěrových hmot v rozsahu živnosti volné. Firma má 

sídlo i výrobu v Hodoníně.  

 

Obr. č.  7: Logo společnosti COLOR SPECTRUM a.s. 

 

 

Zdroj: [COLOR SPECTRUM a.s. – interní materiály] 

 

2.1.1 Profil firmy COLOR SPECTRUM a.s. 

 

          Podnikatelský záměr společnosti COLOR SPECTRUM a. s. vycházel 

z toho, že část sortimentu na trhu požadovaných nátěrových hmot se v ČR dosud 

nevyráběla a byla pouze dovážena. Cílem firmy je umožnit svým zákazníkům 

dodržovat hygienické a ekologické požadavky, které předepisuje legislativa a 

zároveň nabízet výhodné ceny výrobků. Úspěšnost podnikatelského záměru měla 

zajistit zejména kvalita výrobků, cenová dostupnost, pružnost, operativa a úroveň 

služeb poskytovaných zákazníkovi. 

 

Velká pozornost je věnována také výzkumné činnosti. Vlastní oddělení 

vývoje a výzkumu zaručuje neustálé inovace výrobků. Od roku 1999 uvedla firma 
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COLOR SPECTRUM a. s. na trh čtyři nové ekologické nátěrové systémy: 

HODEPOX, HODOPUR AQUA, HODAKRYL a DUROKOR.  

 

V roce 2001 byl ve firmě COLOR SPECTRUM a. s. zaveden systém 

řízení kvality v souladu s poslední revizí normy ISO 9001:2000.  

 

Firma úzce spolupracuje zejména se zahraničními dodavateli – Bayer, 

BASF, HSH Chemie, ViaRek, EUROšarm, BYK Chemie,  apod. 

 

Firma COLOR SPECTRUM a. s. má cca 220 stálých odběratelů, z nichž 

nejvýznamnější jsou: CONTAINEX Vídeň, Česko-slezská výrobní a.s., Kovosvit 

MAS, a. s. Sezimovo Ústí, Humpolecké strojírny Humpolec a. s., Železnice 

Slovenské republiky, atd.     

 

2.1.2 Výrobní sortiment firmy COLOR SPECTRUM a.s. 

 

Akciová společnost COLOR SPECTRUM nabízí ucelenou nabídku barev, 

určených pro všechny typy prostředí, vyhovující i nejnáročnějším extrémním 

podmínkám. Používají se jako ochranné a dekorativní nátěry na nejrůznější strojní 

zařízení, obráběcí, zemědělské a stavební stroje, odlitky, segmenty, mosty, 

potrubí, ocelové, hliníkové, zinkové a jiné konstrukce, kontejnery, lodě, letadla, 

lehké kovy, beton, atd. 

 

Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), 

ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a 

další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí 

jeho očekávání. 

Výrobní sortiment závodu zahrnuje komplexní škálu výrobků použitelných do 

všech korozních prostředí pro běžné i speciální průmyslové aplikace. Hlavními 

typy podkladů jsou kovové substráty, alternativně dřevo a beton. Ve výčtu 

možného použití lze stručně uvést veškeré strojírenské aplikace, stavební a 
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energetické celky, dopravní a zemědělské stroje, nádrže, kontejnery, potrubní a 

stožárové systémy apod.  

 

Obr. č.  8: výrobní sortiment společnosti COLOR SPECTRUM a.s. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [COLOR SPECTRUM a.s. – interní materiály] 

 

Společnost COLOR SPECTRUM a.s. se zabývá výrobou průmyslových 

nátěrových systému na kov a dřevo.  

 

Společnost COLOR SPECTRUM a.s. má ve svém výrobním sortimentu 

jednokomponenstní email syntetický pod názvem HODEJKA. Tento systém je 

určen na kovové povrchy, ale je možno jej použít i na dřevo. Společnost vyrábí i 

příslušnou základní barvu, v případě použití na povrchovou úpravu kovů, ředidlo, 

tedy kompletní nátěrový systém. 

Dalším výrobkem, který má trhu místo především díky své ekologické 

stránce, je voudouředitelná barva HODOKOR také s příslušnou základní barvou 

voudouředitelnou. Tuto barvu lze použít bez základní barvy. 

 

CORODUR je základní protikorozní barva na bázi jednosložkového 

polyuretanu s obsahem práškového zinku. Vyznačuje se vysokou protikorozní 

Výrobní 

sortiment 

Polyuretanové Akrylátové Epoxidové Alkydové  Vodouředitelné 

dvousložkové 

HODOPUR 

jednosložkové 

CORODUR 

jednosložkové 

HODAKRYL 

dvousložkové 

HODEPOX 

jednosložkové 

HODAKRYL 

jednosložkové 

HODAKRYL 

jednosložkové 

HODOKOR 

jednosložkové 

DUROKOR 
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účinností a značnou bariérovou ochranou. Je určená pro aplikaci na ocelové 

povrchy, nové i staré pozinkované povrchy, litinu apod. Vytvrzuje vzdušnou 

vlhkostí. Zvýšená odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům.  Ke které se 

vyrábí i vrchní nátěrová hmota vhodná pro aplikaci za ztížených podmínek, do 

prostředí s vysokou korozní agresivitou. 

 

Akrylátová jednokomponentní protikorozní základní barva HODAKRYL. 

Určena pro aplikaci na ocelové, litinové a zinkové povrchy. Vyznačuje se velmi 

rychlým zasycháním. Kombinuje se zpravidla s vrchními nátěry, např. Hodakryl – 

email, Hodopur apod. Jako součást nátěrového systému lze barvu použít do 

prostředí C3 až C4. Uplatnění nachází nejčastěji ve stavebnictví a strojírenství. 

 

Dvousložkový epoxidový protikorozní základní nátěr HODEPOX. Je 

určen pro aplikaci na ocelové, litinové a zinkové povrchy. Vyznačuje se vysokou 

mechanickou a chemickou stálostí a protikorozní odolností. Z aplikačních 

vlastností je výhodná možnost nanášení velkých tloušěk jedním nástřikem (nad 

120 mikronů suchého filmu). Je určen k dalšímu přelakování vrchními příp. 

podkladovými nátěry, např. Hodopur, Corodur, Hodakryl apod. Jako součást 

nátěrového systému jej lze provozovat v prostředích C3 až C5. Použití nachází ve 

strojírenství, stavebnictví, energetice apod. 

 

Na trhu se uplatňuje také barvy v kategorii tzv. „jednošichtovek“. 

Společnost vyvinula barvu obdobného typu v kategorii barev HODISOL. Jedná se 

o barvu, kterou lze použít na kov i na dřevo, nevyžaduje příslušnou úpravu 

povrchu a není třeba použít základní barvy. Cenově je mnohem příznivější než 

např. zahraniční výrobku a výhodou je i to, že čeští výrobci zatím této oblasti 

příliš pozornosti nevěnovali. 

 

HODOPUR je základní protikorozní polyuretanová barva 

dvoukomponentní. Vyniká vysokou mechanickou a chemickou odolností. Je 

určena zejména pro aplikaci na ocelové, zinkové, litinové příp. hliníkové povrchy. 

Kombinuje se zpravidla s vrchními emaily Hodopur. Barva, jako součást 
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nátěrového systému, je vhodná do prostředí C3 až C5. Používá se nejčastěji ve 

strojírenství, dopravní technice, energetice apod. 

 

Všechny výrobky firmy COLOR SPECTRUM a. s. respektují v rámci 

platných předpisů ekologické požadavky.  

  

2.1.3 Současná situace firmy 

 

Zákazníci 

Společnost COLOR SPECTRUM a.s. je obchodní firma, která se zabývá 

výrobou a prodejem průmyslových nátěrových hmot. Společnost COLOR 

SPECTRUM a. s. má cca 220 stálých odběratelů, z nichž nejvýznamnější jsou: 

Femont Opava, Kovosvit Mas, a. s. Sezimovo Ústí, Humpolecké strojírny 

Humpolec a. s., Železnice Slovenské republiky, Válcovny trub Chomutov, atd.     

 

Firma působí výhradně na českém trhu, ale postupně začíná pronikat na trh 

Rakouský a Německý. Nejvíce známá je na severu Moravy, kde dodává nátěrové 

hmoty do jedné z největší firem vyrábějící kontejnery v ČR, která spadá pod 

Rakouskou firmu Containex.  

Společnost má všechny předpoklady pro zajištění dodávek průmyslových 

nátěrových hmot: 

- kvalitní řídící pracovníky s mnohaletými zkušenostmi v průmyslu 

- vlastní technické a obchodní zázemí společnosti  

- vlastní vývoj a výzkum  

- zavedený integrovaný systém řízení organizace dle normy ČSN EN ISO 

9001:2009, systému managementu BOZP 

- vývoj a výroba produktů v souladu s legislativními změnami v souladu 

s nařízením ES, REACH, zejména v obsahu nebezpečných chemických 

látek a množství emisí VOC a EKO – KOM. 

V grafu č. 1 jsou znázorněny nárůsty zákazníků v období let 2008 – 2012. 

Je zřejmé, že nejvíce zákazníků získala akciová společnost před rokem 2008. Dále 

byl největší nárůst v roce 2009 – 2010, kde získala společnost COLOR 
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SPECTRUM 3,3 % nových zákazníků. V tomto období probíhala ekonomická 

recese a spousta zákazníků hledala nové levnější a přesto kvalitní dodavatele 

nátěrových hmot, dále jen NH. 

 

Graf č. 1: Nárůst zákazníků v období roku 2008 – 2012 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

Zákazníky akciové společnosti COLOR SPECTRUM lze také rozdělit podle tržeb 

(viz. graf č. 2). 

Graf č. 2: Rozdělení zákazníku podle tržeb 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

Z grafu plyne, že 45 % zákazníků dělá společnosti tržby od 10 tis. do 99 tis. 

Kč. Další část tvoří tržby od 100 tis. do 249 tis. Kč a to 22 % zákazníků. 28 % 
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zákazníků se řadí do tržeb v rozdělení od 250 tis. – 249 tis. Kč. Společnost má 

však i 5 % zákazníků, kteří dělají tržby nad 500 tis. Kč za měsíc. 

 

 

2.2 Marketingové cíle společnosti 

 

Cílem organizace je vývoj, výroba a realizování takových dodávek výrobků, 

které beze zbytku odpovídají požadavkům zákazníků a také zjištěným 

očekáváním zákazníků. Dále si jako záměr klade společnost progresivní 

rozvinutí svého podílu na trhu nátěrových hmot pro průmyslové podniky a 

velkoodběratele. Pro zabezpečení tohoto záměru chce organizace vyrábět co 

nejširší škálu barevných odstínů. Zvláštní zaměření je kladeno na komplexnost 

nátěrových systémů a na nátěrové hmoty pro všechny typy korozního prostředí. 

Snahou organizace je propagace a neustálé rozšiřování podílu výroby 

vodouředitelných a vysokosušinových nátěrových hmot. Další cíl akciové 

společnosti je vytváření motivujícího prostředí pro své zaměstnance, kteří 

budou stále přispívat svou činností ke spokojenosti zákazníků. Pro spokojenost 

zákazníků poskytuje společnost zákazníkům odbornou pomoc při aplikaci 

svých produktů. 

 

2.2.1 Organizační schéma společnosti 

 

Pro zabezpečení uvedených činností má organizace potřebné technické 

zázemí a také odborně způsobilý personál, který je připraven splnit každý 

reálný požadavek zákazníka.    

     V čele organizace stojí generální ředitel. Výkonné vedení organizace 

zabezpečuje výkonný ředitel, který je přímo podřízen generálnímu řediteli. 

Akciovou společnost tvoří úseky dle organizačního schématu, které zabezpečují 

plnění úkolů organizace a jsou řízeny řediteli úseků a vedoucími oddělení. Svoji 

hospodářskou činnost vykonávají v rozsahu vymezeném předmětem činnosti a 

ostatními řídícími normami v souladu s přijatými záměry organizace. 
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     V současné době má společnost COLOR SPECTRUM a.s. 38 zaměstnanců. 

Řídící orgán sestává z 5 zaměstnanců (viz. příloha č. 2). Dále ve výrobně 

technickém oddělení pracuje 16 zaměstnanců celkem - vedoucí výroby, 

technolog, vedoucí vývoje, 3 samostatní pracovníci vývoje, 2 koloristé, 5 

navažovačů a 2 plniči. Na obchodním úseku je celkem 7 zaměstnanců, pracovník 

marketingu, 1 pracovnici odbytu, vedoucí zásobování a 3 skladníci. Posledním 

oddělením je odbor řízení kvality, kde působí 6 kvalifikovaných zaměstnanců. 

 

 

2.3 Analýza konkurence 

 

2.3.1 Identifikace konkurence 

 

Mezi hlavní konkurenty v oblasti výroby průmyslových nátěrových látek patří 

ColorLak Uherské Hradiště a ColorWest Rokycany. Jedná se o společnosti, které 

na trhu zaujímají značný podíl a poskytují podobnou nabídku výrobků jako 

akciová společnost COLOR SPECTRUM, někdy i za mimořádně nízké ceny. 

   

ColorWest 

Společnost vznikla v roce 1999, nachází se v průmyslovém areálu Rokycan. 

Společnost ColorWest cílevědomě a trpělivě rozvíjí techniky a technologicky 

vyspělé zázemí pro svoji podnikatelskou činnost. Mezi její nejvýznamnější 

investice patří v posledních letech – rozšíření výrobních prostor, pořízení 

laboratorního vybavení. Nabízí barvy základní, vrchní i jednovrstvé, syntetické, 

akrylátové, epoxidové a polyuretanové, odstínech dle ČSN, RAL, NCS, 

MUNSELL nebo dle předlohy, v množství od 1 kg, v krátkých dodacích 

termínech, s technickým servisem, s možností zajištění dopravy. 

 

 

 

COLORLAK 
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Vyrábí velmi pestrý sortiment barev a laků na dřevo, kovy, beton a minerální 

podklady. Jejich produkce zahrnuje také barvy ve sprejích, ředidla a další 

pomocné přípravky. Společnost sídlí v Uherském Hradišti. 

V současnosti je jeden z největších českých výrobců a distributor 

nátěrových hmot. Výrobní skupina COLORLAK vlastní vedle hlavního - 

mateřského výrobního závodu ve Starém Městě také několik obchodních firem. 

Akciová společnost Panter color, která je majetkově spojena se společností 

COLORLAK, patří mezi největší velkoobchodní distribuční sítě nátěrových hmot 

v České Republice. Malospotřebitelé mohou, kromě běžných prodejen barev a 

laků, nakoupit sortiment rovněž ve specializovaných prodejnách sítě „svět barev“ 

nebo v prodejnách vlastní sítě „AAA barvy“. 

Na Slovensku zajišťuje prodej a distribuci dceřinná společnost 

COLORLAK SK, s.r.o. prostřednictvím distribučních skladů v Banské Bystrici a 

Spišské Nové Vsi.  

Společnost COLORLAK má samostatnou speciální značku Ekolak, kterou 

nabízí a neustále rozvíjí technologie zateplovacích systémů, ale i ostatního 

sortimentu jako interiérových a fasádních barev, omítkovin, lepicích a stěrkových 

hmot a penetračních a základních nátěrů. Naše významné postavení posilují nejen 

na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. Vývoz tvoří z celkového obratu více než 20 

%. Vyrábí velmi pestrý sortiment barev a laků na dřevo, kovy, beton a minerální 

podklady. Produkce zahrnuje také barvy ve sprejích, ředidla a další pomocné 

přípravky.  

65% výroby je určeno malospotřebitelům. Mezi nejprodávanější skupiny produktů 

patří lazurovací laky řady, základní a vrchní barvy a laky, vrchní barvy a 

jednovrstvé barvy. 35 % produkce dodává pro průmyslový trh. Jejich produkty se 

aplikují především ve strojírenství, dřevozpracujícím průmyslu, stavebnictví, ale 

také pro vodorovné značení komunikací. Prodej velkým průmyslovým 

odběratelům zajišťujeme přímo z COLORLAKu. Napojení na vlastní výzkumně 

vývojovou základnu dovoluje pružně reagovat a uspokojovat požadavky 

zákazníků. K tomu přispívá také instalace průmyslového tónovacího automatu  

http://www.panter-color.cz/
http://www.panter-color.cz/
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(PTA) umožňujícího výrobu nátěrových hmot v libovolné odstínové škále již od 5 

kg v termínu do 24 hodin.  

2.3.2 Identifikace strategie konkurence 

 

ColorWest 

Hlavní strategii společnosti ColorWest je výroba a prodej nátěrových látek za 

nízké ceny, s průměrnou kvalitou výrobků. Díky poloze společnosti na západě 

Čech, mají blíže k dodavatelům surovin, kteří jsou v tomto regionu koncentrováni 

a zejména také k zákazníkům, protože se nacházejí v silně průmyslové oblasti. 

Hlavní strategie spočívá k dobře promyšlenému portfoliu nabízeného sortimentu 

za příznivě nízké ceny. 

 

COLORLAK  

Soustředí se, mimo partnerskou distribuční síť, zejména na Moravu. Nabízí široký 

výběr ze sortimentu průmyslových nátěrových hmot. Jsou specialisté v oblasti 

velkoobchodu i maloobchodu. Obchody realizují pomocí sítě prodejen a pomocí 

velkoobchodu zase zásobují jiné firmy. 

 

2.3.3 Identifikace cílů 

 

ColorWest 

Hlavním cílem společnosti je neustálé zvyšování profesionality, kvality výrobků a 

služeb a úroveň technického vybavení. Garantovat rychlé a úplné splnění 

sjednaných požadavků a přání zákazníka, vysokou hospodárností práce zajistit 

přijatelné ceny výrobků a služeb, aniž by utrpěla kvalita. Svým zákazníkům 

poskytnout v krátkých dodacích termínech kompletní dodání průmyslových barev 

různých odstínů, množství, včetně zajištění technického a poradenského servisu. 

 

 

 

COLORLAK 
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Cílem firmy je dosažení vysoké úrovně a efektivity všech prodejen a to hlavně 

profesionálním přístupem všech zaměstnanců společnosti pro maximální 

spokojenost zákazníků. Za 90 let působení na trhu si poctivou prací a 

zodpovědným přístupem vybudovali dobrou pověst mezi mnoha zákazníky. 

K jejich dodavatelům patří pouze prověřené společnosti, které splňují přísná 

kritéria ohledně kvality dodávaného materiálu. Další z cílů, který si společnost 

klade je doprava na místo určení.   

 

2.3.4 Identifikace silných a slabých stránek 

 

ColorWest 

Tabulka č.  1: Silné a slabé stránky firmy ColorWest 

Silné stránky 

 Kvalitní technologie 

 Nízké ceny 

 Poloha – mají blízko k dodavatelům 

surovin a také se nacházejí v silné 

průmyslové oblasti 

 Promyšlená a ucelená řada 

výrobkového portfolia 

Slabé stránky 

 Průměrná kvalita výrobků 

 Nižší flexibilita u nestandartních 

odstínů 

 Ekonomická síla 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

Z tabulky plyne, že konkurenční firma ColorWest má kvalitní technologie 

výroby NH za nízké ceny. Mezi její nejsilnější stránku patří poloha společnosti. 

Firma se nachází v průmyslové zóně Rokycan. Díky této poloze má velmi blízko 

k dodavatelům a tím má nižší náklady na logistiku, což je projevuje zejména 

v ceně výrobku. Její strategie je promyšlená a ucelenou řadou výrobkového 

portfolia. 

I když má společnost ColorWest kvalitní technologie na výrobu NH, kvalita 

nabízených výrobků je průměrná. Přestože se jedná o novější společnost, je 

ekonomicky relativně silná. U většiny velkých firem akciové společnosti.  

COLORLAK 
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Společnost COLORLAK je na trhu již několik let, proto je její předností silné 

postavení na trhu. Díky široké distribuční síti po celé oblasti Moravy, je 

společnost COLORLAK vnímána u zákazníků jako důvěryhodná a pozičně silná. 

Její zázemí je velké a dostatečně silné. 

Společnost COLORLAK má méně osobní přístup k zákazníkům, na rozdíl od 

společnosti COLOR SPECTRUM, která se snaží věnovat každému zákazníkovi 

individuálně. Kvalita výrobků firmy COLORLAK je na průměrné úrovni. 

 

Tabulka č.  2: Silné a slabé stránky společnosti COLORLAK 

 

Silné stránky 

 Silné postavení na trhu díky 

historickému vývoji 

 Jistá forma důvěryhodnosti díky 

historickému vývoji a pozici na trhu 

 Kvalitní technologie a široká 

distribuční síť 

 Snaha o rozšíření v průmyslovém 

sektoru 

 Silné zázemí 

Slabé stránky 

 Poměrně nižší operativnosti 

v individuálním přístupu k 

zákazníkům 

 Nízký stupeň flexibility 

 Průměrná kvalita výrobků 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 SWOT analýza akciové společnosti COLOR 

SPECTRUM 
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V následující tabulce jsou popsány silné a slabé stránky akciové společnosti 

COLOR SPECTRUM. 

Tabulka č.  3: Silné a slabé stránky společnosti COLOR SPECTRUM a.s. 

 

Silné stránky 

 Dlouhodobá pozice na trhu 

 Orientace na zákazníka 

 Odbornost zaměstnanců 

 Flexibilita výroby 

 Vlastní vývoj a výzkum 

 Možnost přizpůsobení výrobků dle 

požadavků a přání zákazníků 

 Dostatečné výrobní kapacity  

 Poměr kvalita/cena 

Slabé stránky 

 Finanční možnosti firmy 

 Propagace výrobků 

 Propagace značky 

 Konkurenční výhody produktů 

 Rychlost dodávek malých šarží 

 Ziskovost výrobků 

 Distribuční síť 

 Pozice při vyjednávání s dodavateli 

 Akviziční činnost 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

Společnost COLOR SPECTRUM a.s. je na trhu již více než 11 let a na 

trhu má svou pozici. Mezi její silné stránky patří orientace na zákazníky a 

individuální přístup. Při výběru zaměstnanců si zakládá na odbornosti a 

kvalifikovanosti. Má vlastní vývoj a výzkum tím se může lépe přizpůsobit 

požadavkům a přáním zákazníka. Její výrobní kapacita je dostatečná.  

Mezi slabé stránky patří finanční možnosti společnosti. Dále pak 

propagace výrobků a značky. Nemá žádnou distribuční síť, vše řídí a prodává ze 

sídla společnosti v Hodoníně. Díky nestabilnímu ekonomickému zázemí má 

nevýhodu při vyjednávání s dodavateli. U malých šarží má velký problém 

s rychlostí dodávek a dopravy na určené místo. U většiny zákazníků jsou 

dohodnuty určité objemy pro dopravu ZDARMA. Jsou to však většinou objemy 

nad 300 kg, proto je, při dodávek malých šarží např. 20 kg problém s logistikou. 

Pro tento účel jsou využívány přepravní společnosti, což je velmi nákladné a 

pomalé. 
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Tabulka č.  4: Příležitosti a hrozby společnosti COLOR SPECTRUM a.s. 

Příležitosti 

 

 Získání nových zákazníků 

 Rozvoj spolupráce s odběrateli s vlastní 

distribuční sítí 

 Napojení na nové distribuční kanály 

 Export výrobků 

 Spolupráce s velkoobchody a 

maloobchody 

 Rozvoj poskytovaných služeb u 

odběratelů  

 Rozšíření portfolia nabízených výrobků 

a služeb  

 Zastoupení zahraničního výrobce 

„trendy“ výrobků 

 Odlišení se od konkurence 

 Zvýšení image společnosti 

 

Hrozby 

 

 Silná konkurence 

 Cenový boj o zákazníky  

 Ztráta stávajících odběratelů 

 Snížení poptávky 

 Klesající trend domácího trhu 

 Růst cen vstupů 

 Náklady na výrobky 

 Legislativní úprava a nové předpisy 

ze strany EU 

 Podpora ekologicky šetrných 

výrobků 

 Vývoj nových výrobků a technologií 

povrchových úprav 

 Platební schopnost zákazníků 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

Do příležitostí můžeme zahrnout získání nových zákazníků a rozvoj 

spolupráce s odběrateli s vlastní distribuční sítí. Dále je potřeba aby se společnost 

odlišila od konkurence s technologii výrobků čí odlišení se službami. 

V neposlední řadě je to také image společnosti. 

Jako hrozbu jsem uvedla silnou konkurenci, v posledních letech se objevují na 

trhu zahraniční firmy, které se snaží vytlačit svými cenami domácí firmy, proto 

vzniká boj o zákazníky. Firma by se měla zaměřit mimo jiné na vstupní náklady a 

náklady na výrobek, měla by se snažit stále sledovat a optimalizovat veškeré 

náklady na logistiku všech vstupů a výstupů. Po vstupu ČR do EU jsou velkou 
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hrozbou legislativní úpravy a nové předpisy jak pro výrobu laků a ředidel, tak pro 

prodej a značení výrobků. V neposlední řadě bych chtěla zmínit platební 

schopnost zákazníků, kteří žádají delší platební podmínky. 

 

 

2.5 Marketingový audit společnosti COLOR SPECTRUM 

 

2.5.1 Analýza mikroprostředí 

 

 Zaměstnanci 

 

Zázemí závodu tvoří kvalifikovaní odborníci a pracovníci z lakařského 

odvětví a moderní technologické vybavení. 

     V současné době má společnost COLOR SPECTRUM 

a.s. 38 zaměstnanců. Řídící orgán sestává z 5 zaměstnanců. Dále ve výrobně 

technickém oddělení pracuje 16 zaměstnanců celkem - vedoucí výroby, 

technolog, vedoucí vývoje, 3 samostatní pracovníci vývoje, 2 koloristé, 5 

navažovačů a 2 plniči. Na obchodním úseku je celkem 7 zaměstnanců, pracovník 

marketingu, 2 pracovnice odbytu, vedoucí zásobování a 3 skladníci. Posledním 

oddělením je odbor řízení kvality, kde působí 6 kvalifikovaných zaměstnanců. 

 

 Finance podniku 

 

     Bilanční suma se pohybuje v řádu desítek milionu a dlouhodobě je 

stabilizována kolem 70 mil. Kč. Stabilní poměr dlouhodobého majetku 

k celkovým aktivům společnosti svědčí o stabilitě a vyrovnanosti společnosti. 

Zvyšuje se stav peněžních prostředků a současný pokles závazků, dlouhodobých i 

krátkodobých, i podílu cizích zdrojů na financování společnosti ukazuje na 

rostoucí kvalitu cenové politiky společnosti. V roce 2011 vygenerovala společnost 

záporný provozní výsledek hospodaření ve výši 1,5 mil Kč.  
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2.5.2 Analýza makroprostředí - SLEPT 

 

 Sociální faktory 

 

Česká republika měla k 31. 12. 2012 dle údajů Českého statistického úřadu 

(dále jen ČSÚ) 10 516 125 obyvatel. Firma COLOR SPECTRUM, s.r.o. má sídlo 

i výrobu lokalizovanou ve městě Hodonín, Jihomoravský kraj. Tento kraj měl dle 

údajů ČSÚ k datu 14. 3. 2013 počet obyvatel 1,166 mil., město Hodonín měl pak 

k datu 31. 12. 2011 obyvatel 25 259. Věkovou kategorii 0-14 let v tomto městě 

tvořilo 3 214 obyvatel; kategorii 15-64 let pak 17 977 obyvatel a věk nad 65 let 

zde mělo 4 068 obyvatel. Průměrný věk obyvatel města Hodonína byl k 31. 12. 

2011 41,8 let. Bilanci obyvatel ve městě Hodonín v roce 2011 tvořil úbytek ve 

výši 213 obyvatel.  

 

 Nezaměstnanost 

 

Následující tabulka ukazuje přehled vývoje míry zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti a ekonomické aktivity v obdobích let 2011-2012: 

Tabulka č.  5: Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity v ČR 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji byla k 31. 12. 2012 ve výši 

10,42%. Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2005-2012 v Jihomoravském kraji 

a vztah k celkové míře nezaměstnanosti v ČR znázorňuje následující graf: 

Graf č. 3: Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v letech 2005 – 2012 
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Zdroj: Český statistický úřad 

Jak lze z grafu vyčíst, je míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

neustále nad průměrem ČR.  

Následující graf ukazuje vývoj míry nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

v roce 2012 v jednotlivých měsících v členění na nezaměstnanost mužů a žen: 

Graf č. 4: Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v roce 2012 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Je patrné, že nezaměstnanost v kraji stoupala zejména ve druhé polovině 

roku 2012 a je podstatně vyšší u žen.  
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Poslední data k míře nezaměstnanosti v jednotlivých obcích 

Jihomoravského kraje zveřejnil ČSÚ k datu 31. 12. 2010. Míra nezaměstnanosti 

k tomuto datu byla ve městě Hodonín ve výši 16,9 %. Celkový počet uchazečů o 

zaměstnání zde byl 2 437, z toho největší zastoupení měli uchazeči s délkou 

nezaměstnanosti delší než 12 měsíců (1 032 uchazečů), dále pak uchazeči 

s délkou nezaměstnanosti do 3 měsíců (609 uchazečů), s délkou 3-6 měsíců (366 

uchazečů), s délkou 9-12 měsíců (224 uchazečů) a nejmenší počet byl uchazečů s 

délkou nezaměstnanosti 6-9 měsíců (206 uchazečů). Počet uchazečů na 1 volné 

pracovní místo byl 20,5. Největší podíl nezaměstnaných dle věkové struktury 

tvořila skupina ve věku 20-24 let (379 uchazečů), dále pak ve věku 25-29 let (322 

uchazečů) a ve věku 30-34 let (314 uchazečů). Největší zastoupení měli uchazeči 

o zaměstnání se středním odborným vzděláním s výučním listem (1 020 

uchazečů), dále se základním vzděláním (615 uchazečů) a s úplným středním 

vzděláním s maturitou bez vyučení (397 uchazečů). 

 

Nezaměstnanost je na Hodonínsku dlouhodobě jedna z nejvyšších v cele 

České republice. Na jednu stranu je pro akciovou společnost COLOR 

SPECTRUM  výhodou, že má dostatek uchazečů o práci a nemusí teoreticky své 

zaměstnance přeplácet. Na druhou stranu je v tomto regionu problém najít 

zaměstnance pro kvalifikovanější pozice. Většina potencionálních uchazečů 

opouští region už při studiích a hledají své uplatnění v perspektivnějších 

regionech. 

 

 Hrubá měsíční nominální mzda 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních 

nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do 

mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, 

odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky 

mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. 

Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem.  
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Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní 

pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a 

další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. 

Růst (pokles) průměrné nominální mzdy vyjadřuje, o kolik % se zvýšila 

(poklesla) tato mzda v daném období v porovnání se stejným obdobím 

předchozího roku. 

Průměrná nominální mzda v České republice byla v roce 2012 ve výši 

25 101 Kč. 

Níže uvedený graf ukazuje růst (pokles) průměrné mzdy a její nominální 

růst v jednotlivých sférách ve 3. čtvrtletí roku 2012: 

 

Graf č. 5: Průměrné mzdy a jejich nominální růst podle sfér 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Růst nominální průměrné mzdy nestačil pokrýt silnější růst 

spotřebitelských cen- inflaci, která ve sledovaném období činila 3,3 %. Reálná 

kupní síla zaměstnanců tedy ve 3. čtvrtletí 2012 klesla o 1,8 procenta. Hlavní 

příčinou bylo značné zpomalení dynamiky v podnikatelské sféře, kde byl růst 

mezd o celý procentní bod nižší než v předchozím čtvrtletí, zatímco v 

nepodnikatelské sféře byl nárůst platů shodný s 2. čtvrtletím. 
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Kumulativní údaje za 1. až 3. čtvrtletí 2012 ukazují nominální nárůst průměrné 

mzdy o 2,4 %, po zohlednění nárůstu inflace o 3,4 % však došlo k reálnému 

snížení mezd o 1,0 %. Nepříznivý vývoj za celé období dokresluje pokles počtu 

zaměstnanců o 0,9 %, tj. o 32,6 tis. osob. 

Zatímco v prvních třech čtvrtletích roku 2012 docházelo ke zpomalování 

růstu průměrných nominálních mezd, v posledním čtvrtletí došlo ke zcela 

mimořádnému mzdovému vývoji, způsobenému zejména změnou daňové 

legislativy směrem k narovnání degresivního zdanění u nejvyšších příjmů, která 

platí od počátku roku 2013. Růst průměrné mzdy nominálně o 3,7% byl totiž silně 

ovlivněn výrazným nárůstem mimořádných odměn, především u nejlépe 

placených pracovníků. 

Průměrná nominální mzda dosáhla v Jihomoravském kraji výše 24 181 Kč 

a proti průměru 12 měsíců roku 2011 vzrostla o 704 Kč (o 3,0 %). Ve srovnání s 

ostatními kraji byly mzdy v Jihomoravském kraji 3. nejvyšší. Ve srovnání s 

republikovým průměrem ale mzda zaostávala o 920 Kč, i když růst mzdy byl 

oproti průměru ČR o 0,3 procentního bodu vyšší. 

Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji v letech 2006-2012 

znázorňuje následující graf: 

Graf č. 6: Vývoj průměrné měsíční mzdy Jihomoravský kraj 2006 – 2012 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Graf ukazuje, že průměrná mzda v roce postupně od roku 2006 v Jihomoravském 

kraji stoupala. 
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Přestože je v Jihomoravském kraji průměrná měsíční mzda spíše vyšší 

v celorepublikovém srovnání, na Hodonínsku je přece jen na nižší úrovni. Pro 

společnost COLOR SPECTRUM to může být na jednu stranu konkurenční 

výhodou, nemusí vynakládat vysoké mzdové náklady. Na druhou stranu tento 

ukazatel snižuje atraktivitu Hodonínska pro potencionálně zajímavé a 

kvalifikované pracovníky z jiných regionů ČR. 

 

 Legislativní faktory 

 

Společnost musí respektovat celou řadu zákonů a zákonných opatření platných 

jak v České republice, tak v Evropské unii. Jedním z nich je např. zákon o 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. 

O zaměstnanosti, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci povinni 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Tuto povinnost společnost COLOR 

SPECTRUM a.s. plní. 

Vývoj a výroba našich produktů je ovlivňována platnými a připravovanými 

legislativními změnami (nařízení ES, "REACH" apod.), zejména v oblasti obsahů 

nebezpečných chemických látek a množství emisí VOC. Další podstatné podněty 

přichází ze strany trhu, což se odráží ve speciálních úpravách výrobků nebo ve 

vývoji nových typů nátěrových hmot. Dne 1.6.2007 vstoupilo v platnost nařízení 

ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

a přípravků (REACH). 

 

U vybraných legislativních oblastí je sledování těchto dokumentů, 

posouzení jejich dopadů na organizaci a částečně i implementace smluvně 

přesunuta na externího dodavatele. Jedná se především o oblast chemických 

zákonů, přepravy nebezpečných věcí a požární ochrany – sledování těchto oblastí 

je pro svou rozsáhlost a složitost nad možnosti organizace.  

 

Využívá-li organizace externího dodavatele, nezbavuje se tím odpovědnosti za 

implementaci dokumentu do činnosti organizace. Odpovědnost nese příslušný 

odborný pracovník odpovědný za komunikaci s externím dodavatelem.  
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 Ekonomické faktory 

 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a 

služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro 

stanovení výkonnosti ekonomiky. 

Hrubý domácí produkt ČR očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy 

klesl ve 4. čtvrtletí roku 2012 podle předběžného odhadu ČSÚ meziročně o 1,7 % 

a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,2 %. V ročním úhrnu byl HDP o 1,1 % 

nižší než v roce 2011, meziroční pokles se v průběhu roku postupně prohluboval. 

V úhrnu za rok 2012 se HDP ve stálých cenách snížil o 1,1 %, když 

mezičtvrtletně postupně klesal ve všech čtyřech čtvrtletích roku 2012. 

Regionální hrubý domácí produkt dosáhl v Jihomoravském kraji v roce 

2010 hodnoty 387,3 mld. Kč běžných cen, což v přepočtu představovalo 336,0 

tisíc Kč na jednoho obyvatele. 

 

Graf č. 7: Vývoj HDP Jihomoravský kraj 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Z grafu je patrné, že hodnota HDP přepočtená na jednoho obyvatele se 

zvyšovala až do roku 2008, kdy dosáhla maxima. Z grafu je ale také zřejmé, že v 
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celém období byla krajská hodnota pod průměrem ČR, v roce 2010 činila 93,6 % 

průměru ČR. 

Hrubý domácí produkt je ukazatelem výkonosti ekonomiky. Vzhledem k tomu, že 

společnost COLOR SPECTRUM je dodavatelsky vázána na průmyslové podniky, 

které mají celoevropskou, ale i celosvětovou působnost, je tento ukazatel velmi 

důležitý a jeho vývoj ovlivňuje poptávku po výrobcích společnosti. 

Inflace 

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické 

vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů 

spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše 

reprezentativních výrobků a služeb ve dvou srovnávaných obdobích. Míra inflace 

vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje 

procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 

12-ti předchozích měsíců. 

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2012 byla 3,3 %. 

Následující graf znázorňuje vývoj míry inflace v ČR v roce 2012: 

Graf č. 8: Vývoj míry inflace 2012 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu 2013 proti prosinci 2012 o 1,3 %. 

Tento růst způsobilo z části zvýšení DPH od ledna 2013 a částečně zvýšení cen 
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především v oddílech bydlení a potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst 

spotřebitelských cen zpomalil v lednu na 1,9% ze 2,4 % v prosinci 2012. 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 1,9 %, což je o 0,5 procentního 

bodu méně než v prosinci. Důvodem tohoto vývoje byl výraznější meziměsíční 

růst cen (1,8 %) v lednu 2012 než v lednu 2013. Ke zpomalení cenového růstu 

došlo u většiny oddílů spotřebního koše. 

 

Úroková míra 

Dostupnost peněz pro firmy je vyjádřitelná nejen mírou rizika, s níž 

hodnotí obchodní banky své firemní klienty (a úvěr pak poskytnou či 

neposkytnou), ale i jejich cenou, tj. výší úrokových sazeb. Ty jsou jako cena 

financování jedním z důležitých akcelerátorů rozvoje firem. Z ekonomického 

pohledu se rozlišují nominální úrokové sazby a reálné úrokové sazby. Nominální 

úrokové sazby jsou sazby uváděné ve smlouvách o úvěrech, v sazebních bank či v 

reklamách na spořící produkty a půjčky. Reálné úrokové sazby ukazují, jak se 

změní kupní síla vložených či půjčených peněz. Spočítají se tak, že se od 

nominálních úrokových sazeb odečte míra inflace. 

Úrokové sazby patří mezi základní nástroje měnové politiky centrální 

banky, která má především zabezpečovat cenovou stabilitu. Od sazeb České 

národní banky se odvíjejí úroky půjček i zhodnocení vkladů.  

Hlavním měnovým nástrojem centrální banky je repo sazba, kterou 

ovlivňuje množství peněz v ekonomice. Banka stahuje měnu z oběhu prodejem 

svým cenných papírů (nebo pokladničních poukázek) a naopak ji do oběhu 

uvolňuje nákupem stejných cenných papírů. 

Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit 

u centrální banky peníze oproti zástavě cenných papírů.  

ČNB dává také bankám možnost uložit u ní bez zajištění svou přebytečnou 

likviditu. Depozita jsou úročená diskontní sazbou. 

V posledních letech se úrokové sazby ČNB drží na historickém minimu. Od 29. 

června 2012 činí dvoutýdenní repo sazba 0,50 %, diskontní sazba 0,25 % a 

lombardní sazba 1,50 %. Předtím (od května 2010 do konce června 2012) bylo 

dosud nejdelší období, po které centrální banka sazby nezměnila. 
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 Politické faktory 

 

Revoluce v roce 1989 zahájila změnu z centrálně plánované ekonomiky na 

ekonomiku tržní a přinesla změny nejen v ekonomice, ale i v politice. Právě 

existence svobodné demokratické společnosti umožnila zásadní systémovou 

změnu- proces transformace ekonomiky. Tím se však spojitost politiky s 

ekonomikou nepřerušila. 

Politická situace ovlivňuje všechny stránky života a udává tedy také charakter 

podnikatelského prostředí obecně. Působení státu je pro kvalitu podnikatelského 

prostředí determinující. Komplikace podnikatelům způsobují nekoncepční změny 

právního prostředí (brání v dlouhodobém strategickém plánování), což zapříčiňuje 

vzrůstající nepřehlednost a nesrozumitelnost zákonů. Vstupem do Evropské unie 

Česká republika prohloubila míru otevřenosti ekonomiky, přesto jsou nadále 

představitelé státu podnikateli kritizováni, že jejich zásahy do ekonomiky jsou 

stále příliš velké. Hlavními překážkami v podnikání jsou u nás složitý daňový 

systém, politické prostředí a podmínky zaměstnávání pracovníků. 

Daňový systém u nás nedostatečně stimuluje rozvoj podnikání, zejména kvůli 

častým změnám a jeho netransparentnosti.  

Politické prostředí v České republice je již od roku 1996 charakteristické 

nestabilitou koaličních vlád. Česká republika patří k zemím s nejmenší trvalostí 

vlád v rámci Evropské unie. To je doprovázeno fenoménem tzv. přechodných 

vlád, které nastupují v situaci politické krize. 

Administrativa spojená se zaměstnáváním a udržením zaměstnanců v podniku 

představuje pro drobné podnikatele velkou zátěž. Pracovní trh je také ze strany 

podnikatelů-zaměstnavatelů kritizován kvůli vysoké míře ochrany zaměstnanců 

při ukončování pracovního poměru, která taktéž omezuje pružnost reakce na 

vývoj trhu. 

 

Politické faktory mají na fungování společnosti COLOR SPECTRUM 

velký vliv v několika oblastech. V chemickém průmyslu se v posledních letech 

výrazně mění podmínky, které jsou na výrobce kladeny. Vše vychází z legislativy 
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evropské unie a plnění některých nařízení, mnohdy spíše zvýhodňují nadnárodní 

společnosti. Náklady na plnění těchto nařízení v posledních letech významně 

rostou, hlavně v oblasti administrativy, vývoje a v neposlední řadě se vše odráží i 

v ceně surovinových vstupů pro společnost COLOR SPECTRUM. 

 

Dalším faktorem, který společnost COLOR SPECTRUM ovlivňuje, jsou 

legislativní podmínky zaměstnávání pracovníků. COLOR SPECTRUM považuje 

tuto oblast za málo pružnou a stávající právní úpravu za nevyváženou ve vztahu 

zaměstnavatel a zaměstnanec.  

 

Důchodová a cenová politika 

Ceny výrobků a služeb velmi úzce souvisí se mzdami (cenou práce) a 

přenesený vliv mají i na nezaměstnanost. Obvykle platí, že rostoucí ceny dávají v 

tržní ekonomice prostor pro rozvoj podnikání a zvyšování zaměstnanosti a naopak 

nízké ceny většinou provází vyšší nezaměstnanost. Proto je vývoj cen a mezd 

pečlivě sledován státem. Důchodová a cenová politika je významným nástrojem 

hospodářské politiky. Nástroje důchodové a cenové politiky vlády jsou dva: 

regulace mezd a regulace cen. 

Regulace mezd- vláda přímo ovlivňuje výši mezd ve státním sektoru. V privátní 

sféře může stát dočasně využít administrativní regulace celkového objemu 

vyplacených mezd. Za formu regulace mezd můžeme považovat i minimální 

mzdu, kdy stát formou zákona přikazuje všem zaměstnavatelům (včetně 

soukromých), že nesmí dát nižší mzdu pracovníkovi v hlavním pracovním poměru 

na plný úvazek než je vládou vyhlášený limit. 

Regulace cen- administrativním nařízením může stát stanovit u vybraných druhů 

zboží a služeb cenové stropy (elektřina, plyn, nájemné v bytech, voda, 

telekomunikační poplatky apod.) nebo minimální nákupní ceny (především při 

výkupu zemědělských produktů od zemědělců zpracovatelskými firmami). Tato 

regulace na jedné straně chrání sociální smír, na druhé straně je však narušením 

fungování zákona nabídky a poptávky a plodí řadu neefektivností. 

Právní prostředí ČR 
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V Česku se po nejistotě s výší daní z konce roku 2012 rýsuje další nejistota 

ohledně platnosti nového občanského a obchodního zákoníku související s 

očekávaným výsledkem parlamentních voleb, vlivem nového prezidenta a 

proměny Ústavního soudu. České legislativní prostředí se vyznačuje poměrně 

nízkou efektivností vymáhání práva a vysokou byrokracií, a to přestože byly 

národní předpisy harmonizovány s legislativou EU. Hlavním problémem českého 

právního prostředí ve vztahu k podnikání je nesrozumitelnost právních úprav, 

nízká efektivita práce soudů a velmi pomalá rychlost přijímání nových právních 

úprav. 

 

 Technologické faktory 

 

Vývoj nových technologii firmy COLOR SPECTRUM a.s. a její přístupnost 

k zákazníkům (odběratelům) hraje velkou roli. Jejich nabídka se odvíjí od 

technické úrovně parametrů nátěrových hmot. Podnik musí znát změnu 

probíhajících technologii a to jak nové technologie můžou pomoci zákazníkům. 

 

Kvalitu produkce dokládá celá řada ocenění z řad odborné veřejnosti a 

dlouhodobá spolupráce s významnými českými a zahraničními výrobci. Vstupní 

suroviny a jejich jakost je zabezpečována úzkou spolupráci s jejich dodavateli. 

K tomu, aby vznikly nové technologie, je nutné investovat finanční prostředky do 

výzkumu. 

 

 

 

 

 

 

3 Výzkum spokojenosti zákazníků akciové společnosti 

COLOR SPECTRUM 
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Při realizaci a návrhu způsobu měření spokojenosti zákazníků jsem zvolila 

postup, který je vymezen v kapitole 1.2.1 diplomové práce, a zároveň je dodržena 

posloupnost 7 kroků. 

 

3.1 Definování, kdo je pro firmu zákazník 

 

Měření spokojenosti v akciové společnosti COLOR SPECTRUM je zaměření 

se na odběratele průmyslových nátěrových hmot, kteří ve většině případů nejsou 

koneční zákazníci. Jedná se o společnosti zaměřené na strojírenství, chemický 

průmysl, autolakovny, železniční společnosti, kontejnerářské společnosti atd. Z 

toho plyne, že zákazníky společnosti COLOR SPECTRUM a.s. jsou převážně 

právnické osoby. Pro průmyslový trh nelze vytvořit jednotnou databázi zákazníků 

a otázek pro dotazování, neboť každý z odběratelů má úplně jiné požadavky na 

nátěrový systém např. práškové barvy, rozpouštědlové barvy, vodouředitelné 

barvy, ve většině případů se jedná o velmi složité procesy, které nelze skloubit  

 

3.2 Definování znaků spokojenosti zákazníků  

 

Jeden ze základních požadavků zákazníka, nakupujícího ve společnosti 

COLOR SPECTRUM a.s. je dosáhnutí uspokojení potřeb. V dnešním těžkém 

konkurenčním prostředí však podnikatelskému subjektu působící na průmyslovém 

trhu nestačí jen udržení se na trhu, ale musí také zohledňovat stále více aspektů, 

které přispívají k spokojenosti odběratelů. Na základě zkoumání specifik prodeje 

je také důležité uvědomit si, že pro udržení se v konkurenčním prostředí jsou 

důležité služby, školení personálů atd., o které začínají mít zákazníci větší a větší 

zájem. Identifikace klíčových znaků pro spokojenost zákazníka se zabývá 

marketingové oddělení akciové společnosti COLOR SPECTRUM, kde je 

používána metoda naslouchání, a tím přispívají k dosažení objektivity výsledků. 

Na základě poskytnutých výsledků byla stanovena míra důležitosti a spokojenosti 

jednotlivých znaků, týkajících se ceny, kvality, nabídky sortimentu, služeb, atd.. 

 

3.3 Návrh a tvorba dotazníku k měření spokojenosti 
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První krok při návrhu byla formulace otázek, které měli umožnit definovat 

znaky spokojenosti a i důležitosti faktorů ovlivňující zákazníka.  Při tvorbě byly 

respektovány všechny požadavky, vztahující se k jednoznačnosti a 

srozumitelnosti kladených otázek.  

 

Pro získání co nejpřesnějších vyjádření míry spokojenosti a důležitosti 

zákazníků byl zvolen formát numerický. Kde stupňové hodnocení umožňovalo 

vymezit různé stupně spokojenosti a důležitosti. Hodnocení prvních 11 otázek 

bylo stanoveno jako školní známkování od 1 – 5 kde 1 znamenala velmi 

spokojen/velmi důležité a 5 zcela nespokojen/zcela nedůležité. 

Další otázky byly směřovány k porovnání akciové společnosti s konkurencí, 

pomocí sémantického diferenciálu popsaného v kapitole 1.7.2 diplomové práce. 

Otázky byly zaměřeny zejména na kvalitu, technologii a náklady. A dále na 

úroveň vnímaných při použití nátěrových systémů. Další část dotazování byla 

definována na míru souhlasu s tvrzením. Zde byly nadefinovány odpovědi, které 

respondenti zatrhávaly.  

 

3.4 Stanovení velikosti výběru a vhodná metoda sběru dat 

 

Při stanovení způsobu a velikosti výběru bylo nutné zohlednit odvětví, v němž 

se akciová společnosti nachází. Ve většině případů se nejedná o konečného 

spotřebitele nátěrových barev, proto byl dotazník zaslán jen firmám vykazující 

pravidelné nákupy v naší společnosti. Celkem se jedná o 200 zákazníků, kteří 

tvoří 85% podíl na tržbách akciové společnosti. Ve většině případů byl dotazník 

zaslán mailem, ale u několika firem byl dotazník vyplněn po telefonu. 

 

 

3.5 Metodika pro vyhodnocování 

 

Po ukončení dotazování bylo možné přistoupit k vyhodnocení získaných 

informací a dat. Nejprve došlo k přezkoumání všech dotazníků a to zejména 
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z hlediska jejich úplnosti. Výsledky byly převedeny do elektronické podoby 

pomocí programu Microsoft Excel, dále byly data zpracovány. 

 

3.6 Výsledky měření spokojenosti 

 

Cílem dotazníku bylo zjistit od zákazníků akciové společnosti COLOR 

SPECTRUM , jak jsou spokojeni s nabídkou sortimentu a jeho cenami, kvalitou a 

množstvím či úrovní služeb. 

 

Dotazník byl rozeslán emailovou formou celkem 200 respondentům. Dle grafu 

níže (viz. graf. 5) je zřejmé, že se do výzkumu zapojilo 75 % respondentů tedy 

150 zákazníků. Jeden z dotazníků nebyl úplný, proto nemohl být pro tento účel 

použit.  

 

Graf č. 9: Účast respondentů marketingového průzkumu 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

Výsledky měření jsou pospány v kapitole 4 diplomové práce. 

 

 

 

 

4 Marketingový výzkum 

 

První část dotazníku tvoří hodnocení spokojenosti a důležitosti faktorů 

ovlivňující zákazníky, který provedu výpočtem indexu spokojenosti zákazníka. 
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Výpočet provedu pro pět nejvýznamnějších zákazníků společnosti COLOR 

SPECTRUM. 

 

Dotazník byl hodnocen jako známkování ve škole. Pro výpočet je potřeba 

první přepočíst známky na bodové hodnoty viz tabulka 1. Hodnoty byly 

přepočteny tak, že se hodnota spokojenosti a důležitosti odečetla od hodnoty 6. 

 

Tabulka č.  6: Tabulka hodnocení 

 

Slovní 

hodnocení 

Stupnice 

hodnocení 

Bodové 

hodnocení 

Výborná 1 5 

Chvalitebná 2 4 

Dobrá 3 3 

Dostatečná 4 2 

Nedostatečná 5 1 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

 

4.1 Přepočet na bodové hodnocení 

 

Výpočty jsou modelovány pro pět zákazníků – tedy 5 různých firem 

(zákazníci v hodnocení označeny číslicemi 1-5). V tabulce č. 3 jsou označeny 

modrou barvou hodnoty a body důležitosti a červenou barvou hodnoty a body 

spokojenosti. 

 

 

 

 

 

Tabulka č.  7: Hodnoty přepočtu míry důležitosti/spokojenosti 
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Zdroj: [vlastní analýza] 

 

 

4.1.1 Důležitost hodnotících oblastí 

 

Dále byl proveden výpočet sumy míry důležitosti, který budeme potřebovat 

pro hodnocení a výpočet váhy v oblasti důležitosti. Ik - je neznáma a vyjadřuje 

hodnotu a míru důležitosti k dané oblasti. Výpočet provedeme vzorově u 

zákazníka č. 1. Při výpočtu vycházíme ze zdrojů přepočtených na body u míry 

důležitosti. Veškeré výsledky byly interpretovány do tabulky č. 1. 

 

Zákazník č. 1 – suma míry důležitosti: 
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Výsledky všech 5 zákazníků jsou uvedeny v tabulce č. 1 v zeleném sloupečku. 

Dále je tady konstanta, která vyjadřuje hodnotu škálové stupnice. V dotazníku 

byla použita škála 1 -5, tedy konstanta = 5. jako vzor je opět spočítán zákazník č. 

1 – otázka č. 1 „nabídka nabízeného sortimentu“. 

 

W1 = 
I1 

= 
4  

 
 

  5 *44 
 

   

 

Výsledky jsou dále doplněny do tabulky č. 2, která znázorňuje dílčí výsledky 

hodnocených oblastí důležitosti. 

 

Tabulka č.  8: Výsledky výpočtu váhy oblasti důležitosti 

 

0,008 0,017 0,013 0,017

0,009 0,013 0,009 0,021

z
á

k
a

z
n

ík

oblast 

hodnoce

ní

1

2

3

4

5

7 8 9 10 11

0,017 0,022 0,009 0,017 0,013

1 2 3 4 5 6

0,017 0,017 0,017 0,017 0,022

0,013

0,012

0,009

0,011

0,022

0,017

0,016

0,017

0,011

0,017 0,021 0,013 0,017 0,013

0,016 0,012 0,012 0,016 0,008 0,012 0,020 0,016 0,012

0,017 0,021 0,013

0,011

0,017 0,013

0,011 0,019 0,015 0,015 0,011 0,015 0,015 0,011
 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

4.1.2 Výpočet indexu spokojenosti zákazníka 

 

Výpočet provedu součinem hodnoty spokojenosti k dané oblasti důležitosti u 

dílčích zákazníků. Vzorový výpočet je opět proveden pro zákazníka č. 1. další 

výsledky a hodnoty jsou vepsány v tabulce č. 3. 

 

S1 * W1 = 5 * 0,017  0,087 

 

 

 

 0,017 



70 

 

Tabulka č.  9: Výpočet indexu spokojenosti 

 

54,35%

39,06%

50,00%

44,68%

44,91%

58,25%

0,049

Celkový index spokojenosti zákazníků

0,102 0,082

CSI

0,051 0,085 0,051 0,068 0,038

5 0,044 0,056 0,033 0,056 0,074 0,044 0,044 0,074 0,044 0,044 0,044

0,063 0,050 0,067 0,025

0,049

8 9 10 11

1 0,087 0,065 0,087 0,026 0,035 0,026 0,052 0,052 0,087 0,052 0,065

0,049 0,049 0,061 0,037 0,033 0,024z
á

k
a

z
n

ík

oblast 

hodnoce

ní

1 2 3 4 5 6 7

2 0,025 0,050 0,033 0,067 0,050 0,050 0,033

4 0,034 0,051 0,017

3

0,051 0,026 0,085

0,065

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

Po kompletním dosazení a výpočtu všech veličin vypočítáme index spokojenosti 

zákazníka. Výpočet je součet všech veličin daného zákazníka. Pro správnost 

výpočtu indexu spokojenosti je nutné po sečtení všech hodnot odečíst konstantu 

0,2 a výsledek dále násobit konstantou 1,25. Touto početní operací docílíme toho, 

že pokud je zákazník nespokojen, bude index spokojenosti 0 %, naopak pokud je 

spokojen, bude index spokojenosti 100 %. Výpočet provedu názorně u zákazníka 

č. 1. 

 

CSIj =       [Sk . Wk]   

 

CSI = [0,087]+[0,065]+[0,087]+[0,026]+[0,035]+[0,026]+[0,035]+[0,026]+ 

[0,052]+[0,052]+[0,087]+[0,052]+[0,065] = (0,635 – 0,2) * 1,25 * 100 = 54,35 % 

 

4.1.3 Index spokojenosti zákazníka 

 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty spokojenosti všech dotázaných 

zákazníků. Vzhledem k náročnosti a zachování obchodního tajemství jsou 

zákazníci označeny zkratkou Zj, přičemž „j“ je pořadí zákazníka, tedy 1 … 149. 

akciová společnost obdrží jmenovitý seznam s výpočty spokojenosti zákazníků. 
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Tabulka č.  10: Index spokojenosti všech zákazníků COLOR SPECTRUM a.s. 

Zj CSIj Zj CSIj Zj CSIj Zj CSIj

Z1 54,35% Z38 68,30% Z78 66,00% Z118 86,30%

Z2 39,06% Z39 58,10% Z79 78,50% Z119 85,10%

Z3 50,00% Z40 69,40% Z80 72,10% Z120 96,40%

Z4 44,68% Z41 57,50% Z81 50,00% Z121 38,00%

Z5 44,91% Z42 66,50% Z82 75,90% Z122 75,50%

Z6 62,30% Z43 80,00% Z83 68,30% Z123 66,80%

Z7 51,80% Z44 68,30% Z84 63,80% Z124 27,80%

Z8 49,87% Z45 56,70% Z85 75,80% Z125 86,30%

Z9 55,50% Z46 78,50% Z86 62,10% Z126 65,90%

Z10 31,20% Z47 63,40% Z87 69,20% Z127 87,40%

Z11 78,90% Z48 67,50% Z88 62,80% Z128 98,40%

Z12 61,35% Z49 67,50% Z89 60,30% Z129 47,70%

Z13 84,26% Z50 73,30% Z90 47,20% Z130 53,66%

Z14 50,00% Z51 71,20% Z91 57,80% Z131 38,06%

Z15 49,80% Z52 78,40% Z92 68,00% Z132 19,40%

Z16 66,60% Z53 55,40% Z93 57,00% Z133 80,00%

Z17 42,06% Z54 55,68% Z94 26,90% Z134 95,00%

Z18 51,83% Z55 70,80% Z95 36,70% Z135 100,00%

Z19 69,72% Z56 47,30% Z96 60,30% Z136 29,90%

Z20 77,70% Z57 50,00% Z97 17,30% Z137 68,44%

Z21 80,00% Z58 69,50% Z98 48,80% Z138 56,30%

Z22 88,10% Z59 85,90% Z99 87,40% Z139 79,00%

Z23 72,70% Z60 75,00% Z100 56,30% Z140 38,45%

Z24 90,50% Z61 65,30% Z101 54,20% Z141 44,91%

Z25 77,00% Z62 80,50% Z102 56,80% Z142 44,67%

Z26 66,40% Z63 69,50% Z103 57,80% Z143 50,00%

Z27 67,70% Z64 71,30% Z104 38,30% Z144 53,26%

Z28 88,20% Z65 62,80% Z105 56,90% Z145 49,06%

Z29 75,00% Z66 75,60% Z106 96,20% Z146 45,35%

Z30 40,00% Z67 68,90% Z107 17,10% Z147 79,80%

Z31 29,80% Z68 83,00% Z108 95,80% Z148 50,00%

Z32 100,00% Z69 88,40% Z109 16,50% Z149 69,30%

Z33 94,40% Z70 69,90% Z110 67,80%

Z34 68,30% Z71 74,80% Z111 29,80%

Z35 59,65% Z72 67,60% Z112 57,00%

Z36 91,00% Z73 75,00% Z113 66,20%

Z37 68,70% Z74 77,00% Z114 57,09%

63,40%celkový index spokojenosti zákazníků  

Zdroj: [vlastní analýza] 
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Z tabulky je patrné, že celkový index spokojenosti zákazníků je 63,4 %. Výsledná 

hodnota poukazuje na fakt, že je potřeba aby akciová společnost zlepšila úroveň 

spokojenosti svých zákazníků a také se zaměřila na faktory, které ovlivňují 

důležitost dílčích faktorů, mající vliv na k uspokojení jejich přání a požadavků. 

 

4.1.4 Sestavení modelu důležitosti a spokojenosti  

 

Model důležitosti – spokojenosti vypočítáme opět pro 5 vzorových zákazníků. 

Vzorové hodnoty uvedeny v kapitole 4.1 a tabulce č. 1 jsou použity pro sestavení 

tohoto modelu „důležitosti – spokojenosti“. 

 

4.1.5 Aritmetický průměr hodnotících oblastí důležitosti 

 

Pro sestavení správného grafu modelu znázorňují spokojenost – důležitost, je 

potřeba stanovit osu důležitosti, která rozděluje kvadranty I – IV.  

 

Přičemž kvadrant I znázorňuje „vynikající“, kvadrant II „zlepšit“, kvadrant III 

„bez problémů“ a kvadrant IV zobrazuje „nadbytek“. Hodnota byla spočítána jako 

aritmetický průměr důležitosti z tabulky č. 1. dílčí výsledky vyjadřuje tabulka č. 8. 

Tabulka č.  11: Výpočet aritmetického průměru oblasti důležitosti 

 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 
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4.1.6 Aritmetický průměr hodnotících oblastí spokojenosti 

 

Dále bylo potřeba stanovit osu spokojenosti, která rozděluje také kvadranty, 

na „bez problému“ (platí pro kvadrant III), „zlepšit“ (kvadrant II), „nadbytek“ 

(kvadrant IV) a „vynikající“ (kvadrant I). Pro výpočet podrobné analýzy byl 

vypočítán průměr aritmetických hodnot spokojenosti z tabulky č. 1. 

 

Tabulka č.  12: Výpočet aritmetického průměru oblasti spokojenosti 

 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

 

4.1.7 Model důležitosti – spokojenosti zákazníků 

 

Po získání všech potřebných hodnot byl sestaven graf modelu (graf č. 3) pro 

hodnocené oblasti. Nejprve byly v grafu znázorněny osy, které rozdělují 

kvadranty. Dále pak byly interpretovány dané otázky a znázorňovány v daných 

kvadrantech. 
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Tabulka č.  13: Rozdělení otázek dle hodnot důležitosti/spokojenosti 

 

Vysvětlivky!!!!!! 

 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

Z grafu je zřejmé, že společnost COLOR SPECTRUM by se měla zaměřit 

hlavně na služby, které poskytuje svým zákazníkům. V kvadrantu III vidíme, že 

cena, úroveň technického poradenství a komunikace se zákazníky je bez 

problémů. Velmi spokojena může být z hlediska plnění termínů přepravních 

podmínek, hodnoty vykazují vynikající výsledky. Obchodní úsek by se měl 

zaměřit na kvalitu a nabídku sortimentu, která vyšla jako nadbytek. Měla by 

optimalizovat všechny druhy výrobků a zaměřit se užší nabídku kvalitních 

výrobků. 
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4.2 Otázka č. 2: Jak vnímáte úroveň Vámi používaných 

nátěrových systémů? 

 

Následující otázka měla zjistit, jak vnímá respondent nátěrový systém vůči 

konkurenčním výrobkům. 

Tabulka č.  14: Polaritní profil 

 

x x x

x x x

x x x

x x x

Důvěryhodný NS

Vysoce kvalitní NS

Jednoduchá aplikace NS

Ekologický

Nedůvěrhodný NS

Podprůměrný NS

Problémová aplikace NS

Méně šetrný k živostnímu 

prostředí
 

Zdroj: [vlastní analýza] 

Tabulka č.  15: Rozložení dle počtu respondentů 

 

17 73 10

59 23 18

21 48 31

32 46 22Ekologický
Méně šetrný k živostnímu 

prostředí

Důvěryhodný NS Nedůvěrhodný NS

Vysoce kvalitní NS Podprůměrný NS

Jednoduchá aplikace NS Problémová aplikace NS

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

Tabulka č. 11 poskytuje informace jednotlivých odpovědí zákazníků. 

Nejjasnější je údaj o kvalitě nátěrového systému, kde s tvrzením souhlasí 59 

respondentů. U důvěryhodnosti nátěrového systému bylo nejvíce odpovědí 

„nevím“, což může ovlivnit i fakt, že někteří zákazníci nepoznali hlouběji jiný 

nátěrový systém, proto nemohou zcela s tvrzením souhlasit. Vyšší četnost opovědí 

byla i na otázku aplikace s nátěrovým systémem společnosti COLOR 



76 

 

SPECTRUM, kde velká většina respondentům neodpověděla jasně a větší část se 

přikláněla k problémům. Což může zapříčinit, že např. dvousložkový systém je 

složitější a musí se přesně připravit a namíchat před aplikací, toto může zákazníka 

lehce zdržet. Na ekologičnost, také velká část respondentů nemohla odpovědět 

jasně, neboť je možné že legislativní úpravy a nařízení nesledují.  

 

4.3 Otázka č. 3: Při vyplování dotazníku jsem srovnával 

výrobky a služby společnosti COLOR SPECTRUM se 

společností? 

 

Následující tabulka zobrazuje odpovědi na otázku č. 3, se kterou společností 

srovnával zákazník akciovou společnost COLOR SPECTRUM. Jak je vidět 

většina srovnání byla s firmou COLORLAK. Jak již bylo zmíněno v analýze 

konkurence COLORLAK je jeden z největších konkurenčních rivalů. Z dřívějších 

průzkumů konkurence však víme, že konkurenční společnost COLORLAK není 

dostatečně flexibilní a má průměrnou kvalitu výrobku, proto asi prozatím 

prohrává konkurenční boj u stávajících zákazníků. Tento fakt nám však poukazuje 

na realitu, že se musíme o zákazníky více starat a stále sledovat strategie 

konkurence.   

Graf č. 10: Srovnání společnosti COLOR SPECTRUM a.s. s konkurencí 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 
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Tabulka č.  16: Srovnání společnosti COLOR SPECTRUM s konkurencí 

Volba V [ % ] 
Počet 

respondentů 

COLORLAK 75 % 112 

ColorWest 13 % 19 

Rokospol 9 % 14 

Akzo Nobel 0 % 0 

Lankwitzer 2 % 3 

Jiné 1 % 1 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

 

4.4 Otázka č. 4: Jaký předpokládáte vývoj celkových 

objemů Vašich nákupů u nás v příštím období – 2 let? 

 

Většina dotázaných je názoru, že objemy nákupů porostou. Jedná se zejména 

o velké strojírenské podniky, kde začíná pomíjet ekonomická recese a začínají se 

vracet svou výrobou do normálu. Četnost odpovědí „mírně stoupat“ byla až 

necelých 70 %, tato informace je pro společnost COLOR SPECTRUM velmi 

pozitivní. Další část respondentů odpovědělo neutrálně a zůstali raději na stejném 

objemu jako doposud. Žádný z dotázaných zákazníků, si nemyslí, že by objemy a 

tudíž i jejich práce měli klesat.  

Tabulka č.  17: Rozdělení zákazníků společnosti COLOR SPECTRUM s objeme 

budoucích nákupů 

 

Volba V [ % ] 
Počet 

respondentů 

Významně stoupat 66 % 98 

Mírně stoupat 13 % 19 

Stabilní, na úrovni jako dosud 21 % 32 

Mírně klesat 0 % 0 

Významně klesat 0 % 0 

Zdroj: [vlastní analýza] 
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Graf č. 11: Celkový objem nákupů  

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

4.5 Otázka č. 5: Byly Vám při koupi dodány potřebné 

informace? 

 

Z výsledků této otázky je jasné, že veškeré informace k zakoupených 

nátěrovým barvám byly poskytnuty, tudíž je problematika informací na velmi 

vysoké úrovni. 

 

Tabulka č.  18: Rozdělení zákazníků společnosti COLOR SPECTRUM dle 

doložených informací poskytnutých zákazníkovi 

 

Volba V [ % ] 
Počet 

respondentů 

Ano 100 % 149 

Ne  0 % 0 

Jak kdy 0 % 0 

Zdroj: [vlastní analýza] 
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Graf č. 12: Doložení potřebných informací zákazníkovi 

 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

4.6 Otázka č. 6: Jak hodnotíte naši komunikaci s klienty? 

 

Následující dotaz byl věnován spokojenosti s komunikací zaměstnanců 

společnosti COLOR SPECTRUM. Zkušenosti a profesionalita je respondenty 

vnímána pozitivně. Přesto jsou tady menší rezervy, které je potřeba odstranit. Pro 

firmu je velmi důležité aby zaměstnanci byly schopni komunikovat na vysoké 

úrovni a mohli tak vyřešit veškerou problematiku a pomoc týkající se nátěrových 

systémů. 

Tabulka č.  19: Rozdělení zákazníků společnosti COLOR SPECTRUM dle 

komunikace se zákazníky 

Volba V [ % ] 
Počet 

respondentů 

Výborná 53 % 79 

Velmi dobrá 15 % 22 

Dobrá 28 % 42 

Dostačující 4 % 6 

Nedostačující 0 % 0 

Zdroj: [vlastní analýza] 
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Graf č. 13: Hodnocení komunikace se zákazníky 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

4.7 Otázka č. 7: Jak hodnotíte poměr kvality a ceny? 

 

Při srovnání poměru kvalita versus cena je většina dotázaných spokojena. 

Ačkoli by občas uvítali nižší cenu se stejnou kvalitou výrobků či služeb. Ceny 

zákazníků jsou ve společnosti řešeny individuálně, proto jsou data získaná touto 

otázku pro firmu také důležitá. 

 

Tabulka č.  20: Rozdělení zákazníků společnosti COLOR SPECTRUM dle 

hodnocení poměru ceny a kvality 

 

Volba V [ % ] 
Počet 

respondentů 

Výborná 62 % 92 

Velmi dobrá 8 % 12 

Dobrá 23 % 34 

Dostačující 7 % 11 

Nedostačující 0 % 0 

Zdroj: [vlastní analýza] 
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Graf č. 14: Hodnocení poměru ceny a kvality 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

4.8 Otázka č. 8: Zvažoval jste/zvažujete odchod od naší 

společnosti ke konkurenci? 

 

Četnost odpovědí této otázky byla jednoznačná. Z informací, které společnost 

získává od zákazníků při pravidelných servisních návštěvách ví, že velké firmy 

mají specificky upraveny vlastností výrobků, proto náhrada těchto výrobků je 

velmi složitý a zdlouhavý proces. 99 % respondentů nezvažuje odchod ke 

konkurenci. Tato informace je velmi pozitivní a společnost COLOR SPECTRUM 

by se zákazníků měla o to více vážit a snažit si plnit každé jejich přání a 

požadavek. 

 

Tabulka č.  21: Rozdělení zákazníků společnosti COLOR SPECTRUM  dle úvahy 

odchodu ke konkurenci 

Volba V [ % ] 
Počet 

respondentů 

Ano 99 % 148 

Ne 1 % 1 

Zdroj: [vlastní analýza] 
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Graf č. 15: Hodnocení úvahy odchodu ke konkurenci 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

 

4.9 Otázka č. 9: Výrobky akciové společnosti COLOR 

SPECTRUM a.s. upřednostním před konkurencí? 

 

Otázka byla zaměřena na zjištění informace nákupu výrobků upřednostněných 

před konkurencí. Celkem 68 % dotázaných naprosto souhlasí s tímto tvrzením, 22 

% spíše souhlasí. 10 % respondentů s tímto tvrzením spíše nesouhlasí, toto může 

být zapříčiněno složitostí nakupovaného systému či vysokou cenou (viz. obr. 2). 

Z odpovědí je jasné, že současní zákazníci jsou spokojeni, znepokojovat může jen 

10% dotázaných, u kterých je pravděpodobnost, že by mohli přejít ke konkurenci. 

Pro akciovou společnost je toto velmi přínosné zjištění, můžeme říct, že více 

než ¾ nakupujících, kteří výrobky zakoupí se tedy i vrátí k nákupu. U menšiny, 

která s tvrzením spíše nesouhlasí by mělo odpovědné oddělení akciové 

společnosti zajistit více informací a nabídnout popřípadě alternativní řešení 

k jejich uspokojení potřeb a přání. 
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Graf č. 16: Rozdělení  zákazníků dle upřednostnění ke konkurenci 

 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

Tabulka č.  22: Rozdělení zákazníků společnosti COLOR SPECTRUM dle 

upřednostnění před konkurencí 

 

Volba V [ % ] 
Počet 

respondentů 

Naprosto souhlasím 68 % 101 

Spíše souhlasím 22 % 33 

Spíše nesouhlasím 10 % 15 

Naprosto nesouhlasím 0 % 0 

Nedokážu odpovědět 0 % 0 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

4.10 Otázka č. 10: Doporučil/a bych výrobky společnosti 

COLOR SPECTRUM? 

 

Pro tuto otázku byla využita metoda Net Promoter Score, kde jsem použila 

hodnotící škálu odpovědí 10. Tato metoda je výpočet rozdílu procenta kritiků 

(odpovědi v rozmezí 1 – 6) a příznivci (odpovědi na škále 9 a 10) viz obr. 9. 
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Tabulka č.  23: Rozdělení zákazníků dle Net Promoter Score 

 

volba 

možnosti 

možnosti 

v % 

počet 

respondentů 
rozdělení skupin 

rozdělení 

zákazníků 

1 0% 0 

kritici 16% 

2 3% 4 

3 1% 1 

4 4% 6 

5 5% 8 

6 3% 4 

7 14% 21 
pasivní 30% 

8 16% 24 

9 12% 18 
příznivci 54% 

10 42% 63 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

Obr. č.  9: Rozdělení zákazníků dle Net promoter score 

 

 

 

 

 

 

NPS = 54 % - 16 % 

NPS = 38 % 

 

Výsledek tohoto dotazu vyšel pro společnost COLOR SPECTRUM a.s. kladně, 

což je pro firmu velmi pozitivní. Tato metoda by se měla používat pravidelně a 

výsledky by se měli sledovat a srovnávat i nadále. Četnost odpovědí jsou 

znázorněny v grafu č. 17. 

 

 

 

NPS % Příznivců (9 – 10)    % Kritiků (1 – 6) = 
 

-  
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Graf č. 17: Rozdělení zákazníků dle doporučení výrobků 

 

 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

5 Návrhy na zlepšení 

 

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, je potřeba se více zaměřit na služby, 

které akciová společnost nabízí a poskytuje svým zákazníkům. Společnost by 

neměla pomíjet také propagaci. V neposlední řadě je tady komunikace, která je ve 

společnosti na dobré úrovni i přesto bych navrhla školení pracovníků obchodního 

úseku, aby se zdokonalili a hledali stále nové metody pro získání nových 

zákazníků. 

 

5.1 Reklama – propagace, cena 

 

Cena 

Většina dotazovaných respondentů je s cenou spokojena. Tento fakt je pro 

společnost pozitivní. Ovšem v oboru, ve kterém společnost působí, je cena už 

delší dobu na hraně rentability. V tomto případě není cestou zlevňovat, ale spíše 

propagovat výrobek a jeho vlastnosti. Společnost COLOR SPECTRUM nabízí 

kvalitní výrobky za vyšší cenu než například konkurence. Návrhem pro obchodní 

oddělení je, aby se absolvování kurzů a neustálým sebevzděláváním naučili 

výrobek prodat. Zejména je důležité u zákazníka obhájit cenu prostřednictvím 

dokonalé znalosti výrobků, jejich technických vlastností a vysvětlením jakou 

přidanou hodnotu díky těmto vlastnostem zákazník získává oproti konkurenčním 

výrobkům. Cílem technického úseku by měla být nadále optimalizace nákladů, ale 

ne na úkor kvality výrobků. 

 

Reklama – propagace 

Pro propagaci značky a výrobků společnosti COLOR SPECTRUM bych navrhla: 

a) Reklamu v tisku 

b) Propagaci v mediích – rádiu 

c) Reklamní letáky 

Předpokládá se, že tyto akce osloví a přilákají akciové společnosti COLOR 

SPECTRUM alespoň 10 nových zákazníků. Počet deseti nových zákazníků, je 
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odhad konzultovaný s obchodním ředitelem společnosti, a přihlédnutím 

k navrhovaným akcím. 

 

Náklady propagace: 

Reklama v Hodonínských listech     5 500 Kč 

Reklama v mediích – rádiu               23 000 Kč 

Náklady na výrobu letáků 1,5 Kč x 15 000 ks            22 500 Kč 

Roznos letáků v okolí Hodonína     2 225 Kč 

 

Celkové náklady propagace:              53 225 Kč  

Celkové příjmy za nové zákazníky:    

počet nových zákazníků x (průměrná cena výrobku x přepokládaný odběr NS 12 

měsíců)       10 x (189 x 12) = 22 680 Kč  

zisk:       22 680 – 53 225 = - 30 545 Kč 

návratnost propagační akce:          53 225 / (10 x 189) = 28,16 

 

Výsledek poukazuje na fakt, že reklamní propagace je finančně náročná. 

Návratnost reklamní kampaně je za 2 roky a 3 měsíce. Odhad zisku není tak 

přínosný. Je nutné zvážit, zda do reklamy investovat.  

Další možnost je snížit náklady za reklamu v mediích. Původně bylo 

vybráno rádio Dyje, které udělalo společnosti COLOR SPECTRUM nabídku za 

23 000 Kč, což je vysoká částka. Rádio Dyje však vysílá i v jiných regionech než 

je okolí Hodonína. Nabídka obsahovala také region Moravsko – slezský, Uhersko 

– Hradištský, Břeclavsko a Hodonínsko. Jelikož akciová společnost má řadu 

zákazníku v oblasti Moravsko – slezském je možné tuto oblast vynechat, v tomto 

případě by cena za reklamu v rádiu činila 19 890 Kč, což není velký pokles a na 

návratnosti to nebude mít až tak velký vliv. Návratnost by se ze 2 let a 3 měsíců 

snížila jen o 1 měsíc. Dalším východiskem by mohlo být snížení počtu reklamních 

letáků. Bylo zvoleno 15 000 výtisků, což je přesný počet letáků pro celé okolí 

Hodonína (Hodonín, Mikulčice, Lužice, Rohatec, Dubňany, Dolní Bojanovice, 

Rohatec, Ratíškovice, Vacenovice, Milotice). Jedná se o malé vesnice, kde je i 

spousta aut opraven a lakoven. Proto by byla škoda se na tyto vesnice nezaměřit. 
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Je na zvážení vedení společnosti, zda reklamní propagaci udělá nebo ne. Je 

možné si vybrat pouze jednu z propagačních akcí a vyčkat na vyhodnocení 

nárůstu nových zákazníků. 

 

5.2 Služby 

 

Při měření metody spokojenosti zákazníků vyšlo najevo, že je v akciové 

společnosti COLOR SPECTRUM, potřeba zlepšit úroveň poskytovaných služeb. 

Navrhla jsem tři návrhy zlepšení úrovně služeb a doplňkových služeb. 

Management společnosti si musí sám zvážit, zda některý z návrhů využije, 

protože každý návrh vyžaduje investici. Dále si musí jasně stanovit podmínky a 

spočítat návratnost a rentabilitu.   

 

5.2.1 Dávkovací automat 

 

Jedním z návrhů je poskytnutí dávkovacího automatu zákazníkům. V tomto 

případě jsou v úvahu dvě možnosti: 

a) Pronájem automatu 

b) Určení strategických partnerů 

Obr. č.  10: Dávkovací automat Multimix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Accord Praha 
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a) Pronájem automatu – v tomto návrhu by společnost COLOR SPECTRUM 

zakoupila poloautomatické dávkovací automaty, které by pronajala svým 

zákazníkům. Cena za pronájem se stanoví dle velikosti zákazníka. 

Dávkovací automat zajistí zákazníkům tónovaní menšího množství NH, 

beze ztrát.  

Přínos pro zákazníka: z pohledu zákazníka by nebyly ztráty u NH, tento systém je 

pružnější a rychlejší, zákazník si natónuje množství které potřebuje a nemusí řešit 

problém s dopravou. 

Přínos pro COLOR SPECTRUM: tento systém vyřeší problém s logistikou a 

s problémem dodržení termínu „hned“. 

Akciová společnost bude mít za úkol revizi a údržbu dávkovací automatu 

ZDARMA. Zákazník si bude objednávat báze pro tónování odstínů a pigmenty.  

Pronájem bude stanoven dle velikosti tržeb zákazníka.  

Rozdělení zákazníků (dle rozdělení zákazníku popsané v kapitole 2.1.3 diplomové 

práce) 

 10 000 – 249 000 Kč/měsíc  

 250 000 – 549 000 Kč/měsíc  

 550 000 < …../měsíc  

Cena dávkovacího automatu: 

 

Společnost Accord Praha nabízí dávkovač barev, mixér a licenci za 

226 778,45 Kč. V nabídce, kterou společnost Accord nabídla společnosti COLOR 

SPECTRUM, byla navržena sleva 25 % při koupi pěti automatů. Celková cena na 

jeden automat je tedy 170 083,83 Kč. 

 

Celkové náklady na jeden automat     170 083,83 Kč 

Pronájem  

1) 7 086,82 Kč/měsíc pro rozdělení č. 1 

2) 4 724,55 Kč/měsíc pro rozdělení č. 2 

3) ZDARMA pro rozdělení č. 3 
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Cena pigmentů bude stanovena dle nasmlouvaných cen dodavatelů. 

Společnost může také zahájit vývoj vlastních pigmentovaných past vhodných pro 

dávkovací automaty. K tomuto kroku je potřeba zvážit ekonomické a jiné 

možnosti společnosti.  

Cena bází pro dávkovač bude stanovena dle balení a objednaného množství: 

 

Tabulka č.  24: Cena bází za určité balení 

 

Balení Objednané množství pro objem 

1 kg až 499 kg 500 kg a více 

1 kg 72,5 Kč 68,93 Kč 

2,5 kg 230,13 Kč 219,03 Kč 

5 kg 430,83 Kč 409,20 Kč 

10 kg 790,00 Kč 473,26 Kč 

Zdroj: [vlastní analýza] 

 

Návratnost  

 

Návratnost vypočítáme jako rozdíl čistého zisku a počáteční investicí.   

Tento návrh společnosti COLOR SPECTRUM pomůže vyřešit problém 

s dopravou a rychlostí menšího množství v objednávce. 

Pro výpočet nákladů jsem si náhodně zvolila jednoho zákazníka, kde jsem 

spočítala, že při náhodilých objednávkách malých množství NH, vynaloží akciová 

společnost COLOR SPECTRUM náklady na dopravu ve výší 489,-  Kč. 

V průměru si zákazník objedná celkem 500 kg NH ve 12 náhodilých dodávkách. 

 

12 * 489 = 5868,- 

Společnost zaplatí 5 868,- Kč za dopravu přepravní společnosti. 

 

Dále si spočítám náklad navíc na 1 kg NH: 

5868 / 500 = 11,736 Kč/kg 
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O 11,736 Kč bude vyšší náklad na 1 kg výrobku. 

11,736 * 500 * 12 = 70 416,- Kč 

 

70 416 Kč jsou náklady navíc, které společnost zaplatí ročně. 

Návratnost = počáteční investice / rozdíl čistého zisku 

170 083,83 / 70 416 = 2,4 

 

Návratnost investice je tedy za 2 roky a 8 měsíců na jednoho náhodně zvoleného 

zákazníka. Zavedení automatu může tedy snížit náklady společnosti o 70 416 Kč 

měsíčně, tuto hodnotu může investovat do reklamy a propagace výrobků. 

 

Pokud by si společnost na tuto investice chtěla půjčit celou částku od banky 

s úrokovou sazbou 4%, vypadala by návratnost následovně: 

Doba živostnosti projektu 10 let 

Celková investice zařízení 850 419,00 Kč 

Úvěr 850 419,00 Kč 

Úroková sazba 4 % 

Doba splácení 5 let 

  

Roční výnos z pořizovaného zařízení 352 080,00 Kč 

Roční náklady na provoz zařízení 10 000,00 Kč 

 

U životnosti je možno počítat i s delší dobou než kterou jsem udala pro výpočet. 

Délka 10 let je minimální. Úvěr na 5 let akceptovatelný. Náklady na provoz jsou 

myšleny veškeré náklady na revize a údržbu, kterou zabezpečuje společnost 

COLOR SPECTRUM. 

 

Doba návratnosti: 

 

 

TNP = 6 let 
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Doba návratnosti dávkovacího automatu je při úvěru 6 let. Pokud společnost 

COLOR SPECTRUM tento návrh přijme, navrhuji koupit všech pět dávkovacích 

automatů, které jsou společnosti nabídnuty. 

 

b) Určení strategických partnerů – společnost COLOR SPECTRUM může 

zvažovat také spolupráci s prodejnami barev, v blízkosti svých zákazníků. 

Spolupráce může vzniknout na základě nájemní smlouvy, kde bude stejně 

jako u zákazníků dodán dávkovací automat s mixerem a do prodejny barev 

budou dodávány pigmenty a báze za podobných podmínek. Rozdíl by byl 

v tom, že si zákazník nemusí barvu tónovat sám, ale v autorizované 

prodejně mu bude daný odstín namíchán a dodán tzv. na počkání. 

Obchodník si zde bude účtovat určitou marži, proto je nutné zvážit, co 

bude pro danou firmu výhodnější. Toto řešení může být výhodné zejména 

v regionu, kde má společnost COLOR SPECTRUM více menších 

zákazníků a nebylo by ekonomicky reálné poskytnout tuto službu 

jednotlivým zákazníkům. 

 

5.2.2 Zapůjčení stříkacího zařízení – vysokotlak 

 

Tímto návrhem je míněna investice společnosti COLOR SPECTRUM do 

stříkacího vysokotlakého zařízení. Většina zákazníku akciové společnosti stříká 

vysokotlakem. Firma WAGNER má v nabídce spoustu zařízení pro tuto aplikaci. 

Cenově se pohybuje od 80 000 Kč do 250 000 Kč, vše záleží na výkonnosti a 

velikosti zařízení. 

Dále jsou možné dvě varianty. Akciová společnost může podepsat smlouvu se 

zákazníkem, že mu bude poskytnuto stříkací zařízení, a smlouvou budou jasně 

daná pravidla. Např., že bude po dobu 5 let odebírat NH a po 5 letech přejde 

stříkací zařízení do jeho vlastnictví bez poplatku. Nebo může být dána cena, za 

kterou je možno zařízení odkoupit po jakékoliv době. Cena bude záležet na 

investici, která bude do zařízení vynaložena, odpisů a zejména velikosti ziskovosti 

u daného zákazníka. 
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Obr. č.  11: Stříkací zařízen společnosti WAGNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: wagner.cz 

 

Vybrala jsem jedno stříkací zařízení pro vysokotlak. Dodavatel nabídl 

cenu   

 

98 000 Kč, za zařízení, které by dle technických parametrů vyhovovalo většině 

zákazníků.  

 

Odpisy lze vypočítat rovnoměrným nebo zrychleným způsobem. 

Z důvodu, že nevíme, kdy bude daný zákazník zařízení odkupovat, spočítala jsem 

odpisy zrychleným způsobem a to na 4 roky. 

 

Počáteční investice     98 000 Kč 

Zrychlené odpisy  odpisy   oprávky  ZC 

 

1. rok= 98 000   24 500 Kč 24 500 Kč          73 500 Kč 

                    4 

2. rok = 2 * 73 500 36 750 Kč 62 250 Kč          36 750 Kč 

                5 – 1 

3. rok = 2* 36 750 24 500 Kč 73 500 Kč          24 500 Kč 

                5 – 2 

4. rok = 2 * 24 500 24 500 Kč 98 000 Kč    0 Kč 

                5 – 3 

 

Pro cenu za odkup jsem navrhla tři varianty: 

Cena za odkup zařízení po 1 roku   53 500 Kč – sleva 27 % ze ZC 

Cena za odkup zařízení po 2 letech   16 750 Kč – sleva 54 % ze ZC 
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Cena za odkup zařízení po 5 letech a více    ZDARMA 

Pro společnost navrhuji zakoupit alespoň jedno vysokotlaké zařízení. Pokud 

by se projekt osvědčil, navrhuji tuto investici opakovat s větším počtem 

koupených vysokotlakých zařízení. 

 

5.2.3 Smluvní partner -  autorizovaná lakovna 

 

Jako poslední návrh jak zlepšit služby a zaujmout zákazníka je pomoc při 

řešení povrchové úpravy jejich výrobků. Z legislativního hlediska je stále 

náročnější splňovat všechny podmínky, které jsou dnes při lakování 

rozpouštědlovými barvami kladeny a jsou s tím spojeny poměrně velké náklady. 

Řešením zejména pro menší společnosti, pro které je splnění všech podmínek 

příliš náročné, je nalezení smluvní partnera, který jim kompletně zajistí konečnou 

povrchovou úpravu a převezme za ni veškeré garance.  

Tímto je myšleno, že společnost COLOR SPECTRUM bude mít smluvního 

partnera - lakovnu, kterému bude zajišťovat zákazníky, kteří mají problém 

například s legislativou při výstavbě lakoven. Partner bude zajišťovat lakování 

výrobků včetně garancí. Tato metoda je možná jak u větších strojírenských firem, 

které mají spoustu zakázek a vlastní výrobu nestíhají, nebo jim daná nabídka 

přijde výhodnější z hlediska nákladů na výrobu. Zejména je toto řešení vhodné 

pro menší společnosti, pro které by investice do nové lakovny, která by splňovala 

legislativní podmínky, byla prakticky nenávratná. Důležitým faktorem při hledání 

smluvního partnera, který by tyto služby pro společnost COLOR SPECTRUM a.s. 

zajišťoval je také vzdálenost od potencionálních zákazníků, tak aby bylo 

z hlediska přepravních nákladů ekonomicky únosné tuto službu poskytovat. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce byla analýza spokojenosti zákazníků a návrhy 

opatření na zvýšení její úrovně. Analýza byla provedena pro konkrétní firmu, a to 

akciovou společnost COLOR SPECTRUM. Společnost se zabývá výrobou a 

prodejem průmyslových nátěrových hmot. Společnost sídlí v Hodoníně, kde si 

vybudovala své zázemí. Zákazníci společnosti pochází z celé ČR. Hlavní strategii 

firmy je neustále reagovat na požadavky a přání zákazníka, které vykonává mimo 

jiné díky vlastnímu výzkumu a vývoji.  

 

Práce je rozdělena do dvou částí. Přičemž první část obsahuje teoretické 

východiska. Vysvětluje pojmy spokojenost zákazníka, měření spokojenosti, 

marketingový plán, komunikace a výzkum spokojenosti. Poznatky teorie byly 

dále převedeny a využity v dalších částech diplomové práce. 

 

Druhá část popisuje analýzu společnosti COLOR SPECTRUM a.s., její 

historii a současnou situaci. Dále jsou definovány kroky pro analýzu konkurence, 

která obsahuje, mimo strategie a cílů konkurence, identifikaci silných a slabých 

stránek.  

   

V návaznosti na analýzu společnosti, byly zpracovány postupové kroky, 

které by měla organizace udělat, pokud chce zjistit kdo je pro firmu zákazník. 

Obsah je uveden v třetí kapitole diplomové práce. Závěrem postupu, bylo 

navrhnutí a hodnocení marketingového průzkumu pro zjištění spokojenosti 

zákazníků. 

 

Akciová společnost COLOR SPECTRUM doposud prováděla průzkum 

spokojenosti metodou „naslouchání“ zákazníka. Existence pravidelného a 

podrobnějšího šetření spokojenosti zákazníků může společnosti přinášet včasné 

reakce na potřeby a přání zákazníka. Proto byla součástí diplomové práce 

vytvoření dotazníku pro zjištění spokojenosti zákazníků. Dotazník byl zaslán 200 

respondentům. Marketingového průzkumu se zúčastnilo 75 % z celkového počtu 



96 

 

oslovených. Na základě zjištěných dat jsem interpretovala výsledky a doporučila 

návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti klientů. 

 

Hodnocení dat z průzkumu, které jsou popsány v kapitole čtyři, pomohlo 

odhalit problematické oblasti společnosti COLOR SPECTRUM, kterým by měla 

být věnována větší pozornost. 

 

V analýze SWOT, byly vymezeny slabé stránky společnosti COLOR 

SPECTRUM. Jedním z nich je propagace a reklama výrobků a image společnosti. 

Na základě toho jsem společnosti navrhla reklamní kampaň. Vzhledem k oboru a 

zaměření podniku je však návratnost investice velmi zdlouhavá a nákladná. Proto 

je na managementu společnosti, zda k danému návrhu přistoupí.  

 

  Z výsledků dotazníku byly vypracovány náměty na zlepšení, zejména 

v oblasti poskytovaných služeb.  

 

Jedním z návrhů je poskytnutí dávkovacího automatu zákazníkům. Mezi 

tuto strategii jsem zahrnula možnost umístění dávkovacího automatu přímo u 

zákazníka nebo určení strategického partnera – prodejce barev a laků, pro prodej a 

míchání barev společnosti COLOR SPECTRUM. Obě tyto varianty by byly 

velkým přínosem pro obě strany. Pro zákazníky by to znamenalo rychlost a 

flexibilitu ze strany dodavatele, a také snížení zbytků barev. Poskytovateli, 

dávkovacího automatu, firmu COLOR SPECTRUM by tento systém vyřešil 

problém s nákladnou přepravou na místo určení. 

 

Další akcí pro zlepšení je půjčka vysokotlakého zařízení. Možnosti tohoto 

návrhu jsou podrobně popsány v kapitole 5.2.2 diplomové práce. Přínosem této 

akce je dle návrhu dlouhodobá spolupráce a tím udržení si zákazníka. Návrhem je 

tady smlouva o používání stříkacího zařízení na dobu určitou, zdarma za 

předpokladu pravidelného odběru nátěrových hmot. 
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Poslední navrhovanou službou je pomoc zákazníkům při realizaci jejich 

objednávek, dohodou s autorizovanou lakovnou, a převedení určité části výroby 

jinam. Někteří zákazníci mají problém s výstavbou lakoven, která by odpovídala 

normám a legislativě. Tímto návrhem pomůžeme zákazníkovi, místo výstavby 

velké nákladné lakovny, zadá část výroby menšímu partnerovi, kde bude veškeré 

legislativní náležitosti obstarávat akciová společnost COLOR SPECTRUM. 

 

Akciové společnosti COLOR SPECTRUM bych chtěla doporučit, častější 

analýzy spokojenosti zákazníků, která může příznivě přispět reakci na požadavky 

a přání zákazníků. 

  

Dále navrhuji optimalizaci nákladů vstupů a výstupů, protože v oboru ve 

kterém společnost působí, je cena výrobků už delší dobu na hraně udržitelné 

rentability. 

 

Věřím, že doporučení, které jsem společnosti COLOR SPECTRUM a.s. 

navrhla, pomohou k zlepšení spokojenosti zákazníků, dále nelezení nových a 

udržení zákazníků stávajících. 
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Příloha č. 1 – dotazník 

 

Vážený zákazníku, 

chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je zjistit 

Vaši spokojenost s produkty a službami akciové společnosti COLOR 

SPECTRUM, a dále důležitost faktorů, které Vás při koupi produktu  a služeb 

ovlivňují. Hodnocení je anonymní, získané informace budou použity pro studijní 

účely, v rámci mé diplomové práce na téma „Analýza spokojenosti zákazníků a 

návrhy na zvýšení její úrovně“.  

Dotazník bude také sloužit jako námět pro zlepšování aktivit akciové společnosti 

COLOR SPECTRUM. 

 

 

 

SPOKOJENOST 

 

DŮLEŽITOST 

1.1 Nabídka nabízeného sortimentu 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

1.2 Nabídka služeb 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

1.3 Vyřizování reklamací 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

1.4 Kvalita výrobků 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

1.5 Kvalita poskytovaných služeb 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

1.6 Poskytování doplňkových služeb 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

1.7 Cena produktů 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

1.8 Cena služeb 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

1.9 Přepravní podmínky 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

1.10 Plnění termínů 1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

1.11 Úroveň technického poradenství 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 

 

Prosím zaškrtněte políčko, dle toho jak vnímáte pozici našich produktů a 

služeb v porovnání s konkurencí.  

 

Jak vnímáte úroveň Vámi používaných nátěrových systémů (NS): 

      
 Ano Nevím ne  

Důvěryhodný NS 
   

Nedůvěryhodný NS 

Vysoce kvalitní NS 
   

Podprůměrný NS 

Jednoduchá aplikace NS 
   

Problémová aplikace NS 

Ekologický 
   

Méně šetrný k životnímu prostředí 
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Při vyplňování dotazníku jsem srovnával výrobky a služby firmy COLOR 

SPECTRUM se společností? (zaškrtnete případně více odpovědí) 

 

COLORLAK – Uherské Hradiště 

ColorWest - Rokycany 

Rokospol - Kaňovice 

Akzo Nobel - Praha  

Lankwizter - Louny 

jiná  (prosím uveďte): …………………………. 

 

 

 

Vyplňte prosím, míru Vašeho souhlasu s následujícími tvrzeními: 

Jaký předpokládáte vývoj celkových objemů Vašich nákupů u nás v příštím 

období 2 let: 

 

významně stoupat  mírně stoupat  stabilní, na 

úrovni  

      jako dosud 

mírně klesat   významně klesat 

 

Byly Vám při koupi dodány potřebné informace? 

Ano   Ne   Jak kdy 

 

Jak hodnotíte Naši komunikace s klienty? 

Výborná Velmi dobrá Dobra dostačující 

 Nedostačující 

 

Jak hodnotíte poměr kvality a ceny? 

Výborná Velmi dobrá Dobra dostačující 

 Nedostačující 

 

Zvažoval jste/zvažujete odchod od naší společnosti ke konkurenci? 

Ano    Ne 

 

Pokud jste uvedli „ano“, napište Vaše důvody: 

 

…………………………………………………………………………………… 
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Výrobky akciové společnosti COLOR SPECTRUM upřednostním před 

konkurencí? 

naprosto souhlasím 

spíše souhlasím 

spíše nesouhlasím 

naprosto nesouhlasím 

nedokážu odpovědět 

 

Doporučil/a bych výrobky společnosti CSH*? (1 – určitě ne, v žádném případě, 10 – 

zcela jistě ano) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Vaše náměty a připomínky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za Váš čas. 

 

 
Bc. Bronislava Valentová 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

*  CSH – COLOR SPECTRUM a.s. Hodonín  
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Příloha č. 2 - Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

COLCOLOR SPECTRUM A.S.O 

VALNÁ HROMADA 

DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO 

GENERÁLNÍ 

ŘEDITEL 

ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ 

JAKOSTI 

SEKRETARIÁT 

PŘEDSTAVITEL 

VEDENÍ PRO 

KVALITU 

Ekonomický 

úsek 
Obchodní 

úsek 

Technický a výrobní 

úsek 

Oddělení 

marketingu 

Oddělení výroby: 

- I. Směna 

- II. Směna 

Oddělení 

technologie 

Oddělení 

výzkumu 

COLOR SPECTRUM a.s. 

Oddělení 

MTZ a 

dopravy 

Oddělení 

odbytu 


