


1.1 Struktura respodentů vzhledem k věku 

Věk respondenta: % odpovědí 

od 18 do 25 let 3,7% 

od 26 do 35 let 59,3% 

od 36 do 50 let 29,6% 

více než 50 let 7,4% 

do 25 let 

3,7 % 

od 26 do 35 let 

59,3 % 

od 36 do 50 let 

29,6 % 

Více než 50 let 

7,4 % 

Největší počet odpovídajích 

je ve věku 26 až 35 let. 

 

Velmi malé procento 

odpovídajících je ve věku 

do 25 let. 



1.2 Struktura respodentů dle pozice ve firmě 

Pozice ve firmě: % odpovědí 

obchodní zástupce 38,5% 

vyšší management (majitelé firem) 30,8% 

střední management (produktové, 

marketingové oddělení, apod.) 
26,9% 

prodejce, prodavač 3,8% 
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Největší počet odpovídajích 

je ze skupiny „obchodní 

zástupci” (38,5%). 

 

Ankety se také zůčastnilo 

velké procento majitelé 

servisů, maloobchodů a 

velkoobchodů (30,8%). 



Činnost firmy: % odpovědí 

distributor / velkoobchod 73,1% 

nezávislý servis 11,4% 

maloobchod 7,8% 

zástupce výrobní firmy 7,7% 

autorizovaný servis 0,0% 

1.3 Struktura respodentů vzhledem k typu firmy 
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2.1 Která je to pracovní pozice v současné firmě? 

Která je to pracovní pozice v 

současné firmě? 
% odpovědí 

první 53,2% 

druhá 30,4% 

třetí 5,7% 

čtvrtá 7,6% 

pátá nebo vyšší 3,1% 

první druhá třetí čtvrtá pátá nebo vyšší

53,2% 

30,4% 

5,7% 
7,6% 

3,1% 



2.2 Kolik jste měl doposud zaměstnání? (celkově) 

Kolik jste měl doposud 

zaměstnání? (celkově) 
% odpovědí 

jedno 7,6% 

dvě 16,0% 

tři 34,4% 

čtyři 26,7% 

pět a více 15,3% 

jedno dvě tři čtyři pět a více

7,6% 

16,0% 

34,4% 

26,7% 

15,3% 



2.3 Kolik jste měl zaměstnání v rámci firem aftermarketu? (celkově) 

Kolik jste měl zaměstnání v rámci 

firem aftermarketu? 
% odpovědí 

jedno 49,8% 

dvě 27,2% 

tři 15,3% 

čtyři 7,7% 

pět a více 0,0% 

jedno dvě tři čtyři pět a více

49,8% 

27,2% 

15,3% 

7,7% 

0,0% 



2.4 Pracovní místo jste si zvolil jakým způsobem? 

Pracovní místo jste se zvolil jakým 

způsobem? 
% odpovědí 

na doporučení 39,5% 

našel sám 27,7% 

místo mi nabídla konkurence 17,0% 

na inzerát 15,8% 

na doporučení našel sám místo mi nabídla
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2.5 Jaký byl Váš nejdelší pracovní poměr ve firmě aftermarketu? 

Jaký byl Váš nejdelší pracovní 

poměr ve firmě aftermarketu? 
% odpovědí 

do jednoho roku 3,5% 

1 až 2 roky 6,3% 

3 až 4 roky 10,4% 

více než 5 let 79,9% 

do jednoho roku 1 až 2 roky 3 až 4 roky více než 5 let
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2.6 Jak dlouho už jste celkově zaměstnán ve firmách aftermarketu? 

Jak dlouho už jste celkově 

zaměstnán ve firmách 

aftermarketu? 

% odpovědí 

jeden rok 3,3% 

1 až 2 roky 4,9% 

3 až 4 roky 10,4% 

5 až 10 let 52,1% 

více než 10 let 29,3% 

jeden rok 1 až 2 roky 3 až 4 roky 5 až 10 let více než 10 let

3,3% 4,9% 

10,4% 

52,1% 

29,3% 



2.7  Jak vnímáte situaci, že obchodní zástupce přejde ke konkurenci? 

Každý respondent mohl uvést jednu hlavní a dvě vedlejší odpovědi.  

 

V odpovědích „jiné” se například objevilo: 

- je to běžné sbírání zkušeností, pokud to není každý rok 

- těžko bude přesvědčovat zákazníka, že to o čem mu dřív tvrdil, že je pro 

něj to nejlepší, je už v opačné pozici a nejlepší je něco jiného 

- změnil bych kvůli němu i dodavatele, ale rozdíl v cenách musí být do 5-ti 

procent 

- těžko se s tím smiřuji, když se objeví u jednoho z mých hlavních 

dodavatelů 

 

Jak vnímáte situaci, že obchodní zástupce přejde ke 

konkurence?  

% odpovědí 

(hlavní odpověď) 

% odpovědí 

(druhá a třetí 

odpověď) 

je mi to jedno 6,6% 16,7% 

je to pochopitelné, když si ho konkurence váží více 26,4% 45,8% 

nepůsobí to seriózně 24,5% 29,2% 

znám takové, kteří už byli snad u všech firem 19,5% 4,2% 

kvůli "svému" obchodnímu zástupci bych změnil i dodavatele 15,4% 3,1% 

takový obchodní zástupce by u mě nepochodil 7,1% 1,0% 

jiné 0,5% 0,0% 



Graf - Jak vnímáte situaci, že obchodní zástupce přejde ke konkurenci? 
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