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Anotace závěrečné práce: Diplomová práce se zabývá ověřením tržní orientace high-tech firem

ve městě Brně, měřením vlivu tržní orientace na podnikový výkon,

zjištěním vazby mezi tržní orientací a podnikovým výkonem u daných

firem a posouzení logické struktury použitého dotazníku.

Na základě zjištěných informací diplomová práce obsahuje obecné

návrhy řešení, které jsou určeny daným firmám, upozorňují na jejich

slabá místa a zároveň navrhuje strukturu dotazníku pro potřeby dalšího

využití v průzkumu tržní orientace firem. 

Anotace závěrečné práce ENG: The thesis deals with the market orientation of high-tech companies

based in the city of Brno. It measures the effects of market orientation

on business performance, analyzes the relations between market

orientation and business performance for chosen companies and

evaluates logical structure of the questionnaire used for marketing

research. 

Based on the results of the research the thesis contains solution

proposals addressed to the given companies, points out their

weaknesses and follows with the proposals for the structure of the

questionnaire and its future application for researching market

orientation of the companies. 
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