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Anotace 

 Bakalářská práce obsahuje analýzu spokojenosti zákazníků účetní firmy DATECH – 

PRO s.r.o. Cílem bakalářské práce je navrhnout změny, které by vedly ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků účetní firmy DATECH – PRO s.r.o. Tyto změny budou navrhnuty na 

základě výsledků, které byly pořízeny dle šetření, týkajícího se zhodnocení spokojenosti 

zákazníků s poskytováním účetních služeb. 

 Jednotlivé části kapitol charakterizují výše jmenovanou společnost a současně sledují 

spokojenost zákazníků s poskytnutím účetních služeb. Bakalářská práce je zaměřena na 

marketingový výzkum pomocí dotazníku, ze kterého byla získávána a následně analyzována 

potřebná data o tom, zda účetní firma DATECH – PRO s.r.o., nabízí svým zákazníkům 

dostatečný komfort v poskytování účetních služeb. V závěru práce jsou na základě výsledků 

šetření navržena konkrétní opatření. 

Klíčová slova: Marketingový výzkum, spokojenost zákazníků, společnost, dotazník, účetní 

firma. 

Summary 

 The bachelor thesis contains the analysis of the firm of DATECH-PRO s.r.o. 

customers´content. The aim of the thesis is to suggest changes that would lead to content 

increase of the customers of this firm. These changes will be suggested on the basis of the 

results of the survey on the issue.  

 Each part of the chapters characterizes the above mentioned firm and at the same time 

it tracks the customers´ content with the provided accountant services. The bachelor thesis is 

focused on the marketing research using a questionnaire, from which I consequently acquired 

and analyzed the needed data about the provided comfort in accountant services to its 

customers. In the conclusion of the thesis there are on the basis of the research results 

suggested particular proceedings.  
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1. Úvod 

 Má-li podnik dobře a dlouhodobě fungovat, musí mít hlavně spokojené zákazníky. 

Podnikající společnost si musí uvědomit, že v dnešní moderní uspěchané době již nestačí 

pouze a jen uspokojit základní potřeby zákazníka, ale je třeba ho něčím upoutat, nalákat a 

potěšit ho. Na základě těchto zkušeností lze pravděpodobně očekávat, že zákazník bude šířit o 

společnosti pozitivní reference v okruhu svých blízkých, přátel a známých, a přispěje tak 

k budování dobrého jména společnosti. Proto je nutné zjistit, co zákazníci chtějí a očekávají, 

jaké jsou trendy ve společnosti [3]. 

 Tím, jak je zákazník spokojený, získává si podnik své postavení na trhu. Z hlediska 

konkurenčního boje platí, že negativní zkušenosti zákazníků se šíří mnohem rychleji než 

zkušenosti pozitivní. Většina zákazníků, kteří nejsou s výrobkem či službou spokojeni, si 

kolikrát ani nevzpomenou jak se firma, která daný produkt či služba nabízí, jmenuje.  

 Většina firem klade v dnešní době velkou pozornost na nové zákazníky, ale péči o ty 

stávající odsouvají do pozadí.  

 Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků vybrané společnosti 

pomocí marketingového výzkumu. Jedná se o účetní společnost DATECH – PRO s.r.o. 

 V druhé kapitole této bakalářské práce je společnost DATECH – PRO s.r.o. 

představena a představena její podnikatelská činnost. 

 Třetí kapitola je zaměřena na teoretické vymezení analýzy spokojenosti zákazníků a 

marketingového výzkumu. 

 Čtvrtá kapitola je zaměřena na analýzu výsledků provedeného marketingového 

výzkumu, který se věnuje analýze spokojenosti stávajících zákazníků. Na základě sestaveného 

dotazníku je provedena analýza spokojenosti zákazníků společnosti DATECH – PRO s.r.o. a 

poté jsou na základě výsledků analýzy navržena doporučení k větší spokojenosti zákazníků. 
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 V páté kapitole jsou uvedeny návrhy a doporučení na zkvalitnění poskytovaných 

služeb nejen pro stávající zákazníky společnosti DATECH – PRO s.r.o., ale i pro zákazníky 

potencionální. 

 V poslední, tzn. šesté kapitole, je provedeno celkové zhodnocení této bakalářské práce. 
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2. Charakteristika společnosti 

 DATECH – PRO s.r.o. je společnost, jejímž hlavním cílem je zpracování účetních dat, 

jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Společnost klade velký důraz na spokojenost svých 

zákazníků s nabízenými službami. Společnost nabízí kromě zpracování účetních dat (vedení 

daňové evidence, tak vedení účetnictví) také činnost účetních poradců a pořádání odborných 

kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 

2.1. Základní údaje o společnosti 

 Obchodní jméno dle Obchodního rejstříku je DATECH – PRO s.r.o. Společnost sídlí 

na adrese Ke Koupališti 1256 v Mostě. Společnost vznikla dne 2. 8. 2004, její identifikační 

číslo je 254 92 675 a její daňové identifikační číslo je CZ25492675. Právní forma společnosti 

je společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20830. Základní kapitál činí 200 000,- Kč [1]. 

2.2. Hlavní činnosti společnosti 

Hlavní činností společnosti DATECH – PRO s.r.o. je: 

 Vedení účetnictví a daňové evidence 

 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 

 Zajištění činnosti účetních poradců a auditorských služeb 

 

2.2.1. Vedení účetnictví a daňové evidence 

 Společnost DATECH – PRO s.r.o. zpracovává účetní data celkem 40 společnostem, 

které vedou účetnictví a celkem 64 fyzickým osobám, které vedou daňovou evidenci. V 

nabídce služeb je také rekonstrukce a kontrola všech typů účetnictví a dále pak služby 
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v oblastech daně, daňového přiznání, personalistika, mzdy, výpočet mezd, zajištění 

auditorských služeb, zajištění daňového a organizačního poradenství.  

2.2.2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 

včetně lektorské činnosti  

 Od roku 2007 začala společnost pořádat odborné kurzy a školení, které umožňovaly 

absolventům větší uplatnění na trhu práce. Odborné kurzy a školení byly spolufinancovány 

Úřadem práce a absolventi z řad uchazečů o zaměstnání tak měli větší šance se uchytit na trhu 

práce. Několik těchto uchazečů o zaměstnání po ukončení kurzu, bylo vybráno, a dostali 

možnost být zaměstnáni ve společnostech z řad klientů společnosti DATECH – PRO s.r.o. 

2.2.3. Zajištění činností účetních poradců a auditorských služeb 

 Společnost spolupracuje s účetními poradci a auditory a je schopná svým klientům 

zajistit tyto služby. 
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3. Teoretické vymezení marketingového výzkumu 

 Vyjádřit podstatu marketingu jednou větou je obtížné, ale snad bychom mohli říci, že 

podstatou marketingu je snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského 

subjektu. Klíčovým bodem každé marketingové úvahy a následně i marketingového 

rozhodnutí by měl být zákazník [4]. 

 Marketingový výzkum má za úkol systematicky specifikovat, shromažďovat, 

analyzovat a interpretovat informace, které se dále využívají v marketingovém řízení. 

K naplnění tohoto úkolu využívá řadu nejrůznějších výzkumných přístupů, které lze dělit dle 

mnoha kritérií [2]. 

3.1. Metody marketingového výzkumu 

 Marketingový výzkum může být jak kvalitativní tak kvantitativní. Kvantitativní přístup 

slouží k tomu, abychom mohli údaje vypovídající o kvalitě měřit, kvantifikovat, převést na 

kvantitu. Při tomto procesu se především rozhodujeme které kvantifikovatelné údaje a pomocí 

kterých výzkumných přístupů, analýz je můžeme získat. Kvalitativní přístup nachází využití 

v oblasti hledání hybných mechanismů trhu, motivů a stimulů kupního chování, kde se 

výzkum posunuje na půdu psychologie a dalších postupů kvalitativního charakteru [2]. 

 Mezi nejpoužívanější metody kvantitativního výzkumu patří: 

3.1.1. Dotazování 

 V marketingovém výzkumu zaujímá jednu z rozhodujících pozic. Tento metoda 

marketingového výzkumu je považováno za nejtypičtější, která je často používaná. Tato 

metoda je založena na verbální komunikaci s jednotlivými respondenty. Dotazování dále 

dělíme na osobní, písemné, telefonické nebo elektronickém. 

 Osobní dotazování – Je nejtradičnějším typem dotazování, osobní styk je založen na 

přímé komunikaci s respondentem (Face to Face). Dotazování se stává osobním vždy 
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při osobním kontaktu a je jedno, zda dotazník vyplňuje tazatel nebo respondent. Jeho 

hlavní výhodou je právě existence přímé zpětné vazby mezi tazatelem a respondentem. 

Ten může respondenta motivovat k odpovědím, může upřesnit výklad otázky, dle 

situace může měnit pořadí otázek. Tento typ dotazování má nejvyšší návratnost 

odpovědí. Jeho nevýhodou je náročnost v časových a finančních nákladech [2]. 

 Písemné dotazování – Písemné dotazování nebo také dotazování poštou patří mezi 

rozšířené typy dotazování. Dotazník je zpravidla doručen respondentovi poštou a 

stejnou cestou od něj dostaneme odpovědi. Případně může být dotazník přiložen 

k nějakému výrobku nebo je předán v rámci nějaké události – konference, výstava. 

Výhodou písemného dotazování jsou jeho relativně nízké náklady v porovnání s jinými 

typy dotazování. Největší nevýhoda písemného dotazování je nízká návratnost [2]. 

 Telefonické dotazování – Telefonické dotazování je podobné osobnímu, pouze chybí 

osobní kontakt. Tazatel musí projít důkladným školením (nebo mít dostatečné 

zkušenosti), protože kontakt může být kdykoli přerušen a ukončen mnohem 

jednodušeji než při osobním dotazování. Pro respondenta není nic snazšího, než položit 

telefon a tím ukončit rozhovor. Hlavní výhodou je rychlost, se kterou získáváme 

potřebné údaje, a to i v případě plošně rozptýleného vzorku respondentů. Ve srovnání 

s osobním dotazováním mívá nižší náklady, protože ušetříme za přesuny tazatelů. Mezi 

nevýhody patří vysoké nároky na soustředění respondentů, doba hovoru by neměla 

překročit deset minut. Jinak jej začne nudit, zdržovat, nebo se sníží jejich 

soustředěnost. Nemůžeme používat škály, otázky musí být stručné [2]. 

 Elektronické dotazování – Při elektronickém dotazování zjišťujeme informace od 

respondentů prostřednictvím dotazníků v e-mailech nebo na webových stránkách. 

Jedná se o dosud nejmladší způsob dotazování založený na využití internetu. Hlavní 

výhodou je minimální finanční a časová náročnost. Za další výhodu lze považovat 

adresnost, neboť konkrétní webové stránky si většinou prohlížejí uživatelé, které 

problematika právě těchto stránek zajímá. K nevýhodám patří doposud nízká 

vybavenost počítači a především internetem v našich domácnostech a důvěryhodnost 

odpovědí [2]. 
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3.1.2. Pozorování 

 Pozorování zpravidla probíhá bez přímého kontaktu mezi pozorovatelem a 

pozorovaným, bez aktivní účasti pozorovaného a bez aktivního zasahování pozorovatele do 

pozorovaných skutečností. Při pozorování tedy nepokládáme lidem otázky, ale sledujeme, jak 

se chovají, jaké mají pocity, aj. Nejčastěji pozorování využijeme tam, kde sbíráme evidenční 

údaje [2]. 

3.1.3. Experiment 

 Při experimentu provozujeme zpravidla testování, při kterém se pozoruje a 

vyhodnocuje chování a vztahy v uměle vytvořených podmínkách, kdy jsou dopředu nastaveny 

parametry, podle kterých následně experiment probíhá. U experimentu je typické, že v jeho 

průběhu zavádíme určitý testovaný prvek (nezávisle proměnná) a sledujeme a měříme jeho 

vliv na určitý jev nebo proces (závisle proměnná) [2]. 

3.2. Fáze marketingového výzkumu 

 Marketingový výzkum se skládá z pěti základních kroků: 

1. Definování problému 

2. Analýza situace 

3. Sběr údajů 

4. Analýza údajů 

5. Závěry a doporučení 
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obrázek č. 1: Fáze marketingové výzkumu 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

3.2.1. Definování problému 

 Jedná se o nejdůležitější krok z celého marketingového výzkumu. Po zjištění předmětu 

výzkumu, sestavujeme plán nebo projekt výzkumu. V plánu musí být definovány cíle a dále 

Definování 

problému 

Analýza 

situace 

Sběr 

údajů 

Analýza 

údajů 

Závěry a 

doporučení 
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metody, jakým byl výzkum proveden. Způsob zpracování výzkumu a nezbytnou součástí je 

také termín, kdy byly jednotlivé kroky výzkumu provedeny. 

3.2.2. Analýza situace 

 Pokud máme definovaný problém, který budeme výzkumem řešit, musíme provést 

analýzu situace v informační oblasti. V další etapě marketingového výzkumu je výběr zdrojů 

informací, které využijeme – práce s primárními a sekundárními zdroji informací [2]. 

3.2.3. Sběr údajů 

 Tato fáze výzkumu bývá nejnákladnější a zároveň při ní může dojít k mnoha chybám a 

problémům. Jedná se o rozhodnutí, jakým způsobem získáme potřebné primární informace a 

jaký typ výzkumu použijeme. Je nutné hledět nejen na charakteristiku problému, ale také na 

finanční a časové možnosti [2]. 

3.2.4. Analýza údajů 

 V této fázi začínáme tím, že analyzujeme výsledky každé otázky a teprve na základě 

těchto výsledků pokračujeme v hlubších analýzách, které zkoumají odpovědi několika otázek 

dohromady či jednotlivých skupin respondentů. Postupně zjišťujeme četnost zjištěných 

odpovědí, úroveň, variabilitu a rozložení zkoumaných znaků a závislosti mezi proměnnými 

[2]. 

3.2.5. Závěry a doporučení 

 Jedná se o poslední krok výzkumu. Cílem interpretace údajů je navrhnout správná 

doporučení zadavateli pro jeho další rozhodování, řešení problému. Doporučení by měla mít 

logickou strukturu, která vychází ze zadání a cíle výzkumu [2]. 
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4. Realizace marketingového výzkumu, analýza výsledků 

 Teoretická východiska uvedená v předchozí kapitole jsou aplikována na konkrétní 

marketingový výzkum, realizovaný ve firmě DATECH – PRO s.r.o. 

4.1. Charakteristika a cíl výzkumu 

 Prvořadým cílem bylo zjištění, v jaké míře jsou stávající zákazníci spokojeni se 

službami společnosti DATECH – PRO s.r.o. pomocí marketingového výzkumu. 

 Na základě podkladů od jednatelky společnosti Mgr. Alice Kačerové byly pro tuto 

práci získány důležité vstupní údaje a parametry pro realizaci výzkumu a analýzy. Po 

konzultaci s Mgr. Alicí Kačerovou se rozhodlo, že práce bude směřována k těmto přímým 

otázkám. 

Otázka č. 1. Je spokojenost zákazníků dostatečná s hlavními poskytovanými službami, 

kterými jsou vedení účetnictví a daňové evidence? 

Otázka č. 2. Vědí potenciální zákazníci o dané společnosti a využili by jejích služeb? 

4.2. Sběr informací a metody výzkumu 

 Primární informace byly získávány pomocí dotazníkového šetření. Sběr dat spočíval 

v hledání odpovědí přímo od dotazovaných respondentů. Respondenti byli vybráni nejen z řad 

klientů společnosti, ale jednalo se i o potencionální zákazníky. Otázky byly respondentům 

pokládány ve struktuře, která je uvedena v dotazníku, viz příloha č. 1. Dotazování probíhalo 

v osobní elektronické podobě.  

4.3. Zpracování získaných dat 

 Získaná data byla nejdříve ručně seřazena a poté zpracována počítačem pomocí 

produktu Microsoft Office 2007 – konkrétně produktu Microsoft Word a Microsoft Excel. 

Získaná data byla vyjádřena ve formě odpovědí pomocí tabulek a grafů a následně i 
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33%

67%

Ženy

Muži

procentuelně vyjádřena. Grafická podoba a slovní vyjádření jsou uvedeny v následující 

podkapitole. 

4.4. Výsledky výzkumu 

 Tato část bakalářské práce se věnuje vyhodnocení všech otázek, které obsahoval 

dotazník v rámci marketingového výzkumu. Dotazování probíhalo v období od září 2012 do 

března 2013. 

 Celkem bylo připraveno a vytištěno 100 dotazníků, ale celkem jich bylo vyplněno a 

vráceno 73, což představuje 73% návratnost. 

4.4.1. Otázka č. 1: „Pohlaví?“ 

 Cílem otázky bylo zjistit, kolik se mezi dotazovanými 73 respondenty vyskytovalo 

mužů a žen. Jednotlivé počty jsou uvedeny v Tabulce č 1. a Grafu č. 1.  

Tabulka č. 1 Počet odpovědí na otázku č. 1 – „Pohlaví?“ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Žena 24 33 

Muž 49 67 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 Struktura odpovědí na jednotlivé otázky  

Pramen: [vlastní zpracování] 
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4.4.2. Otázka č. 2: „Kolik je Vám let?“ 

 Na tuto otázku odpovědělo všech 73 dotazovaných respondentů. Cílem bylo zjistit 

věkovou strukturu dotazovaných respondentů. Nejvíce respondentů bylo ve věkové skupině 36 

– 45 let. Vývoj udává Tabulka č. 2 a Graf č. 2.  

Tabulka č. 2 Počet odpovědí na otázku č. 2 – „Kolik je Vám let?“ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

15 – 25 3 4 

26 – 35 14 20 

36 – 45 39 54 

46 – 55 12 16 

56 – 65 4 5 

Nad 65 1 1 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 Struktura odpovědí na jednotlivé otázky 

Pramen: [vlastní zpracování] 

4.4.3. Otázka č. 3: „Jste klienti společnosti DATECH – PRO s.r.o.?“ 

 Na otázku č. 3 odpovědělo všech dotazovaných 73 respondentů a cílem bylo zjistit, 

kolik z celkového počtu dotazovaných se jedná o klienty společnosti a kolik jsou 

potencionální zákazníci. Početní struktura je zaznamenána v Tabulce č. 3 a Grafu č. 3. 
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Tabulka č. 3 Počet odpovědí na otázku č. 3 – „Jste klienti společnosti DATECH – PRO s.r.o.?“ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 68 93 

Ne 5 7 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 Struktura odpovědí na jednotlivé otázky  

Pramen: [vlastní zpracování] 

4.4.4. Otázka č. 4: „Jste spokojeni s nabízenými službami společnosti 

DATECH – PRO s.r.o..?“ 

 Na tuto otázku odpovědělo opět všech 73 dotazovaných respondentů. Cílem bylo 

zjistit, do jaké míry jsou zákazníci spokojeni s nabízenými službami a to především se 

zpracováním účetnictví a daňové evidence. Početní struktura je zobrazena v Tabulce č. 4 a 

Grafu č. 4. 

Tabulka č. 4 Počet odpovědí na otázku č. 4 – „Jste spokojeni s nabízenými službami společnosti DATECH – PRO 

s.r.o.?“ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 65 89 

Ne 8 11 

Pramen: [vlastní zpracování]  
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Graf č. 4 Struktura odpovědí na jednotlivé otázky 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 Z celkového počtu 8 nespokojených zákazníků, byl hlavní důvod nespokojenosti 

vyplývající z tabulky č. 6 vysoká cena. Tento důvod uvedlo všech 8 nespokojených zákazníků. 

Výsledky této otázky potvrdili prvotní domněnky, že spokojenost s nabízenými službami bude 

vyšší než její nespokojenost. 

Tabulka č. 5 Důvody nespokojenosti klientů 

Důvody nespokojenosti Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Vysoká cena 8 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 Většina respondentů byla s nabízenými službami spokojena, jen 11% dotazovaných 

respondentů převážně z věkové skupiny 46 – 55 let je nespokojeno s vysokou cenou za 

nabízené služby. 

4.4.5. Otázka č. 5: „Jaké služby společnosti DATECH – PRO s.r.o. 

využíváte?“ 

 Na otázku odpovídalo všech 73 respondentů. Cílem bylo zjistit, jaké konkrétní služby 

klienti využívají. Struktura odpovědí je zaznamenána v Tabulce č. 6 a Grafu č. 5. 
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Tabulka č. 6 Počet odpovědí na otázku č. 5 – „Jste spokojeni s nabízenými službami společnosti DATECH – 

PRO s.r.o.?“ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Zpracování účetnictví 25 66 

Zpracování daňové 

evidence 
48 34 

Jiné 0 0 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

Graf č. 5 Struktura odpovědí na jednotlivé otázky 

Pramen: [vlastní zpracování] 

4.4.6. Otázka č. 6: „Víte, že společnost DATECH – PRO s.r.o. nabízí 

kromě zpracování účetnictví a daňové evidence i jiné služby?“ 

 Na otázku odpovídalo všech 73 respondentů. Cílem bylo zjistit, jaká je informovanost 

respondentů o jiných nabízených službách společnosti DATECH – PRO s.r.o. Struktura 

odpovědí je zaznamenána v Tabulce č. 7 a Grafu č. 6. 

Tabulka č. 7 Počet odpovědí na otázku č. 6 – „Víte, že společnost DATECH – PRO s.r.o. nabízí kromě 

zpracování účetnictví a daňové evidence i jiné služby?“ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 70 96 

Ne 3 4 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 6 Struktura odpovědí na jednotlivé otázky 

Pramen: [vlastní zpracování] 

  

 Z výsledků je patrné, že převažuje neznalost respondentů, kteří nevědí, že společnost 

nabízí i jiné služby, než jsou zpracování účetnictví a daňové evidence. Pro společnost toto 

nejsou pozitivní informace, jelikož respondenti nevyužívají všechny jejich nabízené služby a 

tím nemohou společnosti další příjmy. 

4.4.7. Otázka č. 7: „Jak dlouho využíváte služby společnosti DATECH 

– PRO s.r.o.?“ 

 Na otázku odpovídal maximální počet respondentů, tedy 73. Cílem této otázky bylo 

zjistit, jak dlouho již klienti využívají služeb dané společnosti. Struktura odpovědí je uvedena 

v Tabulce č. 8 a Grafu č. 7. 

Tabulka č. 8 Počet odpovědí na otázku č. 7 – „Jak dlouho využíváte služby společnosti DATECH – PRO 

s.r.o.?“ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Méně než 1 rok 5 7 

1 – 5 let 47 64 

Déle než 5 let 21 29 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 7 Struktura odpovědí na jednotlivé otázky 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 Z výsledků je patrné, že společnost má velmi mnoho stálých zákazníků, kteří využívají 

jejich služby již několik let.  

4.4.8. Otázka č. 8: Jak jste se o společnosti DATECH – PRO s.r.o. a 

jejich nabízených službách dozvěděli?  

 Na tuto otázku odpovědělo 73 respondentů. Cílem této otázky bylo zjistit, jak snadno 

se klienti o společnosti dovědí. Struktura odpovědí je zaznamenána v Tabulce č. 9 a Grafu č. 

8. 

Tabulka č. 9 Počet odpovědí na otázku č. 8 – „Jak jste se o společnosti DATECH – PRO s.r.o. a jejich 

nabízených službách dozvěděli?“ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Inzerát v tisku 37 51 

Internet 3 4 

Osobně 33 45 

Jiným způsobem 0 0 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 8 Struktura odpovědí na jednotlivé otázky 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 Z výsledků je patrné, že 51% respondentů se o společnosti dozvědělo díky inzerátu, 

uveřejněném v tisku a 45 % respondentů se o společnosti dozvědělo na základě informací a 

doporučení z řad již stávajících klientů. 

4.4.9. Otázka č. 9: „Hodnocení spokojenosti služeb: Jak jste spokojeni 

s jednotlivými parametry poskytovaných služeb?“ 

 Na tuto otázku byli respondenti požádáni, aby oznámkovali jednotlivé parametry a 

reagovali tak na svou celkovou spokojenost s danými parametry. Respondenti mohli volit i 

více odpovědí. Respondenti známkovali jednotlivé parametry známkami od 1 – výborně, po 5 

– nedostatečně. 

 Jednotlivé odpovědi jsou zaznamenány v Tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10 Počet odpovědí na otázku č. 9 – „Hodnocení spokojenosti služeb: Jak jste spokojeni 

s jednotlivými parametry poskytovaných služeb?“ 

 Známka 

1 

Známka 

2 

Známka 

3 

Známka 

4 

Známka 

5 

Kvalita poskytnuté služby 71 2 0 0 0 

Cena za služby 41 21 2 1 8 

Včasné provedené služby 72 1 0 0 0 

Ochota personálu při poskytnutí 

služby 
65 8 0 0 0 

Komunikace se společností 52 12 9 0 0 

Celkové hodnocení 301 44 11 1 8 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 Dle odpovědí bylo zjištěno, že spokojenost klientů s danými parametry byla 

nadprůměrná. Pouze parametr „Cena za služby“ byla díky 8 hodnocení nedostatečně 

vyhodnocena jako spokojenost průměrná. 

4.4.10. Otázka č. 10: „Je něco, co byste společnosti vytkli?“ 

 Na tuto otázku odpovědělo 73 respondent. Cílem bylo zjistit, zda zákazníci mají na 

společnost DATECH – PRO s.r.o. nějaký návrh pro zlepšení jejich nabízených služeb. Shrnutí 

odpovědí je zaznamenáno v Tabulce č. 11 a Grafu č. 9. 

Tabulka č. 11 Počet odpovědí na otázku č. 10 – „Je něco, co byste společnosti vytkli?“ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ne 68 93 

Ano 5 7 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 9 Struktura odpovědí na jednotlivé otázky 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 Dle dosažených odpovědí bylo zjištěno, že 7 % respondentů by společnosti vytkla 

vysokou cenu za nabízené služby.  

4.4.11. Otázka č. 11: „Doporučili byste společnost DATECH – PRO 

s.r.o. i svým známým?“ 

 Na otázku odpověděl maximální počet respondentů, tedy 73. cílem otázky bylo zjistit, 

zda by společnost respondenti doporučili i svým známým, jelikož jsou se společností 

spokojeni. 

Tabulka č. 12 Počet odpovědí na otázku č. 11 – „Doporučili byste společnost DATECH – PRO s.r.o. i svým 

známým?“ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Ano 71 97 

Ne 2 3 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 10 Struktura odpovědí na jednotlivé otázky 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 Z dosažených výsledků vyplývá, že 97 % respondentů by doporučilo společnost i svým 

známým, jelikož je s nabízenými službami společnosti spokojená. 

4.4.12. Otázka č. 12: „Zde můžete vyjádřit svůj názor:“ 

 Zde mohli respondenti vyjádřit svoje názory a připomínky. Z celkového počtu 73 

respondentů tuto možnost využilo 5 respondentů.  

 Všech 5 respondentů se vyjádřilo, že cena za nabízené služby je příliš vysoká a velmi 

by uvítali její snížení. 
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5. Návrhy a doporučení 

 Na základě dosažených výsledků provedeného marketingového výzkumu byly 

navrženy společnosti DATECH – PRO s.r.o. následující návrhy a doporučení. Výsledky 

ukázaly, že respondenti z řad klientů společnosti jsou s nabízenými službami většinou 

spokojeni, několik respondentů se ovšem vyjádřilo, že cena na nabízené služby je příliš 

vysoká. 

 Díky nízké informovanosti respondentů o poskytování i jiných služeb než je 

zpracování účetnictví a daňové evidence je doporučeno zvýšit informovanost zákazníků.  

 Informovanost by měla být zvýšena také v oslovování nových klientů. Jak bylo 

zjištěno dle marketingového výzkumu, nejvíce klientů bylo osloveno na základě inzerátu 

v tisku nebo na základě osobního kontaktu.  

 Aby společnost mohla zvýšit informovanost o všech svých nabízených službách, tak i 

nabídku pro potenciální zákazníky, bylo společnosti doporučeno vytvoření webových stránek, 

jelikož čím dál více lidí má přístup k internetu a služby vyhledává tam. Další možností by bylo 

vytvoření reklamních letáku a jejich doručení potencionálním zákazníkům do schránek či 

zveřejnění například v městské hromadné dopravě. 

 Společnosti byly nabídnuty ceny za jednotlivé druhy reklamy, a to vytvoření webových 

stránek, tisk reklamních letáků, reklamní inzeráty v tisku. Jednotlivé nabídky jsou 

zaznamenány v následující Tabulce č. 13.  

Tabulka č. 13 Ceny jednotlivých druhů reklamy 

Vytvoření webových stránek společností Ferdinand Halmi, Most 10 000,- Kč + DPH 

Reklamní letáky vytvořené od společnosti Vladimír Marhoul, 

Duchcov – leták velikost A5 a počet ks 1000 

1 500,- Kč + DPH 

Roční předplatné inzerce týdeníku TipServis 893,- Kč + DPH 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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 Důležitou prioritou je, aby společnost dbala na kvalitu poskytovaných služeb, které 

budou reklamovány v jednotlivých druzích reklamy.  

 Několik klientů je nespokojeno s cenou za nabízené služby. Nabízí se otázka, zda 

klienti platí adekvátní částku za poskytované služby a zda by nemohlo dojít ke snížení 

ceny na služby a ke spokojenosti zákazníka. 
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6. Závěr 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo provedení marketingového výzkumu 

společnosti DATECH – PRO s.r.o. a zjistit tak spokojenost zákazníků s jejich službami. 

Marketingový výzkum byl proveden na základě dotazníkového šetření.  

 V první části práce byla společnost DATECH – PRO s.r.o. představena a blíže uvedena 

její podnikatelská činnost. V následující části byla popsána definice marketingového 

výzkumu. V poslední, tedy praktické části byla pomocí dotazování zjištěna spokojenost 

zákazníků a byly podány návrhy a doporučení. Dotazník byl vytištěn celkem pro 100 

respondentů, ale návratnost byla 73 dotazníků, což představovalo 73 % návratnost. 

 Před začátkem výzkumu byly stanoveny dvě otázky, které měl výzkum potvrdit nebo 

naopak vyvrátit.  

 Otázka č. 1. Je spokojenost zákazníků dostatečná s hlavními poskytovanými službami, 

kterými jsou vedení účetnictví a daňové evidence? 

 Otázka č. 2. Vědí potenciální zákazníci o dané společnosti a využili by jejích služeb? 

 Spokojenost zákazníků s poskytovanými službami (zpracování účetnictví a daňové 

evidence) byla 89 %, zbylých 8 % respondentů bylo nespokojeno s vysokou cenou za 

nabízené služby. Bohužel hypotéza č. 2 nedopadla pro společnost tak pozitivně. Společnost by 

měla přijít s novými možnostmi reklamní kampaní, aby přilákala více nových zákazníků. 

 Společnost by i přes spokojenost svých zákazníků neměla zapomínat na konkurenci, 

s kterou se dnes velmi často setkáváme a která je velká. Aby si společnost i nadále udržela své 

spokojené zákazníky, měla by i nadále věnovat pozornost kvalitě poskytovaných služeb a dbát 

na spokojenost svých zákazníků. 

 Na základě provedeného výzkumu jsem společnosti navrhla doporučení, která jsou 

popsaná v předcházející kapitole.  
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 Dotazník, který jsem navrhla a vytvořila, bude jistě pro společnost přínosem a doufám, 

že má práce byla pro společnost užitečná a výsledky společnost DATECH – PRO s.r.o. 

využije k dalšímu růstu společnosti. 
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PŘÍLOHA č. 1 

 

Dotazník firmy DATECH – PRO s.r.o. 

 

Vážení klienti, jmenuji se Andrea Baňková a jsem studentkou na Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě v Ostravě a jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala analýzu 

spokojenosti zákazníků společnosti DATECH – PRO s.r.o. pomocí marketingového výzkumu. 

Jedná se o zjištění Vaší spokojenosti s nabízenými službami dané společnosti, zmapování 

poptávky a zkvalitnění služeb společnosti. 

 

1. Pohlaví? 

a. Žena 

b. Muž 

2. Kolik je Vám let? 

a. 15 - 25 

b. 26 - 35 

c. 36 – 45 

d. 46 – 55 

e. 56 – 65 

f. nad 65  

3. Jste klienti společnosti DATECH – PRO s.r.o. 

a. Ano 

b. Ne 
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4. Jste spokojeni s nabízenými službami společnosti DATECH – PRO s.r.o.? 

a. Ano 

b. Ne, uveďte důvod …………………………………………………………… 

5. Jaké služby společnosti DATECH – PRO s.r.o. využíváte? 

a. Zpracování účetnictví 

b. Zpracování daňové evidence 

c. Jiné 

6. Víte, že společnost DATECH – PRO s.r.o. nabízí kromě zpracování účetnictví a 

daňové evidence i jiné služby? 

1. Ano 

2. Ne 

7. Jak dlouho využíváte služby společnosti DATECH – PRO s.r.o.? 

a. Méně než 1 rok 

b. 1 – 5 let 

c. Déle než 5 let 

8. Jak jste se o společnosti DATECH – PRO a jejich nabízených službách dozvěděli? 

a. Inzerát v tisku 

b. Internet 

c. Osobně 

d. Jiným způsobem, prosím vypište ………………………………………. 

9. Hodnocení spokojenosti služeb: Jak jste byli spokojeni s jednotlivými parametry 

poskytovaných služeb? Hodnocení provádějte jako ve škole, 1 – výborně, 5 – 

nedostatečně. 
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a. Kvalita poskytnuté služby……………………………………………………… 

b. Cena za služby ………………………………………………………………… 

c. Včasné provedení služby …………………………………………………….. 

d. Ochota personálu při poskytnutí služby …………………………………….. 

e. Komunikace se společností ………………………………………………….. 

10.  Je něco, co byste společnosti vytkli? 

a. Ne 

b. Ano, prosím vypište …………………………….................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

11. Doporučili byste společnost DATECH – PRO s.r.o. i svým známým? 

a. Ano 

b. Ne 

12. Zde můžete vyjádřit svůj názor: 

 

 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas a vyplnění tohoto dotazníku. 

 


