








 
 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá využitím statistických metod jako nástroje manažerského 

rozhodování v podniku. Cílem mé bakalářské je vytvoření účinného nástroje pro 

rozhodování účetní společnosti XYZ prostřednictvím analýzy klientů skrze metodu Net 

Promoter Score. Bakalářská práce bude sloužit jako zdroj informací pro společnost, a též 

poslouží jako účinný a dlouhodobý nástroj pro strategické rozhodování podniku. 

Předmětem práce je především spokojenost zákazníků se službami společnosti, zkoumá 

možnosti jak onu spokojenost do budoucna ovlivňovat a to nalezením klíčů, jež danou 

míru spokojenosti určují, a za pomoci získaných údajů navrhnout strategii, jak úroveň 

spokojenosti pozitivně ovlivnit. Práce obsahuje základní informace o marketingovém 

výzkumu, práci s daty, základními metodami statistiky a vysvětluje problematiku vztahů se 

zákazníky. Na tu navazuje přímo metrika Net Promoter Score, jež přináší řešení pro měření 

míry spokojenosti jednotlivých zákazníků. Praktická část obsahuje detailní popis 

společnosti XYZ včetně její struktury a zahrnuje i vlastní výzkum NPS, jež přímo zkoumá 

loajalitu zákazníků společnosti. Na základě výstupu z výzkumu jsou sestaveny návrhy pro 

zlepšení v oblasti práce se zákazníky společnosti XYZ. 
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Annotation 

Usage of statistical methods as a tool for managerial decision making in a company 

The bachelor thesis deals with the use of statistical methods as a tool for managerial 

decision making in a company. The aim of bachelor thesis is to create an effective tool for 

decision making for an accountant company XYZ by client analysis through Net Promoter 

Score. The bachelor thesis will serve as a source of information for a company and will 

also serve as an effective and long-term tool for strategic making decisions. The main goal 

of the thesis is satisfaction of customers with the services of the company. It examines how 

can be future satisfaction influenced by finding the keys that determine the degree of the 

satisfation and to propose a stratégy to improve the level of satisfaction positively. The 

thesis contains basic information about marketing research, working with data, basic 

methods of statistics and explains the isuue of customer´s relations. Thats followed by the 

Net Promoter Score metric, which provides a solution for measuring an individual 

customer satisfaction. The practical part contains a detailed description of the company 

XYZ including its structure and also includes its own NPS research, which directly 

examines the loyalty of the company customers. Based on the output are maded 

suggestions for improvements for working with customers in XYZ company. 
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Úvod 

Už Baťa kdysi prohlásil: „Náš zákazník, náš pán.“ Každý kdo kdy slyšel něco o Baťovi, 

zná tento jeho citát a je až neuvěřitelné, že téměř všechny moderní přístupy považují tento 

zákaznický přístup za klíčový. Právě způsob, jakým firma přistupuje ke svým zákazníkům 

a klientům, hraje roli v tom, jak bude na trhu dlouhodobě úspěšná. 

Nespokojený klient je lákán ze strany konkurence různými prostředky, které mají v dnešní 

uspěchané době velmi silný vliv. Je třeba proto identifikovat příčinu jeho nespokojenosti 

a pokusit se ji včas odstranit – udělat z něj zákazníka spokojeného. Ne vždy však je toto 

vůbec možné. Pokud nejde příčinu odstranit, je důležité tuto informaci včas zjistit 

a správně k zákazníkovi i přistupovat. 

Naopak spokojený zákazník nám přináší řadu výhod, je s ním jednodušší a vstřícnější 

komunikace a díky právě jeho vysoké spokojenosti považuje naši společnost za jeden 

z klíčů jeho úspěchu. 

Cílem této práce je analyzovat, jak jsou zákazníci spokojení se službami společnosti, a co 

je tím klíčem, který udává míru jejich spokojenosti. Na základě těchto údajů vyhodnotit 

postavení společnosti vůči zákazníkům a navrhnout dlouhodobé řešení a způsoby jeho 

zkoumání. 

Práce je rozdělena do dvou částí. První část definuje nezbytné pojmy, které souvisí 

s využitím statistických metod při manažerském rozhodování. Jsou zde definovány 

informace o práci s daty od jejich získávání až po jejich zkoumání a vyhodnocování. Dále 

se soustředí na vztah zákazníka ke společnosti a popisuje termíny jako loajalita. Posledním 

bodem je metrika Net Promoter Score (zkráceně NPS) sloužící k měření zákaznické 

loajality a z ní vyvozený Net Promoter Systém, jež slouží jako dlouhodobý systém k řízení 

vztahů se zákazníkem. V druhé části se autor zaměří na aplikaci poznatků popsaných 

v první části na konkrétním podniku. V první řadě je popsán podnik, jeho struktura 

a struktura zákazníků. Zde je popsán způsob jakým se společnost před svými zákazníky 

prezentuje a jakým způsobem komunikuje s potenciálními zákazníky. V další části jsou 

popsány marketingové kroky společnosti a je proveden výzkum Net Promoter Score. 

Je zde dopodrobna popsán vzhled této metriky nastavený speciálně pro společnost 

a způsob jakým bude výzkum prováděn. Nakonec jsou prezentovány výsledky výzkumu 

a podány návrhy na zlepšení plynoucí z výzkumu. 
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1 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum je prakticky nedílnou součástí marketingového řízení firem. 

Marketing je pouze tak efektivní, jak kvalitní jsou informace, s nimiž společnost pracuje. 

Úspěch společnosti je tedy závislý na schopnosti získat nejaktuálnější a nejspolehlivější 

informace, jež jsou potřeba k rozhodování a řízení společnosti. (Simová, 2010) 

Marketingový výzkum můžeme chápat jako všechny aktivity, které studují vývoj a pohyb 

na daném trhu a vliv, který na něj mají marketingové prostředky. Jde tedy hlavně o vývoj 

trhu, vývoj cen, změny v chování spotřebitelů, vývoj produktů a způsoby distribuce služeb 

a produktů. Vést kvalitní marketingový výzkum je obzvlášť důležité v dnešní době, kdy je 

trh velmi dynamický, ovlivněn globalizací a změny na něm lze jen těžko předvídat. Došlo 

k prudkému vývoji informačních technologií, které přinesly efektivnější práci 

s informacemi a nové komunikační možnosti – přešlo se z obchodu s hmotnými statky 

k ekonomice informační. Aby se mohli vedoucí společností správně rozhodovat, musí 

neustále reagovat a měnit požadavky na marketingový průzkum.  

Hlavní charakteristika marketingového výzkumu tkví v jeho jedinečnosti. To znamená, že 

informace z výzkumu má pouze zadavatel výzkumu. Výzkum je speciálně zaměřený na 

potřeby společnosti a proto má pro firmu vysokou vypovídací schopnost a byl-li 

uskutečněn nedávno, jsou informace z něj velmi aktuální. Zásadami pro dobrý 

marketingový výzkum jsou pak jeho objektivnost a systematičnost. Dodržování těchto 

zásad je nezbytné k vyhnutí se základním omylům, které bývají nezvratné a pro firmu tedy 

velmi nákladné. Výzkum by měl fungovat jako vědecká metoda, která využívá vědecké 

postupy a aplikace, které mohou být statistické, psychologické či sociologické. 

Předpokládáme, že máme správnou intuici a tu si pomocí marketingového výzkumu 

ověřujeme, zda-li je správná – tedy buď jí na základě hypotézy přijímáme, nebo 

odmítneme. (Kozel, 2011) 
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2 Proces marketingového výzkumu 

Efektivní marketingový proces zahrnuje v podstatě podle Kotlera 6 kroků. Jsou jimi: 

definování problému a stanovení cílů výzkumu, tvorba plánu výzkumu, shromažďování 

dat, analýza informací, prezentace sdělení a závěrečné rozhodnutí. 

2.1 Definice problému a stanovení cílů 

Definice problému a určení cíle bývá často jedním z nejtěžších kroků celého výzkumu. Je 

snadné pro manažera pochopit, že něco není v pořádku, ovšem určit konkrétní důvod už 

vyžaduje určité schopnosti. Dále je důležité mít o výzkumu dostatečné množství informací. 

To vyžaduje spolupráci výzkumníka s manažerem, kdy výzkumník musí manažerovi 

pomoci, aby se mohl manažer v závěru správně rozhodnout. Jakmile je problém pečlivě 

definován, je zapotřebí, aby manažer spolu s výzkumníkem stanovili cíl výzkumu. Projekt 

může mít celkem tři typy cílů. Cílem výzkumu informativního je zjistit předběžné 

informace, jež dopomohou lépe specifikovat problémy a navrhnout možné hypotézy. 

Cílem výzkumu deskriptivního je určit tržní potenciál produktu či služby, nebo postoje 

a demografické údaje zákazníků, kteří produkt kupují. Cílem výzkumu kauzálního je 

testovat vztah příčina/důsledek. (Kotler, 2013) 

2.2 Tvorba výzkumného plánu 

Jakmile máme stanovený cíl, je dalším postupem si určit, které informace jsou potřeba, 

vytvořit plán k jejich získání a ten předložit managementu. Management následně 

rozhodne o konkrétních postupech, zdrojích dat, metodách kontaktu a nástrojích k získání 

nových údajů, které jsou v plánu demonstrativně uvedeny. (Kotler, 2013) 

2.2.1 Základní členění dat 

V marketingovém výzkumu pracujeme s různými typy dat. Ta mohou pocházet z různých 

zdrojů nebo sloužit různým účelům. Některá již existovala před zahájením výzkumu, jiná 

je potřeba nejprve nashromáždit. Abychom si mohli lépe sestavit výzkumný plán, je 

důležité vědět, z jakých zdrojů hodlám čerpat a k jakému účelu právě tyto data poslouží. 

(Tahal, 2017) 

2.2.2 Tvrdá a měkká data 

Data si dále dělíme podle toho, jak vznikají na tzv. tvrdá data a měkká data. Tvrdá data 

jsou pořizována automatizovaným zadáváním do firemní databáze. Zde průběžně 

zaznamenávám informace např. o každém pohybu zboží, nákupech a prodejích ve firmě. 

Bývají považována za velice přesná a spolehlivá, jelikož nejsou ovlivněna subjektivním 
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vlivem člověka. Může se však jednat i o data získaná velmi přesným, pečlivým 

a vyčerpávajícím šetřením a to jasně definovaných hodnot  z úplného základního souboru. 

Tahal jako příklad  uvádí Český statistický úřad, který měří počet obyvatel, jejich 

náboženství, pohlaví a věk. (Tahal, 2017) 

2.2.3 Externí a interní data 

Z hlediska firemního prostředí data dělíme na interní a externí data. Ta bývá využívána 

velmi často, přesto existuje mnoho případů, kdy je jednoznačná klasifikace obtížná. Interní 

data jsou data, která už existují ve firemní databázi. Společnost si je pořídila vlastními 

silami a obvykle se jedná o velké množství dat, generována účetními a obchodními 

informačními systémy. Jako příklad slouží návštěvnost webových stránek, či 

automatizované dotazování po uskutečnění svého nákupu ohledně jeho spokojenosti. 

Externí data vznikají zkoumáním jednotek či jevů mimo společnost. Pro úspěšné podnikání 

je důležité neustále sledovat vývoj okolního trhu, trendy a potřeby jak stávajících tak 

potenciálních zákazníků. (Tahal, 2017) 

2.2.4 Data primární a sekundární 

Další důležité členění používané v praxi je členění dat na primární a sekundární data. 

Definice podle Tahala (2017, s. 28) zní následovně:  

„Sekundární data jsou taková, která existovala již před započetím našeho výzkumu, 

primární jsou ta, která v souvislosti s naším výzkumem sami pořídíme.“ 

Sekundární data jsou rychlejším a levnějším způsobem, jak se orientovat v problematice 

marketingového výzkumu. Jejich zdroje pak můžeme rozdělit na již zmíněná externí 

a interní data. Příkladem externích zdrojů mohou být data z výročních zpráv či obchodního 

rejstříku. Příkladem interních zdrojů jsou data účetní povahy nebo obchodního charakteru 

např. evidence tržeb. Práce s daty sekundárními se v praxi nazývá „výzkum od stolu“, kdy 

pouze sbíráme a hledáme informace, které už někde existují. Je tedy velmi užitečné na 

začátku výzkumného projektu zjistit, zda existují důvěryhodné sekundární zdroje. Pomůže 

to výzkumníkovi v lepší orientaci v problematice k lepšímu sestavení scénáře sloužícímu 

k zisku primárních dat. V některých případech jsou sekundární data natolik dostačující, 

že ani není nutné investovat do sběru primárních dat.  

Primární data jsou data, která jsme pořídili nyní za účelem konkrétního výzkumu, 

či konkrétní analýzy. Jakmile je někdo použije následně k dalším účelům, stávají se pro 

něho daty sekundárními. Jejich výhodou je originalita a aktuálnost, což je v oblasti řešení 
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marketingových problémů nespornou výhodou. Dále jsme si jisti původem těchto 

informací a jsou tedy zcela oprávněné. Nespornou nevýhodou je oproti sekundárním datům 

časová a finanční náročnost potřebná k shromáždění těchto dat. (Tahal, 2017) 

2.3 Shromažďování dat 

Než přistoupíme k nástrojům určeným k získání nových údajů, je třeba od sebe odlišit dva 

velmi související pojmy: data a informace. Ty jsou mnohdy zaměňovány, kvůli jejich 

podobnosti, nicméně jedná se o dva odlišné pojmy. Data jsou záznamy čísel, písmen, slov 

obrazů nebo zvuků. Ve výzkumu jsou obsažena například ve vyplněných dotaznících. 

Jedná se o označení číselné hodnoty i verbální vyjádření na otevřenou otázku. Informace 

jsou pak výsledek analýzy pořízených dat. Z nich získáváme uživatelsky relevantní 

výstupy. Jedná se například o průměrnou hodnotu, četnost výskytu určitého jevu či 

nejvyšší naměřenou hodnotu. (Kotler, 2013) 

2.3.1 Nástroje k získání nových údajů 

Nejčastější metody sbírání informací bývají často členěny do 3 kategorií. Jsou jimi 

pozorování, dotazování a experiment. Pro společnost je důležité správně zvážit, která 

metoda je v konkrétní situaci nejvíce vhodná. Někdy je nejvíce vhodné dotazování, jiné 

skutečnosti a způsoby chování zákazníků pozorujeme v reálném a přirozeném prostředí 

a jiné záměry je lepší zase vyzkoušet. 

2.3.2 Pilotní výzkum 

V souvislosti s vykonáváním rozsáhlejšího výzkumu společnosti mnohdy vykonávají před 

zahájením výzkumu tzv. „pilotní výzkum“. Jeho princip spočívá v tom, že se v malém 

měřítku před hlavním výzkumem provede studie ke zjištění proveditelnosti, časové 

náročnosti, ba dokonce k vylepšení plánu výzkumu. Tento výzkum může pomoci ušetřit 

čas a peníze za nesprávně navržený projekt. (Stemmark, 2013) 

2.3.3 Kvalitativní a kvantitativní výzkum 

Členění na kvalitativní a kvantitativní výzkum vychází především z typu dat, s nimiž 

výzkum pracuje. Kvalitativní výzkum se soustředí na hledání motivů, příčin a postojů. 

Odpovídá nám tedy na otázku proč. Pracuje s menšími skupinami respondentů a jeho cílem 

je zjistit důvody, jež vedou cílovou skupinu k pozitivnímu či naopak negativnímu vztahu 

k předmětu výzkumu. Nejčastěji se využívají techniky skupinové diskuse a individuální 

detailní rozhovory – získá se zde mnoho informací a je důležité pro výzkum zvolit ty 

správné. Dále sem spadá výzkum člověka v jeho přirozeném prostředí tzv. „etnografický 
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výzkum“.  Kvantitativní výzkum naopak zodpovídá otázku: Kolik jednotek má daný názor 

a chová se určitým způsobem. Tyto data jsou statisticky lépe zpracovatelná 

a vyhodnotitelná. Jejich výstupem jsou obvykle informace v podobě tabulek či grafů 

založených na statistické analýze. (Tahal, 2017) 

2.3.4 Pozorování 

Hlavní podmínkou aby bylo pozorování úspěšné je to, aby probíhalo v reálném 

a přirozeném prostředí. Objekt pozorování by neměl být nijak rušen. Scénář je dopředu 

připravený a výzkumník pozoruje specifické skutečnosti. Ty následně zaznamenává do 

záznamového archu. Trendem posledních let je pozorování skrze sociální sítě. Ve 

virtuálním prostředí společnost systematicky pozoruje chování svých stávajících ale 

i potencionálních zákazníků. (Kotler, 2013) 

2.3.5 Dotazování 

Dotazování bývá tvořeno souborem otázek, které jsou respondentovi předkládány. Jedná se 

o nejběžnější nástroj používaný při sběru dat. Dotazníky se ve velkém měřítku sestaví, poté 

se provede předběžná studie, za účelem ověření proveditelnosti dotazníku. Následně dojde 

k eliminaci zjištěných nedostatků na dotazníku. To může ve velkém předejít chybám, 

kterým se vzhledem k náročnosti a nákladovosti dotazníku chceme vyhnout. Je důležité 

správně zvolit formu, podobu slov, jeho srozumitelnost. Forma vytvořených otázek může 

dost ovlivnit odpovědi. Otázky se zde rozdělují na otevřené a uzavřené. Uzavřené otázky 

nabízí varianty odpovědí, tyto odpovědi je snadné roztřídit. Otevřené otázky nabízí 

možnost odpovídat vlastními slovy a odhalí mnohem více ohledně toho, co si daný 

respondent myslí. Ty se využívají především tehdy, chceme-li zjistit jak respondent 

přemýšlí, namísto hledání souvislostí kolik respondentů přemýšlí stejně. Jedná se o velmi 

stručné rozdělení, jelikož to není stěžejní předmět této závěrečné práce. 

2.3.6 Experiment 

Výzkum formou experimentu volíme tehdy, jedná-li se o testování dopadu nějaké novinky. 

Zkrátka jej využijeme tam, kde nám dotazování nemůže poskytnout dostatečně přesný 

výsledek, například ptáme-li se na určitou změnu v budoucnosti. Při experimentu by měly 

existovat dva vzorky – experimentální a kontrolní. Na vzorku experimentálním danou 

situaci otestujeme, může se jednat o jednu pobočku společnosti. Po uplynutí určité doby 

porovnáme výsledky experimentálního vzorku a vzorku kontrolního – odebereme hodnoty 

získané na vzorku experimentálním ze vzorku kontrolního. Jednou z podmínek dosažení 
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efektivního výsledku jsou co nejpodobnější podmínky panující na obou vzorcích. (Kotler 

a Tahal, 2013 a 2017) 

2.4 Analýza informací 

Jakmile máme data nashromážděná a máme o nich veškeré informace, je třeba je 

zkontrolovat a setřídit ještě před jejich analýzou. Za tímto účelem se provádí kontrola 

dotazníku a vyplněných údajů, případně se data upraví a klasifikují. Jakmile provedeme 

všechny tyto úkony, zadáme data do systému a následně je technicky zpracujeme tak, jak 

to vyžaduje jejich následná analýza. (Simová, 2010) 

2.4.1 Rozdělení četností 

Velmi jednoduchý způsob, jak si utřídit data je tabulka rozdělení četností. Při vytváření 

této jednoduché tabulky se seřadí podle potřeby obměny sledované proměnné a k nim se 

následně přiřadí četnosti. Výsledná tabulka nám podává informaci o množství výskytu 

jednotlivých variant znaku ve vybraném souboru. V prvním sloupci jsou rozděleny 

varianty znaků, v dalším pojmenovaném absolutní četnosti se nachází počet těchto 

příslušných statistických jednotek z variant znaků.  

Tabulka 1 - Rozdělení četností 

Varianta 

znaku xi 

Četnost Kumulativní četnost 

absolutní ni relativní pi absolutní relativní 

x1 

x2 

… 

xk 

n1 

n2 

… 

nk 

p1 

p2 

… 

pk 

n1 

n1 + n2 

… 

Σni = n 

p1 

p1 + p2 

… 

Σpi = 1 

Celkem Σ𝑛i=𝑛 Σ𝑝i=1 x x 

Zdroj: Hindls (2007, s. 19) 

Ve třetím sloupci jsou uvedeny relativní četnosti. Získáme je jako podíl absolutních 

četností vůči rozsahu souboru. Relativní četnosti je vhodné uvést zejména tehdy, chceme-li 

porovnat různá rozdělení četností mezi sebou lišící se svým rozsahem.  

Ve čtvrtém a pátém sloupci jsou uvedeny kumulativní četnosti. Ty rozdělujeme na 

kumulativní absolutní a kumulativní relativní, které dávají informaci o tom, jaká poměrná 
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část souboru má svou variantu znaku nižší nebo rovnou určité dané obměně. (Hindls, 

2007) 

Po uspořádání dat přejdeme k jejich analýze. U té si můžeme uvést 2 přístupy: 

1) Vyhodnocování jedné proměnné 

K tomuto účelu se využívají zejména metody popisné statistiky, jejichž úlohou je 

získat představu o rozmístění dat v základním souboru. U numerických dat dále 

zjišťujeme rozdělení četností, úroveň a variabilitu vybraných znaků. Náleží sem 

zjišťování popisných charakteristik, jako jsou průměr, medián, modus, rozptyl a 

směrodatná odchylka.  

2) Vyhodnocování dvou a více proměnných  

Při vztahu dvou proměnných je zkoumána případná závislost, která se zkoumá za 

pomoci statistických metod zkoumání závislostí, jako jsou analýza rozptylu, test 

nezávislosti kategoriálních znaků, regresní a korelační analýza. 

Je-li více proměnných než jenom dvě, využívají se metody mnohonásobně regrese, 

korelace. 

(Simová, 2010) 

2.4.2 Metody popisné statistiky 

Rozdělení četností nám poskytuje velmi užitečnou informaci a přehled o statistickém 

souboru, nicméně není zcela vhodné k popisu a porovnání několika statistických souborů. 

Bylo by zkrátka příliš pracné a těžkopádně vytvářet závěry pouze z tabulek rozdělení 

četností. Z toho důvodu informace shrnujeme podle jednoduchých popisných statistik, jež 

nám s dostatečnou přesností charakterizují základní rysy vybraného souboru. Mezi 

základní patří rozdělení podle úrovně (polohy) a podle variability. O něco méně sledujeme 

další vlastnosti, jako jsou šikmost a špičatost rozdělení. (Hindls, 2007) 

2.4.2.1 Míry úrovně (polohy) 

Úroveň je základní vlastnost statistického souboru. Její měření probíhá pomocí různých 

druhů středních hodnot. Střední hodnoty všech jednotek statistického souboru pak 

nazýváme průměry. Ty nejdůležitější jsou aritmetický, harmonický, geometrický 

a kvadratický. Další skupinou jsou střední hodnoty, které vycházejí pouze z některých 

vybraných hodnot souboru. Nejdůležitější jsou medián a modus. V případě nízké 

variability hodnot je nejvhodnější použít průměry, které jsou založené na velikosti hodnoty 

znaku u všech statistických jednotek, jelikož jsou z hlediska hodnocení nejkvalitnější. 
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Proto průměr počítáme prakticky vždy, medián a modus pouze když jich bude zapotřebí. 

Bývá to zejména při vyšší šikmosti daného souboru, kdy je průměr značně ovlivněn. 

(Hindls, 2007) 

2.4.2.2 Míry variability 

Míry variability nám vypovídají o vzdálenosti mezi hodnotami veličin jednotlivých prvků 

v souboru, vyměřují rozptýlenost hodnot kolem určité střední hodnoty. Variabilitu tedy 

posuzujeme na základě určitých středních hodnot (ovšem neomezuje se pouze na střední 

hodnoty) a obecně lze říci, že čím nižší je variabilita daného znaku, tím vyšší je vypovídací 

schopnost aritmetického průměru. Stejný vztah platí i obráceně. Měr variability existuje 

mnoho. Míry, které charakterizují proměnlivost statistického souboru v jeho absolutní 

velikosti, nazýváme mírami absolutní variability. Jako příklady si můžeme uvést variační 

šíři, rozptyl a směrodatnou odchylku. Míry, které srovnávají variabilitu souborů lišících se 

na základě svojí úrovně a které měří variabilitu v poměru k úrovni sledovaného znaku, 

nazýváme mírami relativní variability. Jako příklad si můžeme uvést variační koeficient. 

(Hindls, 2007) 

2.4.3 Ekonomické časové řady a jejich vlastnosti 

„Ekonomickou časovou řadou se rozumí řada hodnot jistého věcně a prostorově 

vymezeného ekonomického ukazatele, která je uspořádána v čase směrem od minulosti do 

přítomnosti.“ 

(Artl, 2009, s. 11) 

Ekonomické časové řady klasifikujeme na intervalové a okamžikové dle typu ukazatele, 

který je sleduje. Hodnoty intervalových časových řad závisí na délce časového intervalu 

sledování. Typickým příkladem může být objem výroby nebo spotřeba surovin. Hodnoty 

okamžikových časových řad se vztahují k určitým časovým okamžikům. Jedná se 

například o počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce k určitému datu 

aktuálního roku. Ekonomické časové řady jsou charakteristické trendem, sezónností, 

podmíněnou heteroskedasticitou, nelinearitou a společnými vlastnostmi více časových řad. 

Přítomnost těchto vlastností závisí zejména na typu časové řady (krátkodobé časové řady, 

dlouhodobé časové řady). (Artl, 2009) 

2.4.4 Vybrané problémy časových řad 

Při analýze ekonomických časových řad vznikají nepříznivé problémy, které narušují 

výzkum časové řady. Nejčastější jsou právě problémy s kalendářem, kdy se liší délka 
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kalendářních měsíců a mění se počet pracovních dnů v měsíci. V takových případech je 

zaváděn standart např. v každém měsíci stanoví standartní počet pracovních dní.  

Dalším z problémů je volba časových okamžiků pozorování, kde nemáme možnost volby 

frekvence pozorování zkoumaných veličin, tedy nemůžeme měnit hodnoty ve frekvenci 

těchto dat. (Artl, 2009) 

2.5 Prezentace sdělení 

Jedná se o poslední krok výzkumníka. Ten předloží závěry výzkumu ze shromážděných 

informací. Jeho cílem je poskytnout managementu pouze ty informace, které jsou 

relevantní k důležitým marketingovým rozhodnutím. Též musí při prezentaci zvolit 

odpovídající formu. Vhodnou vizualizaci vytvoří prostřednictvím textu, tabulek a grafů. 

Text se zpravidla liší, pokud zprávu předáváme vytištěnou v závěrečné zprávě nebo 

přednesenou na velké prezentaci. V prvním případě volíme ucelené věty plné detailních 

informací. Při prezentování se soustředíme na krátké věty v podobě odrážek, které 

doplňujeme vlastními slovy. Tabulky nám poskytují informaci o přesných číslech a jsou 

takovou zjednodušenou formou pro uživatele, jež nedokážou správně pracovat s grafy. Na 

grafech nejlépe znázorňujeme závislosti a vztahy mezi danými jevy a to při velkém 

množství hodnot. Jejich zdrojem jsou tabulky, které bývají mnohem obsáhlejší 

a komplikovanější pro orientaci. (Kozel, 2011) 

2.6 Rozhodování 

Rozhodování je jednou z nejvýznamnějších činností, které manažeři provádějí. Nekvalitní 

rozhodování je často významnou příčinou podnikatelského neúspěchu. Rozhodovací 

proces je volba mezi minimálně 2 možnostmi. Manažeři vycházejí z vědeckých přístupů 

a mnohdy do rozhodování zapojí svou intuici. Musí se vypořádat s problémy, které do 

rozhodování vstupují. Jedním z těchto problémů je právě rozhodování za rizika a nejistoty. 

Riziko a nejistotu však mohou snížit právě marketingovým výzkumem a tím zjistí nejlepší 

variantu pro své další volby. (Veber, 2014) 

Po zjištění výsledků výzkumu mají manažeři v podstatě 3 možnosti. Výzkum označí za 

dostatečně nedůvěryhodný a rozhodnou se proti zavedení služby, ke které původně sloužil. 

Výzkum je mohl přesvědčit o dobré kvalitě dané služby a mohou se rozhodnout ji zavést 

nebo v ní nadále pokračovat. Poslední možností je, že je výzkum dostatečně nepřesvědčí, 

ale rozhodnou se podniknout další výzkum.  
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Kotler definuje sedm charakteristických prvků dobrého marketingového výzkumu. Pokud 

obsahuje výzkum tyto prvky, manažer může považovat výzkum za dostatečně 

důvěryhodný. Prvky jsou uvedeny v tabulce 2 níže. (Kotler, 2013) 

Tabulka 2 -  Prvky dobrého marketingového výzkumu 

1) Vědecká metoda Výzkum obsahuje vědecké metody jako: dostatečnou 

pečlivost při pozorování, formulaci hypotéz a testování. 

2) Tvůrčí výzkum Výzkum rozvíjí novátorské způsoby řešení problémů, snaží se 

být originální a zůstat efektivní. 

3) Více různých 

metod 

Výzkumníci se nespoléhají pouze na jednu metodu, ale 

uvědomují si hodnotu využití dvou a více metod ke zvýšení 

důvěry výzkumu. 

4) Vzájemná 

závislost modelů a 

dat 

Data jsou interpretována pomocí modelů, které ovlivňují 

samotný typ hledaných informací. 

5) Hodnota a cena 

informací 

Náklady vložené do výzkumu lze snadno zjistit, ovšem 

hodnota výzkumu tak snadno zjistitelná není. Tu ovlivní 

především způsob, jak s informacemi společnost v budoucnu 

naloží. 

6) Zdravá skepse Výzkumník zůstává do určité míry skeptický a nečiní ve 

výzkumu ukvapené předpoklady. 

7) Etický marketing Výzkum přináší užitek oběma stranám. Špatně vedený 

výzkum zákazníky či spotřebitele může sužovat. 

Zdroj: (Kotler, 2013, vlastní zpracování) 
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3 Řízení vztahů se zákazníky 

Trh si v posledních letech prošel závažnými změnami – konkurenční prostředí se stále více 

globalizuje a do podnikání více než kdy dříve zasahuje rozvoj počítačových 

a komunikačních technologií. Při tomto stavu tedy nestačí pouze držet se osvědčených 

řídících přístupů, nestačí se už jen orientovat na prodej s co nejnižšími náklady 

a nejlevněji, ale je potřeba se daleko více orientovat na zákazníka. V tomto ohledu by měl 

být zájem o to, jakou má náš produkt či služba hodnotu pro zákazníka. 

Namísto úsilí o úspornost dnes společnosti preferují vytváření takových manažerských 

aktivit, které povedou ke zvýšení tržeb mimořádným přínosem pro zákazníka formou 

přidané hodnoty. Ta může nabývat podoby jednoduchého zlepšení vztahů se zákazníky. 

Dříve se na tyto aktivity zaměřoval pouze marketing, dnes už se na zákazníka orientuje 

prakticky celá společnost. (Veber, 2014) 

3.1 Porozumění zákazníkovi 

Abychom se mohli lépe orientovat na zákazníka, je důležité mu nejprve porozumět. 

Porozumění zákazníkovi je jedním z pilířů marketingového výzkumu. Klíčové je 

pochopení chování zákazníků a jednotlivých segmentů zákazníků – a to především jejich 

potřebám. Nejsou to však jenom potřeby co analyzujeme, je důležité poznat taky 

zákazníkovu zkušenost. V rámci zkušenosti měříme spokojenost zákazníků. Ta je 

základem pro vznik emočního pouta k dodavateli a jeho značce. Posledním klíčovým 

parametrem zákaznické zkušenosti je ochota zákazníků setrvat u dodavatele – odborně tzv. 

retence. Zkušenost zákazníků hraje klíčovou roli a bezprostředně ovlivňuje výkonnost 

společnosti. Vedoucí pracovníci proto vyžadují různé nástroje, které jim ukáží, jaká je 

zpětná vazba zákazníků na výkonové parametry firem a institucí. (Kozel, 2011) 
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4 Net Promoter Score 

Net Promoter Score (NPS) je nejen ukazatel věrnosti a okamžité zkušenosti zákazníků, ale 

i způsob, jimž společnost získává zpětnou vazbu od zákazníků a to za účelem ziskového 

růstu podnikání. Metodiku výpočtu NPS vytvořil Fred Reichheld ve spolupráci se 

společnostmi Satmetrix a Bain & Company, poprvé ji publikoval v roce 2003 v Harvard 

Business Review a následně podrobně představil ve své knize Ultimate Question z roku 

2006. V roce 2011 vydal druhé vydání Ultimate Question 2.0 obohacenou o Net Promoter 

System. Ten bude vysvětlen v závěru teoretické části. 

Koncept NPS postupně začaly využívat velké společnosti, jako jsou například: Dell, 

Allianz, American Express, Apple, eBay, FedEx a mnoho dalších společností, jež chtěly 

zjistit loajalitu svých zákazníků. Jednou z mnoha výhod tohoto konceptu je především 

jednoduchost. Modelu NPS je jednoduché porozumět a to na všech úrovních organizace, 

a přináší jednoduchý způsob, jak se orientovat na zákazníka. Tak jak je to s většinou 

vědních disciplín, nestačí pouze měřit věrnost zákazníků, ale je potřeba, aby společnost 

uskutečnila celý proces souvisejících aktivit k dosažení úspěchu. 

Celý model je založen na jedné jediné otázce: Jak je pravděpodobné, že byste nás 

doporučili svému známému? Na základě této jediné „ultimátní“ otázky může společnost 

své zákazníky rozdělit do tří kategorií. Příznivci (Promoters), passivní (Neutrals) a odpůrci 

(Detractors), kteří bodují společnost na stupnici od 0 do 10, kdy 0 znamená „určitě ne“ 

a 10 znamená „určitě ano“. Podle hodnoty NPS jsou pak do těchto tří kategorií zákazníci 

rozděleni. Celý princip NPS spočívá v tom, pomoci společnostem přeměnit své odpůrce 

postupně na příznivce. Mnoho výzkumů potvrdilo, že zvyšováním svého NPS v porovnání 

se svou konkurencí, dokáže společnost zvýšit své tempo růstu. (Kozel, 2011) 

Zastánci modelu NPS deklarují, že skóre motivuje společnosti v procesech vylepšování 

nabízených produktů a služeb pro zákazníky a poukazují na přímou úměru mezi růstem 

společnosti a růstem ukazatele NPS. Na to poukazuje článek z Netquest (2018), kde jej 

vychvalují velké společnosti jako American express, Rackspace nebo Schwab. I přes 

velkou oblíbenost je však model kontroverzně vnímán v akademickém prostředí. Dle 

Kozla (2011) je výstup velmi ovlivněn kulturním a sociálním prostředím – model je na tyto 

faktory příliš univerzální. Zkrátka jej nelze interpretovat pouze v rámci jednoho odvětví 

a jedné lokality.  
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4.1 Škodlivý zisk 

Ředitelé velkých společností určují vysoké cíle pro společnosti a následně jich 

nedosáhnou. Příčinou jsou mnohdy „škodlivé zisky“, které daná společnost generuje. 

Jejich zapříčiněním roste množství zákazníků „odpůrců“, kteří škodí firemní reputaci. 

Jedná se tedy o jakýkoliv zisk, který nám přinesou právě naši odpůrci – označuje tedy 

peníze vyplacené zákazníky tím, že jim byly poskytnuty nevhodné, klamavé či zavádějící 

služby. Špatné zisky se mohou týkat nejrůznějších vedlejších obchodů, od prodeje výrobků 

se zavádějícími cenovými strategiemi až po prodej předražených produktů špatně 

informovaným zákazníkům. V podstatě jakékoliv zisky získané na úkor našich vztahů se 

zákazníky. To může z dlouhodobého hlediska způsobit velké škody pro společnost. 

(Forbes, 2016) 

Příklady špatných zisků není těžké dohledat. Může se jednat o klasické služby od operátorů 

za překročení limitů, nesmyslné poplatky v bankách za jakékoliv operace, předražený účet 

za telefon na hotelu či zbytečné aktualizace softwaru. Společnosti všech velikostí se těchto 

škodlivých zisků dopouštějí a problém je rozšířen i napříč různými odvětvími. Jakmile se 

společnost vydá cestou špatných zisků a zákazník si uvědomí, co dělá, je velice obtížné 

získat si zpět jejich důvěru. Takový zákazník s velkou pravděpodobností přesvědčí své 

blízké okolí, aby se dané společnosti vyhnuli, což vede ještě k horšímu propadu obchodu. 

To dané společnosti dělá velmi negativní reklamu zvláště v době moderních technologií 

a sociálních sítí – zákazníci potencionální i stálí snadno zachytí techniky škodlivého zisku.  

Na druhou stranu vyhýbat se škodlivým ziskům přináší zpět základní dobré principy 

obchodu – být čestný a spravedlivý, tedy ovlivňovat své zákazníky pozitivně. To přiměje 

naše zákazníky se k nám vracet a přinášet s sebou další zájemce ze svého okolí a zároveň 

jej i ovlivňovat pozitivní zpětnou vazbou, kterou jim naše značka přinesla. Spokojení 

zákazníci se stanou součástí společnosti a to téměř za nulovou cenu.  

Nehledě však na odborníky, v dnešní době existují společnosti, které si dokáží zajistit 

udržitelný růst i cestou škodlivého profitu, tedy nehledí na potřeby svých zákazníků. 

Nejčastěji se jedná o společnosti, které mají na trhu monopolní postavení. Dobré zisky jsou 

však vždy lepší než špatné zisky, stejně jako neskrývaná dobrá zkušenost zákazníka, která 

je vždy tou nejlepší reklamou. (Reichheld, 2011)  
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4.2 Funkce Net Promoter Score 

Způsob jak funguje ukazatel Net Promoter Score můžete vidět na obrázku 1 níže. Ptá se 

zákazníků na jedinou otázku: Jak je pravděpodobné, že byste nás doporučili svému 

známému? Podle Reichhelda je právě tato forma nejvíce univerzální pro všechny typy 

společnosti a je nejvhodnější cestou pro ziskový růst. Zákazníci hodnotí společnost body 

od 0 do 10, kde 0 znamená „určitě ne“ a 10 naopak „určitě ano“. Na základě hodnocení, 

které zákazníci poskytnou, budou následně rozděleni do jedné ze tří kategorií: příznivci, 

neutrální a odpůrci. Celkové hodnocení se nepočítá jako procento, nýbrž jako rozdíl mezi 

procentním podílem příznivců a procentním podílem odpůrců.  

 

Obrázek 1 - Net Promoter Score 

Zdroj (Netpromoter, 2017) 

 

Nyní si jednotlivé skupiny popíšeme detailněji: 

Příznivci (promoters – 9, 10) – tito zákazníci jsou nejvíce loajální, nakupují od společnosti 

a poskytují referenci svým přátelům a kolegům. Tyto zákazníky by si měla společnost 

vytvářet a udržovat, jelikož přinášejí neustálý a udržitelný růst. Příznivci nám pak do 

výpočtu NPS přinášejí kladné body. 

Passivní (neutral – 7, 8) – tito zákazníci jsou většinou dostatečně spokojení, ale nemají ke 

společnosti ty nejvyšší sympatie, něco jim zkrátka chybí. Dají se jednoduše přetáhnout na 

stranu konkurence. Nejsou ani příznivci ani odpůrci a proto se nezahrnují do výpočtu. 

Odpůrci (detractors – 0-6) – tito zákazníci jsou nespokojeni s naší společnosti a mohou 

nejvíce poškodit naší společnost a to formou negativní šeptandy. Odpůrci nám tedy do 

výpočtu NPS přinášejí body záporné. 

Výpočet NPS je rozdílem mezi procentním podílem příznivců a procentním podílem 

odpůrců. Může nabývat do hodnoty od -100, kdy každý je odpůrce, do hodnoty +100, kdy 
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každý je příznivcem. Nejedná se tedy o procento, nýbrž buď „plusové“ nebo naopak 

„mínusové“ NPS. Pokud je NPS kladné, považujeme jej za dobré, pokud je kladné a je 

vyšší než hodnota +50 chápeme jej jako výborné. (Kozel, 2011) 

Nejvíce si v současné době pochvaluje metriku NPS americká společnost Thomas Built 

Buses, Inc. jež vyrábí tradiční žluté školní autobusy. Její NPS už od roku 2017 vychází nad 

hodnotu 70 a více. Právě výsledek od +70 do +100 je všeobecně vnímán jako „světová 

třída“. (Proquest, 2019) 

Někteří lidé argumentují, že rozdělení skupin není rovnoměrné, jelikož zákazníci, kteří dali 

společnosti známku od 0 do 6, jsou zařazeni jako odpůrci. Odpůrci, kteří dali hodnocení 5 

nebo 6, mohou být spokojeni se službami nebo produkty. Důvodem zařazení mezi odpůrce 

je však fakt, že model neměří pouze spokojenost zákazníků, ale vyloženě jejich loajalitu ke 

společnosti. Podle Reichhelda toto rozdělení nejvíce koresponduje s ukazatelem budoucího 

růstu podniku. Ve většině případů je však měření k ničemu, pokud podnik nedokáže včas 

jednat a reagovat na zpětnou vazbu, kterou jim zákazníci poskytnou. Proto je důležité, aby 

společnost měla vyčleněné finance vyloženě pro operace se zákazníky. (Reichheld, 2011) 

4.3 Net Promoter Systém 

To co začalo jako obyčejná metrika, která měla dopomoci obchodnímu oddělení zjistit 

úroveň loajality zákazníků, se postupem času vyvinulo v systém, podle kterého se 

prakticky řídila společnost. Může za to trend, který společnosti čím dál tím více nutí 

orientovat se právě na zákazníka.  

Net Promoter systém je navržen tak, aby pomohl společnosti změnit celou kulturu 

společnosti a to tak, že se zaměřuje na podporu vztahů se zákazníky a zlepšení se 

v oblastech, které poslouží především právě zákazníkovi a získají nám tím jejich  hlubokou 

náklonost.  

Společnosti, jež využívají Net Promoter Systém mohou zvýšit loajalitu zákazníků, svůj růst 

a tím tedy i ziskovost, pouze za určitých podmínek. Vedoucí společnosti musí přijmout za 

cíl zvýšení počtu příznivců a snížení svých odpůrců jako jednu z kritických priorit 

společnosti.  

NPS má vysoce inspirativní a motivující funkci. Zaměstnanci chtějí vyhovět svým 

zákazníkům, ovšem je zapotřebí tak učinit ekonomicky a racionálně. Vedoucí systému 

NPS musí rozumět ekonomické stránce podniku a ujistit se, že společnost bude mít vždy 
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volné prostředky k učinění vhodných kompromisů, bude-li tak nezbytné.  

(Netpromotersystem, 2014) 

Chování a komunikace vedoucích: Společnost může mít perfektně vytvořenou metriku 

NPS, správně nastavené systémy, ale opravdová změna přichází právě s vůdci ve 

společnosti. Správný vůdce v NPS se zaměřuje na to, aby každá schůze ve společnosti 

začínala zákazníkem a vždy se k němu vracela. Nesoustředí se ve svých hodnoceních 

pouze na pohled z hlediska financí, ale většina hodnocení začíná pochopením toho, co se 

děje se zákazníkem. Dokáží sladit svou odpovědnost s pravomocemi v oblasti koncových 

zákazníků, lámou funkční bariéry, které typicky přitěžují společnosti a jejím pokusům 

uspokojit právě potřeby zákazníků. Jsou příkladem pro ostatní pracovníky. Revidují si 

zpětnou vazbu od svých zákazníků a jsou v kontaktu, jak se svými příznivci, tak se svými 

odpůrci. Snaží se zjistit, co stojí za jejich hodnocením. Dívají se na problémy jak z pohledu 

zákazníků, tak z pohledu předních zaměstnanců, kteří s jednotlivými zaměstnanci přímo 

jednají. Do řešení jakýchkoliv problémů se pouštějí s vyhrnutými rukávy. V souhrnu, to 

nejdůležitější co vedoucí NPSCOMPANY dělá, je že učí a koučuje a stává se součástí 

řešení spíše, než jenom hodnotí ze své židle. Metrika, systém a iniciativa jsou rozhodující 

pro úspěch NPS. Avšak emocionální spojení, nadšení, entusiasmus a energie celé 

organizace jsou vyvolány právě angažovaností vůdců. Pouze někdo, kdo je široce 

respektován na nejvyšších úrovních managementu, může nastavovat a obnovovat priority 

tak, jak je v dané situaci potřeba. Tento člověk se zodpovídá přímo řediteli společnosti 

nebo obchodnímu řediteli, který je úzce v kontaktu s ředitelem společnosti.  

Rozhodnutí orientovaná na zákazníky: Net Promoter Systém ovlivňuje prakticky každý 

aspekt společnosti. Finanční oblast, operační, marketingová a ostatní oddělení mají 

tradičně různé cíle, avšak musejí spolu úzce spolupracovat, aby došlo k naplnění 

podnikových cílů. Vedoucí představitelé společnosti musí umět zasáhnout do 

organizačních struktur společnosti tak, aby mohli usnadnit tento druh spolupráce. Systém 

Net Promoter není tedy jenom nástroj nebo program, ale je to způsob, jak řídit společnost. 

(Netpromotersystem, 2014) 
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5 Představení společnosti 

Pro měření zákaznické spokojenosti byla vybrána nejmenovaná účetní společnost. Ta byla 

vybrána především proto, že autor BP je dlouhodobě zaměstnán na částečný úvazek na 

jedné z poboček společnosti. Autor si povšiml jistých nedostatků, které ve společnosti 

panují. Rozhodl se proto oslovit jednatelku společnosti s možným řešením těchto 

nedostatků. Shodou okolností bylo téma zákaznické spokojenosti velmi aktuální ve firmě, 

a tudíž byla navázána spolupráce. Autor i management společnosti se shodli na 

nedostatečné kontrole spokojenosti zákazníků, což vedlo v minulosti k častému odchodu 

některých zákazníků. Z toho důvodu je zapotřebí vytvořit systém, který pomůže co 

nejefektivněji zjišťovat aktuální potřeby zákazníků. 

Společnost XYZ a.s. vstoupila na trh v roce 2005. Společnost se specializuje především na 

zpracování a vedení účetnictví, nicméně zastupuje své klienty na specifických úřadech ať 

už při běžné komunikaci nebo kontrolách. Jakožto velká společnost řeší i daňové 

povinnosti svých klientů. Též disponuje vlastním účetním systémem, který nabízí 

prakticky všechny možné funkce a je využívaný i klienty, kteří skrze něj mají přístup 

k informacím o hospodaření jejich společnosti, možnosti vystavování faktur a záznamům 

od úprav po jednání s úřady. Firma též nabízí odborná školení, kde naučí své klienty 

pracovat s účetním systémem, ale taky zde informuje o aktualitách v oblasti ekonomiky. 

Jedná se např. o problematiku GDPR nebo kryptoměn v účetnictví. Dané informace sdílí 

ve vlastním blogu či interním časopisu „Revue.“  

Společnost se snaží dostat do podvědomí zákazníků účastí na odborných výstavách. Jedná 

se například o opakovanou účast na veletrhu Czech On-line Expo, Reshoper, 

Mezinárodním veletrhu reklamy, médií a polygrafie a dalších. Mezi další marketingové 

aktivity patří zejména pronájem billboardů ve větších městech a pořádání tzv. „SMART“ 

jízd. Právě vozidlo značky SMART je pro společnost charakteristické. Automobily jezdí 

v tzv. „Smártích kolonách“, v regionech po celé ČR a předávají základní informace 

o službách společnosti. Též navštěvují své stávající klienty, kterým předávají dárečky 

v podobě čokolád, ponožek či čepic s firemním logem apod. Za zmínku též stojí, že se 

jeden SMART na krátkou chvíli objevil v jednom známém českém seriálu a videoklipu 

slavného slovenského interpreta.  
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5.1 Struktura společnosti 

Jménem společnosti jedná představenstvo. V současné době je v čele společnosti 

jednatelka společnosti, která dohlíží na veškerý chod podniku a svou práci rozděluje mezi 

své zástupce.  V současné době má XYZ pobočky ve všech krajských městech v ČR 

a jednu pobočku na Slovensku. Celkem čítá 16 poboček. Největší pobočka a zároveň 

centrála je v Praze, kde sídlí zároveň všechna důležitá střediska, jakými jsou: marketingové 

oddělení, personální oddělení, klientské centrum, mzdové oddělení, IT specialisté, oddělení 

účetních, oddělení asistentů, obchodní oddělení a oddělení dokladů. Důvodem proč 

všechna oddělení sídlí v Praze, je jejich vzájemná a rychlá spolupráce. Pražská pobočka 

tedy komunikuje s těmi ostatními převážně za pomoci telefonu, e-mailu a interního chatu. 

Celkem je ve společnosti zaměstnáno 155 lidí.  

Ve vyšším managementu je celkem 13 zaměstnanců. Ten zahrnuje jednatelku společnosti, 

obchodního ředitele, hlavního účetního, hlavní mzdovou účetní, vedoucí IT oddělení a 8 

pobočníků. Celkem společnost čítá 50 účetních, z toho 32 fungují na plný úvazek 

a zbylých 18 pracuje na úvazek částečný. Zaměstnáno je celkem 15 mzdových účetních a 7 

specialistů na IT. Nejpočetnější je množství junior účetních a asistentů účetních, celkem 

59. Zbytek tvoří vesměs daňové oddělení, personální oddělení, asistentky na recepci, 

sekretářky a kurýři.  

Pobočky byly založeny až v roce 2017. Na starost je mají jednotliví „pobočníci“.  Na 

jednotlivých pobočkách sídlí vždy minimálně jeden účetní, junior účetní, správce pobočky 

a asistenti účetní. Účetní zde má na starosti komunikaci s firmami, které jsou poblíž 

a velmi aktivně řeší své účetnictví, často jednají s úřady. Odevzdává za ně kontrolní 

hlášení a zpracovává DPH. Junioři účetní se zaměřují na zpracovávání převážně cestovních 

dokladů a mezd. Asistenti zadávají údaje z faktur a pokladních dokladů do evidence 

a následně vše třídí a zakládají do šanonů. Jejich hlavní náplní je výpomoc účetní. Správce 

pobočky má na starost dohled nad pobočkou a stará se o běžný chod podniku. Nově se 

zavádí funkce „part-time účetní“. Tuto funkci získali zejména brigádníci, kteří mají zájem 

o budování kariéry ve společnosti, nicméně dokončují si studium na vysoké škole. 

5.2 Struktura zákazníků 

Autor čerpal informace pro tuto kapitolu z interní databáze Ex. Tu společnost začala 

využívat k 1. 1. 2007. Celkem je zde evidováno 2442 subjektů, jakožto klientské 

společnosti. Z tohoto celkového počtu je aktivních klientů společnosti celkem 1575. Tyto 
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společnosti lze rozdělit na „pražské“ a „pobočkové“. Účetní spadající pod Prahu 

zpracovávají účetnictví 997 společnostem z celkového počtu. Účetní spadající pod ostatní 

pobočky zpracovávají účetnictví 578 společnostem. Celkový poměr tedy činí 63,3% Praha 

a 36,7% pobočky. Zbylých 867 klientů je buď ukončených, nebo v deaktivaci1. Za 12 let 

svého působení tedy ukončila 35,5% svých zákazníků. V Praze bylo ukončeno 638 

zákazníků (73,6%) a na pobočkách 229 zákazníků (26,4%). 

Vzhledem k tomu, že pobočky byly zavedeny až v průběhu roku 2017, jedná se o poměrně 

velké množství ukončených společností za velmi krátký časový úsek. Společnost si 

nevedla v databázi důvody deaktivace klientů, není tedy známo, jaký byl důvod k přerušení 

spolupráce. O důvodech proč je na pobočkách tak vysoké množství deaktivací lze 

vzhledem k nedostatku informací pouze spekulovat. Podle vyjádření jednatelky se pobočky 

potýkaly s problémy při obsazování účetních pozic. Dále byly na firmu cíleny útoky ze 

strany konkurence ve snaze přetáhnout klienty a to především koncem roku 2017 až do 

konce léta 2018. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla začít realizovat marketingové 

kroky k posílení své pozice na trhu a získání nových klientů. 

5.3 Realizované výzkumy společnosti 

Společnost  XYZ v minulosti realizovala nepravidelné výzkumy, ke zjištění dopadů svých 

aktivit na zákazníky. Všechny tyto výzkumy vždy realizovala jednatelka společnosti a to 

formou rozeslání hromadného e-mailu jednatelům daných společností. Jednalo se například 

o výzkum z roku 2018, kdy v důsledku konkurenčního boje přecházeli klienti k jiným 

společnostem. V důsledku těchto odchodů se společnost rozhodla vytvořit novou pozici 

obchodního ředitele společnosti, který by pomohl situaci s klienty stabilizovat. Ten byl 

najat z externích zdrojů. Společnost bohužel výsledky výzkumu nezachovala, ani 

neprovedla žádnou odbornou analýzu. 

Za zmínku též stojí další výzkum realizovaný na začátku ledna 2019. Jednatelka 

společnosti formou e-mailů zjišťovala zpětnou vazbu nových klientů. Od 1. května 2018 

bylo aktivováno  235 nových klientů. Jednatelům těchto společností byl rozeslán e-mail 

s přáním všeho nejlepšího do nového roku s dotazem na stručnou zpětnou vazbu. Celkem 

odpovědělo 148 klientů (62,97 %). Všechny odpovědi byly kladné, pouze některé 

obsahovaly pár námětů ke zlepšení. Tento výzkum sloužil pouze pro obrazný přehled 

aktivit za rok 2018, nebyla z něj vytvořena žádná statistika a jednatelka si ponechala  e-

                                                 
1 Deaktivace je cílený proces vedoucí k ukončení služeb pro zákazníka. 
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maily uloženy u sebe ve schránce. Tento výzkum nebyl tedy příliš nákladný a jeho 

vypovídací hodnota nebyla dostatečně analyzována. Z hlediska získaných informací jej 

autor považuje za pilotní průzkum k výzkumu NPS. Dává nám informace o časové 

návratnosti odpovědí. Většina zákazníků odpověděla zhruba po 1 až 2 týdnu odeslání e-

mailu. V extrémních případech byla odezva i necelý měsíc. Vzhledem však k odezvě 

62,97% se dá říci, že většina firem má zájem o komunikaci prostřednictvím e-mailu. 
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6 NPS společnosti 

Společnost XYZ zakoupila od společnosti SatisMeter metriku Net Promoter Score ke 

zjištění zákaznické spokojenosti. Tato metrika splňuje perfektně všechna kritéria, která 

stanovil management. Metrika je nenáročná, vychází z ní velmi stručná odpověď 

a klientům nezabere příliš času k jejímu vyplnění. Rozdíl mezi loajalitou a spokojeností byl 

vysvětlen v teoretické části práce. Důvod, proč je zákaznická loajalita důležitá pro 

společnost, objasňuje studie Reichhelda, zakladatele konceptu NPS. Jedině loajální 

zákazník přinese společnosti udržitelný a ziskový růst z dlouhodobého hlediska. 

6.1 Vzhled NPS 

V prvé řadě bylo zapotřebí nastavit podobu metriky NPS. Otázka byla sestavena na 

základě znalostí autora z knihy Freda Reichenhelda: „Jak je pravděpodobné, že byste 

doporučili XYZ svým známým?“ Dále autor řešil, jakou podobu má mít řada od 0-10. Bylo 

rozhodnuto ponechat čísla, jelikož mají hodnocení na základě číselných hodnot je pro 

respondenty nejsnazší a nejlépe si pod nimi představí konkrétní postoj.  

Ke grafickému znázornění osy hodnot (viz Obrázek 2)byla zvolena jedna barva, konkrétně 

oranžová, vzhledem k tomu, že je to barva, se kterou se prezentuje společnost. Číslice 

budou nejprve zvýrazněny lehce vybledlým oranžovým čtverečkem, po najetí kurzoru na 

určitou číslici se zbarví čísla od 0 až po označené číslo do sytě oranžové. Jakákoliv jiná 

metoda zbarvení, kdy by se využívalo i více barev by pouze měla za následek ovlivňování 

a tím získání zavádějících informací. Po kliknutí na vybranou hodnotu, číslice zmizí 

a objeví se pole nabízející různé otázky na základě toho, jakou hodnotu zákazník označil. 

V případě, že zákazník označil hodnoty 9-10, zařadil se do skupiny „promotéři“. To mu 

nabídlo otázku: „Čeho si ceníte nejvíce?“ V případě, že zákazník označil hodnoty 7-8, 

zařadil se do skupiny „neutrální“. Tato varianta mu nabídla otázku: „ Co bychom mohli 

zlepšit?“ V případě, že zákazník označil hodnoty 0-6, byl zařazen do skupiny „odpůrci“. 

V této variantě mu byla nabídnuta otázka: „ Co je z naší strany nedostatečné?“ 

V okamžiku, kdy zákazník odeslal odpověď, pole zmizelo a nahradil jej text v podobě 

poděkování. I ten se u každé skupiny lišil. U „promotérů“ byl v odpovědi dán důraz na to, 

jak moc si společnost váží podpory zákazníků. U „neutrálních“ byl kladen důraz na vliv 

odpovědi na cíl společnosti. U „odpůrců“ bylo dáno najevo, jak moc si společnost váží 

jakékoliv zpětné vazby s ujištěním, že se spolupráce v nejbližší době zlepší. Vzhledem 

k tomu, že společnost působí i na Slovensku, byl pro tyto společnosti vytvořen dotazník 

lokalizovaný ve Slovenském jazyce.  
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Obrázek 2 - Net Promoter Score firmy XYZ 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jakmile byla metrika zprovozněna, zbývalo vyřešit, jakým způsobem a jak často upomínat 

na odpověď. V B2B je tato otázka velmi individuální, vyplatí se upomínat vždy pokaždé, 

je-li aplikována nějaká změna ve společnosti. Nicméně procesy změn ve velkých 

společnostech trvají mnohdy příliš dlouho, tudíž zde existuje riziko, že se metrika stane 

zbytečnou. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla upomínat klienty každý měsíc, vždy 

k prvnímu pracovnímu dni kalendářního měsíce. Vzhledem k tomu, že společnost funguje 

už od založení on-line, byl způsob upomínání zvolen e-mailem, jelikož právě e-mailem 

a telefonem komunikuje drtivá většina zákazníků se společností. Jelikož je jednatelka 

společnosti považována za nejvyšší autoritu, je upozornění s odkazem na metriku 

odesíláno z jejího e-mailu. 
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6.2 Výpočet a hodnocení 

Vzhledem k tomu, že někteří jednatelé využívají účetní služby i pro své další podniky, jsou 

v databázi evidováni vícekrát. E-mail je rozesílán pouze vždy jednatelům a objeví se 

v agendě pouze jedné z jejich společností. Celkový zkoumaný vzorek je tedy 1430 

zákazníků. Na výzkum odpovědělo celkem 778 zákazníků (54,41%). 

Otázka: Jak je pravděpodobné že byste doporučili XYZ svým známým? 

Možnosti: 0 - určitě ne až 10 – určitě ano. 

Tabulka 2 - Net Promoter Score celkem 

NPS hodnoty 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Četnost 37 12 18 33 20 52 35 110 239 87 135 

Podíl četností 4,76% 1,54% 2,31% 4,24% 2,57% 6,68% 4,50% 14,14% 30,72% 11,18% 17,35% 
Součet dle 
kategorií 207 349 222 
Procentuální podíl 26,61% 44,86% 28,53% 

N=778 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 3 - Net Promoter Score celkem 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z této tabulky jasně vyplývá, že z celkového počtu 778 zákazníků má největší podíl 

množství neutrálních zákazníků (44,86%). Příznivci (28,53%) lehce převyšují odpůrce 

(26,61%). Net Promoter Score vypočítáme jako procento příznivců minus procento kritiků 

tedy výsledné skóre je +1,92%. To nám značí, že míra loajality zákazníků není příliš 
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vysoká, zhruba o polovinu jí převyšuje množství neutrálních zákazníků. Pro zjištění 

detailnějších informací si rozdělíme metriku na Prahu a pobočky. 

6.2.1 NPS Praha 

Z celkových 778 odpovědí, pochází většina (64,78%) právě z firem vedených pod 

pražskou pobočkou. 

Tabulka 4 - Net Promoter Score Praha 

NPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Četnost 26 10 13 13 11 20 21 69 171 60 90 

Podíl četností 5,16% 1,98% 2,58% 2,58% 2,18% 3,97% 4,17% 13,69% 33,93% 11,90% 17,86% 

Součet dle kategorií 114 240 150 
Procentuální podíl 22,62% 47,62% 29,76% 

N=504 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 4 - Net Promoter Score Praha 

Zdroj: vlastní zpracování 

Už z obrázku jsou na první pohled patrné dvě zásadní věci. Je zde vyšší míra neutrálních 

zákazníků (47,62%) a nižší míra odpůrců (22,62%). Příznivci jsou zde nepatrně silnější 

(29,76%). Výsledné NPS je tedy +7,14%. To nám značí, že míra loajality zákazníků 

z Prahy není příliš vysoká, nicméně je vyšší, než republiková. 
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6.2.2 NPS Pobočky 

Z celkových 778 odpovědí pochází 35,22% z 15 menších poboček rozmístěných po celé 

republice a jedna pobočku ze Slovenska. 

Tabulka 3 - Net Promoter Score poboček 

NPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Četnost 11 2 5 20 9 32 14 41 68 27 45 

Podíl četností 4,01% 0,73% 1,82% 7,30% 3,28% 11,68% 5,11% 14,96% 24,82% 9,85% 16,42% 

Součet dle kategorií 93 109 72 
Procentuální podíl 33,94% 39,78% 26,28% 

N=274 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 5 - Net Promoter Score poboček 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zde je na první pohled z obrázku patrná vyšší míra odpůrců (33,94%). Neutrální (39,78%) 

a příznivci (26,28%) jsou zde naopak vychýleni pouze lehce. Výsledný NPS činí -7,66%. 

To nám značí nízkou míru loajality mezi klienty poboček. 

6.2.3 Otevřené otázky 

Data z otevřených otázek byla shromažďována postupně a tříděna podle požadavků 

společnosti, které vyplynuly z předchozích průzkumů. Výsledky jsou znázorněny v tabulce 

6 a rozděleny na pražské a pobočkové. 
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Tabulka 4 - Otevřené otázky NPS 

Otevřené otázky Celkem % Praha % Pobočky % 

Nedostatečná spolupráce účetní 162 20,82% 89 17,66% 73 26,64% 
Párování banky 155 19,92% 111 22,02% 44 16,06% 
Nastavení pokladny 109 14,01% 76 15,08% 33 12,04% 
Import faktur 130 16,71% 88 17,46% 42 15,33% 
Mzdy 78 10,03% 40 7,94% 38 13,87% 
Ostatní 144 18,51% 100 19,84% 44 16,06% 
Celkem 778 100,00% 504 100,00% 274 100,00% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak již bylo naznačeno, společnost se potýkala s problémy s personálem na pobočkách. To 

způsobilo, že zákazník putoval během krátkého období k více účetním a to pro něj mohlo 

znamenat komplikovanější komunikaci. Dále zde byly připomínky ke zlepšení komunikace 

se mzdovými účetními. Vzhledem k tomu, že všichni mzdoví účetní sídlí v Praze, 

probíhala komunikace pouze elektronicky či po telefonu. To se ukazuje jako nepříliš 

efektivní. 

Naopak v Praze se setkáme častěji s problémy spíše technické povahy, kdy u klienta 

nebylo správně či dostatečně rychle nastaveno, co zrovna potřeboval. Buď někde scházela 

data, nebo systém nebyl nastaven dle požadavků klienta. Jedná se o velmi individuální 

problém, který může být zapříčiněn jak ze strany společnosti, tak neznalosti služby ze 

strany zákazníka. 

Zvláštní kategorii tvoří ostatní. Sem patří zejména dotazy, nesouvisející se službami, které 

běžně externí účetní společnost poskytuje. Jednalo se např. o výpočty kalkulací, či 

sledování ekonomických ukazatelů, případně závazků a dob splatnosti faktur. Tyto aktivity 

nespadají pod služby, které společnost automaticky nabízí. 
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7 Návrhy na zlepšení 

To co naznačoval předchozí průzkum z ledna, další průzkum potvrdil. Vzhledem 

k nízkému NPS a velmi vysokému množství neutrálních zákazníků společnost nemá příliš 

loajálních klientů, kteří by ji promovali. Informace shromážděné jasně poukazují na 

nedostatek a zmatek v oblasti personálu. Společnosti schází osoba či tým, jež by měla na 

starosti nastavení správné spolupráce s klientem a intenzivní dohled nad rozběhnutím 

služby. Na tom se společně shodli autor i obchodní ředitel společnosti. Výsledky byly 

prezentovány jednatelce a ta z načerpaných informací dala souhlas k vytvoření nové posily 

do společnosti. Ve spolupráci autora, obchodního ředitele a personálního oddělení byla 

vytvořena 1 nová pozice pojmenovaná „Onboarding specialist neboli průvodce naloděním 

klienta na palubu“. Jeho primární oblastí by byla centrála v Praze, v budoucnu se počítá 

s další posilou, která už bude působit po zbytku republiky. Náplň práce a požadavky jsou 

vypsány v tabulce 7. 

Tabulka 5 - Onboarding specialist 

Náplň práce 

Aktivní kontakt s novými klienty při rozběhu spolupráce – osobně, telefonicky, e-mailem 

Převzetí účetní agendy a kontrola úplnosti dat 

Navržení optimálního způsobu fungování v rámci služby po dohodě s klientem 

Nastavení optimálního způsobu účtování (střediska, analytika, zakázky) 

Dohled nad dodržováním termínu zahájení služby a úplnosti podkladů 

Aktivní následná kontrola nastavení spolupráce v čase v době cca 2-3 měsíce 

Nastavení reportingu na přání zákazníka, pokud je požadován 

Požadavky 

Znalost účetnictví 

Velmi dobré komunikační schopnosti s dávkou trpělivosti 

Schopnost jednoduše vysvětlit a popsat 

Hledání jednoduchých řešení problémů 

Analytické schopnosti 

Práce s PC a tabulkami 

Řidičský průkaz skupiny B 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dalším návrhem je úprava firemní databáze. Vzhledem k tomu, že databáze Ex vznikla 

z interních zdrojů v roce 2007, čerpání informací nebylo uzpůsobeno k vykonávání 

jakéhokoliv výzkumu či shromažďování statistik. Databáze obsahuje velmi široký přehled 

o každé společnosti, nicméně data v této databázi nejsou jednotně seskupena a není možné 

si je občas seřadit dle potřeby. Je-li tedy zapotřebí vytvořit si statistiku, je sbírání dat velmi 

zdlouhavé a bez dalšího tabulkového programu, či čistého papíru se není možné obejít. 

Vize společnosti se opírá o myšlenku „dělat věci jinak“, proto společnost v současné době 

vyvíjí mobilní aplikaci určenou primárně pro klienty k získání lepšího přehledu o svém 

účetnictví. V rámci vývoje této aplikace navrhuje autor úpravu firemní databáze 

a následnou interakci s mobilní aplikací. Též se předpokládá, že se na mobilní platformu 

přesune i metrika NPS. Dále je zapotřebí na metriku NPS upozorňovat, aby se neustále 

zvyšovala míra návratnosti. Časopis Revue je mezi klienty oblíbený, vychází už 26. 

vydání. Doporučuji umístit do rubriky „Co je u nás nového“ kratičký článek odkazující na 

možnost každý měsíc poskytnout zpětnou vazbu společnosti. 

Společnost by si též měla stanovit jako další cíl, zvýšení Net promoter score nad úroveň 

10% za určitý časový horizont, aby mohla zjistit efektivitu svých rozhodnutí. 
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Závěr 

V bakalářské práci byl rozebrán problém vztahu zákazníků k podniku, kde má autor BP 

v současné době pracovní úvazek. Bylo poukázáno na důležitost zákazníka a na důsledky, 

které plynou ze špatného kontaktu se zákazníky společnosti. Cílem práce bylo na základě 

měření zákaznické loajality zjistit podíl příznivců a odpůrců společnosti a poté navrhnout 

vybrané společnosti řešení, jakým dlouhodobě loajalitu měřit a jaké změny zavést ke 

zlepšení vztahu se zákazníky. V teoretické části byly definovány vybrané pojmy 

související s užitím metriky Net Promoter Score a poznatky byly aplikovány na vybraný 

podnik. Byl odhalen nedostatečný zájem o dlouhodobou spokojenost zákazníků. Autor 

práce se zaměřil na zjištění struktury podniku a jejich zákazníků, kde zjistil, jaké jsou 

celkové kapacity v podniku. Dále autor analyzoval předešlé výzkumy společnosti a shrnul 

jejich výsledky. Zde bylo především poukázáno na nedostatečný zájem o hlubší zkoumání 

spokojenosti a loajality zákazníků (např. nevytváření statistik nebo neuchovávání 

sesbíraných dat k dalším výzkumům). Jednatelka kladla důraz především na pocitový 

dojem z výzkumu. Dále autor popisuje důvody zvolení metriky Net Promoter Score, jsou 

vyzdvihovány jeho přednosti jako časová nenáročnost na vyplnění a kvalitní dlouhodobá 

zpětná vazba. Je zde kladen specifický důraz na design a vzhled metriky, jelikož jsou to 

právě drobné detaily, které odlišují špatný a dobrý dotazník (např. lokalizace do cizích 

jazyků). Je zde popsán způsob, jak se dotazník bude rozesílat a jak často na něj bude 

upomínáno. 

Dále byl vyčíslen NPS celkově, který byl následně analyzován z pohledu pražské pobočky 

a ostatních poboček. Celkový NPS sloužil jako porovnání. Z výsledků jasně vyplynulo 

kladné, avšak nízké skóre NPS, kde velký vliv mělo množství neutrálních zákazníků. Dále 

byly rozebrány individuální odpovědi a z nich plynoucí nedostatky jak pro pražské 

pobočky (např. nesplněné požadavky) tak pro ostatní pobočky (např. špatný vztah 

s účetním). 

V poslední řadě byly vypsány návrhy na zlepšení a změny v podniku. Jednou z hlavních 

změn plynoucích z výzkumů je vytvoření zcela nové pracovní pozice „Onboarding 

specialist“. Autor popsal stručně náplň práce pro tuto pozici a požadavky na uchazeče. 

Další změnou je úprava interní databáze Ex, která dle autora není vhodná pro budoucí 

potřeby společnosti. Ty se budou více orientovat na zjištění spokojenosti zákazníků. 

Poslední návrh se opírá o vizi společnosti, která vždy chtěla dělat věci jinak. V současné 
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době společnost vyvíjí účetní aplikaci pro zákazníky, zde je doporučeno začlenění měření 

NPS skrze tuto aplikaci. 

Většina návrhů, které autor BP doporučuje, jasně poukazují na změnu orientace 

společnosti více na zákazníka. Návrhy pomáhají odstranit chyby, které vznikají v důsledku 

aktivace nového zákazníka a shromažďování informací o stavu zákazníků. Tyto návrhy 

přispějí k informovanosti jak zákazníků o našich službách a zároveň umožní společnosti 

být lépe informovaní o svých zákaznících. Dle autora BP tato doporučení zvýší hodnotu 

společnosti v očích klientů. 
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