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1. ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce byla zvolena analýza současného produktu na trhu.  

Analyzovaným produktem je ekonomický a účetní software DUNA přerovské firmy TILL 

CONSULT a.s. Jedná se o střední podnik, zabývající se vývojem a prodejem ekonomického 

software jiţ řadu let. V důsledku celosvětové recese v posledních letech však firma 

zaznamenává pokles prodejnosti svého stěţejního produktu. 

Ekonomický software je dnes běţně uţívaný pomocník kaţdé firmy, která zpracovává 

účetnictví, mzdy nebo třeba personalistiku. Proto největších prodejů bylo zaznamenáno 

v dobách rozvoje podnikání, kdy bylo zakládáno mnoho nových firem a konkurence v odvětví 

nebyla tak značná. Dnešní konkurenční boj na trhu je stále těţší a jiţ dávno nehraje roli jen 

kvalita produktů, nýbrţ i dobrá marketingová komunikace. Jak řekl sám Kotler ve své 

publikaci: “Někdy nevítězí lepší výrobek, ale výrobek s lepším marketingem!” Kotler (2003, 

s.154) 

Cílem práce je zanalyzovat produkt a s ním související další marketingové nástroje za 

pomoci efektivně provedeného průzkumu mezi stávajícími zákazníky firmy. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. 

První teoretická část shrnuje veškeré pojmy a teorii potřebné pro druhou praktickou část. 

Zdrojem byla odborná literatura, konzultace v podniku a vlastní znalosti nabyté při studiu. Je 

zde popsán marketing, marketingový mix a všechny nástroje marketingového mixu spadající 

do 4P, protoţe s produktem úzce souvisí. Dále je popsána problematika ekonomického 

software a rozebrána i metodika pouţitá v práci. 

Praktická část popisuje základní ekonomické údaje a historii firmy, na které je celá práce 

aplikována. Dále popis a vývoj prodejnosti stěţejního produktu firmy a marketingový výzkum 

od příprav, přes realizaci, aţ po zachycení a přenesení konečných výsledků do grafů. 

Na konci práce jsou zpracovány návrhy a doporučení na zlepšení stávající situace 

v podniku, navrţené na základě konzultací a výsledků z marketingového výzkumu. 

Celá práce se snaţí o dosaţení maximálního přínosu pro firmu TILL CONSULT a.s., aby tak 

pomohla při rozvoji dalších aktivit zvyšujících prodejnost jejího hlavního produktu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Celá bakalářská práce se zabývá stěţejním produktem vybrané firmy. Jelikoţ produkt jako 

takový spadá do oblasti marketingového mixu, je v následující kapitole rozebrán 

marketingový mix z pohledu podnikového pojetí, kdy se nejvhodnější kombinací 

marketingových nástrojů management snaţí o nejefektivnější vyuţití podnikových zdrojů a co 

nejlepší uspokojení zákazníků.[13] 

2.1 Marketing 

Je všude kolem nás, ať lidé provádí jakoukoliv činnost. Je přítomen mnohem více, neţ 

jsou lidé schopni zpozorovat. Stojí za ním mnoho subjektů soupeřících o pozornost a o 

peníze, které jsou zákazníci ochotni utrácet za jejich produkty. Marketing u nás neměl 

dlouhou dobu dobré jméno, ale nyní dostal nový prostor a české firmy se mohou ubírat ve 

vývoji kupředu stejně jako firmy západní, které marketingu úspěšně vyuţívají ke zvýšení své 

konkurenceschopnosti. 

Marketing není pouze věda o prodejních technikách a reklamě. Tyto dvě z mnoha funkcí 

marketingu, ač důleţité, jsou pouze špičkou ledovce, který je vidět.  

V dnešním novém chápání marketingu nám do popředí vyvstává zákazník a uspokojování 

jeho potřeb. Marketing je koncepce prvků, které na sebe vzájemně navazují, viz obrázek.[6] 

Obrázek 2.1: Základy marketingové koncepce 

 

Pramen: zpracováno autorkou dle KOTLER, P.; AMSTRONG, G. (2004, s. 30) 
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2.1.1 Definice marketingu 

Existuje mnoho definic marketingu. Podle Kotlera a Kellera je třeba rozlišovat mezi 

společenskou a manaţerskou definicí. Společenská definice ukazuje, jakou roli hraje 

marketing ve společnosti. Definice manaţerská se zabývá filozofií podnikání, kterou provádí 

specialisté za účelem poznání a pochopení zákazníka, tak aby našli takového, který by byl 

ochoten výrobek kupovat.[8]  

Více neţ kterákoliv jiná oblast podnikání, je marketing, jako základ moderního myšlení a 

praxe, zaloţen na vztazích mezi firmou a zákazníky.[2] 

 

Společenská definice  

„Marketing je společenský proces, v němţ jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a 

chtějí, a během něhoţ vytváříme, nabízíme a svobodně směňujeme s jinými výrobky a 

sluţbami, které mají hodnotu.“ Kotler, P.; Keller, K. (2007, s. 43) 

 

Manažerská definice 

„Cílem marketingu je poznat a pochopit zákazníka natolik dobře, aby mu výrobek nebo 

sluţba padla jako šitá na míru a prodávala se sama. V ideálním případě by měl marketing 

vyústit v získání zákazníka ochotného kupovat. Vše, čeho je pak zapotřebí, je učinit výrobek 

nebo sluţbu dostupnými.“ Kotler, P.; Keller, K. (2007 s. 44) 

Celý systém podnikatelských aktivit dnešní doby by měl být orientován na zákazníka, 

protoţe zákazník je alfou i omegou.[14] Jiţ zdaleka se trh nepřizpůsobuje nabídce, nýbrţ 

nabídka se řídí potřebami trhu. 

Všechny komerční firmy řeší otázku marketingu, protoţe je součástí jejich podnikové 

strategie. Kvalitní a dlouhodobé zpracování marketingového přístupu zajišťuje 

pravděpodobnější udrţení se na trhu.[12] 

2.2 Marketingový mix 

Je soubor marketingových nástrojů, který je podnikem vyuţíván k dosaţení svých 

marketingových cílů. Tyto nástroje se začaly pouţívat na základě uplatňování prodejní 

politiky. Existuje celá škála těchto nástrojů, nejčastěji je však zmiňována skupina tzv. 4 P 

podle E. J. McCarthyho.[7] Strukturu marketingového mixu ukazuje obrázek 2.2. 
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Obrázek 2.2: Marketingový mix 

 

Pramen: zpracováno autorkou dle KOTLER, P. (2000, s. 114) 

Koncept 4P představuje poţadavky prodávajících na nástroje k ovlivnění kupujících. 

Robert Lauterborn tvrdí, ţe 4P přímo koresponduje se 4C spotřebitele. Záměrně je proto tato 

skutečnost uvedena ve vzájemné souvislosti v tabulce 2.1.[7] 

Tabulka 2.1: Nástroje marketingového mixu 4P podle McCarthyho a korespondující 4C podle Lauterborna 

4P  4C  

Product Produkt, výrobek 
Customer 

solution 
Řešení potřeb zákazníka 

Price Cena Customer cost Výdaje zákazníka 

Place Umístění, distribuce Convenience Dostupnost řešení 

Promotion 
Propagace, marketingová 

komunikace 
Communication Komunikace 

Pramen: Zpracováno autorkou dle KOTLER, P.  (2006, str. 20) 

Celá sloţka těchto nástrojů je vnitřně sladěný celek. Důleţitá je jejich správná kombinace, 

protoţe oddělené zlepšování jednotlivých součástí nevede k ţádnému zvyšování efektu.[13] 

Níţe budou popsány nástroje marketingového mixu pro jejich úzkou vzájemnou 

souvislost s produktem. 
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2.2.1 Produkt 

Produkt je jedním ze základních nástrojů ovlivňujících marketingovou politiku podniku. 

Pojem produkt nevyjadřuje pouze hmotný statek, ale zahrnuje i veškeré sluţby a myšlenky 

určené ke směně na trhu. Produktem lze nazvat vše, co je nabízeno na trhu a vede k 

uspokojení nějaké potřeby nebo přání zákazníka.  

Pro produkt jako předmět směny, je tedy charakteristické, ţe uspokojuje určitou potřebu a 

existuje pro něj trh i poptávka.[12] 

2.2.1.1 Vrstvy produktu 

V marketingovém pojetí není produkt hodnocen zákazníky pouze jako souhrn uţitných 

vlastností, ale je vytvářen řadou rozšiřujících efektů, které dále přispívají k uspokojování 

potřeb zákazníků. Produkt musí být chápán jako komplex vrstev, kterými je tvořen.[13] 

Obrázky 2.3 a 2.4 ukazují rozlišení jednotlivých vrstev.  

Obrázek 2.3: Leeflangova filozofie vrstev 

 

Pramen: zpracováno autorkou dle TOMEK, G.; VÁVROVÁ, V. (2001, s. 34) 

Kotler zdůrazňuje 3 vrstvy vnímané zákazníky. 

1. jádro produktu – vnitřní vrstva, spočívající v základní funkci produktu. Jedná se o 

uţitek, který si zákazník koupí. 

2. skutečný výrobek – střední vrstva, do níţ autor zařazuje kvalitu, styl, design, balení, 

značku a doplňky. 

3. rozšířený výrobek – poslední vnější vrstva výrobku, která zahrnuje sluţby nabízené 

zákazníkovi spolu s produktem.[6] 
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Obrázek 2.4: Vrstvy produktu podle Kotlera 

 

Pramen: Zpracováno autorkou dle KOTLER, P.; AMSTRONG, G. (2004, s. 38) 

2.2.1.2 Atributy produktu 

V rámci rozhodování o celkové koncepci produktu, je potřeba definovat klíčové atributy 

produktu. Pro účely praktické části budou níţe zmíněny pouze vybrané vlastnosti vrstvy - 

skutečného a rozšířeného produktu. Všechny níţe zmíněné atributy tvoří základ pro 

diferenciaci, tedy jejich cílem je odlišit produkt tak, aby nebyl srovnatelný nebo zaměnitelný 

za konkurenční produkty, a aby přiměl cílové zákazníky k jejich preferenci. Podle Kotlera je 

diferenciace tvořena třemi základními skupinami – produktová diferenciace, design a 

diferenciace sluţeb.[8] 

V publikacích je také zdůrazňováno, ţe kaţdá úspěšná diferenciace obvykle přitáhne 

imitátory, a proto by se podniky neměly spoléhat na svou momentální výhodu, ale musí 

neustále hledat výhodu příští.[10]  

Mezi atributy vrstvy skutečného produktu patří: kvalita, design, značka, styl a balení.[6] 

Analyzovaný produkt v praktické části ovlivňuje styl a balení pouze v nepatrné míře, proto se 

následující odstavce věnují pouze kvalitě, designu a značce. 
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 Kvalita  

Kvalita je schopnost řádně plnit předepsané funkční parametry produktu. Jedná se 

například o spolehlivost, přesnost, snadnost pouţití atd. 

Kvalitu hodnotíme z pohledu několika úrovní, ale také z hlediska konzistentnosti neboli 

všestrannosti. V tomto smyslu ji lze chápat i jako stupeň poruchovosti.[6] 

V posledních letech je zaznamenána stoupající ţivotní úroveň a tím se zvyšuje i poptávka 

po vysoce kvalitních produktech. Jelikoţ poptávku v mnoha odvětvích převyšuje nabídka, 

firmy, které se chtějí odlišit od konkurence, si uvědomují, ţe uspokojování potřeb zákazníků 

není pouhou výrobou nebo poskytováním sluţeb, ale ţe tato schopnost vzniká během celého 

reprodukčního cyklu. Proto zájmem mnoha firem je zvyšování kvality nejen v oblasti 

produktu, ale i v celkovém chodu firmy tak, aby vedla k poţadovanému výsledku.[6] 

 Zárukou takto splněných norem je například jedna z koncepcí podnikových standardů 

ISO. ISO normy řady 9000 nejsou závazné, ale pouze doporučující. Uplatňování této 

koncepce se snaţí zaručit základní cíl účinného managementu kvality, tj. plnou spokojenost a 

loajalitu zákazníků, zvýšení kvality produktů, posílení důvěry a vztahů mezi firmou a 

zákazníkem, zvýšení prestiţe, zlepšení postavení na trhu, zefektivnění činností včetně 

dobrých ekonomických výsledků.[16] Na prvních místech stojí poţadavky zákazníků, tedy 

těch, kterým odevzdáváme výsledky své práce. „Kvalita má rozhodně co dělat se zákazníkem. 

Vadu definujeme následujícím způsobem: „Vadou je cokoliv, co se zákazníkovi nelíbí„, uvádí 

viceprezident firmy Motorola.“ Kotler, P. (2004, s. 395) Firmy se snaţí, aby se zákazníkovi 

dostalo takové kvality, jakou poţaduje, protoţe spokojený zákazník se snadněji stává 

zákazníkem stálým. Kvalita je nezbytným strategickým nástrojem firmy.[6] 

 Design  

Je tvůrčí činnost, sjednocující funkční a vzhledové charakteristiky produktu s cílem, jeţ 

směřuje k obsáhnutí všech stránek ţivotního prostředí.[5] 

Design je soubor zahrnující design výrobku, design souvisejících sluţeb, grafický design a 

design prostředí. Tento soubor je pouţíván pro přípravu úspěšného produktu a vytváří 

přidanou hodnotu produktu.  

Výrobci pod tímto pojmem promýšlí veškeré úkony, jeţ zákazník musí provést v 

souvislosti se získáním, pouţíváním a zbavením se produktu. Dobrá znalost konečného 
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uţivatele je základním předpokladem úspěšného produktu.[17] Tvorba produktu pro 

zákazníka z hlediska designu je ukázána na obrázku 2.5. 

Obrázek 2.5: Tvorba produktu z hlediska designu 

 

Pramen: zpracováno autorkou dle TOMEK, G.; VÁVROVÁ, V. (2001, s. 238) 

Podle Tomka a Vávrové je design průřezovou podnikovou funkcí, která je úzce spojena 

s politikou produktu, jeho vývojem a segmentací trhu. Viz obrázek 2.6.[14] 

Obrázek 2.6: Design jako průřezová podniková funkce 

 

Pramen: Zpracováno autorkou dle TOMEK, G.; VÁVROVÁ, V. (2001, s. 231) 

 Značka  

Značka je identifikační znak určitého výrobce pomocí jména, čísla, symbolu, znaku, tvaru 

nebo jejich vzájemná kombinace. Registrovaná obchodní značka je právně chráněna a funguje 

jako ochranná známka. 
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V dnešní době marketingového chápání existuje jen minimum produktů, které jsou na trhu 

prodávány bez určité značky. Její vyuţívání je důleţité, protoţe by měla mít schopnost odlišit 

produkt od konkurenčních produktů a zaručuje, ţe ji potenciální zákazník nalezne a rozpozná. 

Obchodní značka má význam nejen pro zákazníky, ale i pro výrobce a prodejce, protoţe 

zajišťuje okamţitou identifikaci. Značka rovněţ vypovídá o kvalitě produktu a zaručuje stálou 

uţitnou hodnotu, vlastnosti nebo doplňky produktu. Napomáhá i při segmentaci trhu prodejci, 

který nemusí nutně prodávat jenom jeden výrobek pro všechny spotřebitele. 

Strategie značky by měla být volena tak, aby byl název:  

1. krátký 

2. originální 

3. tvarem nebo barvou nezaměnitelný 

4. lehce vyslovitelný 

5. lehce zapamatovatelný  

6. přeloţitelný do jiného jazyka atd. 

 

Pro vyuţívání značky lze zvolit dvě základní strategie: 

1. Kmenovou značku – více produktů pod jednou značkou 

2. Individuální značku – jeden produkt vlastní značky 

Jejich rozdíl spočívá v propagaci značky. 

Budování značky je dalším důleţitým úkolem firmy, který má vliv na úspěšnost produktu, 

protoţe věrnost zákazníků dobré značce buduje bariéry proti konkurenci.[12] 

 Rozšířený produkt, služby jako součást produktu 

Do vrstvy rozšířeného produktu patří doprovodné sluţby jako instalace, prodejní servis, 

záruky, dodávky a úvěrování. Kotler přidává ještě některé další formy podpory produktu jako 

druh diferenciace. 

Uplatňováním politiky rozšířeného produktu, tak firma rozšiřuje nabídku podpory, při 

řešení problémů s produkty a zvětšuje produktovou hodnotu a věrnost zákazníka. Jedná se o 

výkony, které probíhají jednak před zakoupením produktu, ale i po nákupu.[14] 

Mezi první kroky vedoucí k uplatňování dobrých doprovodných sluţeb produktu, patří 

podle Kotlera a Amstronga periodizace kontroly úrovně, ceny existujících sluţeb a neustálé 

inovace. Mnoho společností nyní vyuţívá k poskytování zákaznické podpory moderní 
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technologie, jako například internet. Zákazník si tak sám vyhledá podpůrné sluţby k 

produktu.[6] 

Do následujících doprovodných sluţeb produktu bylo zařazeno: 

 

Instalace 

Je práce potřebná k tomu, aby byl produkt uveden do uţívání na místě určeném 

uţivatelem. Při instalacích těţko zvládnutelných zákazníkem takto činí prodejce. Pro 

společnosti s komplexními výrobky je jednou z výhod na trhu, obzvlášť pokud zákazníci jsou 

v technologickém oboru nezkušení. V rámci instalace je zákazníkům poskytováno poradenství 

ve formě návodu, ve kterém je popsáno, jak dále postupovat a jak instalaci dokončit.[8]  

 

Zaškolení pracovníků 

Je další moţnou podporou při koupi nového produktu. Jedná se o klientův personál, který 

s produktem bude nově pracovat. Proto jej odborníci vyškolí pro správné a účinné vyuţívání 

produktu.[8] 

 

Servis  

Je program pro údrţby a opravy koupených produktů, které z nějakého důvodu nesplňují 

funkční stav.[14] 

 

Záruka 

Je odpovědnost za vady, které vznikly kupujícímu po převzetí produktu do uţívání v 

záruční době.[18] Tuto garanci, jako například zajištění náhradních dílů, opravu produktu 

nebo moţnost vrácení peněz, nese prodávající.[13] 

 

Platební podmínky 

U mnoha zákazníků můţe být limitujícím faktorem pro koupi produktu jejich aktuální 

finanční situace. Proto se prodejce, díky různým platebním podmínkám, snaţí dopomoci ke 

koupi i těm zákazníkům, kteří momentálně nedisponují potřebnou finanční částkou pro koupi 

produktu. Různé moţnosti platby, jako například splátky, úvěry a různé formy leasingu, jsou 

dnes běţně prodejci nabízeny.[13] 
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Prodejní služby spojené s distribucí 

Tato nabídka představuje sluţby spojené s dodáním produktu na místo určené zákazníkem 

a zahrnují rychlost, přesnost a péči v průběhu dodávky.[8] 

2.2.1.3 Ţivotní cyklus produktu 

Kaţdý produkt, má svůj individuální ţivotní cyklus, který je dán dobou existence 

produktu na trhu. Produkt při své ţivotnosti prochází několika etapami. Jednotlivé etapy se 

navzájem liší výší zisku, trţeb, které z prodeje produktu plynou. Vzhledem k těmto etapám je 

účelově přizpůsobován i marketingový mix. Ţivotní cyklus obvykle znázorňujeme S-křivkou 

viz. obrázek 2.7.[7] 

Obrázek 2.7: Ţivotní cyklus produktu 

 

Pramen: Zpracováno autorkou dle KOTLER, P.; AMSTRONG, G. (2004, s. 463) 

Existují různé typy ţivotního cyklu produktu. Produkty s dlouhou etapou zralosti, 

produkty s obnoveným cyklem, produkty pouze s fázemi růst-úpadek atd.[7] 

 

Jednotlivé fáze ţivotního cyklu produktu: 

Zavádění tato etapa začíná uvedením produktu na trh. Pro tuto etapu je charakteristický 

pomalý růst objemu prodeje a téměř nulový zisk z důvodu nákladů, které 

převyšují trţby. 
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Růst  produkt, o který se v průběhu doby zvýší zájem a dosáhne tzv. bodu zvratu, je 

produkt, který je ţivotaschopný, dosahuje zisku, dosahuje maximalizace 

trţního podílu výrobce a má rychlé tempo růstu. 

Zralost  tempo růstu i počet nových zákazníků se sniţuje a v určitém okamţiku se 

stabilizuje. 

Útlum  V této fázi dochází k poklesu prodeje i trţeb. Taková situace vede ke sníţení 

cen a tím k ještě většímu poklesu zisku.[3] 

2.2.2 Cena 

„Cena je výše peněţní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou 

sluţbu“ Světlík (2005, s. 130) 

Aby byl vytvořen efektivní mix nástrojů marketingu, musí být cena sladěna s produktem, 

jeho distribucí i podporou prodeje. Podniky často stanovují na prvním místě cenu a aţ 

v návaznosti na ní ostatní nástroje marketingového mixu. Firmy by si však měly uvědomit, ţe 

zákazník zřídka nakupuje jen podle ceny. Zákazníci hledají nejlepší kombinaci ceny, přínosů 

a uţitku.[6] 

Cena je jako jediný nástroj marketingového mixu pruţná a přináší podniku trţby 

z prodeje.[12] Je uváděno, ţe nejlepší cenovou strategií je neprodávat za nejniţší ceny, ale 

odlišit produkt na tolik od ostatních nabídek, aby zákazník byl ochoten a chtěl za něj zaplatit 

více.[6] 

Cena, která byla ujednávána na trhu mezi prodávajícím a kupujícím, působila jako tradiční 

faktor zákazníkova výběru. Na konci 19. století byla propagována politika stálé ceny. I kdyţ 

strategie stálých cen je ještě poměrně mladou ideou, ekonomika se velice rychle vyvíjí a 

dnešní svět internetu mění tento trend. Kupujícím i prodávajícím díky moderní technologii 

usnadňuje porovnávání nabídky a ceny během okamţiku. Směřujeme tak k ekonomice, kde 

dochází k přetlačování mezi technologií prodávajících a technologií kupujících.[8] 

Jednou z priorit firem by mělo být umění porozumět, jak zákazníci ceny vnímají. 

 Kotler toto vnímání rozděluje na tři témata: 

1. Referenční ceny - zákazník srovnává cenu se zapamatovanými nebo obvyklými 

cenami, tedy vnitřní nebo vnější referenční cenou. Prodejci toho však často zneuţívají 

a stavějí svůj produkt na pozice draţších i více kvalitnějších produktů a následně 



13 

 

vyvolávají u zákazníka pocit vyšší kvality nebo poukazují na vyšší cenu 

konkurenčního produktu. 

2. Vztah ceny a kvality – Mnoho zákazníků vnímá cenu jako ukazatel kvality a proto 

prodávající ospravedlňují svou vysokou cenu právě jedinečností, která vytváří u 

zákazníka dojem kvality. 

3. Cenová vodítka -  mezi další cenové strategie prodávajících patří kombinování číslic, 

které cena obsahuje. Je dokázáno, ţe zákazníci mají tendenci číst ceny zleva doprava, 

nikoli je zaokrouhlovat. Z toho plyne strategie cen zakončená lichými čísly, nejčastěji 

devítkou. Nebo rovněţ běţná strategie cen zakončených nulou nebo pětkou, které jsou 

pro zákazníka lehce zapamatovatelné. Také cedule určující sníţení ceny některého 

produktu podněcuje poptávku po produktu. Zákazník však nesmí být těmito nápisy 

zahlcen, protoţe poté ztrácí smysl. Anderson a Simester tvrdí, ţe je těchto vodítek 

třeba pouţívat u zákazníků, kteří produkt nekupují často, nebo se jedná například o 

nové zákazníky.[8] 

2.2.3 Distribuce 

Řeší otázky komu, kolik, kde a kdy bude produkt prodáván. Jedná se o jedno 

z nejdůleţitějších rozhodnutí podnikového managementu. Dodání produktu ke konečnému 

spotřebiteli lze zajistit dvojím způsobem: 

1. Přímý prodej, kdy výrobce prodává své produkty přímo konečnému spotřebiteli 

v podnikové prodejně nebo na základě přímého marketingu. 

2. Nepřímý prodej, kdy mezi výrobcem a konečným spotřebitelem stojí ještě prostředník 

a vyuţívá tzv. distribučních kanálů k prodeji.[12] 

Mnoho výrobců se v dnešní době přiklání k druhému způsobu prodeje a neprodává své 

produkty přímo konečným spotřebitelům. Výrobci se tak vzdávají určité části kontroly nad 

daným prodejem konečnému spotřebiteli. Společnost se můţe specializovat pouze na výrobu, 

můţe dojít ke sníţení počtu kontaktů, tudíţ i práce a v neposlední řadě se mu sníţí náklady na 

jinak potřebný přímý marketing. Prostředník můţe disponovat více zkušenostmi s daným 

trhem a vyšší specializací. Veškeré činnosti, jako například prodej, financování, servis, 

dopravu, sběr informací nebo skladování, obstarává prostředník. Pokud tyto činnosti zajišťuje 

distributor lépe neţ výrobce, zabezpečuje tak produktu přidanou hodnotu. Důleţité je, aby 
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všechny tyto činnosti byly vykonávány co nejefektivněji. Příklad jak distributor zvyšuje 

efektivitu, ukazuje obrázek 2.8.[9] 

Obrázek 2.8: Funkce distribučních kanálů  

Pramen: Zpracováno autorkou dle KOTLER, P.; AMSTRONG, G.(2004, s. 537) 

Podnik by měl aktivně rozvíjet nebo přibírat nové účinné a dynamické distribuční kanály, 

protoţe mohou představovat konkurenční výhodu. V opačném případě by se jich společnost 

měla zbavovat.[9] 

Prostředníky bychom mohli podle Kotlera rozdělit následovně: 

1. Obchodníci – zboţí kupují, získávají tak do svého vlastnictví a následně prodávají. 

2. Agenti, Dealeři – jsou zástupci výrobců a jejich úkolem je vyhledávat zákazníky a 

vyjednávat ve prospěch firmy. Produkt nezískávají do svého vlastnictví. 

3. Facilitátoři – jsou nezávislé organizace, které pomáhají s distribucí. Produkty nemají 

ve svém vlastnictví, ale také nesjednávají prodej ani nákup. 

U některých firem je úzká spolupráce s prostředníky nutná, protoţe jejich zákazníci jsou 

rozptýleni po celém světě a není moţné takto velký trh uhlídat pouze výrobcem.  

Veškerá rozhodnutí ohledně distribuce jsou provázaná a ovlivňují ostatní nástroje 

marketingového mixu i celopodnikovou strategii.[8] 
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2.2.4 Propagace 

Odborníky také nazývána marketingová komunikace je forma komunikace, kterou se 

firmy pokouší posílit přímo či nepřímo povědomí o produktech, které prodávají. K vyvolání 

zájmu a motivace u zákazníků ke koupi se pouţívá komunikační mix a jeho nástroje:[9] 

 

Reklama – je placená forma neosobní masové komunikace, která je zprostředkována médii za 

účelem ovlivnit zákazníkovo nákupní jednání. Jedná se například o reklamy v rádiích, 

televizi, internetu nebo třeba v časopise.[12] Je nejstarším nástrojem marketingového mixu a 

je povaţována za nejrozšířenější. Oslovuje širokou veřejnost, proto je také nejvíce kritizována 

a nahrazována dalšími nástroji marketingového mixu.[4] 

 

Podpora prodeje – je krátkodobá činnost, která se soustředí na distribuční cesty nebo konečné 

spotřebitele formou různých pobídek, slouţících k podpoření nákupu. Úkolem je učinit nákup 

přitaţlivějším, protoţe právě tento nástroj napomáhá k přechodu potenciálního zákazníka ve 

skutečného.[12] 

 

Události a zážitky – Jedná se o takové akce, kde můţe být zákazník přímo zapojen a účinek 

můţe být díky tomu vysoký. Jedná se spíše o metodu nepřímého prodeje.[8] 

 

Public relations – je forma komunikace, jejímţ cílem je vybudování pozitivních vztahů 

veřejnosti k organizaci.[6] Je zaloţena například na novinových článcích, coţ můţe působit 

na zákazníky věrohodněji neţ reklama.[8] 

 

Přímý marketing – se vyznačuje navázáním kontaktu s jednotlivci pomocí pečlivě 

předpřipraveného direkt mail, telemarketingu a dalších. Sdělení je aktuální a je moţná 

okamţitá reakce na zpětnou vazbu od zákazníka.[8] 

 

Osobní prodej – jedná se o osobní prezentaci nabídky s cílem vytvoření pozitivního vztahu se 

zákazníkem a prodejcem.[6] 

 

Příklady jednotlivých nástrojů komunikačního mixu jsou uvedeny v tabulce 2.2. 
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Tabulka 2.2: Příklady různých propagačních nástrojů 

Reklama 
Podpora 

prodeje 
Události a 

zážitky 
Public 

relations 
Osobní prodej 

Přímí 

marketing 

Tiskové a 
vysílané 

reklamy 

Soutěţe, hry, 

sázky, loterie 
Sport 

balíčky pro 

novináře 
Prodejní 

prezentace 
Katalogy 

Vnější balení 
Prémie a 

dárky 
Zábava Projevy 

Prodejní 

schůzky 
Zasílání pošty 

Vkládaná 

reklama 
Vzorky Festivaly Semináře 

Stimulující 

programy 
Telemarketing 

Filmy 
Veletrhy a 

výstavy 
Umění 

Výroční 
zprávy 

Vzorky 
Elektronické 
nákupování 

Broţury a 

propagační 

tiskoviny 
Vystavování Příleţitost 

Charitativní 
dary 

Obchodní 

výstavy a 

veletrhy 
Teleshopping 

Plakáty a 

letáky 
Ukázky 

Exkurze po 

továrnách 
Publikace 

 
Faxy 

Adresáře a 

katalogy 
Kupóny 

Muzea 

společností 
Vztahy s 

komunitou  
E-maily 

Reprinty 

reklam 
Slevy 

Pouliční 

aktivity 
Lobování 

 
Hlasová pošta 

Billboardy 
Nízkoúrokové 
financování  

Identity media 
  

Poutače Zábava 
 

Časopis 
společnosti   

POS displaje 
Výkup na 

protiúčet     

Audiovizuální 

materiál 
Věrnostní 

programy     

Symboly a 

loga 
Provázání 

    

Videokazety 
     

Pramen: KOTLER, P.; KELLER, K. L. (2007 s. 575) 

Podle Heskové konečný zákazník před rozhodnutím o koupi prochází obvyklými stádii 

připravenosti ke koupi. Tabulka ukazuje cíle marketingové komunikace, tedy jednotlivá 

stádia.[4] 

Obrázek 2.9: Obvyklá stádia připravenosti kupujících 

 

Pramen: Zpracováno autorkou dle HESKOVÁ, M. (2009, s. 43) 
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2.3 Ekonomický software 

2.3.1 Software 

Software neboli programové vybavení počítače, lze rozdělit na systémový software 

(zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím) a na aplikační software, který 

umoţňuje provádět nějakou uţitečnou činnost a pracuje s ním uţivatel počítače.  

2.3.2 Ekonomický software 

Mezi aplikační software patří ekonomické a informační systémy pro podnikatele, které 

zobrazují komplexně hospodaření firmy a poskytují výstupy důleţité pro řízení firmy a její 

potřeby. Jedná se o systém pro vedení ekonomických a obchodních agend společností.[20] 

Za pomoci ekonomického software můţeme řešit tyto aktivity: 

1. Dodavatelsko-odběratelské vztahy (fakturace, evidence přijatých faktur, adresář) 

2. Pokladní a bankovní platby 

3. Skladové hospodářství (evidence zásob materiálu a zboţí, příjem, výdej) 

4. Vedení účetnictví 

5. Vedení daňové evidence 

6. Zakázkovou výrobu 

7. Personalistiku 

8. Evidenci majetku 

9. A další, které se mohou lišit podle prodejce ekonomického software.[19] 

2.4 Popis metod a technik 

2.4.1 Marketingový výzkum 

Je shromaţďování a sběr informací a jejich následné zpracování tak, aby přinesly 

zadavateli určitou hodnotu.  
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“Marketingový výzkum zahrnuje plánování, sběr a analýzu dat, která jsou relevantní pro 

marketingové rozhodování a komunikaci výsledků této analýzy řídícím pracovníkům.”  Foret, 

M., Stávková, J. (2003, s. 11) 

Data získána marketingovým výzkumem mají sice vysokou vypovídací schopnost, avšak 

náročnost těchto informací je vysoká. Je zapotřebí financí, kvalifikovaných pracovníků a čas.  

Existuje mnoho hledisek, jak můţeme výzkumy členit. Například dle zaměření, předmětu 

zkoumání, pouţitých metod, časového hlediska, míry zobecnitelnosti, vyuţití v řídícím 

procesu, území, zdrojů informací.[11] 

Marketingový výzkum produktu je zaměřen na vlastnosti produktu z hlediska potřeb pro 

zákazníky. Součástí je také analýza, která zkoumá spotřebitelské vnímání zákazníkem. Při 

těchto analýzách se vychází z vnímání totálního produktu.[15] 

Marketingový výzkum je realizován na základě určité metodiky, která zahrnuje všechny 

postupy, metody, přístupy a principy. Metody sběru dat mohou probíhat pozorováním, 

dotazováním, experimentem.[11] 

2.4.1.1 Dotazování 

Pro praktickou část byl zvolen sběr dat dotazováním, které lze provádět formou osobního, 

písemného, telefonického nebo elektronického dotazování. Vybrán byl dosud nejmladší 

způsob zaloţený na vyuţití internetu. 

Princip spočívá v zadávání otázek respondentům prostřednictvím dotazníků, jejichţ 

odpovědi jsou podkladem pro získání poţadovaných informací. 

Elektronické dotazování probíhá na webových stánkách nebo pomocí e-mailu. Díky 

flexibilitě lze oslovit velké mnoţství potenciálních respondentů v reálném čase, bez 

zeměpisných bariér a není zapotřebí tazatele. Důvěryhodnost odpovědí i respondentů 

výzkumu je však menší neţ u jiných forem dotazování. 

Proces marketingového výzkumu lze rozdělit na etapu přípravnou a realizační. Přípravná 

etapa spočívá v definování problému a cílů, situační analýze a sestavení plánu výzkumného 

projektu. Při realizační etapě dochází k sběru dat, zpracování údajů a interpretaci zjištěných 

výsledků výzkumu.[11] 
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Vyhodnocení výzkumu by mělo přinést doporučení nejvhodnější kombinace atributů 

produktu, doporučení návrhů na zdokonalení výrobku a jeho přizpůsobení představám 

zákazníků.  

Analyzovaný produkt by měl působit na dotázané příznivým celkovým dojmem.  

Předmětem výzkumu můţe být jak samotný produkt, tak i jeho dílčí atributy či specifické 

prvky, které se podílejí na vztahu spotřebitele k výrobku.[15] 

2.4.2 Syntéza 

Je proces, který shrnuje, spojuje, slučuje více částí v jeden celek. Jedná se o opak analýzy. 

[5] 

2.4.3 Analýza 

Jedná se o rozbor, který zkoumá komplexnější a sloţitější skutečnosti a rozkládá je na 

jednodušší části. Jedná se o opak syntézy.[5] 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Základní údaje a popis společnosti 

Název:     TILL CONSULT 

Právní forma:    Akciová společnost 

Datum vzniku:   30. ledna 1996 

Sídlo:     Čechova 29, Přerov 

IČO:     646 10 331 

Hlavní předmět podnikání: poskytování software /prodej hotových programů na 

základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů 

na zakázku. 

Základní kapitál:   1 mil. Kč 

Akcie: 10 ks  akcií na jméno ve jmenovité hodnotě  100 000,- 

Kč 

Statutární orgán:   představenstvo 

Počet zaměstnanců:   20 

Organizační struktura firmy je uvedena v příloze č. 1 

Tabulka 3.1: Informace z Přílohy k účetní závěrce v tis. Kč 

 
2008 2009 

Výnosy z běţné činnosti 27 888 29 086 

Z toho: trţby za výrobky a sluţby 15 982 17643 

Pramen: zpracováno autorkou 

3.1.1 Historie společnosti 

Firma TILL CONSULT a.s. vznikla 30. 1. 1996 zápisem do obchodního rejstříku. Její 

historie se však začala psát jiţ v roce 1990, kdy Ing. Miroslav Till jako fyzická osoba, 

shromáţdil skupinku programátorů a společně začali vyvíjet informační systém pro nově 

vzniklou společnost Montáţe Přerov, která se oddělila od Přerovských strojíren.  



21 

 

Následovala tvorba software pro BETA Olomouc, skupinu betonárek, které se rozdělily na 

samostatné podniky.  

Později zobecněním a dalším rozšířením vznikly z těchto software stěţejní produkty 

firmy: DOUBLE pro podvojné účetnictví, SIMPLE pro jednoduché účetnictví, MZD pro 

mzdy a personalistiku. Jejich čas přišel zejména se změnou daňových a účetních 

zákonů počátkem roku 1993, kdy se začaly vyvíjet také software pro zdravotnictví - DENTA, 

PRIVAT, později PEDIATR, další software – STRAV pro hromadné stravování, HOTEL pro 

hotelové recepce a další menší produkty. 

Uţivatelé potřebovali kromě software samozřejmě také počítače. Tehdejší zákony ovšem 

povolovaly obchod se zahraničím pouze právnickým osobám, proto byla vytvořena firma 

TIKO s.r.o., která dováţela počítače GOODFORCE a automaticky na ni byl převeden i prodej 

software, aby tak mohl být distribuován přímo s počítači. Tato situace trvala asi dva roky. 

Poté zákony umoţnily dovoz a prodej počítačů také fyzickým osobám a tak byly veškeré 

aktivity opět převedeny na fyzickou osobu Ing. Miroslava Tilla.  

Vzhledem k rozsahu firmy se hlavní aktéři Ing. Miroslav Till a RNDr. Zdeněk Španihel 

v roce 1996 rozhodli zaloţit jiţ přímo akciovou společnost TILL CONSULT a.s. V létě 1996 

se společnost přesouvá do nového sídla na Čechově ulici v Přerově, kde sídlí dodnes. 

Vývoj software pokračuje: po technické stránce - aby odpovídal stále se vyvíjejícím 

moţnostem výpočetní techniky, po uţivatelské stránce - aby uspokojoval nové potřeby 

legislativy a stále náročnějších zákazníků. 

Při prodeji software firma úzce spolupracuje se sítí dealerů, vzniká také několik školících 

a prodejních středisek po celé České republice. Společnost pro ně pravidelně organizuje 

dealerium1. Dnes je prodej produktu zajišťován v autorizovaných střediscích v Brně, 

Karlových Varech, Hradci Králové, Karviná, Praze, Přešticích a ve Zlíně. 

Jsou pořádána turné po vybraných městech republiky, kde probíhají prezentace 

programových novinek. Od roku 1992 vychází firemní občasník MUP (Magazín uţivatelů a 

přátel). 

V roce 2000 začíná vývoj nového software ve „vizuálním“ prostředí. Produkt dostává 

název DUNA a je povaţován za nástupce SIMPLE a DOUBLE. 

                                                

1Dealerium -  je setkání s dealery, jejich školení. 
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Vzhledem ke sniţující se prodejnosti software – trh je jiţ nasycen a tolik nových firem 

potřebujících software jako v 90. letech jiţ nevzniká, se firma začíná zaměřovat více na 

sluţby a podporu stávajících uţivatelů. Mění se rovněţ technické prostředky, více se vyuţívá 

internetu. Firma od placení jednotlivých upgradů2 přechází postupně na roční podporu3. 

TILL CONSULT a.s. je společnost, která má od roku 2006 zaveden, udrţován a neustále 

zlepšován systém managementu jakosti podle EN ISO 9001:2000 a stanovenu následující 

politiku jakosti: 

 trvale zlepšovat kvalitu námi poskytovaného software a dalších sluţeb 

 uspokojovat potřeby zákazníků, a to v co největším rozsahu a kvalitě, přičemţ 

kvalitou rozumíme naplnění poţadavků zákazníka šíří sluţeb, pruţností a příznivou 

cenou 

 spolupracovat jen s kvalitními partnery 

 sledovat nové trendy v oboru [21] 

3.1.2 Cíle společnosti 

Pro rok 2011 jsou stanoveny tyto cíle společnosti: 

 Udrţet počet uţivatelů - zákazníků pracujících se softwarovými produkty firmy v roce 

2011 na úrovni roku 2010. 

 Hardwarový klíč dosud pouţívaný u dodávek software DUNA nahradit softwarovou 

aktivací licencí. Protoţe hardwarový klíč je drahý a většina konkurentů jiţ proto přešla 

na uţívání softwarových aktivací. 

 ukončit k termínu 31.1.2012 definitivně podporu uţívání dříve zpracovaných software 

SIMPLE, DOUBLE a CAC a zaručení plynulého přechodu na generačně vyšší systém 

DUNA.[21] 

3.2 Popis produktu DUNA 

DUNA je moderní ekonomický systém vhodný zejména pro malé a střední firmy a 

podnikatele, kteří vedou účetnictví nebo daňovou evidenci. Je vyvinutý v uţivatelsky 

                                                

2 Upgrade - novější verze programu. 

3 Roční podpora – cena za veškeré aktualizace produktu a podpůrné sluţby ve stanoveném období. 
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příjemném vizuálním prostředí. Jeho autoři přitom vycházeli ze zkušeností, získaných při 

tvorbě systémů DOUBLE a SIMPLE, předchůdců software DUNA, určených pro DOS a 

WINDOWS, které získaly během šestnácti let existence více neţ 10.000 uţivatelů. Díky tomu 

i po stránce metodické a analytické vznikl produkt, který obsahuje kompletní škálu 

potřebných agend s propracovanými vzájemnými vazbami.  

Běţné firmě, která je plátcem DPH, vystavuje daňové doklady, vede sklad, účtuje a 

nepotřebuje speciální řešení na míru, vyhovuje přehlednost agend a jednoduchost práce s 

programem. DUNA je vhodná jak pro práci na jednom počítači, tak pro práci v počítačových 

sítích. 

Program se začal vyvíjet v roce 2000 a jiţ v roce 2002 se dostal na trh. Příští rok tedy 

oslaví 10. narozeniny. Na jeho vývoji se podílí 3 metodici, 6 programátorů a 4 testeři.  

Jeho uţivatelé pocházejí ze všech krajů ČR, stav ke konci roku 2010 je 744 uţivatelů. 

[21] 

Program DUNA existuje v následujících variantách:  

1. DUNA DE – Systém pro ţivnostníky k vedení daňové evidence, který sleduje příjmy a 

výdaje v Peněţním deníku a poskytuje výstupy potřebné pro stanovení základu daně 

z příjmu fyzických osob. 

2. DUNA ÚČTO – Systém pro malé a střední firmy, které vedou účetnictví. K dispozici také 

varianta pro příspěvkové a nevýdělečné organizace. 

3. DUNA OBCHOD – Systém pro vedení skladových, obchodních a prodejních agend.  

4. DUNA MZDY – Systém pro vedení personálních agend a zpracování mezd.[20] 

 

Cena 

Tabulka 3.2: Ceník produktu DUNA v Kč 

 
DUNA DE DUNA ÚČTO DUNA OBCHOD DUNA MZDY 

Základní licence 2700 – 6300 7500 – 14100 3100 - 4600 4900 - 18700 

Podpora základní 

licence 
1100 – 2600 3000 - 5700 1300 - 1900 2300 - 8500 

Nájem základní 

licence 3 měsíce 
600 - 1400 1600 - 3000 700 - 1000 1100 - 4100 

Pramen: zpracováno autorkou na základě www.DUNA.cz 
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Cena v rámci modulu závisí na limitech mnoţství zápisů, čím firma vychází vstříc 

uţivatelům s malým rozsahem činnosti. Moduly DUNA DE a DUNA ÚČTO existují také 

v kombinaci s modulem DUNA OBCHOD. Zákazníci si tak mohou vybrat podle vlastních 

potřeb. Pro nově příchozí zákazníky platí cena základní licence, přičemţ další roky uţ platí 

pouze roční podporu základní licence. Nájem produktu je novinkou, která zatím není příliš 

vyuţívána.[20] 

 

Distribuce 

Distribuce je zajišťována po celé České republice autorizovanými školícími a prodejními 

středisky (8) nebo ostatními prodejci (10). Produkt si zákazník můţe vyzvednout osobně v 

centrále, u dealera nebo jej obdrţí prostřednictvím České pošty. Zákazník produkt obdrţí v 

podobě CD, jehoţ součástí je i elektronická uţivatelská příručka. Ochrana proti zneuţití je 

zajištěna prostřednictvím hardwarového nebo softwarového produkčního klíče, ve které je 

nahrána licenční informace. Aktualizace produktu je moţné stahovat přes internet z webových 

stránek firmy.  

 

Propagace  

Je zajišťována reklamou, podporou prodeje a osobním prodejem. 

Reklamy upozorňující na produkt jsou k vidění v inzerátech běţných nebo odborných 

periodik (např. regionální Sedmička Mladé fronty, časopis Účetnictví, UZ Úplná znění 

zákonů, IT systems), reklamních banerech na internetu (např. IDOS.cz) nebo na velkoplošné  

boční stěně obytného domu v Přerově. 

Podpora prodeje je zajištěna formou časově omezených slevových akcí a moţností 

vyzkoušet si demo verzi produktu zdarma. 

A v neposlední řadě osobním prodejem, který je zajišťován dealery, kteří produkt do firem 

nabízejí a osobně prezentují. 

Firma má i své webové stránky, kde je produkt popsán, jsou zde k dispozici videa, která 

ukazují práci v programu. Na těchto stránkách lze najít ceny produktu a lze si jej i objednat.  
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3.2.1 Nově příchozí zákazníci v letech 2005 – 2010 

Jedná se o zákazníky, kteří ještě s firmou TILL CONSULT a.s. nespolupracovali. Tabulka 

3.3 vyjadřuje počet nových zákazníků v letech 2005 – 2010 v členění na zákazníky získané 

centrálou a zákazníky, kteří nově začali spolupracovat s dealery.[21] 

Tabulka 3.3: Přehled nově příchozích zákazníků v letech 2005 – 2010 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TILL CONSULT 112 54 48 29 29 14 

Dealeři 69 69 78 110 99 56 

 
181 123 126 139 128 70 

Pramen: zpracováno autorkou na základě interních materiálů firmy TILL CONSULT a.s. 

3.3 Marketingový výzkum 

 Cíl 

Cílem byla analýza produktu jako celku z pohledu stávajících zákazníků pro jeho 

následnou optimalizaci tak, aby produkt tvořil harmonický celek a zároveň v maximální míře 

poskytoval potřebný uţitek zákazníkům. 

 Identifikace problému 

Sníţení prodejnosti produktu. Nedostatečná zpětná vazba od stávajících zákazníků. A 

tudíţ moţnost neefektivního zaměření na nové potenciální zákazníky. 

 Hypotézy 

H1: Pro více jak 70% respondentů bude produkt jako celek vyvolávat příznivou celkovou 

spokojenost. (otázka č. 14) 

H2: Alespoň 20% respondentů bude s firmou spolupracovat méně jak 2 roky. (otázka č. 4) 

 Metodika výzkumu 

V přípravné fázi projektu byl stanoven cíl výzkumu, identifikován problém a stanoven 

návrh hypotézy. Jako metoda výzkumu bylo zvoleno dotazníkové šetření. Po vytvoření 

dotazníku byla na blízkých provedena pilotáţ, zda jsou všechny otázky srozumitelné. 
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Ve fázi realizační byli respondenti dotazováni elektronicky prostřednictvím dotazníku na 

internetových stánkách. Na tyto internetové stránky byli upozorněni e-mailem s přímým 

odkazem na dotazník.  

Získaná data byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel. Výsledky jednotlivých 

otázek byly zaneseny do grafů. 

Na základě vyhodnocených výsledků byly předloţeny návrhy a doporučení.  

 Rozpočet 

Protoţe dotazník byl vytvořen elektronicky za podpory webové sluţby Vyplnto.cz, nebyly 

zapotřebí ţádné náklady na tisk dotazníků. Finanční výdaj vznikl pouze v souvislosti s 

vytvořením a umístěním dotazníků na internet: Sluţba Vyplnto.cz - PREMIUM 225 Kč 

 Realizace 

Název výzkumu:  Hodnocení software DUNA 

Průběh:   7.3.2011 – 16.3.2011 

Místo:    celá ČR 

Počet respondentů:  92 

Počet rozeslaných odkazů 744 

Počet otázek:   19 

Návratnost dotazníků: 62,7% 

Průměrná doby vyplňování: cca 10 minut  

 

3.4 Vyhodnocení marketingového výzkumu 

V této části bude vyhodnocen celý dotazník, tedy všech 19 otázek s jednotlivými grafy. 

Identifikační otázky, které dotazník kvůli rozlišení respondentů obsahuje, jsou zde 

zpracovány jen částečně, protoţe není moţné uvést vyhodnocení všech kombinací na základě 

identifikačních otázek. Při hodnocení ostatních odpovědí je na některé identifikační otázky 

brán zřetel. 
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Otázka č. 1 - Který produkt od firmy TILL CONSULT a.s. využíváte? 

Graf 3.1: Vyhodnocení otázky č. 1 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

Z dotazníku vyplynulo, ţe nejvíce uţivatelů má zakoupenou variantu produktu DUNA 

Mzdy (63,04%). U této otázky byla moţnost více odpovědí. Proto respondenti mohli uvést 

kombinaci aţ 4 variant produktu.  DUNA Mzdy je jedinou variantou, která není poskytována 

v kompletu s jinými variantami. Například z 58 respondentů, kteří vyuţívají DUNA Mzdy, 52 

vlastní další variantu produktu zahrnující účetnictví. Variantu produktu zahrnující účetnictví 

vlastní 83,69% odpovídajících zákazníků. Jedná se tedy o nejčastěji vyuţívanou variantu 

produktu, ať uţ v kombinaci nebo samostatně. 

 

Otázka č. 2 - V jak velké firmě pracujete? 

Graf 3.2: Vyhodnocení otázky č. 2 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

Firma specializuje svůj software na segment malých aţ středních podniků, coţ šetření 

potvrdilo. Převládají však malé podniky s 43,48%. Tedy respondentů, kteří patří do 
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70,00% DUNA Mzdy 58 (63,04%)

DUNA Účto komplet (tj. včetně skladů) 39 (42,39%)

DUNO Účto 25 (27,17%)

DUNA Profi (Účto i Daňová evidence) 13 (14,13%)

DUNA Daňová evidence 9 (9,78%)

DUNA Daňová evidence komplet (tj. včetně skladů) 7 (7,61%)

DUNA Obchod 4 (4,35%)
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Malá firma (1-10 zaměstanců): 40 (43,48%)

Střední firma (11-50 zaměstanců): 34 (36,96%)

Fyzická osoba, pracuji sám: 13 (14,13%)

Velká firma (více jak 50 zaměstanců): 5 (5,43%)
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vybraného segmentu firmy je 95.57%. Pouze 5,43% ze všech respondentů patří velkým 

firmám, které produkt vyuţívají.  

 

Otázka č. 3 – Z jakého zdroje jste se o formě TILL CONSULT a.s. dozvěděli? 

Graf 3.3: Vyhodnocení otázky č. 3 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

Většina produktů byla zakoupena na základě referencí (60,71%). Mnoho uţivatelů si 

nepamatuje, od koho nebo kde se o firmě dozvěděli (21,43%), coţ má souvislost s délkou 

spolupráce, dotazovanou v otázce č. 4. Třetí nejpočetnější skupinou byli respondenti, kteří se 

o firmě dozvěděli z tištěného periodika (10,71%). Překvapující je nízká informovanost přes 

internet (4,76%). Reklama na obytném domě v Přerově se neukázala jako příliš efektivní 

zdroj propagace (1,19%). 

 

Otázka č. 4 – Jak dlouho s firmou TILL CONSULT a.s. spolupracujete? 

Graf 3.4: Vyhodnocení otázky č. 4 

 

Pramen: zpracováno autorkou 
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(1,19%)
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Tato otázka měla za úkol rozčlenit respondenty podle délky spolupráce s firmou TILL 

CONSULT a.s. s cílem zjistit odlišnost názorů na daný produkt. Drtivá většina stávajících 

zákazníků odpovídajících na dotazník, spolupracuje s firmou více neţ 4 roky (91,30%). V této 

otázce, byla i moţná odpovědi spolupráce prvním rokem. Ţádný takový respondent však v 

dotazníku neodpověděl. V souvislosti s otázkou č. 2 je zajímavé, ţe všechny dotázané malé 

firmy spolupracují více jak 3 roky.  

Pro doporučení dalšího směřování produktu bylo klíčové zjistit názory nových uţivatelů a 

zdroje, odkud se o produktu dozvěděli. Proto byla stanovena hypotéza H2, ţe alespoň 20% 

respondentů bude s firmou TCO spolupracovat méně neţ 2 roky. Odpovědi na tuto otázku 

hypotézu vyvrátily. 

 

Otázka č. 5 – Hodnocení jádra produktu DUNA. 

Tabulka 3.4: Vyhodnocení otázky č. 5 

Hodnocení produktu DUNA 

Podotázka Průměr 

Celková přehlednost 2.12 

Komplexnost agend 1.924 

Snadnost ovládání 2.283 

Rychlost práce v programu 2.38 

Vazba na internet 1.935 

Cena roční podpory 2.728 

Dohledatelnost problému v příručce/helpu 2.783 

Pramen: zpracováno autorkou 

U této otázky respondenti přidělovali jednotlivým podotázkám hodnocení od 1 do 5 jako 

ve škole. Jednalo se o hodnocení jádra produktu, navíc byla zahrnuta cena. V grafu jsou 

uvedeny průměry udělených známek. Hodnocení dopadlo nadprůměrně. Pro zajímavost byli 

z dotazníku vyjmuti respondenti patřící do skupiny manaţerů a vedoucích podniků, u nichţ se 

nepředpokládá pravidelná kaţdodenní práce s programem. Odpovědi zbývajících respondentů 

se však výrazněji od průměru nelišily. Nejlepší hodnocení získala komplexnost agend a vazba 

programu na internet.  
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Otázka č. 6 – Kvalita produktu DUNA. 

Graf 3.5: Vyhodnocení otázky č. 6 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

Tato otázka měla za úkol zjistit spokojenost s jedním z atributů produktu, a to s kvalitou. 

Dotazovaní zákazníci přesnost, spolehlivost a bezchybnost produktu nejčastěji ohodnotili jako 

vyhovující (52,17%). Kvalitu produktu označilo kladným hodnocením 93,48% dotázaných. 

Respondenti s pochybnostmi o kvalitě pak tvoří pouze 6,52%.   

 

Otázka č. 7 – Design produktu DUNA. 

Graf 3.6: Vyhodnocení otázky č. 7 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

Další otázkou zaměřující se na atribut produktu byla otázka na design. Tedy to, jak na 

zákazníky dýchá barevnost a vzhled uţivatelského prostředí programu. Respondentů, kterým 

se jednoduché a dvoubarevné pozadí programu líbí nebo jim nevadí, tudíţ na ně nepůsobí 

ţádným záporným dojmem je 88,04% . Respondenti, kterým se design programu nelíbí nebo 
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vyhovujíci: 48 (52,17 %)

výborná : 21 (22,83 %)

spíše vyhovujíci: 17 (18,48 %)

spíše nevyhovujíci: 5 (5,43 %)

nevyhovujíci: 1 (1,09 %)
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33%
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Nevadí mi: 51 (55,43 %)

Líbi se mi: 30 (32,61 % )

Malá změna by neuškodila: 9 (9,78 %)

Nelíbi se mi: 2 (2,17 %)
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by jej nějak upravili je 11,95%, přičemţ více neţ polovina těchto méně spokojených 

respondentů by uvítala sváteční motivy pozadí programu. 

 

Otázka č. 8 – Ocenil/a byste sváteční design DUNA? 

Graf 3.7: Vyhodnocení otázky č. 8 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

Tato otázka byla zařazena z důvodu inovace produktu a tím zajištění výhody oproti 

konkurenci. Je všeobecně známo, ţe práce v ekonomickém programu je poměrně všední 

činnost. Otázka měla za úkol zjistit, jak by zákazníci reagovali na malé oţivení programu 

v podobě svátečních motivů pozadí (např. na Velikonoce a Vánoce). 67,39% respondentů se 

však vyslovilo proti tomuto nápadu. 

 

Otázka č. 9 – Četnost aktualizací programu. 

Graf 3.8: Vyhodnocení otázky č. 9 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

67% 33% ano: 30 (32,61 %)

ne: 62 (67,39 %)

71%
22%

4%
3%

Vyhovujíci: 65 (70,65%)

Uvítali byste méně: 20 (21,74 %)

Příliš časté až obtěžujíci: 4 (4,35%)

Uvítali byste více: 3 (3,26%)
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Aktualizace programu jsou uţitečné hned z několika důvodů. Především reagují na 

změny v legislativě ČR, vylepšují různé funkce programu nebo opravují chyby, které se 

mohou během práce objevit. Firma TILL CONSULT a.s. na tyto aktualizace upozorňuje 

zákazníky e-maily a ti mají poté moţnost stáhnout si je z webových stránek firmy. Otázka 

v dotazníku měla odhalit názor na počet těchto aktualizací. 70,65% respondentů je spokojeno 

s počtem aktualizací, pouze  26,07% by uvítalo méně aktualizaci nebo tento počet povaţují za 

obtěţující. Téměř 71 % těchto respondentů bylo starších 46 let, je tedy moţné, ţe starší lidé se 

s rychlými a častými změnami hůře ztotoţňují. 

 

Otázka č. 10 – Spolupracujete s dealery ve Vašem okolí? 

Graf 3.9: Vyhodnocení otázky č. 10 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

Pro další vyhodnocovací otázky bylo potřeba vyčlenit zákazníky vyuţívající sluţeb 

jednotlivých dealerů po celé ČR. Z daného výsledku vyplývá, ţe sice více této práce, jako 

instalace, zaškolování a vysvětlování, provádí dealeři (55,43%) avšak 44,57% klientů se 

obrací přímo na centrálu v Přerově.  

Tato otázka byla otázkou rozřazovací. Respondenti, kteří odpověděli na otázku „Ano“ byli 

dále navedeni na otázku č. 11, respondenti, kteří na otázku odpověděli „Ne“ byli dále 

směřováni přímo na otázku č. 12. Aby tak bylo docíleno maximální vypovídací schopnosti 

pouze od respondentů, kteří s dealery spolupracují. 

 

 

 

 

55%

45%

Ano: 51 (55,43%)

Ne: 41 (44,57%)
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Otázka č. 11 – Jak jste spokojena se službami dealera? 

Graf 3.10: Vyhodnocení otázky č. 11 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

Na tuto otázku odpovídala skupina 55,43% respondentů, kteří kladně odpověděli na 

otázku předchozí. Úkolem bylo odhalit spokojenost uţivatelů se sluţbami jednotlivých 

obchodních partnerů, popřípadě odhalit problémového dealera. Pro spokojenost, tedy kladný 

postoj, se vyslovilo 92,16% respondentů. Klienti, kteří byli více či méně nespokojeni, 

pocházeli z různých krajů, jednalo se tedy o různé dealery. 

 

Otázka č.12 - Podpůrné služby produktu. 

Tabulka 3.5: Vyhodnocení otázky č. 12 

Podpůrné sluţby produktu. 

Podotázka Průměr 

Telefonický Hot line - dealer 1.186 

Telefonický Hot line - centrála 1.686 

Technická podpora u zákazníka 1.186 

Školení nových uţivatelů 1.163 

Pramen: zpracováno autorkou 

V této otázce se opět hodnotilo podle školní stupnice, tedy od 1 do 5. Respondent i měli 

za úkol oznámkovat spokojenost s podpůrnými sluţbami produktu. Tedy telefonický Hot line, 

zajišťovaný jak centrálou v Přerově, tak jednotlivými dealery, dále technickou podporu řešící 

otázky například instalace a zprovoznění programu, nebo školení, která umoţňují novým 

uţivatelům nebo novým zaměstnancům stávajících uţivatelů úvodní seznámení s programem. 

71%
21%

6%

2%

Spokojen/a: 36 (70,59 %)

Spíše spokojen/a: 11 (21,57 %)

Spíše nespokojen/a: 3 (5,88 %)

Nespokojen/a: 1 (1.96 %)
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Hodnocení se lišilo pouze u respondentů, kteří sluţeb dealera nevyuţívají a jejich hodnocení 

bylo o něco málo lepší neţ to průměrné. 

 

Otázka č. 13 – Jakou formu podpory prodeje byste nejvíce ocenil/a? 

Tabulka 3.6: Vyhodnocení otázky č. 13 

Jakou formu podpory prodeje byste nejvíce ocenil/a? 

Moţnosti Průměrné pořadí 

Odměny za věrnost 1.511 

Soutěţ o roční podporu zdarma 3.098 

% sleva při doporučení našeho produktu 3.087 

Úvodní školení zcela zdarma 2.304 

Pramen: zpracováno autorkou 

Při této otázce měli respondenti přiřadit odpovědím pořadí preferencí. Nejčastěji zvolenou 

formou podpory prodeje byly odměny za věrnost.  Důvodem je zřejmě fakt, ţe 91,30% takto 

odpovídajících respondentů s firmou spolupracuje více jak 4 roky. Na druhém místě bylo 

nejčastěji uváděno úvodní školení pro nové zákazníky zcela zdarma, které firma nově 

příchozím jiţ poskytuje. 

 

Otázka č. 14 – Celková spokojenost s produktem DUNA. 

Graf 3.11: Vyhodnocení otázky č. 14 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

Tato otázka hodnotila komplexní spokojenost s produktem. Pozitivní odpověď zvolilo nad 

očekávání necelých 93 % respondentů. Byla tak potvrzena jedna z hypotéz H1. Dotázáni, 

kteří odpověděli na otázku záporně, jsou nespokojeni s různými aspekty produktu a sluţeb 

72%
21%

6%

1%

Spíše vyhovujíci: 66 (71,74 %)

Výborný: 19 (20,65 %)

Spíše nevyhovujíci: 6 (6,52 %)

Nevyhovujíci: 1 (1,09 %)
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s produktem spojených. Jediné co tyto respondenty spojovalo, bylo ohodnocení ceny produktu 

průměrnou známkou 4 na stupnici 1-5 jako školní hodnocení. 

 

Otázka č. 15 – V jakém kraji vaše firma působí? 

Graf 3.12: Vyhodnocení otázky č. 15 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

Jedná se o identifikační otázku, která respondenty rozdělí podle jednotlivých krajů 

v České republice. Tato otázka byla poloţena hlavně z důvodu distribuce produktu dealerem. 

Aby mohla být ověřena spokojenost s jednotlivými dealery po ČR a odhalena případná 

nespokojenost s určitým dealerem. Z dotazníku však nevyplynul jeden konkrétní dealer, 

s kterým by zákazníci nebyli spokojeni. 

 

Otázka č. 16 – Jaká je vaše pracovní pozice? 

Graf 3.13: Vyhodnocení otázky č. 16 

 

Pramen: zpracováno autorkou 
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Moravskoslezský kraj 26 (28,26%)

Jihomoravský kraj 15 (16,30%)
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Olomoucký kraj 8 (8,70%)

Královéhradecký kraj 8 (8,70%)

Středočeský kraj a Praha 7 (7,61%)

Pardubický kraj 6 (6,52%)

Vysočina 5 (5,43%)

Plzeňský kraj 5 (5,43%)

Liberecký kraj 3 (3,26%)

Ústecký kraj 2 (2,17%)

Jihočeský kraj 1 (1,09%)
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34%

20%

3%

1%

Účetní 38 (41,76%)

Manažer/ majitel firmy 31 
(34,07%)

Vedoucí ek. Úseku 18 (19,78%)

Jiná 3 (3,30%)

Skladník 1 (1,09%)
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Protoţe se jedná o ekonomický software, je přirozené, ţe nejvíce respondentů bude na 

pozici účetních (41,76%), kteří/é s programem pracují a manaţerů (34,07%), kteří rozhodují o 

koupi. Cílem této identifikační otázky bylo odlišit názory těchto dvou hlavních skupin, které 

produkt přímo kupují a skupiny, která s produktem pracuje a můţe danou koupi ovlivnit.  

 

Otázka č. 17 – Do které věkové skupiny spadáte? 

Graf 3.14: Vyhodnocení otázky č. 17 

 

Pramen: zpracováno autorkou 

Otázka týkající se věku respondenta je také identifikační otázkou a jejím cílem bylo odlišit 

starší respondenty, u kterých se předpokládá menší přizpůsobivost rychlému technologickému 

vývoji a menší zručnost při práci s počítačem a jeho programovým vybavením. Bohuţel se při 

této otázce potvrdil fakt o dnešní nízké návratnosti dotazníků u mladých lidí, kteří dotazníkům 

nevěnují pozornost, protoţe jsou jimi doslova přesyceni. Naopak starší generace, pokud 

s firmou zároveň spolupracuje více let, cítí sounáleţitost s firmou a chce být nápomocná.  

 

Otázka č. 18  

Existuje nějaká skutečnost ohledně produktu DUNA, s čím jste byl/a dříve spokojen/a a 

nyní uţ nejste? 

U otázky č. 18 se respondenti často odvolávali na předchozí produkt společnosti, který byl 

díky zastaralé technologii mnohem jednodušší na ovládání i pochopení z důvodu tehdy 

technologicky omezených moţností. Z dotazníku taktéţ vyplynulo, ţe drtivá většina těchto 

„stěţovatelů“ na nový, velmi obsáhlý a komplexní produkt byli lidé starší 46 let, kteří se 

společností spolupracují více neţ 4 roky. Lze tudíţ předpokládat, ţe se na nový produkt 

mnohem hůře adaptují, neţ lidé mladší. 

45%

31%

22%

2%

46 - 55 let: 41 (44,57 %)

56 - a více let: 29 (31,52%)

31 - 45 let: 20 (21,74 %)

18 - 30 let: 2 (2,17 %)
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Otázka č. 19 

Uvítáme Vaše návrhy, názory, doporučení či připomínky. 

Otázky č. 18 a 19 nelze zcela přesně vyhodnotit. Byly v dotazníku nepovinné a šlo spíše o 

doplňkové otázky pro tipy na návrhy a doporučení. I kdyţ odpovědi respondentů byly různé, 

přesto se zde objevovaly lehké aktuální stíţnosti na technickou náročnost a nedostatky 

produktu nebo neochotu personálu firmy. Mnohdy byly tyto stíţnosti neodůvodněné, 

pramenící z neznalostí klienta. Respondenti mohli své názory vyjádřit nejen k produktu, 

firmě, ale i dotazníku. 
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4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě konzultací a dotazníkového šetření provedeného ve firmě TILL CONSULT 

a.s. byly firmě doporučeny následující návrhy a doporučení. 

 

1. Zpětná vazba od stávajících zákazníků 

 

Protoţe se jedná o první takovýto ucelený průzkum týkající se produktu, je doporučeno 

firmě opakovat průzkumy spokojenosti zákazníků minimálně s roční periodicitou. Jedná se 

totiţ o cennou zpětnou vazbu od uţivatelů, kteří s produktem denně pracují a jejich 

podnikání/zaměstnání je na produktu závislé. Vztah mezi obchodníkem a zákazníkem je 

v dnešním světě podnikání velice důleţitý. A protoţe se firma běţně nedostává do styku 

s klienty, je elektronické dotazování tou nejlepší cestou k oslovení svých klientů po celé 

České republice, případně ke kontrole práce obchodního partnera 

Je obecně známá malá návratnost dotazníků v dnešní době, protoţe lidé si jimi připadají 

doslova přesyceni. Avšak jejich vyplnění by mělo být v průvodních emailech vysvětleno jako 

uţitečná spolupráce pro obě strany. Další moţností zpětné vazby můţe být osobní dotazování 

obchodních partnerů přímo u zákazníka a dodatečné odesílání získaných informací centrále 

pro vyhodnocení. 

 

2. Propagace 

 

Firma TILL CONSULT a.s. je střední firmou o 20 zaměstnancích a nemá marketingové 

oddělení, které by se soustředilo pouze na efektivní propagaci produktu. Firma na sebe 

upozorňuje reklamami v odborných publikacích, na internetu nebo například na velkoplošné 

boční stěně obytného domu v Přerově. V minulosti však převládal osobní prodej na základě 

referencí. Proto záměrem dotazníků bylo zjistit, které současné trendy propagace jsou 

nejúčinnější. 

Z vyhodnoceného dotazníku se tato informace však nedá vyčíst, protoţe 93% respondentů 

byli uţivatelé, kteří s firmou TILL CONSULT a.s. spolupracují jiţ řadu let. Na základě této 

skutečnosti a zároveň nepotvrzené hypotézy H2 je firmě doporučováno, aby bylo prováděno 

marketingové šetření u každého nově příchozího klienta a pokládány mu jednoduché otázky 
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například jako: „Odkud jste se o produktu dozvěděli?“ Odpovědi by měly být pečlivě 

zaznamenávány a vyhodnocovány tak, aby je firma mohla zuţitkovat pro dosaţení lepších 

výsledků a mohl tak být podpořen další vývoj například v oblasti propagace. 

Zde se nabízí myšlenka Dave Lakhaniho: V době, kdy nikdo nekupuje, je potřeba být 

vidět. Na základě této myšlenky byly firmě dále doporučeny i další formy propagace, tedy 

různé formy podpory prodeje. Jako například soutěž o roční podporu zdarma, nebo sleva 

typu: „Přiveďte k nám nového zákazníka a my Vám za to oběma dáme slevu ve výši 50% 

ceny roční podpory“. Tyto akce sice sníţí momentální trţby, ale jejich přínos se projeví 

v budoucnosti. Firmy většinou nemění svůj ekonomický software často a zůstávají věrni 

jednomu programu řadu let. Lze to vyčíst i z provedeného šetření, kdy 93% respondentů 

s firmou spolupracuje více neţ 4 roky. 

Je dokázáno, ţe důvěryhodněji neţ reklama, působí na zákazníky PR zaloţené například 

na odborných novinových článcích, které jsou i méně nákladné.. Vzhledem k tomu, ţe se 

firma prezentuje například v časopise IT Systems, bylo by vhodnější zvolit právě zde dobře 

koncipovaný PR článek neţ reklamu. Ušetření nákladů ukazuje tabulka.  

Tabulka 4.1: Cena inzerce v časopise IT Systems 

Inzerce IT Systems cena 

Reklama - 1 vnitřní strana 84 000 Kč 

PR článek - 1 tisková strana 54 000 Kč 

Moţnost ušetření nákladů 30 000 Kč 

Pramen: zpracováno autorkou dle www.systemonline.cz 

Dále při konzultacích s firmou byla řešena i otázka nevyužitého prostoru výkladu firmy 

na jedné z nejfrekventovanějších ulic v Přerově, vedoucí na hlavní vlakové nádraţí. Je škoda, 

ţe takto dobře situovaná výloha není vyuţita pro další propagaci produktu. Vyuţití 

marketingových sluţeb profesionálů nebo právě kreativních studentů (viz další bod návrhů), 

by se jevilo jako vhodná investice. V blízkém okolí se vyskytují například poskytovatelé 

marketingových sluţeb uvedení v tabulce 4.2. 

Tabulka 4.2: Poskytovatelé marketingových sluţeb a poradenství v Přerově 

Poskytovatelé marketingových sluţeb a poradenství 

APRO Šrobárova 1, Přerov 

J.I.P. pro firmy, s.r.o. Palackého 22, Přerov 

Váš tvůrce reklamy Brabansko 5, Přerov 

Pramen: zpracováno autorkou dle www.google.com 



40 

 

3. Spolupráce se studenty 

 

Mnoho úspěšných firem dává o sobě vědět i studentům, kteří mohou být budoucími 

potenciálními zákazníky nebo zaměstnanci firmy. V Přerově se nabízí moţnost oslovení 

Obchodní akademie nebo Vysoké školy Logistiky. Je vhodné uspořádat pro ně workshopy, 

soutěže, nabídnout možnost stáží nebo například poskytnout programové licence produktu 

zdarma pro výuku studentů. Tím lze docílit širokého lokálního povědomí o firmě, která 

v jejich okolí působí. 

 

4. Rozšíření segmentů 

 

I přesto, ţe se firma zaměřuje na segment ţivnostníků, malých a středních firem, 

hodnocení jádra produktu dopadlo nejlépe u segmentu velkých firem, které tvoří nejmenší 

část klientů. Mělo by být zváţeno zúročení mnoholetých zkušeností a zaměřit se i na tento trh 

velkých firem. Jednoduchým průzkumem na internetových stránkách lze vyhledat firmy 

specializované pouze na vývoj software pro velké firmy. Při tomto průzkumu jich však 

internetový prohlíţeč mnoho nenalezl. Je však na zváţení, zda měnit celou prodejní strategii a 

orientaci i na tento segment a přitom riskovat ztrátu stávajících zákazníků.  

 

5. Distribuce - více práce pro dealery 

 

Z výsledků dotazníku vyplynulo, ţe téměř 60% respondentů spolupracuje s dealery, tedy 

obchodníky v jejich kraji. Přesto je tento počet velmi nízký. Hlavní náplní firmy TILL 

CONSULT a.s. je vývoj software, ale přitom současně pečuje o 40% zákazníků. Firma by 

měla více zodpovědnosti a práce přenést právě na profesionálně vyškolené dealery, kteří 

zajistí zrychlení poskytovaných sluţeb přímo na místě v daném kraji, v případě, ţe je nutné 

osobní jednání. Centrále to zajistí více času pro řešení strategických otázek, tedy především 

efektivní plánování a vývoj software. 

 

6. Drobná inovace produktu 

 

Přesně 1/3 respondentů by ocenila sváteční design sw DUNA. Je tím myšleno oţivení 

v podobě netradičních nebo vtipných motivů na pozadí programu při příleţitosti výjimečných 
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událostí v roce. Doporučení je podpořeno faktem, ţe práce účetní je často nezáţivná, nudná, 

unavující a doprovázená stresem. Firma by touto drobnou inovací produktu mohla získat 

konkurenční výhodu, kterou můţe nabídnout jako bonus stávajícím i budoucím zákazníkům. 

Tato malá inovace by neměla být obtěţující a její instalace dobrovolná, případně s moţností 

vypnutí. Investicí je zde jen programátorův čas. 

 

7. Podpůrné služby produktu 

 

V celkovém hodnocení jádra produktu nejhůře dopadlo - hledání problému v příručce. 

Z čehoţ můţe pramenit, celková nespokojenost s produktem, protoţe uţivatel není schopen 

sám vyřešit svůj problém. Firmě tak neustále volají klienti, kteří se doţadují vysvětlení a 

řešení jejich problémů a poskytovaný telefonní hot line, je zbytečně přetěţován, zaměstnance 

zdrţuje od práce a klienti jsou nespokojení, protoţe se nemohou dovolat. A tak nastává 

celková nespokojenost jak zaměstnanců, tak klientů. Vhodným doporučením by se mohly 

jevit tzv. videozáznamy s ukázkou řešení nejčastějších problémů srozumitelnou formou a 

názornými ukázkami. Klienti by si videa mohli sami vyhledat a shlédnout, pokud budou 

potřebovat řešení na stejný problém. Ve firmě by došlo k úspoře času a klienti by ocenili větší 

osobní kontakt, který lépe na lidi působí. 

 

8. Informovanost klientů 

 

I přesto, ţe se mnoho klientů nevyjadřovalo k produktu DUNA záporně a ohlasy na 

produkt jsou spíše kladné povahy. Přesto je třeba nespokojené respondenty uvést na správnou 

míru. Například v dotazníku se vyslovilo lidí, ţe jsou nespokojeni s četností aktualizací. 

Takovémuto klientovi je potřeba připomenout a vysvětlit, co vše za svou cenu dostává, jak 

rychle se mu to dostává a s jakou kvalitou. Pozitivně jej naladit a vysvětlit mu, proč je to pro 

něj tak výhodné. Lidem se totiţ podle Lakhaniho má říkat přesně to, co chtějí slyšet. A lidé 

vždy chtějí raději slyšet dobré zprávy a pozitiva.  

 

9. Cena 

 

Druhou nejhůře hodnocenou skutečností jádra produktu byla právě cena, která byla do 

jádra produktu přidána navíc. V naší kultuře hraje významnou roli v nákupním chování 
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kaţdého českého zákazníka, tvrdí Světlík [12]. A v době recese se dá tvrdit, ţe to platí 

dvojnásob. Protoţe respondenti cenu hodnotili průměrnou známkou 2,7; firmě by mohly 

pomoci ve vnímání jejich cen zákazníkem různé cenové pomůcky, které fungují a jsou 

prokázané. Jedná se například o ceny zakončené číslicí 9, protoţe lidé čtou ceny nejdříve 

zleva doprava, a proto na ně působí niţším dojmem. Nebo rozdělení ceny, kdy výzkum 

ukázal, ţe „nepříjemná překvapení“, kdy je vnímaná cena niţší neţ stanovená konečná cena, 

má větší pravděpodobnost nákupu neţ cena s příjemným překvapením.  

Zákazníky, kteří se vysloví proti výšce ceny, by bylo dobré informovat o moţném 

pronájmu produktu, který firma poskytuje. Firma přitom neztratí zákazníka a pro malé firmy, 

kde není potřeba vyuţívat program průběţně, to můţe znamenat ušetření nákladů. 
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5. ZÁVĚR 

Bakalářská práce Analýza současného produktu na trhu měla za cíl zanalyzovat 

ekonomický software DUNA - stěţejní produkt firmy TILL CONSULT a.s., na základě 

názorů a hodnocení stávajících zákazníků. Firma se poslední dobou potýká se sniţující se 

prodejností i přesto, ţe ekonomický software dnes patří do výbavy kaţdé vetší či menší firmy. 

Po mnohých konzultacích se zdála největším problémem oblast propagace související s 

produktem. Proto byla analýza zaměřena na celý marketingový mix nikoliv pouze na produkt. 

V teoretické části byly popsány pojmy a teorie potřebné k vypracování praktické části a 

k návrhům a doporučením.  

V praktické části byla představena firma a její stěţejní produkt, dále proveden 

marketingový výzkum s těmito stanovenými hypotézami: 

H1: Pro více jak 70% respondentů bude produkt jako celek vyvolávat příznivou celkovou 

spokojenost. Tato hypotéza byla potvrzena odpověďmi na otázku č. 14. 

H2: Alespoň 20% respondentů bude s firmou spolupracovat méně jak 2 roky. Tato hypotéza 

byla vyvrácena odpověďmi na otázku č. 4.  

Část praktická se dále zabývá řešením výsledků dotazníkového šetření, jejich zanesení do 

grafů a vysvětlením. 

Na základě dlouhodobé spolupráce s podnikem a výsledků analýzy byly odhaleny určité 

nedostatky a navrţeny adekvátní návrhy a doporučení managementu firmy. V práci je 

uvedeno 9 návrhů a doporučení. Jedná se o doporučení pro vykonávání zpětné vazby od 

stávajících zákazníků, různých forem propagace, jako například soutěţ, slevy, PR článek, 

reklama ve výloze firmy, dále spolupráce se studenty, rozšíření trţního segmentu, zlepšení a 

zrychlení poskytování doprovodných sluţeb dealery a zefektivnění času v poskytování sluţeb 

stávajícím klientům, drobná inovace produktu, zlepšení podpůrných sluţeb produktu ve formě 

videozáznamů řešících nejčastější dotazy klientů, větší informovanost a komunikace se 

stávajícími klienty a v neposlední řadě návrhy na zlepšení vnímaní ceny u zákazníků. 

Protoţe bakalářská práce má pouze omezený rozsah, není moţné obsáhnout vše ze 

zvolené problematiky. Avšak i přesto je práce povaţována za úspěšnou se splněnými cíli a 

přínosem pro autorku i společnost, na které byla aplikována. 
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