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ABSTRAKT  

 

Disertační práce řeší tvorbu modelu moderního elektronického obchodu s uvažováním potřeb 

zákazníků a zahrnutí jejich požadavků do strategického řízení elektronického obchodu firmy. 

Důraz je kladen na aplikaci technické kybernetiky v ekonomických vědách. Za pomoci 

softwaru MATLAB je vytvořen model, který reprezentuje ekonomický model elektronického 

obchodu, kdy se firma za pomoci zpětných vazeb snaží svůj výstup co nejvíce přiblížit 

zákazníkovi. 

Výsledkem řešení dané problematiky je aplikace na modelu, kde jsou zkoumány vybrané 

dynamické procesy vztahů strategií zákazníků a modelu nově vytvořené strategie 

elektronického obchodu. 
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ABSTRACT 

The (dissertation) thesis deals with creating a model of a modern e-commerce / e-business 

that takes in account the needs of clients  and includes their demands into e-commerce/ e-

business strategic management of the company. 

By using the MATLAB software is created the model  which represents an e-commerce/ e-

business economic model. In this case tries the company - with the help of feedback - to 

bring  its output to the client as much as possible. 

The solution of these  problems is an application on the model  where  dynamic interactions of 

clent´s strategies  and newly created e-commerce / e-business strategies are investigated. 
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1 Úvod 

Elektronický obchod je významná forma prodeje a komunikace na trhu, který nabízí velmi 

široké možnosti. Elektronický obchod se stává významnou činností s pozitivními vlastnostmi, 

mezi které patří velká flexibilita obchodu oproti klasické prodejně, nízké pořizovací náklady 

a zákazníkům otevírá nové možnosti nakupování. Zákazník má přístup k většímu množství 

informací o produktu. Jednoznačně se dnes vyplatí být k využití potenciálu připraven. V 

posledních letech vzrostl význam informačních systémů (IS) a navazujících informačních 

a komunikačních technologií (ICT) a zejména pak rozsáhlých počítačových sítí. Za další 

rozvoj společnosti je považována informační společnost, která vytvoří předpoklady pro 

zlepšení kvality života občanů a zkvalitnění podpory rozvoje podnikání ve výrobě i službách. 

V novodobém pojetí IS je obecně hlavním cílem poskytovat informace s přidanou hodnotou. 

Pojem informační společnost bývá chápán jako soubor nástrojů informační a komunikační 

techniky, informačních služeb, které se stávají postupně určujícím faktorem rozvoje 

ekonomiky a významně ovlivňují i rozvoj celé společnosti. Představuje celkovou filosofii 

práce s informacemi, spočívající v tom, že informace nejsou chápány samoúčelně. Člověk je 

neshromažďuje jen proto, aby je měl, ale proto, aby se podle nich rozhodoval ve zcela 

konkrétních životních situacích. Cesta k informační společnosti je podporována současnou 

technologickou revolucí, která je založena na vzájemném propojení informačních, 

komunikačních a mediálních technologií. Konvergence hlasových a datových služeb je 

význačným trendem v oblasti budování informační společnosti. Ve své podstatě jde 

o sbližování informačních a komunikačních technologií, spočívající zejména ve schopnosti 

různých síťových platforem přenášet podobné druhy služeb, nebo ve slučování koncových 

uživatelských komunikačních zařízení. Změny se ve velmi krátké době dotknou prakticky 

celé společnosti, veškerého průmyslu i služeb, veřejného i soukromého sektoru, při práci 

i mimo ni, vzdělávání i zábavy v každodenním životě. Informační společnost postupně 

zásadně změní podnikání i život každého občana. Nejvýznamnějším rysem informační 

společnosti je posun od uzavřených interních informačních systémů k otevřeným systémům 

využívajícím externí komunikace. Internet umožňuje masové propojení informačních zdrojů a 

prostředků, zpracování informací prakticky na celém světě, a stává se tak důležitým nástrojem 

pro rozšíření nových služeb. Splývání informačních, komunikačních a mediálních technologií 

podpoří rozvoj klíčových průmyslových odvětví v dalších letech. Informační společnost na 

jedné straně přinese nové možnosti pro rozvoj ekonomiky. Disertační práce bude řešit 
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strategické řízení elektronického obchodu firmy tak, aby mohla identifikovat možné 

příležitosti ve zvolené oblasti a zpracovat vhodné návrhy, aby došlo ke změnám ve firmě 

v rámci aplikace metod strategického řízení, zaměřeného převážně na zákazníka. Bez využití 

informačních a komunikačních technologií by firma stěží dosahovala požadovaných cílů. 
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2 Systémové vymezení zkoumané problematiky 

 

Disertační práce řeší strategické řízení elektronického obchodu ve firmě a zaměřuje se 

především na zákazníky. Důležitý je průzkum celé firmy, zjištění jak firma rozhoduje 

a získává informace nejen o trhu, ale i o interních záležitostech. Mezi výsledky výzkumu 

budou patřit vlastnosti strategie firmy a informační popis vlastností, které navazují také na 

obchodní (podnikatelskou) strategii firmy a firemní strategii kvality, případně další strategie 

resp. dokumenty, které byly v podniku zpracovány a přijaty (vize firmy, poslání firmy, apod.). 

Firma musí využívat současných informačních technologií, schválených vrcholovým vedením 

firmy, prosadit je a pro její realizaci získat všechny pracovníky firmy. Strategii se bude 

neustále v určitých intervalech vyhodnocovat a přizpůsobovat aktuálním požadavkům. 

Disertační práce se zaměří na návrh modelu strategie elektronického obchodu. Nejedná se 

o klasický model obchodu, kdy zákazník si v podstatě vybírá z určité omezené nabídky firmy. 

Zásadní problém modelu vychází ze situace, kdy zákazník není plně uspokojen nabídkou 

prodejce a nabídka mu plně nevyhovuje. Prodejce samozřejmě ve svém zájmu stanovuje svůj 

sortiment na základě marketingové strategie, avšak touto „konvenční“ strategií nikdy nedocílí 

stoprocentního uspokojení zákazníka jak ze strany záběru sortimentu, tak z pohledu 

uspokojení zákazníka v rámci šířky produktové řady. Samozřejmě cílem těchto strategií firem 

je analýza trhu, zjištění potřeb a požadavků zákazníků. Disertační práce bude sloužit jako 

možný návod pro firmy, které chtějí tento model realizovat. Disertační práce vytvoří pohled 

na strategické řízení elektronického obchodu a zároveň uvede možné aspekty a překážky. 

Práce by též měla sloužit studentům a dalším pracovníkům ekonomicky zaměřených 

vysokých škol a univerzit. Důležitým úkolem je formulování tvrzení možného řešení 

problému. Význam je vyslovení předpokladů o povaze zjišťovaných vztahů. Tvrzení neboli 

hypotéza je většinou charakterizována jako vědecký zdůvodněný předpoklad možného stavu 

skutečnosti. Hypotéza nestojí na počátku vědeckého poznání, tam je domněnka. Hypotéza již 

musí být podložena celou řadou faktů vytyčující nám další směr výzkumu. Hypotéza vzniká, 

když je pátráno po nutné souvislosti mezi fakty. V tomto procesu je možné fakta vyložit 

několika různými hypotézami, která pak jsou v dalším bádání ověřena. Hypotéza musí být 

slučitelná se všemi fakty, jichž se týká. Platí zde pravidlo Occamovy břitvy, tzn. jednodušší 

vysvětlení je pravděpodobnější. Jsou-li v průběhu ověřování hypotézy zjištěna další fakta, je 

nutno je do vysvětlení zahrnout, nebo hypotézu vyvrátit. 
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Zdroje, které mohou pomoci při zpracování hypotéz, jsou následující:  

• dřívější praktické zkušenosti, 

• teoretické znalosti,  

• explorativní průzkum.  

 

Hypotéza může pomoci při optimalizaci informačních údajů, neboť určuje směr, ke kterému 

se vydat. Hypotéza usnadňuje vytvoření nástrojů šetření (dotazník, scénář). Smyslem hypotéz 

je jejich potvrzení či vyvrácení následným zkoumáním. Všechny tyto důvody umocňují 

potřebu správné formulace hypotéz. Hypotézy by měly být navrženy tak, aby 

pravděpodobnost jejich potvrzení či zamítnutí byla stejná. Tím je docíleno toho, že hypotéza 

bude směřovat do středu problému. Podrobnější popis je uveden v Příloze č. 10.2, která 

obsahuje zvolené metody a techniky zpracování dizertační práce. 
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3 Cíle diserta ční práce 

 

Na základě východisek, uvedených v předchozí kapitole, byl identifikován cíl disertační práce 

následovně: 

• systémové vyjádření procesu strategie elektronického obchodu zaměřeného na 

zákazníka a tvorba s užitím modelu navrhované strategie elektronického obchodu. 

 

K naplnění tohoto cíle je nutno akceptovat posloupnost dílčích cílů., které lze rozdělit do dvou 

fází, teoretickou a praktickou, při čemž obě fáze jsou velmi úzce propojeny. 

 

Teoretická fáze: 

• vymezení základních pojmů včetně uvedení teoretického východiska k řešené 

problematice, 

• shromáždění sekundárních informačních zdrojů, 

• zmapování možných metod, kterými lze nejlépe dosáhnout vytyčeného cíle. 

 

Praktická fáze: 

• provedení primárního výzkumu s cílem získání vstupních dat,  

• analýza získaných dat, 

• tvorba a řešení modelu,  

• verifikace modelu. 

 

3.1 Metodologie diserta ční práce 

V disertační práci je nutné mít správné, aktuální a relevantní informace. Z toho vyplývá, že je 

podstatné, jakými prostředky informace vyhledávat, jak s nimi dále pracovat a jak dané 

informace analyzovat (z hlediska jejich aktuálnosti, kvality, spolehlivosti). V disertační práci 

jsou získávány údaje prostřednictvím vlastního průzkumu. S touto problematikou úzce souvisí 

pojmy primární a sekundární výzkum. V rámci analýzy jsou hledány sekundární informace a 

to primárním výzkumem sběrem údajů, které při daném výzkumu budou dále použity. 

Metody jsou ověřovány vztahy z hlediska verifikace jednotlivých hypotéz. Při zpracování 

disertační práce a naplňování hlavních a navazujících cílů jsou použity především metody, 
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založené na logickém myšlení. Analýza se v práci používá jako metoda získávání nových 

poznatků a jejich interpretace. K jejímu využití dochází hlavně při studiu dokumentů, 

předpisů a literárních podkladů. Syntéza se v práci používá při stanovení dílčích závěrů a při 

vytváření metodického návrhu pro správné provedení strategie modelu elektronického 

obchodu firmy. Indukce se uplatní při zejména při zobecňování veškerých poznatků, 

získaných dotazníkovým šetřením a metoda dedukce především při stanovení jednotlivých 

faktorů a důvodů, které mohou vést k tvorbě modelu elektronického obchodu. Abstrakce 

pomáhá při utváření vědeckých pojmů, kategorií a formulaci vědeckých zákonů, výsledkem 

jsou pojmy, teorie nebo modely popisující stránky předmětů, jevů nebo procesů. Metoda 

zpětné vazby zjišťuje reflexe výzkumného kroku tak, aby se výzkum neodchýlil od původního 

cíle a jeho východisek. Tato metoda je součást ostatních použitých metod a hraje v procesu 

modelování podstatnou roli. Při zpracování získaných poznatků z uvedených oblastí jsou 

využity vhodné kybernetické, ekonomické a matematické metody. 

3.2 Očekávaná omezení 

• ochota respondentů odpovědět prostřednictvím dotazníků v e-mailech, 

• ochota firem spolupracovat při realizaci rozhovorů vedoucích k získání očekávaných 

poznatků, 

• ochota konkrétní firmy umožnit účast na reálné ukázce použití strategie elektronického 

obchodu orientovaného na zákazníka. 

3.3 Hypotézy diserta ční práce  

Disertační práce vychází z následujících základních hypotéz: 

H1 je možné vytvořit jednotný metodický postup pro firmy, které stojí na strategii 

elektronického obchodu orientovaného na zákazníka, 

H2 je možné a účelné propojit celkový pohled na elektronický obchod, 

H3 je problematika strategie elektronického obchodu stěžejní pro firmy a měla by 

tento postup používat každá firma. 

Výše jmenované hypotézy jsou důležité pro vědeckou práci. Jsou sestavovány s vědomím, že 

budou v závěru disertační práce potvrzeny, ověřeny nebo naopak vyvráceny. 
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3.4 Informa ční zdroje  

Informační zdroje pro vědu a výzkum v této oblasti jsou převážně čerpány ze zahraniční 

literatury. Díky podpoře ze strany vedení fakulty je především možnost přístupu k aktuálním 

odborným informacím pro rozvoj vědy i kvalitu vzdělávacího procesu. V oblasti 

elektronického obchodu  došlo k dalšímu pozitivnímu posunu jak ve smyslu podstatného 

rozšíření nabídky dostupných informací, tak v možnostech jejich efektivního zpřístupnění. 

Informační zdroje mohou být z hlediska jejich obsahu a určení rozděleny do dvou kategorií, 

na zdroje bibliografické a plnotextové, které byly využity pro dizertační práci a citovány 

podle normy ISO 690. Bibliografické zdroje (sekundární prameny) obsahují věcný 

a tématický popis dané informační jednotky - monografie, časopisu, článku v časopise, 

sborníku, příspěvku ve sborníku apod. v podobě bibliografických záznamů; neobsahují však 

již vlastní obsah-text jednotky. Ty umožnily efektivní vyhledání údajů a informací. Příkladem 

jsou na jedné straně lokální zdroje v podobě knihovních katalogů mapujících informační 

prostor příslušné knihovny, na straně druhé jsou to globální bibliografické, abstrakční 

a citační zdroje - jako například Current Contents, Web of Science, Chemical Abstracts, 

BookFind - popisující daný informační prostor globálně, celosvětově. Plnotextové zdroje 

(primární prameny) obsahují pro vybrané informační celky - časopisy, sborníky, monografie, 

a články z dostupných čísel/ročníků časopisů, příspěvky ve sbornících, texty knih, zprávy. 

Texty jsou v digitální podobě (nejčastěji v podobě HTML-dokumentů, souborů ve formátech 

PDF či postscript, někdy i v podobě obrázků naskenovaných stran původního tištěného 

dokumentu), takže je lze předávat prostřednictvím počítačové sítě, zobrazit na monitoru 

počítače a vytisknout na tiskárně. Příkladem plnotextových zdrojů jsou databáze EIFL Direct 

a Proquest 5000, služba JSTOR, ScienceDirect aj. Zatímco bibliografické zdroje jsou 

obrovské počtem svých záznamů (až desítky či stovky miliónů záznamů), plnotextové zdroje 

jsou obrovské především svým objemem (rozsáhlé plné texty/obrázky desítek až stovek tisíc 

informačních jednotek). V práci je uveden výběr kvalitních zdrojů, jak hodnotných knih, 

článků, tak i konferencí. Na základě vybraných klíčových slov byla prověřena a vyhledána 

v informačních zdrojích světa literatura, která je dostupná pro oblast strategie elektronického 

obchodu a je přínosem pro teorii i praxi ve vědní oblasti. Odkazuje se na ni příloha 10.1. 
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4 Přehled o sou časném stavu zkoumané problematiky 

 

Elektronický obchod zažívá v posledním desetiletí bouřlivý rozmach, což je patrné i z nárůstu 

významu tržeb internetových obchodů, které prostřednictvím internetových portálů nabízejí 

své zboží či služby. Ve srovnání s minulými lety pronikla elektronická komunikace nejen 

mezi běžné uživatele emailu, ale stala se výhodným nástrojem obchodování. O vzrůstající 

oblibě tohoto moderního prostředku obchodování svědčí i neustále se rozšiřující počet 

různých virtuálních stránek. Pojmem elektronický obchod však nelze omezovat jen na 

nejjednodušší internetovou formu nabídky spotřebních produktů. Do oblasti elektronického 

obchodu spadají i různé produkty a služby i z jiných obchodních sfér jako je bankovnictví, 

vzdělání, zdravotnictví a jiné. Elektronický obchod dále nelze omezovat jen na internetovou 

síť, přestože je v současnosti ve světě i v České republice nejrozšířenějším prostředníkem 

elektronického obchodu. „Elektronické podnikání dnes tedy představuje celou škálu produktů, 

aplikací a služeb, jejichž společným jmenovatelem je využití elektronických komunikačních 

kanálů a zejména infrastruktury Internetu pro realizaci obchodních procedur a operací. Jedná 

se tedy o komunikaci a přenos informací v rámci podnikových procesů prostřednictvím 

elektronických prostředků.“ 1 

 

4.1 Vymezení elektronického obchodu 

Elektronický obchod dnes představuje celou škálu produktů, aplikací a služeb, jejichž 

společným jmenovatelem je využití elektronických komunikačních kanálů a zejména 

infrastruktury Internetu pro realizaci obchodních procedur a operací. Jedná se tedy 

o komunikaci a přenos informací v rámci podnikových procesů prostřednictvím 

elektronických prostředků. Elektronický obchod - Electronic Commerce (E-Commerce) je 

součástí širší oblasti elektronického podnikání - Electronic Business (E-Business), 

představuje využití elektronických komunikačních prostředků ve všech aspektech 

podnikatelské činnosti tzn. rovněž ve vztahu ke státní správě (Business to Administration - 

B2A), či zaměstnancům (Business to Employee • B2E). 

 

                                                 
1 DONÁT, J. E-business pro manažery. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 84 s. ISBN 80-247-9001-7.  
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Obrázek 1. Elektronická obchodní místa nebo elektronická tržiště (e-Marketplace)2 

Zdroj: DVOŘÁK, J. 

Elektronická tržiště sdružují obchodní partnery s vymezenou obsahovou a obchodní orientací 

(např. na automobilový průmysl), tj. z jednoho sektoru ekonomiky. V tomto případě se mluví 

o tzv. vertikálních elektronických tržištích. Druhou variantou je orientace na obchodní 

partnery z různých sektorů ekonomiky, tedy průřezová a v tomto případě se mluví 

o horizontálních elektronických tržištích. Elektronická tržiště se rozlišují i podle rozhodující 

pozice nebo aktivity na něm. V tomto kontextu jde o e-tržiště kupujícího, prodávajícího nebo 

neutrální. Tržiště B2B jsou velice podobná obchodním místům, která poskytují neutrální 

centralizovaný tržní prostor.  

 

Tržiště B2B poskytují tyto klíčové výhody: 

• centralizovaný tržní prostor, 

• neutralita, 

• standardizované kontrakty, dokumenty a výrobky, 

• kvalifikaci a regulaci uživatelů, 

• rozšiřování cenových nabídek, ex-post informace o obchodech a 

cenové historii, 

• záruku integrity trhu, 

• průhlednost, 

• samoregulaci trhu a mechanismus tvorby cen, 

• služby clearingové a platební, 

• důvěru a anonymitu, 
                                                 
2 Zdroj: DVOŘÁK, J. Elektronický obchod. 1. vyd. Brno:PC-DIR, 2004. 78 s. ISBN 80-214-2600-4 
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• tržní pospolitost - místo setkávání členů, uživatelů a poskytovatelů 

služeb. 

 

Mezi hlavní důvody vzniku a rozvoje internetových tržišť patří: 

• on-line trhy pracující za náklady, které jsou zlomkem nákladů 

klasických obchodů, 

• nízká cena připojení, nezávislá na geografické vzdálenosti, 

• nové mechanismy stanovení ceny, 

• automatizované obchodování a anonymita jejich členů, 

• centralizované trhy poskytující široké spektrum informací o obchodování a cenách 

(průhlednost). 

 

Na elektronickém tržišti můžeme nalézt nové dodavatele či odběratele. Platí to však většinou 

jen pro určité typy komodit a služeb. Konkurentem tržišť jsou B2B nákupně-prodejní 

systémy, které umožňují vzájemné propojení obchodních partnerů bez toho, aby mezi nimi byl 

ještě někdo třetí, kdo na nich vydělává. Electronický obchod (E-Commerce) znamená zajištění 

obchodních aktivit podniku prostřednictvím nejrůznějších informačních a komunikačních 

technologií. Nebo můžeme elektronický obchod chápat jako výměnu informací po 

elektronickém médiu za účelem uzavření obchodu nebo k jeho podpoře. Elektronický obchod 

je součástí širší oblasti elektronického podnikání - Electronic Business (E-Business), to 

představuje využití elektronických komunikačních prostředků ve všech možných pohledech 

na podnikatelské činnosti, např. ve vztahu ke státní správě (Business to Administration - 

B2A), či zaměstnancům (Business to Employee • B2E). Elektronická obchodní místa nebo 

elektronická tržiště (e-Marketplace) jsou aplikace elektronického obchodování, které 

v prostředí Internetu vytvářejí prostor pro uskutečňování mnohostranných elektronicky 

realizovaných obchodních transakcí. 3 

Elektronický obchod je pro spotřebitele velmi specifickým druhem nakupování. Zatímco ve 

svých počátcích byly internetové obchody značně nedokonalé, v poslední době již můžeme 

mluvit v souvislosti s internetovými obchody o jakémsi obratu a o podnikání v pravém slova 

smyslu. Počet těchto typů obchodů začal růst výrazným tempem a také lidé jej mají více 

v povědomí a získávají k němu větší důvěru. Pomalu se tak z nákupů prostřednictvím 
                                                 
3 DVOŘÁK, J. a DVOŘÁK, J. Elektronický obchod. Skripta VUT v Brně, FP. 2004. ISBN 80-214-2600-4. 
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internetu stává další alternativní způsob získávání zboží a služeb. Také sortiment produktů 

elektronických obchodů je dnes již značně široký. Na internetu je možné nalézt celou škálu 

produktů – od běžného spotřebního zboží, přes elektroniku až po informace, které 

pravděpodobně budou stále nabývat na významu. Omezení prakticky neexistují (kromě 

zákonem daných norem a dalších předpisů).4 V souvislosti s nástupem moderních technologií 

a rozmachem elektronického obchodu se naskýtá otázka, zda klasická forma distribuce 

nebude poražena a vytlačena na okraj zájmu logistiky. Mnoho autorů zastává stanovisko 

"Internet mění vše", valná část si však myslí, že elektronický obchod klasickou formu 

distribuce nevytlačí. Polemiku však budí i pouhá definice pojmu "elektronický obchod". Zda 

elektronickým obchodem je pouze případ, kdy zájemce své zboží objedná na Internetu 

dodavatele a nechá si jej dopravit až do domu nebo nákup, který se uskuteční fyzickým 

předáním v obchodu dodavatele na základě informací, které zákazník získal na Internetu. Před 

několika lety odborníci předpokládali, že hlavním předmětem elektronického obchodu se 

stanou informace, případně komoditní produkty. Dnes se ukazuje, že prostřednictvím 

elektronického obchodu se výborně prodávají i auta, kosmetika, nábytek a jiné zboží, u něhož 

se předpokládala potřeba přímého výběru. Zastánci klasické distribuce poukazují zejména na 

to, že současná podoba elektronického obchodu neřeší základní problém současné distribuce - 

cestu od výrobce k zákazníkovi. Problém je v nákladech, které s množstvím přepravovaného 

zboží klesají. Zájmem výrobců proto je distribuovat co největší množství výrobků najednou. 

Funkce elektronického obchodu je kontakt mezi koncovým spotřebitelem a prodejcem. 

Zároveň i jako informační kanál mezi prodejcem a distributorem, respektive distributorem a 

výrobcem. Dochází tak ke zjednodušení komunikace a často i k eliminaci jednoho 

distribučního stupně. Někteří výrobci totiž nahrazují primární distributory (kontejner) vlastní 

aktivitou (v podstatě to znamená, že výrobce sám rozprodá kontejner v místě určení). Pokud 

se bude elektronický obchod i nadále definovat jako obchod realizovaný od A do Z on-line, 

nelze předpokládat, že by se jeho prostřednictvím dala většina obchodních transakcí. Stále 

více lidí sice využívá Internet k získávání informací, ovšem nákupy realizují v "kamenných" 

obchodech. Elektronickým obchodem jsou však skutečně ohroženy distribuční firmy. Díky 

elektronickému obchodu mohou výrobci snáze komunikovat se svými regionálními 

                                                 
4 NĚMCOVÁ, Z., Business strategy and the internet to date. Sborník abstraktů konference Atlantis 2006, Brno, Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN 80-214-3280-2 
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distributory a tak nepotřebují firmy, které pouze přepraví jejich zboží přes oceán.  Právě 

distribuční firmy tak musí začít využívat nové technologie, aby dokázali odvrátit hrozbu, 

která nad nimi visí. Musí se naučit využít příležitosti, jež jim nové technologie nabízejí, 

protože jinak jejich současní zákazníci je přestanou potřebovat a používat. Expresní zásilkové 

služby vedou boj o lukrativní trh firemní logistiky. Rozšiřují sortiment služeb o možnosti, 

které dosud realizovali jejich zákazníci vlastními prostředky (skladování, přímé řízení 

dodavatelsko-odběratelských vztahů). 5 

4.2 Systém a model elektronického obchodu 

V praxi se setkáváme s procesy a jevy, které můžeme nazvat objekty. Studium velkého 

počtu objektů v různých oblastech lidského poznávání světa ukázalo, že řadu postupů, které se 

osvědčují při studiu určitých objektů v jedné oblasti poznání, je možné dobře použít i při studiu 

v jiné oblasti. Dále se také prokázalo, že existují četné analogie ve vztazích mezi částmi 

objektů a jejich celkem, i když jde o objekty zcela rozdílné povahy, např. fyzikální, 

technické, sociální, ekonomické nebo i objekty matematické. Toto poznání vedlo ke 

snahám zobecnit charakteristiky vztahů mezi částmi objektů, objekty, jejich chováním apod. 

To vyžadovalo vytvořit pojmový aparát, který by usnadňoval zobecnění poznatků 

získaných studiem. Obecná teorie systémů má velký vliv na rozvoj našeho poznání. 

Představuje mohutný teoretický a metodologický nástroj pro poznávání struktur a závislostí 

mezi různými prvky složitých jevů a procesů, s nimiž se setkáváme ve společenské praxi. 

Terminologie, vypracovaná v jejím rámci, umožňuje používat téhož jazyka k popisu zcela 

různých objektů. 

 

Rozvoj poznání obecné teorie systémů: 

• poznání nových fenoménů v jednom vědním oboru, 

• hledání obdoby v dalších vědních oborech, 

• prosazování obecné teorie systémů v dalších vědních oborech. 

V literatuře je o teorii systémů v současné době podrobně popsána široká škála obecných 

modelů, matematických metod, metodických postupů a principů, které usnadňují analýzu 

systémů (identifikaci systémů), modelování systémů, syntézu (kompozici) systémů a konečně 

                                                 
5 KENNET C. LAUDON; CAROL GUERCIO TRAVEL, E-commerce: Business, Technology, Society, Fourth Edition, 

Prentice Hall 2008, ISBN: 0-13-600645-0 , 896s 
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i simulaci systémů. Systémy jsou tedy abstrakce, které si lidé vytváří v procesu poznání. 

Užíváme je při identifikaci reálného prostředí (analýze) jako nástroj poznání reálných objektů. 

Jsou to v podstatě logické a matematické konstrukce, které slouží v poznávacím procesu 

pro zobrazování systémových vlastností a souvislostí objektů a jevů vnějšího světa. Pojem 

systém odráží nejen všechny systémové jevy reálného světa, ale vztahuje se i na abstraktní 

matematické objekty, které se skládají z množin, prvků a vztahů mezi nimi. Obecná teorie 

systémů uspořádává poznatky o systémech, popisuje, klasifikuje a definuje systémy. Definuje 

je na reálných objektech, zkoumá jejich vlastnosti, strukturu a chování (viz. Obr. 2). Vlastním 

jádrem teorie systémů je soubor abstraktních objektů, které nazýváme obecné systémy. Jde 

o formální logické konstrukce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Systém a okolí systému6 

Zdroj: DVOŘÁK, J. 

 

Prvky pi systému S jsou jeho elementární části (Obr. 2). Množinu P všech prvků pj 

nazýváme universum systému. Vazby jsou vzájemné závislosti mezi prvky pí a pj 

nebo vzájemné působení mezi těmito prvky. Může jít o informační vazby, vyjádřené 

vztahy atp. Množina všech vazeb (vztahů) R = { r ÍJ } mezi prvky pj a pj systému se 

nazývá strukturou systému. Struktura systému může být funkční, technická, 

informační, časová, organizační, apod. Specifickou strukturu systému tvoří tzv. 

hierarchická struktura, která vyjadřuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi 

                                                 
6 DVOŘÁK, J. Elektronický obchod. 1. vyd. Brno:PC-DIR, 2004. 78 s. ISBN 80-214-2600-4 
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jednotlivými prvky systému. Množství prvků v systému charakterizuje jeho složitost. 

Čím více systém poznáváme (identifikujeme vzájemné vztahy mezi prvky uvnitř tohoto 

systému), tím hlouběji zkoumáme jednotlivosti tohoto systému a tím více prvků 

a vazeb objevujeme. Na určitém stupni poznání (identifikace) systému obvykle 

ukončujeme tento proces. Hloubka poznání je v teorii systémů nazývána rozlišovací 

úrovní. Účelově definovaná množina prvků, které nepatří do právě zkoumaného 

systému, ale které mají k tomuto systému bezprostřední významné vztahy, se nazývá 

okolí systému. Vazby, které působí z okolí na systém, se nazývají vstupy (podněty). 

Vazby, kterými působí systém na okolí, se nazývají výstupy (odezvy). Běžně můžeme 

v praxi v definovaném systému S sjednocovat prvky, které jsou svým charakterem 

podobné, do vyšších celků nazývaných podsystémy. Systém S může být tvořen řadou 

podsystémů S. Při zkoumání složitých systémů je často nutné tyto systémy rozkládat 

(dekomponovat) do vzájemně provázaných podsystémů. Opačnou transformací 

systému je jeho skládání (kompozice). Jde o spojování jednotlivých podsystémů tak, 

aby výsledný systém byl tvořen co nejmenším počtem prvků a vazeb mezi nimi. 

 

Z uvedených pohledů lze konstatovat, že systém na určité (nebo zadané) rozlišovací úrovni lze 

popsat: 

• strukturou systému tj. vyjádřením prvků P a vazeb R a také příslušnými hraničními 

prvky, 

• chováním systému tj. vyjádřením závislostí mezi množinou podnětů (vstupních 

veličin působících na hraniční prvky systému) a množinou výstupních reakcí 

systému (výstupními veličinami systému působícími na bezprostřední okolí z 

hraničních prvků systému S), 

• strukturou i chováním systému tj. všemi možnými variantami úplného vyjádření jak 

vlastního uspořádání (struktury) systému, tak i chování (tj. reakce celého systému na 

podněty, které získává ze svého bezprostředního okolí). 

  

V procesu zkoumání systému jde o vytváření modelů různých tříd. Tomuto procesu říkáme 

modelování. Pojem model lze chápat jako možnou realizaci vhodné teorie nebo jako jisté 

zobrazení systému. Pro další modelování může být model také chápán jako jistý systém. 
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Z hlediska charakteru vazeb dělíme systémy: 

a) lineární, kde všechny vazby jsou vyjádřeny lineárními vztahy, 

b) nelineární, kde jistá část vazeb se vyjadřuje nelineárními vztahy.  

 

Důležitým rozlišovacím znakem je stupeň proměnlivosti stavů systému. 

 Z tohoto pohledu můžeme mluvit o systémech: 

• statických, které se vyznačují stálou strukturou a minimální změnou vnitřních stavů 

v celém systému. Jsou vyjádřeny matematickým jazykem, např. soustavou rovnic, 

maticemi nebo grafy, 

• dynamických, které mění své funkční charakteristiky a strukturní vlastnosti. Alespoň 

jedna veličina je u nich v čase proměnná. Jsou vyjádřeny například diferenciálními 

rovnicemi.  

 

Zajímavými jsou také informační systémy, kde prvky systému jsou místa transformace 

a vazby v systému patří informačním tokům. Specifickou oblastí teorie systémů je zkoumání 

vnitřního uspořádání vlastních systémů. Jestliže z množiny prvků systému S vyčleníme jejich 

část a pojmenujeme ji jako řídicí podsystém, druhou skupinu prvků pojmenujeme jako 

řízený podsystém a nahradíme-li stávající vazby novými významnými vazbami, v nichž bude 

dominantní tzv. zpětná vazba, pak mluvíme o kybernetickém systému (viz. Obr. 3). Jednotlivé 

dílčí podsystémy ekonomického systému jsou klasické modely kybernetického systému a 

modelující prostředí je počítačové prostředí, tj. PC jako klasický kybernetický systém. 

Obdobně celé modelování systému je modelem kybernetického systému, kde 

rozpoznáváním prostředí získáváme údaje o stavu daného prostředí, zpětnou vazbu tvoří 

vyhodnocování procesu modelování. Kybernetika definuje problémy, teorie řízení řeší dílčí 

problémy. Měnící se systémy se chovají podobně jako živé organismy. Kybernetika studuje 

živé i neživé organismy, které musí mít schopnost zachovávat informaci. 
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Obrázek 3: Kybernetický systém7 

Zdroj: DVOŘÁK, J. 

 

Pro tvorbu modelu je nezbytná identifikace definovaného systému a vytvoření vhodného 

modelu. Obecně systém S je účelově definovaná množina prvků p; a vazeb v^ mezi těmito 

prvky (Obr. 1). Uspořádaná množina prvků a vazeb mezi těmito prvky tvoří strukturu 

daného systému na zvolené rozlišovací úrovni. Každý z uvedených prvků tohoto systému 

může být dalším systémem (podsystémem) tohoto zkoumaného systému a každý vyšší prvek 

může být „nadsystémem" zkoumaného systému. Množství prvků v systému charakterizuje 

rozlišovací úroveň, pro kterou je daný systém zkoumán. Uspořádání prvků v systému 

charakterizuje jeho vlastnost. Definovaný systém S má své podstatné okolí. Tímto okolím 

jsou charakterizovány podněty mající vliv na celý systém (respektive strategie), jimiž řízené 

podsystémy plní funkci výsledného efektu - tzv. cílové chování. Z tohoto vyplývá, že 

struktura systému, chování systému a jeho podstatného okolí vytváří prostředí pro 

definovaný systém prvků a vazeb daného systému (například elektronického obchodu 

jako součásti ekonomického systému). Na zvolené rozlišovací úrovni ekonomického systému 

je možné k tomuto definovanému ekonomickému prostředí vytvářet modely ekonomického 

systému M. Obecně se tvorbou modelů zabývá teorie identifikace, v níž lze použít metody 

                                                 
7 DVOŘÁK, J. Elektronický obchod. 1. vyd. Brno:PC-DIR, 2004. 78 s. ISBN 80-214-2600-4 
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známé z teorie umělé inteligence, tj. například rozpoznávání prostředí a scény. Tvorba 

modelu ekonomického systému je vždy (stejně jako u obecných systémů) vázána jazykem J 

jako prostředkem pro sdělování informací systému. Jazykem může být jazyk mateřský - 

potom vytvořený model je modelem verbálním, nebo také jenom verbálním popisem 

zkoumaného systému. Tato forma modelu získává vlastnosti mateřského jazyka - to 

znamená, že je poznamenána syntaxí a sémantikou jazyka a jeho nejednoznačností 

(množstvím homonym a synonym jazyka). Proto verbální popisy systémů jsou nejednoznačné 

a závisí pouze na individuální interpretaci významu jednotlivých částí identifikovaného 

(analyzovaného) ekonomického systému. K tomu, aby se přesněji vymezilo definování částí 

systému, byly jako součást mateřského jazyka vytvořeny jazyky oborů a tak například v 

ekonomické praxi vznikl jazyk ekonomický neboli jazyk ekonomických pojmů a termínů 

(obdobně u elektrotechnických oborů je to jazyk elektrotechnický atd.). Vedle těchto jazyků 

historicky vznikala celá množina jazyků umělých. Touto problematikou se zabývá teorie 

jazyků. Cílem umělých jazyků je vytvořit při popisu modelu jednoznačné přiřazení vztahů z 

reálného analyzovaného systému právě vytvořenému modelu. K takovým jazykům patří 

zejména jazyk matematický, programovací a jiné. V reálném životě se k identifikaci systémů 

používají kombinace obou jazyků - umělého i mateřského. Cílem identifikace (Obr. 3) je 

rozpoznat (ekonomický systém S a popsat jej, podle možností, kombinací uvedených jazyků. 

Všechny reálné ekonomické systémy jsou systémy dynamickými (jejich chování nebo 

struktura či chování i struktura se v čase mění), a proto každý vytvářený 

model ekonomického systému S je modelem platným pouze pro čas daného okamžiku 

zkoumání (nebo blízkého okolí tk). Z modelu ekonomického systému je tvořen účelově 

vlastní model příslušející k modelujícímu prostředí P. Modelující prostředí je vždy 

omezujícím prostředím pro možnosti modelování, resp. simulaci ekonomického reálného 

prostředí. Na Obr. 3 je dále uvedeno tradiční prostředí pro modelování, jímž je klasické 

prostředí užívané pro modelování ekonomických systémů, jaké známe ze současnosti nebo z 

historie. Moderním prostředím pro modelování a simulaci ekonomických systémů je 

počítačové prostředí. Každý proces modelování a simulace ekonomického prostředí má 

vyhodnocení a zpětnou transformaci modelu do reálného prostředí života ekonomického 

systému. Celý proces identifikace a modelování, resp. simulace a vyhodnocování, musí být 

proveden v reálném čase (tj. čas, kdy fyzikální veličiny ovlivňující ekonomické prostředí jsou 

využitelné - mají svoji regulační nebo řídící hodnotu). Proto se v současné době k modelování 

(resp. simulacím) používají výkonné počítačové systémy. Rovněž tak identifikace prostředí je 
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již moderně prováděna - zatím experimentálně, přímo, a to rozpoznáváním ekonomického 

prostředí pomocí inteligentních technických čidel. Na Obr. 3 je uvedena reprezentace 

reálného ekonomického prostředí -je zde formálně uveden orientovaný graf uspořádaných 

prvků ekonomického systému S. Tímto systém S rozpoznáváme prostředky identifikace 

ekonomického systému a ve vhodném počítačovém prostředí provádíme tvorbu modelu 

a  vlastní modelování, resp. simulaci na modelu. Výsledky tohoto procesu využíváme 

k upřesňování modelu, a to novou identifikací (analýzou) reálného ekonomického prostředí, 

nebo využijeme výsledky modelování ke změně té části ekonomického systému, kterou 

považujeme za podstatnou pro optimální fungování ekonomického prostředí. Základem 

tvorby modelu ekonomického systému je využití obecné teorie systémů a moderních metod, 

které nové vědní obory mají v současné době k dispozici. Základem rozpoznávání je 

systémová analýza tj. oblast studia obtížně pozorovatelných objektů, procesů a jejich 

vlastností a problémů. Do této skupiny patří složité technické, přírodovědné a ekonomické 

systémy. Systémová analýza zkoumá systémy, které mají tyto vlastnosti: celistvost objektu, 

rozložitelnost na části, existence vazeb mezi částmi, interakce objektu jako celku s okolím, 

dynamičnost objektu. Hlavními kroky systémové analýzy jsou: analýza problémové situace, 

formulace problému a jeho řešení, definování systému a jeho identifikace a zobrazení, analýza 

a syntéza podsystémů, interpretace a konečně modelování a realizace nového systému. 

Identifikace systému klasicky probíhá v následujících krocích: 

• základní rozpoznání objektu a jeho problémové situace, 

• simplifikace objektu, 

• definování a rozpoznání systému. 

• Systémová algebra využívá možnosti vyjadřování modelu pomocí umělých jazyků 

a využívá jejich výrazových prostředků jako jazyk matematický. Výrazovými prostředky 

mohou být: graf (orientovaný graf). Model se může obecně vyjadřovat na základě 

prostředků umělé inteligence, je úzce spjat s rozvojem počítačů a sociotechnických 

prostředků rozpoznávání scén a prostředí. Umělá inteligence je v současné době velmi 

rozmanitá. Je zastoupena aplikacemi vycházejícími z biologie (jako například neuronové 

sítě a genetické algoritmy), z fyziky, matematiky a logiky (jako jsou technologie 

modelující a identifikující chaos a technologie využívající neostrých množin). Tyto 

technologie tvoří skupiny založené na počítačových modelech řešení úloh se zásobou 

expertních informací (expertní systémy), na induktivním učení a tak podobně. Doménami 

umělé inteligence jsou expertní úlohy (například finanční analýzy či engineering), 
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formální úlohy (hry a simulační úlohy), ostatní úlohy - například rozpoznávání 

přirozeného jazyka, procesy vnímání apod. 

 
 

4.3 Využití systém ů v oblasti elektronického obchodu 

Systém je uspořádaná množina prvků, mezi nimiž působí vzájemné vazby. Takto vytvořený 

celek (systém) se projevuje vůči svému okolí odlišně, než jak by se projevoval pouhý soubor 

stejných navzájem neprovázaných prvků. Jednotlivé komponenty systému mohou být samy 

systémy. Funkce systému je definována jako transformační proces převodu vstupních stimulů 

z okolí na výstupní reakci. Funkce sytému je dána procesními a relačními vlastnostmi prvků 

a způsobem jejich organizace v systému. Funkce systému jsou hlavním předmětem zájmu 

teorie systémů a podle jejich charakteru se rozeznávají různé kategorie systémů. Systém, 

jehož funkce je podmíněna výměnou hmotových, energetických nebo informačních toků se 

svým okolím, je systém otevřený. Uzavřený systém je od okolí izolován a neexistují vstupy z 

okolí ani výstupy ze systému do okolí. Pro uzavřený systém platí, že stav systému je 

jednoznačně určen výchozím stavem a průběhem transformačního procesu. Systémy neživé 

přírody jsou většinou uzavřené. Funkce uzavřených systémů se řídí určitými zákonitostmi, 

podle nichž můžeme systémy dále klasifikovat. Deterministické systémy mají přesně určeny 

zákonitosti transformace podnětu na reakci. Průběh této transformace je při shodných 

podmínkách vždy stejný. U neurčitých systémů nejsou tyto zákonitosti přesně definovány. 

Neurčitost funkcí systému vyplývá z toho, že vlastnosti některých prvků systému lze určit 

pouze s určitou pravděpodobností nebo je nelze vůbec vymezit. V prvním případě je chování 

systému určeno pravděpodobnostními zákony a systémy jsou hodnoceny jako stochastické. 

V druhém případě se jedná o systémy mlhavé, rozmazané, jinak fuzzy systémy a jejich 

chování lze prognózovat s použitím expertních odhadů. Spolehlivost funkce systému je 

hodnocena podle jeho schopností dosahovat vytýčené cíle v různých interakcích s okolím. 

Efektivnost funkce systému je závislá na úrovni využití vnitřních i vnějších zdrojů při cestě za 

dosažením vytýčeného cíle. Systémový přístup je východiskem pro nalezení nejvhodnějších 

postupů řízení systémů. Základní vlastností systému je jeho celistvost, tzn., že systém 

vystupuje vůči svému okolí jako jeden nedělitelný celek. Zdrojem chování tohoto celku jsou 

jeho komponenty, které tvoří množinu prvků systému. Každý prvek z této množiny je 

charakterizován svými vlastnostmi, které jsou zdrojem určitého chování systému. Metoda 

systémového přístupu obsahuje fázi analytickou a syntetickou. V analytické fázi se provádí 

následující kroky:  
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• zpřesňování formulace řešeného problému, 

• zpracování plánu postupu řešení problému, 

• definování prvků a struktury systému a jeho vazeb na okolí, 

• určení cílů chování systému a objasnění jeho funkcí,  

• určení kriterií pro hodnocení spolehlivosti a efektivnosti funkcí systému.  

 

 V průběhu syntetické fáze se používají závěry z analytické fáze a postupuje se podle 

následujících kroků:  

• vytvoření modelu systému a simulace jeho funkcí nebo chování vůči okolí,  

• optimalizace chování systému, 

• návrh způsobu řízení funkcí systému, 

• zajištění požadované spolehlivosti a efektivnosti systému.  

Obecná teorie systémů a systémový přístup se používá při řešení složitých interdisciplinárních 

problémů, například návrh technických objektů a zařízení, které obsahují stránku technickou 

a společenskou.8  

V současné podobě se kybernetika výrazně prezentuje také jako důležitá mezioborová 

disciplína zkoumající systémovým přístupem chování fyzikálních, řídících, společenských, 

biologických a ekonomických jevů. Třetí oblast orientace kybernetiky, zaměřující své 

výzkumné aktivity na využití systémového přístupu do řešení problémů v nejrůznějších 

vědních disciplínách, je označována jako aplikační kybernetika.  Ta zobecnila mnoho pojmů, 

jako je organizace systému, řízení systému, entropie, informace a varieta a přinesla nové 

impulzy pro studium řízení, vývoje a revitalizaci objektů. 9 

4.4 Kybernetika v systémové integraci 

Nasazení ERP systému představuje první krok k tomu, aby firma mohla efektivně reagovat na 

tržní okolí. Přizpůsobování parametrů v systému ERP je trvalý proces, který může být 

optimálně podporován vytvořením regulačních obvodů. Tyto regulátory jako softwarové 

moduly mohou porovnávat definované podnikové cíle se skutečností. Zároveň mohou 

propočítávat parametry pro vhodné nastavení ERP systému, čímž rychle reagují na změny 

                                                 
8Zdroj:[online].2010.[cit.26.42010]. Dostupné z:  http://www.kip.zcu.cz/kursy/svt/svt_www/5_soubory/5_2.html 
9 Zdroj:Článek byl publikován v květnovém čísle časopisu Ebiz v rámci tématu Systémová integrace. [online]. 

2010. [cit. 5/ 2010]. Dostupné z: www.cvis.cz/.../clanek.php&id=101 
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trhu. Se samotným ERP systémem je sice možné podnikové procesy optimalizovat, finanční 

přínosy se ale nedostavují automaticky. Uživatelé podnikových informačních systému nejsou 

schopni průběžně aktualizovat dispoziční parametry u tisíců položek a průběžně je 

přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Nevhodně nastavené parametry pak vedou ovšem 

k tomu, že systém počítá nesprávná množství a nevyhovující termíny. Důsledkem pak bývá 

zbytečně vysoká vázanost kapitálu na skladech, dlouhé dodací lhůty nebo potíže 

s dodržováním přislíbených termínů. Zlepšení likvidity díky cílenému řízení skladových 

zásob nelze tedy zabezpečit pouhým nasazením ERP. 

 

Obrázek 4: Regulační schéma  

Zdroj: Článek byl publikován 5/2010 časopis Ebiz v rámci tématu Systémová integrace. 

 

Regulační obvod je systém, ve kterém měřící člen průběžně měří regulovanou veličinu. 

Porovnávají se skutečné hodnoty s požadovanou hodnotou řídící veličiny a počítá se 

odchylka. Regulátor vyhodnocuje odchylku a dokáže ovlivnit regulovaný systém tak, aby 

regulovaná veličina dosáhla a držela požadovanou hodnotu. 

Systém ERP spolu s takovým regulátorem vytvářejí hierarchický systém regulačních obvodů 

(finanční cíle, průběžné doby, skladové zásoby). Tento systém pak zvládne účinně 

optimalizovat i výrobu s velkým počtem úrovní kusovníkových struktur. V tom se regulační 

obvody liší od metody simultánního plánování u systémů APS. Výstupem je regulování 

podnikových cílů jako je např. snižování skladových zásob, zkracování dodacích lhůt 

a zlepšuje dodací spolehlivost. Návratnosti investic je dosaženo za současného zvýšení 

výkonnosti podniku.10 

                                                 
10Zdroj:Článek byl publikován v květnovém čísle časopisu Ebiz v rámci tématu Systémová integrace. [online]. 

2010. [cit. 5/ 2010]. Dostupné z: www.cvis.cz/.../clanek.php&id=101 

  



36 

 

4.5 Teoretické p ředpoklady strategie elektronického obchodu 

Koncept strategického řízení je chápán jako ucelený soubor názorů a představ o strategickém 

řízení aplikovatelný v konkrétních podmínkách, zejména představ o filozofii, modelu, 

procesech, fungování a uspořádání strategického řízení. Opomenuty by neměly být ani 

metodologické aspekty tvorby strategie.  

Koncept strategického řízení by měl splňovat následující podmínky:  

• vymezovat model strategického řízení (prvky a jejich vztahy, uspořádání, například 

hierarchii strategií, procesy, toky informací), 

• vytvářet optimální podmínky pro realizaci a fungování strategického řízení (například 

strukturováním problému formulace strategií a vytvořením předpokladů pro dělbu 

práce/součinnost realizačních týmů na jednotlivých úrovních řízení), 

• poskytovat návod/metodologii pro zpracování dílčích úkolů/dokumentů (například 

jasně vymezovat základní pojmy – předpoklad účinné komunikace, vymezovat, které 

analýzy je třeba zpracovat a definovat obsah formulovaných strategií).  

Koncept = model = systém. Jako takový by měl být znázornitelný graficky. Například Porter 

ve své publikaci „Konkurenční strategie“ uvádí tzv. kolo konkurenční strategie (viz obr.5). 

 

 

 

Obrázek 5: Model strategického řízení  

Zdroj: Porter11 

                                                 
11  Porter, M.E. (2001) Konkurenční strategie Harvard Business Review, March 2001, pp. 62-78. 
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Toto schéma lze s jistou tolerancí za model strategického řízení považovat. Kdyby bylo 

doplněno o další prvky uvedené výše, mohlo by se Porterovo kolo konkurenční strategie stát 

konceptem uplatnitelným v konkrétních podmínkách, podobně model globální strategie 

Voříška dle obr. 6. V odborné literatuře je takovýchto modelů publikováno mnoho.  

 

Obrázek 6: Model globální strategie  

Zdroj: prof. Voříšek12 

                                                 

12 Voříšek J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management Press, Praha, 1997, 
ISBN 80-85943-40-9 
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Výběr konceptu strategického řízení pro konkrétní podmínky firmy by měl proběhnout 

v určité konkurenci v úvahu přicházejících konceptů. Před výběrem by měla být 

zformulována kritéria, odrážející podmínky aplikace a požadavky, které by měl aplikovaný 

koncept splňovat.  

 

Pro inspiraci lze uvést následující požadavky:  

• koncept by měl mít logickou strukturu, slučitelnou s organizační strukturou a procesy 

strategického řízení, 

• hierarchický model strategického řízení je zpravidla výhodou, dává zejména 

v podmínkách větších firem komplikovanému problému tvorby strategie průhlednou 

a srozumitelnou strukturu, vytváří podmínky pro efektivní dělbu práce a komunikaci 

mezi členy týmu, zabývajícího se formulací strategií a celkově pro zvládnutí 

komplikovaných problémů spojených se strategickým řízením, 

• koncept by měl respektovat přirozený průběh strategického řízení, zejména pak 

zásadu, že strategické řízení má probíhat „shora - dolů“ (angl. top-down), ale měly by 

být zohledňovány i názory navazujících nižších úrovní řízení.  

• z konceptu by měly vyplývat požadavky na potřebné analytické informace (například 

by mělo být jasno, jaké analýzy bude třeba provádět, z jakých informačních zdrojů by 

měly být informace získávány), 

• model strategického řízení by měl být otevřený, měl by umožnit pružně reagovat na 

vývoj podnikání firmy a přizpůsobovat mu i procesy strategického řízení; například 

vznik nového či útlum existujícího oboru podnikání, restrukturalizace firmy, atd. by 

neměly činit z metodologického hlediska problémy, 

• koncept by měl umožnit zapojení všech článků strategického řízení do procesu 

formulace strategií podle jejich úrovně a odbornosti, měli by se zde uplatnit 

specialisté,  

• koncept by měl vytvářet dobré podmínky pro následnou realizaci strategií (například 

zapojením manažerů všech úrovní do procesu tvorby strategií – když se nižší články 

na formulaci strategie přímo podílejí, snadněji ji realizují), 

• koncept lze v případě potřeby pragmaticky přizpůsobovat konkrétním podmínkám.  
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 Strategie musí vycházet z následujících kroků: 

1. Analýza a výběr trhu - důkladně analyzovat cílový trh. Analýzu již dnes nemusíme 

provádět jen s vlastními prostředky, ale můžeme využít služeb firem, které se těmito 

druhy analýz internetového trhu zabývají, proto není problém získat aktuální data 

z různých zdrojů, ať již je to výzkum uživatelů Internetu, on-line obchodování nebo 

návštěvnosti serverů za účelem prodeje reklamy. 

2. Budování elektronického obchodu - nabízí se několik možností, jak toho dosáhnout 

vlastní výstavbou nebo na zakázku, dále obchod v krabici a v neposlední řadě 

pronájem aplikace - ASP (Application Service Providing) 

3. Struktura elektronického obchodu firmy - stejně jako kamenný i elektronický obchod 

má dvě tváře; jedna směrem k zákazníkovi a druhá k obchodníkovi. Ať už při 

výstavbě nebo při výběru je potřeba oběma věnovat stejnou důležitost. Obchod 

s propracovanou zákaznickou částí už ale stejný komfort neposkytne obchodníkovi, 

nebo naopak, nemůže být nikdy úspěšný. 

Elektronické obchodování je součástí informační  techologie firmy a je to také forma 

obchodních operací komunikace elektronickou cestou mezi partnery – například: výběr zboží 

v kyberprostoru, dohodnutí obchodních podmínek e-mailem, elektronická objednávka, převod 

peněz elektronickou poštou, atd. Je to způsob podnikání firmy prostřednictvím využití 

informačních a komunikačních technologií v celé oblasti řízení podniku včetně spolupráce 

s obchodnímy partnery v oblasti nákupu a prodeje zboží či nabídkou služeb.13 

 

Úspěšné zavedení záměru elektronického obchodu ve firmě: 

• propojení segmentu lokální sítě do internetu vysokorychlostním spojením, 

• kvalitní, průchodná a spolehlivá infrastruktura lokální podnikové sítě, 

• servery určené k poskytování  klientských služeb vybavené hardwarem s vyhovujícími 

technickými parametry a vhodným operačním systémem, 

• aplikační programové vybavení, 

• kvalifikace a školení zaměstnanců.  

                                                 
13  KENNET C. LAUDON; CAROL GUERCIO TRAVEL, E-commerce: Business, Technology, Society, Fourth Edition , 

Prentice Hall 2008, ISBN: 0-13-600645-0 , 896s 
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Snahou firmy je udržet si postavení na trhu, či zvyšovat znalost její značky mezi zákazníky. 

Jedním ze základním cílů je dosažení určité konkurenční výhody, lepším využitím vnitřních 

zdrojů ve srovnání s ostatními firmami v konkurenčním prostředí s cílem uspokojení trhu 

a uspokojením očekávaných zájmových skupin „stakeholders“. Spolupracovníci patří mezi 

hlavní zdroj ve firmě, který zvyšuje výkonnost  resp. produktivitu práce. Pozornost je 

věnována  na motivaci pracovníků, jako je mzdové ohodnocení vyplývající z kvality práce, 

prémie, vhodné pracovní podmínky, příjemný pracovní kolektiv, dobré vztahy zaměstnanců, 

podpora stmelující poslání a vnitřní kulturu firmy. Všechny tyto faktory působí na vytvoření 

vhodného firemního prostředí, které napomáhá k dobré práci. Mimo jiné kultura 

charakterizuje  vnitřní dění ve firmě,  je výsledkem myšlení  a  činností pracovníků.  

 

Rozhodování o strategických cílech firmy ovlivňuje: 

• prostředí ve kterém firma působí,  

• stakeholders působících v okolí firmy, 

• výrobnímy faktory a jejich dostupností, 

• internímy vztahy vnitřní struktury firmy  k informační společnosti, 

• schopnosti manažerů a předpoklady pracovat s novými komunikačními prostředky, 

• znalost dynamiky vývoje firmy z hlediska vývojových trendů . 

 

Strategické cíle musí být spojeny  s dynamikou celého systému strategického řízení a jeho 

okolí. Velmi důležitou roli v rozvoji elektronického obchodu firmy představuje SBU-

strategická obchodní jednotka, vymezená svým organizačním uspořádáním a posláním. 

V hierarchii strategií patří IS mezi funkční, proto by měla v návaznosti na nadřazené strategie 

SBU vymezovat korespondující strategické cíle elektronického obchodu. Důležitým 

nástrojem pro analýzu a následné rozhodování je hodnotová křivka, což je grafické zobrazení 

situace firmy (produktu) a konkurence prostřednictvím významnosti faktorů, které jsou v 

daném odvětví určující. 14 

                                                 
14 KEŘKOVSKÝ, M., DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck Praha 2003. ISBN807179-730-8  
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4.6 Výběr strategie elektronického obchodu firmy 

Na základě scénářů budoucího vývoje jsou vedením firmy zpracovány různé varianty 

strategií. Doporučuje se zpracovat minimálně tři varianty odpovídající optimistickému, 

realistickému a pesimistickému pohledu na budoucnost. Varianty by měly být zpracovány tak, 

aby v případě potřeby mohla firma přejít s co nejmenšími problémy na jinou variantu 

strategie. Prostřednictvím předem definovaných kriterií management varianty vyhodnotí 

a vybere pro podnik nejvhodnější strategii. Kriteria by měla hodnotit, zdali strategie odpovídá 

výsledkům strategické analýzy, tj. zdali využívá specifické přednosti firmy, překonává hrozby 

a slabé stránky a je-li v souladu s posláním a cíli. Firma, může být realizována z hlediska 

potřebných zdrojů, požadované úrovně a možného dosažení plánované tržní pozice, je 

přijatelná pro vlastníky s ohledem na výkon firmy, pro věřitele s ohledem na finanční riziko, 

pro management a zaměstnance, pro dodavatele, pro zákazníky a externí okolí podniku. 

Důležitým kriteriem je i výsledek ekonomického hodnocení strategie, který vychází ze 

simulačních výpočtů rozvahy, výsledovky, cash-flow a základních poměrových ukazatelů 

finanční analýzy, mezi něž například patří likvidita, rentabilita, zadluženost či aktivita. 

Výsledná strategie má být velmi stručná a přehledná, aby s ní mohl management snadno 

pracovat. Po formulování strategie nastává další důležitá fáze strategického plánovacího cyklu 

- uvedení strategie do života, její realizace. Úspěšné zavedení strategie je v mnoha firmách 

problémem, neboť je často nutné při realizaci strategie radikálně změnit fungování, včetně 

organizační struktury řídícího systému. Realizace strategie často naráží na nedostatek vůle 

vrcholového managementu, nejasně formulované strategické cíle nebo nedostatečné zdroje. 

Východiskem a pomůckou pro úspěšnou realizaci strategie je zavedení systému strategického 

řízení a kontroly. Cíle budou naplněny akcemi, které musí být naplánovány tak, že za akci 

bude vždy někdo zodpovědný a bude stanoven i termín zahájení a splnění akce. Aby bylo 

možné určit, zdali byly cíle zcela či částečně naplněny, musí být managementem definována 

měřítka a jejich cílové hodnoty. Jedná se vlastně o klíčové ukazatele výkonnosti (KPI - Key 

Performance Indicators). Ukazatele je vhodné rozdělit na tzv. hybné síly (Lead Indicator) 

a zpožděné ukazatele (Lag Indicator), protože hybné síly informují o změně stavu dříve, než ji 

zpožděné ukazatele potvrdí.  

 

Realizace plánu: 

Realizace operačního plánu není jednoduchá, proto by měla být zajištěna zavedením systému 

strategického řízení a kontroly.  



42 

 

 

Základem strategického řízení jsou z hlediska vrcholového managementu následující úkoly: 

• zajišťování dlouhodobé a střednědobé poptávky a zakázkové náplně, 

• zajišťování dlouhodobé a střednědobé efektivnosti,  

• periodické hodnocení průběhu strategických operací, 

• systematické hodnocení cash-flow a likvidity, 

• závažná personální rozhodnutí.  

 

Kontrola plánu: 

Operační plán musí být průběžně kontrolován a vyhodnocován. Plán se hodnotí z hlediska 

věcného a termínového naplnění i z hlediska úplnosti a konzistentnosti plánu. Na základě 

kontroly může být plán případně doplněn, upřesněn či změněn. Stejně tak je nutné jednou za 

čas ověřit celý obsah strategie. Strategie se opět hodnotí z hlediska naplnění předpokladů, 

analyzují se příčiny odchylek a přizpůsobují se vnějšímu vývoji. Firma může strategii, která 

již neodpovídá skutečnému vývoji, změnit či přejít na jinou variantu. V extrémním případě je 

nutné zpracovat novou strategii. Pro správnou a včasnou reakci na změny by měl mít 

management vypracován vhodný signalizační a varovný systém, který využívá především 

ekonomické ukazatele 

4.7  Analýza a výb ěr trhu 

Jedná se o nejdůležitější rozhodnutí firmy. Dokud není cílový trh přesně určen 

a charakterizován, nemůže společnost učinit žádné další rozhodnutí o sortimentu, vzhledu 

prodejny, propagace, cenové hladiny atd. Internet ruší hranice mezi státy, regiony i městy. 

Elektronický obchod může potencionálně obsáhnout celý svět, může se zaměřit na každou 

osobu, což je jeho bezesporná výhoda. Ale tato výhoda na sebe váže riziko silné konkurence. 

Bude levnější, technicky propracovanější, bude mít silnějšího investora. Druhou možností je 

obchod zaměřený na tržní výklenek a třetí možností je obchod zaměřený na lokální uživatele, 

což je v podstatě také tržní výklenek. Obchod orientovaný na tržní výklenek je méně ohrožen 

konkurencí, ale jeho absolutní obrat nebude vysoký (i když relativní zisk může být vyšší než 

zisk všeobecného obchodu). Tento typ obchodu musí splynout s komunitou, na kterou je 

zaměřen. Je samozřejmé, že analýza trhu se nemůže zaměřit jen na potencionální zákazníky, 

ale je nutné analyzovat dodavatele, konkurenty tzn. celé oborové a obecné okolí podniku. Je 

důležité poukázat na jednu z vlastností Internetu a to je jeho globálnost. 
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4.7.1 Analýza obecného okolí firmy 

K analýze obecného okolí lze využít analýzu SLEPTE. Tato metoda určuje pět faktorů 

obecného okolí podniku, které mají vliv na podnikovou činnost. 

 

Obecné okolí: 

• sociální okolí, 

• legislativní okolí, 

• ekonomické okolí, 

• politické okolí, 

• technologické okolí, 

• ekologické okolí.15 

Ty jsou podrobně řešeny v rámci strategie elektronického obchodu na obrázku 7. „SLEPT 

analýza“ čsú16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.: Strategické řízení – teorie pro praxi. Praha, C.H. Beck, 2002, ISBN 80-7179578-X, 

172 s.  
16 Český statistický úřad. [online]. 2010. [cit. 1. 4. 2010]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/>. 
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Technologické faktory 

-výdaje na výzkum a vývoj 

-nové technologické aktivity 

- životní styl 

-rychlost realizace nových technologií 

-rychlost morálního zastarání 

Ekonomické faktory 

-míra inflace 

-kupní síla 

-výše HDP 

-měnová stabilita 

-úroková míra 

-úvěry 

 

Sociální faktory 

-velikost populace 

-věková struktura 

-míra vzdělanosti 

-míra nezaměstnanosti 

 

Legislativní faktory 

-legislativní omezení 

-Živnostenský zákoník 

-Občanský zákoník 

-Zákoník práce 

Obrázek 7. SLEPT analýza17 

Zdroj:Český statistický úřad. 

 

Rešerše SLEPT analýzy: 

A. Technologické faktory: 

Zrychlující se tempo technologických změn, kdy je brán ohled na výrazné změny 

výroby a nové technologie, také na výzkum a vývoj, kdy vznikají nové technologické aktivity 

a životní styl. 

 

B. Sociální faktory: 

• Velikost populace 

V roce 2009 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 39,3 tisíce na 10 506,8 tisíce, zatímco 

v roce 2008 o 86,4 tisíce. Výrazně nižší než v roce předcházejícím byl loni přírůstek 

zahraniční migrace: 28,3 tisíce oproti 71,8 tisícům. Přistěhovalých bylo však oproti roku 2008 

téměř o polovinu méně, vystěhovalých naopak dvojnásobek.  V ČR žije 10 506,8 tisíce 

obyvatel, z toho přes osm milionů (8 053 tisíc) uživatelů mobilního telefonu. Počet mobilních 

                                                 
17  Zdroj:Český statistický úřad. [online]. 2010. [cit. 1. 4. 2010]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/>. 
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telefonů převyšuje počet obyvatel ČR. Počet aktivních sim karet bylo v roce 2008 13 571 tis. 

Oproti roku 2007 13 055 tis.  

• Věk 

Na stránkách Českého statistického úřadu jsem zjistila, že celkový počet uživatelů mobilních 

telefonů v roce 2009 činil 90,6%. Nejvíc uživatelů je ve věkové skupině 16 – 34 let, tedy mezi 

mladými lidmi. Naopak nejméně uživatelů je ve věkové kategorii 65 let a více. Proto by se 

výrobci mobilních telefonů měli zaměřit na věkovou skupinu mladých lidí 16 – 34 let, kteří se 

o tuto techniku zajímají nejvíce, nejvíce ji rozumí a nejvíce také nakupují. Tato kategorie také 

nejvíce nakupuje přes internet. 

• Míra nezaměstnanosti 

Obecná míra nezaměstnanosti k 31.12.2009 dosáhla 7,3 %, proti 4. čtvrtletí 2008 se zvýšila 

o 2,9 procentního bodu, a tím se snížila koupěschopná poptávka.  

 

C. Ekonomické faktory 

•  Míra inflace  

V ČR se oproti roku 2009 snížila z 1,0 % na 0,8 % k datu 28.2.2010. Tím se růst cenové 

hladiny zpomalil a mohla se zvýšit koupěschopná poptávka.  

 

D. Legislativní faktory 

Pod pojmem elektronický obchod se obecně rozumí podnikání prostřednictvím elektronických 

prostředků. To zahrnuje nejen obchodování se zbožím (hmotným i nehmotným) a službami, 

ale i všechny související kroky od reklamy, přes uzavření smlouvy, její plnění, a to včetně 

poprodejní podpory a služeb. Z právního hlediska jde zásadně o projevy vůle – právní úkony, 

směřující k uzavírání smluv, které jsou realizovány pomocí počítačových sítí. Podle definice 

používané OECD zahrnuje elektronický obchod jakékoli obchodní transakce, které provádějí 

osoby fyzické i právnické, přičemž tyto transakce jsou založeny na elektronickém zpracování 

a přenosu dat. Podobně WTO pod elektronický obchod zahrnuje jak výrobky, které jsou 

prodávány a placeny přes internet, ale doručovány ve hmotné podobě, tak produkty, které jsou 

přes internet doručovány v podobě digitální. Z právních předpisů práva EU se k 

elektronickému obchodu vztahuje primárně směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/31/ES, ze dne 8. června 2000, o určitých aspektech služeb informační společnosti, 

zejména elektronického obchodního styku v rámci vnitřního trhu. Česká republika tuto 

směrnici transponovala především zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
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společnosti a zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (co do úpravy nevyžádané 

komunikace za účelem šíření obchodních sdělení) a novelou občanského zákoníku (v rámci 

institutu tzv. spotřebitelských smluv).  

Na elektronický obchod reaguje právo třemi možnými způsoby: 

V některých případech lze stávající právní úpravu bez dalšího aplikovat na e-obchod (např. 

ochrana autorského práva). 

Jiné stávající právní normy dostaly aplikací na právní vztahy vznikající v rámci e-obchodu 

zcela nový rozměr (např. určení rozhodného práva). 

V neposlední řadě si e-obchod vynutil přijetí i zcela nových právních norem (např. právní 

úprava elektronického podpisu). 

Z předpisů českého právního řádu, které nově reagují na e-obchod lze uvést: 

• zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 

• zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

• Občanský zákoník (úpravou spotřebitelských smluv prostřednictvím elektronických 

prostředků) 

• Občanský soudní řád (úpravou elektronického podání, doručování a elektronického 

platebního rozkazu) 

• zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

který upravuje elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných 

celků, Pozemkového fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních 

pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených 

zákonem, notářů a soudních exekutorů (orgán veřejné moci) vůči fyzickým osobám a 

právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči 

orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem 

prostřednictvím datových schránek. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.18 

„Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky, 

a to zejména zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., 

                                                 
18 BUSINESS INFO [online]. 2010. [cit. 26. 9. 2010]. Dostupné z:  

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/legislativa  
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o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., 

Obchodní zákoník.19 

 

4.7.2 Analýza oborového okolí firmy 

Oborové okolí firmy je ovlivňováno především konkurenty, dodavateli a zákazníky.Velmi 

užitečným a často používaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je Porterův model 

pěti konkurenčního prostředí. Tímto modelem byla řešena analýza oborového okolí, 

vycházející z předpokladu, že strategická pozice firmy působí v určitém odvětví, resp. na 

určitém trhu a  je především určována pozicí pěti základních činitelů: 

• vyjednávací síla zákazníků, 

• vyjednávací síla dodavatelů, 

• hrozba vstupu nových konkurentů, 

• hrozba substitutů, 

• rivalita firem působících na daném trhu. 

4.8 Definice strategických plán ů vybrané firmy 

Prvním krokem při realizaci strategie je definice strategických plánů, resp. zpracování 

operačního plánu. Strategické operace jsou činností vedoucí ke splnění strategických cílů, tj. 

k realizaci strategie. Strategickými operacemi mohou být důležité investiční akce, budování 

systému prodeje, zahájení produkce nových produktů nebo zásadní organizační změny 

podniku. Při realizaci strategie elektronického obchodu firmy lze využít projektové řízení. 

Operační plán se následně rozpracuje do jednotlivých strategických činností a úkolů, které 

budou rozděleny podle jednotlivých oblastí. Vše tvoří celopodnikový plán, skládající se z 

marketingového plánu, plánu výroby, plánu zásobování, plánu obnovy a údržby investičního 

majetku, plánu obslužných a pomocných činností, plánu výzkumu a vývoje. Zastřešující 

funkci mají plány finanční a personální. Management musí mít stále na paměti, že tvorba 

strategie není uzavřený proces, ale že je třeba se jí zabývat neustále. Jak již bylo uvedeno 

výše, problematickým místem realizace strategie je provázání strategické a taktické operativní 

části tak, aby obě dvě byly v souladu. Z tohoto důvodu přišli ekonomové Robert S. Kaplan a 

David P. Norton s metodou Balanced Scorecard (BSC), tj. se systémem vyvážených ukazatelů 

                                                 

19  Zdroj: Český statistický úřad. [online]. 2010. [cit. 1. 4. 2010]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/>. 
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výkonnosti firmy. Jedná se o nástroj pro efektivní řízení celého podniku i jeho částí tak, aby 

zvolená strategie byla realizována a umožnila i systematickou kontrolu jejího plnění.  

 

Jednotlivé strategické cíle jsou uspořádány do čtyř základních perspektiv: 

• vrcholovou perspektivou je perspektiva finanční, která managementu říká, co dělat, 

aby byli uspokojeni vlastníci podniku, 

• zákaznická perspektiva definuje, co dělat, aby byli uspokojeni zákazníci, 

• perspektiva interních podnikových procesů vyjadřuje, v jakých procesech musí být 

podnik nejlepší, aby dokázal naplnit předchozí dvě perspektivy, 

• perspektiva učení se a růstu říká, co dělat, aby si firma zachovala schopnost měnit se 

a zlepšovat se.  

 

Důležitou informací je i vyjádření vztahů mezi strategickými cíly, aby bylo zřejmé, které cíle 

se vzájemně ovlivňují a podporují.  

 

Na základě shrnutí bylo dospěno k tomuto shrnutí, kdy strategie firmy měla např. obsahovat:  

• specifikaci klíčových informací pro hodnocení stavu trhu, specifikaci informací 

o postavení firmy na trhu s ohledem na konkurenci, 

• specifikaci klíčových informací, které ukazují trendy vývoje trhu, 

• specifikaci klíčových informací pro vyhodnocení okamžitého vnitřního stavu firmy 

a dosavadního průběhu výrobních a ostatních procesů firmy, 

• přehled standardů, které firma chce uplatňovat při budování informačního systému, 

• objem finančních prostředků a dalších zdrojů, které firma vyčleňuje na zajišťování 

informační strategie, 

• plán rozvoje informačního systému v dlouhodobém a střednědobém horizontu.20 

 

                                                 
19 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.: Strategické řízení – teorie pro praxi. Praha, C.H.Beck, 2002, ISBN 80-7179578-X, 

172 s.  

 



49 

 

5 Analýza strategického řízení elektronického obchodu firmy  

Výhody, které poskytuje elektronický obchod, je možno sledovat hned v několika oblastech. 

Mezi nesporná pozitiva patří malé náklady na vstup na trh, nízké provozní náklady, vysoká 

rychlost a efektivita všech procesů, snadné rozšíření nabídky zboží a služeb a časově ani 

teritoriálně neomezená vzájemná interakce mezi subjekty. Cílem těchto strategií je analýza 

firmy, trhu, zjištění potřeb a požadavků zákazníků. 

5.1 Analýza zavedeného elektronického obchodu ve fi rmě 

 Elektronický obchod přináší zvýšení efektivity a úsporu času při výkonu některých činností. 

První výhodou je, že zavedením dobrého informačního systému, zejména on-line skladové 

evidence, dojde k úspoře času prodejce, který při prodeji již nemusí zjišťovat stav zásob 

telefonicky ve skladu. Stejná výhoda se přenáší i na zákazníka – uživatele Internetu, který si může 

ověřit dostupnost zboží z „pohodlí domova“. Doplňkovou informací může být přibližná doba 

dodání u položek, které nejsou skladem. Další úsporu představuje činnost tvorby objednávky. On-

 line objednávku provede a vytvoří sám nakupující pomocí internetového formuláře. Jaké 

informace v něm vyplní, definuje firmu při vytváření systému. Odpadá tak vyřizování objednávky 

na prodejnách. Pro zákazníky je takový nákup pohodlnější, ale spíše znamená získání nových 

zákazníků a rozšíření trhu. Při zavedení elektronického obchodu je nutno vyčíslit přibližné 

náklady a shrnout jeho přínosy. Náklady provozu elektronického obchodu mohou být různé a jsou 

závislé na rozsahu prováděných změn ve firmě. Je vycházeno z předpokladu, že firma kromě 

samotného elektronického obchodu zavede i nový informační systém (IS), aby vytvořila jeden 

funkční celek, který bude sloužit i do budoucna. Dále si firma zvolí jedno z univerzálních řešení 

nabízených na trhu, které se upraví dle svých potřeb. Ceny jednoho typu elektronického obchodu 

se liší podle nabízených funkcí. Taktéž při nákupu IS se vzhledem k velikosti podniku jeví jako 

nejlepší řešení nákup univerzálního systému. Těch existuje celá řada, např. SAP, Oracle nebo u 

nás nejpoužívanější LCS Helios IQ. Po zavedení takto komplexního řešení bude třeba celý systém 

naplnit daty, zejména informacemi o prodávaném zboží, cenách atd. Dalším nákladem bude 

zaškolení všech pracovníků na nový systém. To je vhodné vykonat externě, nejlépe dodavatelem 

IS. Nutností je „zviditelnění“ nově vzniklého e-shopu na Internetu. Je důležité zaplatit zařazení do 

vyhledávacích služeb na Internetu (např. Seznam.cz, Centrum.cz), které jsou vysoce 

navštěvované. Jen tak je zajištěná vysoká návštěvnost i nově vzniklé on-line prodejny a tím 

i potencionální zákazníci. Alternativně je možné nechat zhotovit SEO analýzu webových stránek. 

Zavádění nových procesů v oblasti informačních technologiích může mít i svá úskalí. Problémy se 

mohou týkat cenových a dodacích podmínek. Je vhodné, aby firma monitorovala ceny konkurence 
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a na ně reagovala. Tím je myšleno sledování konkurenčních internetových prodejen. Cena mezi 

kamenným obchodem a elektronickým obchodem bývá často rozdílná. Další problémy se týkají 

marketingu. Sebelepší internetový obchod nesplní svůj účel,  pokud nebude „viděn“, tzn. je 

potřeba zajistit jeho návštěvnost uživatelů, například spojením stávající propagace (doplnění URL 

obchodu na tištěné letáky apod.) a internetové reklamy (bannery, začlenění do vyhledávacích 

služeb). Svůj význam hraje také serióznost obchodu, reference. Firma musí uvést informace 

požadované legislativou. A konečně hraje svou roli také logistika, kdy firma musí být schopna 

dopravit zboží zákazníkovi včas a komfortně. Jakmile zákazník vstoupí na internetové stránky 

firmy podobně jako v klasickém obchodě, spatří nabízené zboží. Malé firmy řeší prezentaci 

pouhým výpisem všech položek s jejich základními parametry, mezi něž patří název zboží, 

krátký popis, cena, v případě většího počtu dodavatelů i údaje o jednotlivých dodavatelích. 

Doporučená varianta je podrobnější popis zboží, čím důkladnější, tím lepší.  

 

Elektronický obchod firmy by měl splňovat tato doporučení: 

• vyhledávání zboží 

Většina firem nabízí vyhledávací službu, která umožňuje mnohem snadnější a rychlejší 

nalezení výrobku, aniž by zákazník musel procházet jednotlivá oddělení.  

• výběr zboží 

Výrobek má přiřazenu ikonku zobrazující nákupní košík nebo jiný obrázek, symbolizující 

nákup a kolonku pro vyplnění počtu nakupovaných kusů. Po kliknutí na ikonu se “nákupní 

košík” naplní zbožím. V průběhu nákupu je možné zobrazit seznam dosud vybraného zboží, 

který obsahuje jednotlivé výrobky s uvedením jejich počtu, ceny, DPH, celkovou cenu 

nákupu, někdy i počet balíčků, ve kterých bude zboží zákazníkovi doručeno. Seznam je 

možno libovolně upravovat, tzn. měnit počty kusů jednotlivých výrobků, případně vyřazovat 

zboží. 

• placení zboží 

V dalším kroku už přichází na řadu opatrnost. V současné době se používá několik způsobů, 

ale zřejmě žádný obchod nenabízí všechny způsoby platby.  

• autentizace zákazníka 

Zákazníka je nutno ve většině případů ověřit, protože není radno bezmezně důvěřovat 

bezpečnosti na Internetu. Výhody z ověření vyplynou oběma stranám. Zákazníkovi by se 

mohlo stát, že někdo zneužije číslo jeho kreditní karty a objedná si na ni zboží. Z těchto 

důvodů se ověřuje totožnost, což probíhá následovně. Při objednávání zboží zákazník uvede 

své telefonní spojení, případně e-mail a obchodník po obdržení objednávky všechny údaje 
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ověří. Fáze autentizace zákazníka odpadá u některých platebních systémů, kde zákazníkova 

identita je ověřena automaticky. 

• autorizace platby 

Autorizace platby probíhá v případech, kdy zákazník chce platit pomocí předplatného nebo 

prostřednictvím platební karty. Při použití předplatného firmy jednoduše zjistí, zda zákazník 

má dostatek prostředků na účtu a po kladném výsledku expeduje zboží. Při placení platební 

kartou obchodník telefonicky (případně i jinak provedeným dotazem) zjistí od banky 

zákazníka, zda má příslušnou hotovost na účtu a podle výsledku expeduje zboží. Při placení 

prostřednictvím SETu autorizace probíhá opět automaticky. 

• potvrzení objednávky 

Při potvrzení objednávky firma zkontroluje, zda objednávané zboží je na skladě a pokud ano, 

zašle zákazníkovi e-mailovou zprávu o přijetí objednávky. Je-li elektronický obchod napojen 

přímo na automatický sklad, kontrola odpadá. V závislosti na způsobu platby je pak možné 

zboží expedovat. 

• doprava zboží 

Způsob dopravy zboží závisí na dodavateli. Podobně se liší i cena účtovaná za dopravu. 

V úvahu přicházejí následující možnosti: doprava zákazníkem ve vlastní režii, využití 

poštovních služeb, vlastní doprava dodavatelem nebo doprava specializovaným dopravcem 

anebo přenos zboží přímo po Internetu. Každá forma má své výhody i nevýhody. Pro 

zákazníka přicházejí do úvahy tři možnosti. Může si zboží vyzvednout u dodavatele sám, 

nechat si jej přivézt anebo mu bude zboží dopraveno přímo po síti. Poslední případ se týká 

pouze specifického zboží, jakým je software, elektronické dokumenty a do budoucna např. 

i hudba.  

• reklamace a možnost výměny 

Při reklamaci zákazník pouze vyplní formulář a odešle jej spolu se zbožím na adresu 

uvedenou v reklamačním řádu dodavatele. Dobré obchody umožňují řešit reklamaci 

i telefonicky nebo faxem.  

• zasílání informací 

Elektronické obchody nabízejí službu rozesílání vybraných informací. Služba zahrnuje 

informace o nových položkách v obchodě, o speciálních slevách a dalších prodejních akcích. 

Využívat služby mohou samozřejmě pouze zaregistrovaní zákazníci. 
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5.2 Identifikace dat 

Data, jsou základní stavební kámen při zjišťování vstupních informací pro řešení modelu 

strategie elektronického obchodu firmy, byla získána ze dvou zdrojů. Interními zdroji jsou 

chápana databáze poznatků vzniklá na základě pohovorů s vybranými manažery firem. 

Externími zdroji se rozumí průzkum mezi zákazníky elektronických obchodů. 

 

5.2.1 Průzkum provedený v  oblasti strategického řízení elektronického obchodu 

V  disertační práci je proveden dotazníkový průzkum a interview mezi manažery výběrového 

vzorku firem. Jejich odpovědi jsou podkladem pro získání požadovaných primárních údajů. 

Jedná se o komunikaci elektronickou cestou virtuálních dotazníků, nebo o přímou konverzaci 

s respondentem. Hlavní výhodou je existence zpětné vazby mezi respondentem a dotazujícím. 

Tento typ dotazování je v disertační práci řešen ve formě řízeného pohovoru s top manažery 

firem. Elektronické informace jsou zjištěny od respondentů prostřednictvím dotazníků v e-

mailech, výhodou je minimální finanční a časová náročnost a jednodušší zpracování 

odpovědí. Údaje, potřebné pro primární výzkum, jsou získány od respondentů, kteří jsou 

zákazníci elektronických obchodů. 

Dotazníkový průzkum byl proveden pod záštitou firmy Zoner s.r.o. V rámci firmy byly 

získány kontakty na zákazníky firem elektronických obchodů. Respondentům byl dotazník 

zaslán elektronickou poštou a kromě prosby o zamyšlení a vyplnění dotazníku nebyly 

přiloženy žádné další informace, aby prostřednictvím nich nebyl daný respondent ovlivněn a 

tím průzkum „znehodnocen“. V daném čase provádění průzkumu dotazník vyplnilo a zpět 

zaslalo celkem 122 lidí z 200 tázaných. 

 

Rozbor položených otázek: 

1. Nakupujete nebo nakupoval-a jste někdy prostřednictvím Internetu?  

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti kladně, což ukazuje, že Internet používají, 

znají a využívají jej i k elektronickým nákupům. Toto zjištění není vůbec překvapující a jen 

dokumentuje to, co se obecně tvrdí, že lidé využívají informačních technologií a Internetu 

velmi hojně. 

 

2. Co, jak a kdy nakupujete na Internetu? 

Nyní se dostáváme k  otázce obecnějšího rázu, která měla prověřit, zda daná osoba 

nakupování v elektronických obchodech využívá, jak často jej využívá a co nakupuje. Není 

nijak překvapivé, že mezi zbožím nakupovaným na Internetu zcela jednoznačně převládá 
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elektronika, kterou uvedlo přes 63% respondentů. Následují nákupy textilu, jež nakupuje 

každý druhý respondent. Ostatní zboží je již ve výraznějším odstupu. Za zmínku ještě určitě 

stojí to, že potraviny uvedl jen jediný respondent, tedy potraviny se téměř přes Internet 

neprodávají. (Viz graf 1.) 

 

Graf12 1. Co nakupují respondenti v elektronických obchodech 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3. Jak často nakupujete v elektronických obchodech? 

Ačkoliv všichni respondenti využívají nákupů na Internetu, tak jejich četnost není příliš 

vysoká a většina z nich tvrdí, že nakupuje v elektronických obchodech pouze několikrát 

ročně, ostatní dokonce ještě méněkrát (viz Graf 2). Nikdo o sobě nemůže tvrdit, že nakupuje 

každý měsíc. Z toho plyne, že ačkoliv je nakupování na Internetu využívané, tak zatím 

nemůže ani zdaleka konkurovat kamenným obchodům. Toto zjištění je poměrně zajímavé, 

neboť by se dalo předpokládat, že alespoň část respondentů bude využívat elektronických 

obchodů častěji. 

 



54 

 

 

 

Graf12 2. Jak často nakupují respondenti v elektronických obchodech 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4. Jak vyhledáváte elektronické obchody? 

Téměř všichni respondenti uvedli, že využívají fulltextového vyhledávače pro nalezení 

elektronického obchodu, konkrétně se jedná o vyhledávač Seznam.cz a až s odstupem 

následovaný vyhledávačem Google.cz. Z ostatních způsobů stojí za zmínku již snad jen 

doporučení známých, které uvedlo 30% respondentů. Toto je zásadní výsledek pro 

provozovatele elektronického obchodu, neboť např. respondenti uvedli, že jej vůbec 

neovlivňuje reklama. Ačkoliv se dá polemizovat o tom, zda na ně přeci jen nemá vliv, aniž by 

si to uvědomovali, tak je to třeba brát v potaz. Každopádně je ale zřejmé, že se vždy vyplatí 

investovat do optimalizace pro fulltextové vyhledávače, o účincích ostatních druhů reklamy je 

možné polemizovat.(Viz graf 3.) 
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Graf12 3. Jak vyhledávají respondenti elektronické obchody 

Zdroj: vlastní 

 

 

5. Podle čeho vybíráte elektronický obchod? 

To že potencionální zákazník navštíví elektronický obchod, ještě automaticky neznamená, že 

se stane jeho zákazníkem a něco si v daném obchodě koupí. To ovlivňuje řada faktorů, ale 

většinu respondentů zajímá především cena zboží a vlastní zkušenost s daným obchodem. 

Rychlost dodání pro respondenty nebývá příliš důležitá a to, že jsou ovlivňovány vzhledem 

elektronického obchodu, přiznává přibližně 18% respondentů – stejnou mírou muži i ženy. 

(Viz. tabulka 1.) 

 

Podle čeho vybíráte elektronický obchod?    

Výpočet Výsledek    

Cena zboží  15 68,2% 

Rychlost dodání  2 9,1% 

Vzhled webových stránek  4 18,2% 

Dobrá zkušenost s daným obchodem  14 63,6% 

Tabulka 1. Faktory pro výběr elektronického obchodu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Je důležité znát preference zákazníků, neboť ty spolurozhodují o tom, zda si zákazník danou 

věc objedná. Navíc znalost zákaznických preferencí umožňuje dopředu se připravit na rozsah 

využívání jednotlivých služeb a to, zda daná služba vůbec má nějaký význam.  

 

6. Jaký způsob placení nákupu v elektronickém obchodě preferujete? Proč? A co 

podle Vás na Internetu převažuje? 

Více než polovina respondentů používá především platbu až při doručení zboží – dobírku 

(Viz. graf 4). Jako důvod uvádí nedůvěru v elektronický obchod. Jsou ochotni zaplatit až 

v okamžiku, kdy zásilku obdrží. Je to diskutabilní, protože při dobírce sice balík dostanou, ale 

stejně netuší, co obsahuje. Přesto tato o něco větší jistota je pro zákazníky důležitá a jsou 

ochotni si i za ni zaplatit, neboť bývá tato služba zpoplatněna. Respondenti, preferující platbu 

kartou či platbu na účet předem uvedli, že jim na tomto způsobu vyhovuje především 

snadnost, rychlost a nižší cena. 

 

 

Graf12 4. Jaký preferují respondenti způsob placení za zboží na Internetu 

Zdroj: vlastní 

 

Názor na to, co obecně na Internetu za způsoby platby převažuje, se shoduje s vlastními 

preferencemi respondentů, přičemž je dle jejich názorů ještě o něco více používána dobírka. 

Navíc byly hojně uváděny názory, že dobírka sice převládá v České republice, ale že ve světě 

hrají prim platební karty, ke kterým ale u nás lidé zatím nemají důvěru. 
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7. Jaké způsoby dodání zboží preferujete? 

U preferovaných způsobů dodání dochází k velmi vyrovnané situaci, kdy pouze mírně 

převažuje preference České pošty, kterou respondenti upřednostňují z důvodu velkého 

množství pošt a možnosti si na nich zásilku vyzvednout. Zásilková služba je upřednostňována 

kvůli pohodlí, rychlosti a dodání až do domu po předchozí domluvě. Osobní převzetí je 

preferováno z důvodu nižší ceny a rychlosti. ( Viz. tab. 2). 

 

Jaké způsoby dodání zboží 

preferujete? 

    

Odpov ěď Počet Procentní 

podíl 

Obchodní balík České pošty  52 38,5% 

Zásilková služba (PPL apod.)  35 30,8% 

Osobní p řevzetí v kamenné prodejn ě 35 30,8% 

Tabulka 2. Preferované způsoby dodání zboží 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Obecně se ale respondenti domnívají, že nejvíce je využíváno České pošty a to 

z důvodu její dostupnosti a i tradice. Zbylí respondenti uvedli zásilkové služby, neboť jsou 

velmi rychlé a pohodlné. 

 

8. Objednal-a jste si někdy zboží na dobírku, které jste si nevyzvedl-a? Myslíte si, že 

se to děje často? A co si o tom myslíte? 

Je to s podivem, ale skutečně se toto chování děje. Lidé si jsou schopni objednat zboží na 

dobírku a pak si daný balík nevyzvednout a ten je tedy zaslán zpět provozovateli 

elektronického obchodu, který ale takto tratí minimálně náklady za dopravu. 9% respondentů 

uvedlo, že se již takto zachovali. Otázkou pak ale zůstává, proč si vůbec dané zboží 

objednávají. Je zřejmé, že zákazníci tuto věc příliš neřeší a neuvědomují si, jaké problémy 

mohou provozovateli elektronického obchodu způsobit.  
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Graf12 5. Nevyzvedl-a jste si někdy objednanou dobírku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

9. Víte o zákonné možnosti vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu u zboží 

objednaného prostřednictvím internetu? Využil-a jste někdy této možnosti? 

Zákazníci elektronických obchodů mají ze zákona možnost vrátit objednané zboží do 14 dnů 

bez udání důvodu. Tímto jsou chránění před nepoctivostí obchodníků a také při obdržení 

zboží jiných parametrů, než bylo objednáno.  Všichni respondenti odpověděli, že si jsou této 

zákonné možnosti vědomi, což ukazuje na jejich velmi dobrou informovanost. Avšak 77% 

z nich této možnosti dosud nikdy nevyužilo a 18% této možnosti již využilo a důvodem byla 

nefunkčnost objednaného zboží. Jediná osoba se vyjádřila, že toto děla často a to proto, že 

objednává textil a u něj je obvykle problém v nesprávné velikosti.(Viz.tab.3). 

 

Využil -a jste n ěkdy této možnosti?      

Odpov ěď Počet Procentní 

podíl 

Ano, často  16 4,5% 

Ano, ale jen výjime čně 34 18,2% 

Ne 72 77,3% 

Tabulka 3. Vrátil-a jste někdy zboží bez udání důvodu? 

Zdroj: vlastní zpracování 
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10. Jaké aspekty produktu vybíráte, co je pro vás důležité? (můžete zatrhnout více 

možností) značka, barva, kvalita, cena, barva, novinka, reklama. 

Respondenti vybírají hlavně zboží, které je nejlepší a za přijatelnou cenu. Další body 

samozřejmě také berou v potaz, jak vykazuje výsledek tabulky 4. 

 

Jaké aspekty produktu vybíráte, co 

je pro vás d ůležité? 

    

Odpov ěď Počet Procentní 

podíl 

značka 16 4,5% 

barva  34 18,2% 

kvalita  

cena 

barva 

novinka 

reklama 

 

72 

89 

15 

36 

45 

77,3% 

92% 

3,6% 

19,3% 

26% 

 

Tabulka 4. Jaké aspekty produktu vybíráte, co je pro vás důležité? 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

5.2.2 Kvalitativní interview s manažery vybraných f irem  

Vedle primárního výzkumu, provedeného mezi zákazníky firem, byly provedeny řízené 

pohovory s top manažery jednotlivých firem. Tyto rozhovory pomohly k ujasnění stěžejních 

bodů pro návod k modelu a k lepší interpretaci provedených primárních průzkumů. Rozhovor 

byl proveden s top manažerem dvou reprezentativních firem, které byly doporučeny firmou 

ZONER s.r.o. a poznatky, které vyplynuly z toho rozhovoru lze interpretovat následovně:  

 

1. Do jaké míry je elektronický obchod pro firmu novou aktivitou? 

První z firem se obchodováním přes internet zabývá přibližně pět let. V tomto ohledu je 

možné říci, že tato aktivita pro ně není přílišnou novinkou. Již od začátku prodeje textilu tuto 

variantu používali zároveň s prodejem na trzích či jiných akcích. 

Druhá firma využívá prodeje přes internet přibližně 2 roky. Prodej přes internet pro ně 

činí spíše doplňkovou činnost. 

2. Jak vypadá váš elektronický obchod? 
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V obou případech se jedná o standardní elektronický obchod, kde je zboží vkládáno do košíku. 

Přehledně je rozčleněno zboží, které je zákazníkům nabízeno. 

3. Jak velký objem prodeje elektronicky prodáváte? 

V této otázce je názor firem rozdílný. Cílem první z nich je prodávat 75% přes elektronický 

obchod. Druhá firma tuto aktivitu má pouze jako doplňkovou, přes elektronický obchod je 

prodáváno přibližně 10 % celkové produkce. 

4. Vybudovali jste obchod vlastními silami nebo jste se obrátili na externí 

subjekty? 

Pro vytvoření elektronického obchodu obě firmy využili externí subjekty. 

5. Jaký dopad mělo zavedení obchodu na současnou a budoucí činnost firmy? 

V první firmě zavedení elektronického obchodu přineslo zvýšení prodeje, oživení zájmu 

o produkty. 

U druhé firmy došlo ke zvýšení obratu, rozšíření trhu, získání nových klientů. 

6. Jakým způsobem zajišťujete celkové fungování obchodu? 

V prvním případě fungování obchodu zabezpečuje externí subjekt. 

Druhá firma si chod fungování elektronického obchodu zajišťuje sama. 

7. Jak se o vašem elektronickém obchodu dozvědí zákazníci? 

V obou případech byla jako propagační médium zvolena reklama (ať už tisková či rozhlasová, 

bilboardy, nebo elektronický marketing.).  

8. Jsou vaši obchodní partneři a zákazníci na prodej prostřednictvím internetu 

připraveni, používají Internet? 

V obou firmách obchodní partneři i zákazníci využívají internet, prodej prostřednictvím 

internetu jim nečiní obtíže. 

9. Jaká je jejich ochota komunikovat elektronicky? 

V obou případech se také firmy setkaly s relativně a překvapivě pozitivní reakcí na prodej 

přes internet. 

10. Jakým způsobem jste prosadili elektronický obchod jako obchodní kanál? 

Zákazníci byli informování reklamními materiály o nových výrobcích v nabídce firmy 

a možnosti sledovat novinky na e-shopu. 

Zákazníci byli informováni prostřednictvím reklamy, ochutnávek, billboardů apod. 

11. Jak zákazníky motivujete (zda se zaměříme na celkové snižování cen, 

poskytování slev apod.). 

První firma se snaží zákazníky motivovat snadnou dostupností elektronického obchodu, 
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sledováním novinek, rychlostí komunikace. 

Druhá firma na svých akcích nabízí různé slevové kupóny, dopravu zdarma nad určitý objem 

objednávky apod. 

12. Máte k dispozici pracovníky s odpovídající kvalifikací? 

V obou firmách je pracovník, který zodpovídá za chod elektronického obchodu. 

13. Jaké máte v současnosti k dispozici technické zázemí? 

Obě firmy používají k provozování elektronického obchodu standardní PC. 

14. Zaměřuje se na kvalitu nabízeného produktu nebo služby? 

Samozřejmě, že kvalita je vodítkem k úspěchu prodeje proto se většina firem zaměřuje na 

kvalitní výrobek, kompatibilní s nízkou cenou. Průzkumem trhu se zjišťuje, jaké produkty 

a služby očekává potenciální zákazník a podle toho se pružně přizpůsobuje plán výrobního 

programu. 

15. Jak funguje logistika?  

Jedná se o toky zboží, peněz a informací jak mezi dodavatelem a odběratelem, tak také uvnitř 

jednotlivých firem, a to včetně různých systémů skladování. Účelem je tyto toky 

optimalizovat tak, aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady. 

16. Jak doržujete ekologii firmy? 

Jedná se především o ochranu před chemickými látkami a přípravky, prevence závažných 

havárií, odpady, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, integrovaná prevence a obaly.  

5.3   Vyhodnocení provedených pr ůzkumů 

Cílem dotazníků (kap. 5.1.1) bylo získání informace nejenom o způsobu nakupování 

v elektronických obchodech a prostřednictvím Internetu, ale také zjistit důvody jeho chování 

a jeho názory na danou problematiku.  Dotazník se zaměřil na oblast nakupování na Internetu. 

Otázky byly zaměřeny na jednotlivé oblasti nakupování v elektronických obchodech a to jak 

z hlediska respondentova chování, důvodu tohoto chování a jeho názoru na danou skutečnost. 

Některá výstupní data byla použita v rámci modelu strategie.(kap. 6). Z průzkumu je patrné, 

že respondenti nakupují přes internet, ale většinou maximálně pětkrát do roka. Možné je, že 

stále nedůvěřují této službě na dálku, nebo mají špatné zkušenosti s elektronickým obchodem, 

proto model strategie je nastaven na zákazníka tak, že zvyšuje jeho návštěvnost a ochotu 

nákupu. Z výsledků bylo patrné, že zákazníci jsou spokojeni s nákupem, ale je zde pár 

problémů, které se špatně řeší v českém prostředí, natož přes internet. Patří mezi ně 

reklamace, které se touto formou řeší ještě hůře než obvykle. Ženy i muži nakupují přes 

internet stejně často a mají i podobné preference. Co se týká internetových stránek, na kterých 
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jsou služby či zboží nakupovány, pak nejvíce zákazníci nakupují více na českých stránkách, 

ale i příležitostně na zahraničních stránkách. Zákazníci, obchodující prostřednictvím 

Internetu, nejvíce nakupují oblečení, elektroniku, knihy, domácí spotřebiče, audiovizuální 

nosiče a počítače. Zákazníkům především vadí nemožnost si kupované zboží prohlédnout a to 

je od nákupu v elektronických obchodech odrazuje. Model strategie elektronického obchodu 

firmy se opírá i o preference při nakupování. Důležitým zjištěním je, že zákazníci pro 

vyhledávání elektronických obchodů využívají především a téměř výhradně fulltextových 

vyhledávačů. Tato informace je podstatná především pro provozovatele elektronických 

obchodů, kteří se rozhodují o investicích do různých způsobů přilákání zákazníků do svého 

obchodu. Ohledně preferencí při nakupování na Internetu byly potvrzeny známé trendy. Lidé 

preferují platbu za zboží prostřednictvím dobírky, neboť nechtějí platit dříve, než vůbec něco 

dostanou. Způsoby dopravy zboží se rovnoměrně děli mezi Českou poštu, zásilkové 

společnosti a osobní převzetí. Vždy záleží na konkrétní situaci. Jako nejpoužívanější způsob 

platby za zboží objednané v elektronickém obchodu je označována dobírka, kterou již 

s výrazným odstupem následují platby z účtu. Chování zákazníků elektronických obchodů je 

nutné shledat jako nezodpovědné, neboť části zákazníků není vůbec cizí si objednané zboží 

nevyzvednout a tím způsobit provozovateli elektronického obchodu zcela zbytečné náklady. 

Loajalita internetových zákazníků je problematická. Spotřebitelé nakupující na Internetu mění 

virtuální obchod i z důvodu malého cenového zvýhodnění nebo nějaké formy podpory 

prodeje.  Na základě průzkumů došlo k vymezení určitých vstupů, které budou použity 

v rámci modelu strategie. Na základě výsledků vychází, že je důležité pro firmu, která uplatní 

model zákazníků, především to, že zákazníci jsou ochotni komunikovat s firmou přes internet 

a koupě produktů  jim tímto způsobem nečiní obtíž. Je tedy zřejmé, že model by měl splnit 

původní záměr, čímž je zvýšení prodeje a rozšíření trhu. Firma by si také měla ujasnit, zdali 

pro ni bude takový způsob elektronických obchodů tvořit hlavní podíl na objemu prodeje, či 

se bude jednat pouze o doplňkovou činnost k provozu kamenného obchodu. Dopředu by mělo 

být jasné, co od využití strategie zákazníka firma  očekává a zda tento model elektronického 

obchodu bude využívat. Při zavádění modelu by si firma měla velmi dobře rozmyslet, 

prostřednictvím jakých kanálů budou o existenci elektronického obchodu informováni jak 

zákazníci, tak obchodní partneři. Také by si firma měla ujasnit, jaké propagační nástroje 

využije pro motivování zákazníků ke koupi. Na základě výsledků z dotazníkového průzkumu 

a rozhovorů s manažery firem vychází najevo zavedení strategie mezi zákazníky a firmou 

Z toho vyplývá řešení analýzy stávající strategie, kterou nahradí strategie zákazníků. 
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5.4 Zásady pro vyhodnocování strategie na základ ě provedených pr ůzkumů 

Analýza získaných dat představuje jednu z nejobtížnějších činností skládajících se z několika 

etap a využívající nejrůznějších metod. Data byly zpracovány a výsledky výpočtu získány 

v Microsoft Excel. Závěry zpracování dat jsou důležitým faktorem pro tvorbu následného 

rozhodovacího modelu. Dle prokázání čí zamítnutí budou buďto přijaty jako vstup do modelu 

či nikoliv. Váhu, kterou budu v modelu prezentovat je odvozena od síly jejich závislosti na 

modelu. Aby firma uspěla v oblasti strategického řízení elektronického obchodu, měla by se 

řídit následujícím doporučením a uvědomit si, že významnou součástí firmy jsou informace, 

které jsou jedním z rozhodujících zdrojů její dlouhodobé prosperity. Proto by je měli 

pracovníci firmy považovat za nejcennější součást rozhodování v oblasti tvorby strategie. 

Dále je nezbytné položení otázky, jak jsou všichni pracovníci seznámeni s principy 

současných informačních technologií a s postupy uváděním těchto technologií do praxe.  Na 

důležitosti neztrácí ani rozhodnutí o zpracování strategie firmy podle zásad. Vedení firmy se 

musí zaměřit na získání široké podpory pro realizaci zpracované strategie u pracovníků 

středního vedení a u všech řadových zaměstnanců firmy.  Je zapotřebí dodržet důslednou 

realizaci strategie firmy tak, jak byla naplánovaná, aby byla uvedena v praxi a firmě účinně 

posloužila. Mezi další předpoklady úspěšné strategie je, když firma investuje přiměřené 

částky do rozvoje informačního systému, zda vynakládají peníze nejen na technické a 

programové vybavení, ale také na výchovu a vzdělávání svých pracovníků v oblasti 

informatiky, která bude potřebná pro uskutečnění funkčnosti celé strategie a dodržet 

mezinárodní standardy pro oblast informačního systému. Co se týká výběru strategie, 

odkazuje se na ni kapitola 4.7, která popisuje teorii. 

 

Po shrnutí se dostaneme k tomuto vyhodnocení: 

• informace jsou rozhodující zdroj dlouhodobé prosperity, 

• seznámit pracovníky vrcholového vedení s principy současných informačních 

technologií a s postupy uváděním těchto technologií do praxe, 

• rozhodnutí o zpracování strategie firmy podle zásad,  

• získání široké podpory pro myšlenku realizace zpracované strategie u pracovníků 

středního vedení a u všech řadových zaměstnanců firmy,  

• důsledná realizace strategie, 
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• investice do rozvoje informačního systému. 

5.5 Princip činnosti stávající strategie elektronického obchodu  

V oblasti tvorby internetového obchodu je zapotřebí obrátit se na specializovanou firmu, která 

prostředí obchodu naprogramuje a nainstaluje. Existuje i celá řada projektů, které umožňují 

v rámci již poskytovaných služeb (pronájem WWW serveru) si zdarma zřídit obchod na již 

vytvořených aplikacích (všechny subjekty pak mají stejný systém). Nutné je velmi dobře 

zvážit návaznost procesu obchodování na interní procesy ve společnosti. Největším impulsem 

pro zapojení je možnost budoucího rozvoje a potřeba růstu firmy. Při tvorbě elektronického 

obchodu je nutné neustále mít na mysli zásady, které i přes svou jednoduchost) zpříjemňují 

vlastní proces nakupování. 

 Mezi základní přehled parametrů, které jsou označovány jako problematické, v současné 

době patří: 

• manipulace zbožím skrze virtuální košík, 

• snížit vyplňování velké řady formulářů a často opouštějí obchod ještě dříve, než 

finálně potvrdí nákup, 

• faktor jednoduchosti nakupování vychází ze specifik elektronického obchodu, 

•  jednoduché technické zpracování, zákazníky neovlivňovat a hlavně nezatěžovat 

technickými aspekty celého procesu, 

• věnovat se části vlastní specializace,  

• přenechání zpracování odborníkům vytvoří větší možnost naplnění obchodních 

záměrů a vznikne také prostor pro další nápady a konzultace, 

• podmínky oproti klasickému prodeji jsou jiné, elektronický obchod má vlastní 

zákonitosti a charakteristiku, 

• oblast bezpečnosti, bezpečnosti plateb, ochrana osobních údajů atd., 

• grafické zpracování, grafický design, 

• kontakty, často je opomíjen klasický telefon (řada obchodů dnes zřizuje bezplatné 

linky 0800), také nové formy on-line komunikace (ICQ, diskusní skupiny, atd.). 

 

Na základě těchto údajů lze říci, že v oblasti nakupování on-line existuje zatím veliký 

potenciál. Velice záleží na kvalitě nabídnutých služeb a způsobu obsluhy obchodu. Na 

základě průzkumu, zaměřeného na zákazníka, byl řešetn strategický model orientovaný na 

zákazníka. 
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 V případě, že se zákazník rozhodne koupit nějaký produkt, jednoduše klikne na políčko „on-

line nákup“ a v prostřední části stránky se mu objeví předpřipravený objednávkový formulář, 

kde jsou vyobrazeny jednotlivé produkty spolu s jejich popisem a cenou a na konci každého 

řádku je připravena kolonka na vyplnění počtu kusů k objednání. Vybrané zboží se tak přidá 

do nákupního košíku. Zda bylo nebo nebylo zboží přidáno do košíku, zákazník pozná v pravé 

části, kde se stále zobrazuje cena jeho objednávky. Je to cena zboží, které se aktuálně nachází 

v nákupním košíku. Nedaleko od ceny se v boční liště nachází i ikona košíku. Po kliknutí na 

ikonu se otevře samotný nákupní košík. Tato část popisuje základní postup při nákupu zboží 

v elektronickém obchodě. Je nutné si zákazníka udržet a snažit se reagovat, i když si nevybere 

žádný produkt či službu. U tvorby strategie elektronického obchodu je potřeba dbát ve všech 

zkoumaných modelech na bezpečnost systému, kdy může dojít i ke kyber-terorismu. K útoku 

v této oblasti dochází, když použitým prostředkem nebo přenašečem je tzv. „kyberprostor“, 

neboli jde o teroristické aktivity zaměřené proti a prováděné prostřednictvím počítačové sítě 

a touto sítí řízených systémů („informační elektronické síťové struktury“). Otázka bezpečnosti 

má v elektronickém obchodu velký význam. S touto otázkou úzce souvisí obecné zabezpečení 

informačních systémů IS/IT firmy. Mezi hlavní požadavky na provádění elektronického 

obchodu patří důvěrnost, integrita, autentizace, autorizace, záruky a soukromí. Tyto faktory 

lze zabezpečit pomocí bezpečnostních technologií (kryptografie, obecné metody ochrany 

IS/IT atp.). Záruky a soukromí spočívají zejména v dodržování zákonů a dobrých mravů 

a závisí tak především na chování jednotlivců a organizací. Bezpečnost elektronického 

obchodu není součástí této práce a nesmí být při tvorbě modelu opomenuta a prozkoumána. 

Měla by být brána v úvahu opatření, která zabezpečí dostatečnou ochranu modelu. Na základě 

provedených výzkumů (viz 5.1.1 a 5.1.2) lze konstatovat, že navrhovaný model strategie 

orientovaný na zákazníka je úspěšně řešen následujícím postupem. Strategie by měla být 

stručná, jasná a měla by se dodržovat. Pro řízení procesu strategie je potřeba pečlivost 

a kontrola všech procesů. 

 

Model strategie zákazníků uvádí tento postup: 

• zákazník navrhuje zboží popřípadě jeho komponenty, které si objedná, jeho základní 

parametry, potvrzuje orientační cenu zboží bez a s DPH, počet kusů, které může měnit 

na vyhovující počet a odstranění z košíku. Pokud zákazník provede změnu počtu kusů, 

je nutné tuto změnu potvrdit kliknutím na políčko aktualizace. Dále zákazník vybere 

způsob dopravy a způsob platby. V případě osobního odběru je nutno ještě vybrat, 
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ve které prodejně si bude chtít zákazník zboží odebrat. Zákazník má možnost použít 

ikonu otazníku a zobrazí se mu podrobné informace. Jako poslední odsouhlasí 

zákazník na ikonu pokračovat. Produkty musí firma nabízet ve své produkci. 

• zákazník vidí souhrn objednaného zboží, cenu a číslo objednávky. Tento souhrn již 

není možné měnit. Pokud chce zákazník objednané zboží změnit, musí se vrátit na 

krok č. 1. V kroku 2. dále zákazník vyplní přesnou adresu pro dodání zboží, telefon, 

email (v případě, že objednává firma, tak i fakturační údaje jako IČO a DIČ). 

Zákazník, který je registrován, tyto údaje nevyplňuje, jelikož je vyplnil již při 

registraci. Jako poslední by měl zákazník překontrolovat zadané údaje a bude-li 

spokojen, klikne na tlačítko objednat. 

• zákazníkovi se zobrazí kompletní objednávka. V tomto kroku došlo k samotnému 

odeslání objednávky do systému firmy. Zákazník má možnost si objednávku 

vytisknout, pokud uvedl e-mail adresu, bude na ni odeslán soupis objednávky. Je to 

vhodné pro kontrolu objednávky zákazníkem. 

 

Struktura webových stránek firmy je navrhnuta tak, aby byla co nejjednodušší a co 

nejpřehlednější. Snadná orientace v internetovém obchodě je totiž pro zákazníky velmi 

důležitá. Možnost softwaru, který mu umožní seskládat svůj výrobek, musí být jednoduchý. 

Je vhodné volit barvy, které působí velmi příjemným dojmem a tím podpoří delší čas strávený 

zákazníkem na stránkách společnosti, protože se zde zákazník cítí velmi dobře. Zákazník 

odesílá své požadavky firmě, která je zpracuje a vyhotoví. Na základě zpětné vazby od 

zákazníka se snaží odbourat šumy, způsobené objednávkou a snížit odchylku nedostatečnosti. 

 

Model má tyto atributy: 

• zákaznické účty – registrace zákazníků, změny, kontakty atd., 

• historie objednávek – zákazníci mohou vidět historii objednávek, v jakém je výrobek 

stavu, rozpracovanosti apod., 

• potvrzení objednávky – emailové potvrzení zasílané zákazníkovi i provozovateli, 

• webová administrace interface, 

• neomezený počet kategorií a produktů, 

• vyhledávání v produktech a sestavení produktu s dílů, 

• hodnocení zboží zákazníky, 

• statistiky,  
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• management objednávek, 

• základní reporting výsledků prodejů, 

• možnosti plateb, 

• možnosti dopravy. 

Vybudovat elektronický obchod orientovaný na zákazníka, který má být schopen získat 

zákazníky a také kvalitně a pružně plnit své závazky vůči nim a vůbec si zákazníka udržet, je 

ta nejtěžší z obchodních aktivit a to jak ve virtuálním prostředí Internetu, tak v reálném světě. 

V maloobchodě a o internetové prodejně to platí zvlášť, je nezbytně nutné reagovat flexibilně 

na všechny změny, ke kterým na trhu dochází. Je nutné neustále sledovat vývoj cen a nabídky 

konkurence a umět na tyto změny pružně a velmi rychle reagovat. Model musí na tyto 

požadavky pružně reagovat. Důležitý je i marketing, který se snaží sladit zájmy a cíle 

společnosti se zájmy zákazníka. Aby však marketing mohl efektivně fungovat a skutečně 

přispívat ke splnění cílů, musí udržovat, podporovat a analyzovat silné oboustranné 

informační toky. Klíčovým pojmem marketingu je tedy komunikace, která běžně využívá 

všechny tradiční prostředky, ať už se jedná o mluvené slovem při dotazníkovém šetření nebo 

tištěné materiály ve formě reklam, prospektů a v neposlední řadě i velkoplošných panelů. 

Využívá poštu, telefonní spojení a samozřejmě také veřejné sdělovací prostředky. Internet 

nabízí využití všech možností tradičních komunikačních prostředků, ale často mnohem 

efektivněji. 
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6 Návrhy řešení 

Vlastní řešení a získané výsledky jsou klíčovou částí disertační práce. Nejprve byla řešena 

fáze, v níž došlo k aktivnímu získávání poznatků k dané problematice zejména studiem 

sekundárních zdrojů. Primární výzkum byl realizován ve firmě Zoner, s.r.o., s cílem získání 

vstupních dat, provedení analýzy současného stavu řešené problematiky a také konzultace 

s odborníky pracující v dané oblasti.  Naplnění cíle disertační práce představuje vzájemné 

propojení několika výzkumných metod. Vzájemnou aplikací všech zjištěných aspektů práce 

poskytuje informace a znalosti potřebné k řešení dané problematiky. 

 

6.1 Tvorba modelu elektronického obchodu firmy na z ákladě strategické 

analýzy 

V rámci návrhu řešení se nejedná o klasický model elektronického obchodu, kdy si zákazník 

vybírá z určité omezené nabídky obchodníka a z této nabídky pak následně uskuteční obchod. 

Zásadní problém vychází ze situace, kdy zákazník není plně uspokojen nabídkou prodejce a ta 

mu plně nevyhovuje. Prodejce samozřejmě ve svém zájmu stanovuje svůj sortiment na 

základě marketingové strategie, avšak touto „konvenční“ strategií nikdy nedocílí 

stoprocentního uspokojení zákazníka jak ze strany záběru sortimentu, tak z pohledu 

uspokojení zákazníka v rámci šířky produktové řady. Návrh vychází ze strategie 

elektronického obchodu, kdy je řešen model orientovaný na zákazníka. Tomuto řešení 

předchází nejprve vyhodnocení na základě analýz a výsledků z průzkumů. Z těchto průzkumů 

vyplývá následující řešení analýzy stávající strategie, kterou nahradí strategie zákazníků. 

Model je vždy účelovým definováním objektu s omezujícími podmínkami systému a také 

modelujícího prostředí a tento model bude dále řešen. Věnuje se mu podrobně teorie v kapitole 

4.2. Řešením strategie elektronického obchodu vychází model orientovaný na zákazníka, 

který předchází nejprve vyhodnocení na základě analýz z kapitoly 5. Pro hodnocení bylo 

využito analýzy obecného okolí – SLEPTE (viz obrázek 8), která určuje pět faktorů obecného 

okolí firmy a má vliv na její činnost. Dále analýza oborového okolí, která řeší především 

konkurenty, dodavatele a zákazníky. Strategie a cíle podniku jsou silně ovlivňovány 

atraktivností oboru, v němž firma působí. Velmi užitečným a často používaným nástrojem 

analýzy oborového okolí podniku je Porterův model pěti konkurenčního prostředí, který 

popisuje kapitola č. 4. 
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Tento model byl vybrán na hodnocení analýzy oborového okolí, vychází z předpokladu, že 

strategická pozice firmy působí v určitém odvětví, resp. na určitém trhu a  je především 

určována pozicí pěti základních činitelů: 

• vyjednávací síla zákazníků, 

• vyjednávací síla dodavatelů, 

• hrozba vstupu nových konkurentů, 

• hrozba substitutů, 

• rivalita firem působící na daném trhu. 

Výhody, které nám poskytuje elektronický obchod, je možno sledovat hned v několika 

oblastech. Mezi nesporná pozitiva patří malé náklady na vstup na trh, nízké provozní náklady, 

vysoká rychlost a efektivita všech procesů, snadné rozšíření nabídky zboží a služeb a časově 

ani teritoriálně neomezená vzájemná interakce mezi subjekty. 

Analyzovat současný stav: 

 

 

Analýzu stavu společnosti. 

Návrh možných změn. 

 

Rozčlenit činnost firmy: Rozčlenit a zaměřit firmu. Určit cíle, které 

budou reálné, časově vytýčeny, zdroji 

podpořeny. 

 

Vytvořit jasnou obchodní politiku: Vytvořit jasnou obchodní politiku. Obchodní 

tým bude znát své trhy, produkty, cenovou 

politiku, podporu prodeje až po konkurenci. 

 

Výkonnost obchodních aktivit: Zjednodušení řízení aktivit a implementaci 

metodik práce. 

Nastavit vztah obchod – marketing: Vytvořit účinný marketingový plán, který 

bude jasně definován na základě obchodní 

politiky a bude tuto politiku podporovat. 

Návaznost obchodní strategie: Vyřešit návaznost obchodní strategie na 

řízení lidských zdrojů, informační 

technologie, výzkum a vývoj a na finanční 

řízení. 
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Tabulka 5. Analýza strategie 

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Pro analýzu firmy byla vybrána SWOT analýza, jejich vyhodnocení je uvedeno v tabulce 5., 

která vychází analýzy rozhovoru s manažery firmy, jak uvádí kapitola č. 5.1.2. 

 

 Silné stránky Slabé stránky 

 A1. Popularita internetového prostředí 

přitahuje stále více potenciálních zákazníků. 

B1. Špatně zpracovaná marketingová strategie-

chybné zacílení zákazníků. 

A2. Nízké kapitálové náklady nutné na 

vynaložení propagace v prostředí e-komerce 

při pronikání na globální trh. 

B2. Přístup zákazníků spočívající v nedůvěře 

v elektronickém obchodování 

A3. Rozdíl ve velikosti podnikatelských 

subjektů. Tendence inklinující k utváření 

rovnováhy na trhu. 

B3. Neetické chování konkurence v oblasti 

elektronického obchodování může odradit 

k nákupu i zákazníky. 

 

A4. Schopnost být flexibilní a rychle 

přistupovat k inovacím může vytvářet náskok 

před nesrovnatelně větším konkurentem 

v prostředí elektronického obchodování. 

 

B4. Nedostatečná legislativní úprava v oblasti 

elektronického obchodování. 

A5. Možnost využívat podrobných 

statistických aparátů a zpětnovazebních 

systémů, které e-komerce nabízí při 

vynaložení zanedbatelného kapitálu ve 

srovnání s jinými nositeli reklamy a 

propagace. 

 

B5. Nedostatečná vybavenost technickým 

zařízením, či vybavenost nevhodným SW. 

 

 

A6. Možnost využívání elektronického 

obchodu jen jako testovací platformu svých 

jinak čistě fyzických forem podnikání 

B6. Chybí nabídka slev pro stálé zákazníky, 

nedostatečná reklama, chybí poradce, 

nevýrazné logo 
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A7. 

• zavedená značka 

• dlouholetá tradice 

• kvalitní zboží 

• široký sortiment 

• seriózní přístup 

• doprava až do domu 

• krátké lhůty dodání 

• dostatek prodejních míst 

 

B7. Téměř žádná zkušenost společnosti se 

zavedením elektronického obchodu, nejistá 

návratnost investice, ztráta osobního kontaktu 

se zákazníky při zavedení elektronického 

obchodu.  

 

A8. Snadná dostupnost k informacím. 

 

B8. Nemožnost fyzického kontaktu se zbožím 

může ovlivnit rozhodnutí kupujících, nejistota 

zákazníků týkající se reklamace, platby nebo 

dodávek. 

A9. Nabídka marketingových nástrojů 

využitelných v prostředí elektronického 

obchodu. 

 

Příležitosti Hrozby 

C1. Lepší propagace na internetu s využitím 

bannerů. 

D1. Silná konkurence v oboru. 

 

C2. Rychlejší dodání objednaného zboží. 

 

D2. Aktuální finanční krize. 

 

C4. Expanze na další trhy, získání nových 

zákazníků, větší přehlednost o nabízených 

produktech, větší přehled o cenách, rozšíření 

distribučních cest, možnost orientace i na 

zahraniční trhy 

 

D3. Elektronický obchod neuspokojí očekávání 

zákazníků, jeho nedostatečné povědomí v rámci 

slabé reklamní kampaně firmy. 

 

C5. Zpracování elektronického obchodu 

v anglickém jazyku, rozšíření obecného 

povědomí o firmě. Rozšíření aktivit firmy na 

stávajících trzích a možná penetrace na nové 

D4. Špatné zabezpečení (např. při platbě), 

zvýšení nákladů na dopravu. 
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trhy v zahraničí. 

 

C6. Rozšíření manipulačních prostorů 

 

D5. Elektronický obchod nebude správně 

fungovat. 

C7.Úspora času a pracovníků. 

 

D6. Pokud zákazníci nebudou spokojeni, 

snadno přestoupí k jiné firmě 

 

Tabulka 6.  SWOT analýza 

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

6.2 Model strategického řízení elektronického řízení 

Uplatňovat strategické řízení ve společnosti je novým motorem pro aktivaci celého týmu 

organizace a řeší zejména produktivitu práce. V rámci uplatňování modelu řízení je třeba 

věnovat pozornost spokojenosti zákazníků, kvalitě informací, schopnostem procesu rychlé 

adaptace na změny, vzdělanosti a manuální schopnosti zaměstnanců. 

 

V rámci strategického řízení je třeba věnovat pozornost zejména: 

• schopnostem procesu rychlé adaptace na změny, 

• vzdělanosti a manuální schopnosti zaměstnanců, 

• finančnímu "zdraví" firmy 

• zákazníkům jejich spokojenosti a z ní plynoucí loajality  

• kvalitě informačního systému. 

 

Tyto ukazatele je třeba rozvíjet, posilovat, sledovat. Z krátkodobého hlediska lze na nich 

ušetřit, ale v dlouhodobé perspektivě může mít firma, která zanedbá tyto oblasti, existenční 

problémy. Z pohledu praxe lze hovořit o skutečnosti, že strategicky řízené společnosti jsou 

efektivnější a na trhu úspěšnější. Výstupem je změna orientace firmy na cíle a schopnosti 

společnosti tyto cíle naplnit.  

Popis a hodnocení současného stavu charakterizuje silné a slabé stránky firmy, určuje 

výchozí bod pro cestu za novým cílem a umožňuje též odhadnout náklady 

transformace. 
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Pro definování cílového stavu se využívá klíčových vstupních materiálů: 

• analýza stavu konkurence.  

Vhodné otázky:  

1. Představuje některého z konkurentů strategickou výhodu?  

2. V čem konkurence v oblasti elektronického obchodu zaostává?  

3. Kolik v průměru konkurence investuje v této oblasti?  

4. Na jakých produktech má konkurence postavenu strategii?  

5. Které aplikace konkurence obvykle neřeší pomocí typového aplikačního software, ale 

softwarem vyrobeným na míru?  

6. Pro které oblasti využívá konkurence outsourcing?  

7. Hodnocení stavu klíčových obchodních partnerů a externích informačních zdrojů.  

Vhodné otázky:  

1. Existují možnosti provázání logistických řetězců firmy s logistickými řetězci 

významných dodavatelů a odběratelů? 

2. Které z externích informačních zdrojů obsahují informace, které s výhodou použít v 

rozhodovacích procesech?  

• hodnocení aplikačního software a služeb dostupných na trhu  

• hodnocení trendů (když podnik určuje směr svého vývoje, je vhodné vědět, 

kam směřují ti, kteří vytvářejí komponenty, metody a nástroje),  

• výsledky SWOT analýzy (Strength, Weakness, Oportunity, Threat) 

udávají, které silné stránky podniku je vhodné dále podporovat a které 

slabé stránky je třeba eliminovat,  

• podnikové cíle a jejich priority  

• požadavky uživatelů  

Na základě analýzy výsledků strategie elektronického obchodu se odvodí cíle firmy a 

současně se provede první fáze, která navrhne hlavní principy průběhu procesů tak, aby 

procesy podporovaly dosažení firemních cílů.  Dále se řeší analýza současné firemní strategie. 

Na základě těchto informací se navrhne globální architektura informačního systému firmy.  
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Koncept, který je součástí modelu strategie, objasňuje postup od podnikových cílů až po 

návrh jednotlivých projektů. Ze SWOT faktorů, z cílů firmy, z analýzy trendů a stavu firmy 

a konkurence se nejprve odvodí vize a z ní cíle firmy. Priorita, resp. váha každého požadavku 

se odvodí tak, že se sečtou priority všech SWOT faktorů, cílů, příp. procesů. Porovnáním 

těchto součtů jsou získány priority jednotlivých požadavků. Mezi ukončením tvorby jedné 

verze strategie a zahájením tvorby další verze strategie vzniká prostor, který slouží jako pro 

strategická rozhodnutí. Obsah strategie se i v tomto období upravuje a to jednak proto, aby se 

zachytily změny, které nastaly, strategie se doplňuje v těch partiích, na které v hlavním 

období tvorby nebyl čas, ale později se ukázala jejich potřeba. Řešitelem je tým složený z 

vrcholových pracovníků podniku, informatiků podniku a z externích konzultantů.  

Na základě průzkumu analýzy byla brána v úvahu tato doporučení pro firmu: 

1. Moderní design – zda je elektronický obchod tvořen pomocí šablon, či může být 

zpracován zákazníkovi na míru.  

2. Snadná orientace – zda je pro zákazníka snadné najít vše, co potřebuje. 

3. Jednoduchá správa – možnost využití správy pomocí offline aplikace či jednoduchého 

webového rozhraní. 

4. Cena – cena je rozhodujícím faktorem. Zde je možné využít pronájmu či koupě již 

hotového elektronického obchodu 

5. Neomezený počet položek – kolik položek je poskytováno v rámci balíčku. 

6. Dostatečná velikost diskového prostoru – jak veliký prostor bude firma 

mít k dispozici. 

7. Propojení s ekonomickými systémy – jestli je možné elektronický obchod napojit na 

skladové a ekonomické systémy.  

8. E-mailové schránky – zdali a kolik e-mailových stránek je poskytnuto v balíčku. 

9. Webhosting v ceně – zda je v ceně balíčku také webhosting. 

10. Podpora současných platebních metod – jaké současné platební metody elektronického 

obchodu podporuje – např. platby kartami Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard, 

platební brány PayPal, PaySec, Raiffeisen Bank a další. 

11. Kvalitní SEO – jestli je v rámci balíčku služeb poskytnuta také kvalitní optimalizace 

elektronického obchodu 

12. Podpora marketingu – jakých nástrojů může být využito (např. optimalizace 

pro vyhledávače (SEO), akce a novinky na hlavní stránce, bannery, anketa, aktuality, 

top nejprodávanější zboží, top nejprodávanější v kategorii, e-mailový zpravodaj, 
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věrnostní systém slev, objemové slevy, množstevní slevy, slevové kupóny, zaslat 

tip známému, hlídací pes, profesionální statistiky návštěvnosti apod.). 

Dále by měla firma zvážit jednoduchost administrace, možnost využití více jazykových 

variant elektronického obchodu apod.  

6.3 Možnosti nového modelu strategie elektronického  obchodu firmy 

Model strategie elektronického obchodu firmy řeší nejprve strategii S1, která vychází od 

výrobce a navazující na ni formy obchodování. Nejprve je řešen z pohledu B2C. Pro účel 

pochopení významu je pojmem B2C představen jako softwarová aplikace, umístěná na 

webových stránkách, kde si zákazník může zboží vybírat, prohlížet a také objednávat 

a nakupovat a posléze dle možností obchodu i platit. Jedná se tedy o obdobnou prodejnu v 

klasické formě obchodu. Pokud se firma zabývá prodejem výrobků či služeb, je tato forma 

obchodu vhodným doplňkem. V základní úrovni mohou nastat dvě možnosti. Buďto prodává 

pomocí obchodních řetězců (nepřímý prodej), může si tedy zřídit jediný přímý prodej a to 

skrze elektronický obchod. V druhém případě vlastní svůj obchod a zřídí si pro rozšíření navíc 

i elektronický obchod. Další možností je B2B, který také strategii protíná. Jedná se o klasický 

obchod mezi firmami. V současné době se ovšem stává jedním z nejprogresivněji se 

rozvíjejících segmentů elektronického obchodu. To proto, že je spojována zejména s využitím 

Internetu jako nástroje pro zjednodušení komunikace v obchodním řetězci. Jádrem B2B je 

v podstatě databáze, k níž lze přistupovat pomocí Internetu a jednoduchého rozhraní – tedy 

obchodní aplikace. Obchodní partner, který přistupuje do tohoto virtuálního prostoru, zná své 

podmínky, za nichž může obchod uskutečnit. Obchodní aplikace je pak schopna sama 

reagovat na případné změny v obchodních vztazích, například podle velikosti uzavřeného 

obchodu. Samozřejmostí je automatické zpracování objednávky a její zařazení do 

vnitrofiremního informačního systému. Ten je propojen vzájemně spolupracujícími moduly 

(například skladového hospodářství, modul pohybu zakázky atd.). Systém může automaticky 

sledovat stavy zboží na skladě a automaticky doobjednávat u subdodavatelů docházející 

položky a to i s výběrem nejvhodnějších podmínek a cen. Některá řešení B2B umožňují, aby 

byl celý proces díky zabudované logice provázán řetězově až na výrobce tak, že požadavky 

distributora mohou přímo ovlivňovat právě vyráběné zboží. Výsledkem je samozřejmě 

nepřehlédnutelné snížení nákladů. V menší části se na nich podílí snížení administrativní 

zátěže, ale mnohem více se do nich promítne příznivá optimalizace zásob a nízké kapitálové 

náklady. Nezanedbatelný je přínos spočívající v získání nových obchodních partnerů, kterým 

vyhovuje komfort nové obchodní cesty a nelze opomenout ani příležitost k vytvoření loajální 
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zákaznické komunity. V současné době je realizace elektronického obchodu mezi firmami 

nejvíce zastoupena formou elektronických tržišť (označovány také: e-marketplace, e-tržiště 

apod.). Elektronická tržiště soustřeďují nabídky zboží různých dodavatelů na jednom místě. 

Tím zvyšují efektivitu při nákupu a prodeji zboží. Přispívají také ke snížení nákladů 

obchodních firem. Zákazníci e-tržiště získávají možnost rychlého a pohodlného porovnávání 

nabídek více dodavatelů a objednání zboží v jednom místě. Dodavatel pak má možnost 

rozšíření distribučních cest za mnohem nižších nákladů. Díky Internetu a novým technologiím 

lze při obchodování na elektronickém tržišti snadno dosáhnout úspor v provozních nákladech 

Prodávající má možnost získat nové zákazníky, minimalizovat provozní náklady nebo využít 

automatizovaný přenos dat do informačního systému podniku. Nakupující ocení soustředění 

nabídky několika konkurenčních dodavatelů na jednom místě, možnost vypsání individuální 

poptávky, nebo možnost nastavení parametrů pro vyhodnocení relevantních nabídek. Za další 

formu elektronického obchodování můžeme označit model SxS (tedy consumer-to-consumer). 

Jedná se o internetové aukce. Model nelze považovat pouze za prodej použitého či staršího 

zboží. Jedná se o způsob vzájemného nalezení nabídky a poptávky na virtuálním trhu. Bez 

rozlišení zda prodávající či nabízející strana je podnikatelský subjekt. Proto pojem C2C raději 

bývá zvlášť nevyčleňován. Pro rozlišení základních principů rozdělení elektronického 

obchodu postačí.  Nejreprezentativnějším prvkem této skupiny jsou on-line aukce. Z pohledu 

podnikatele mohou znamenat alternativní prodejní kanál, či obchod s přebytky (odprodej 

drobného majetku, přebytky). Významnou část aukcí tvoří také trh s pohledávkami po 

splatnosti, který může vyřešit problémy právě skupin drobných a středních podnikatelů. 

Všechny výše popsané možnosti zastupují S1 strategii. V případě strategie S2, která vychází 

ze strany zákazníka, ji propojují, ale z opačné strany působení, jak popisuje obrázek 9. 
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Obrázek 8. Působení strategie S1 a S2 v elektronickém obchodě 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výstupem je posouzení obou řešení strategie. Převážně se zaměřením na zákazníka, který 

určuje své priority. Strategie S1 se přizpůsobí požadavkům strategie S2., zda firma plně 

naslouchá jeho přáním a požadavkům. Její elektronický software je přizpůsoben zaznamenat 

poptávku a sestavit vybraný produkt. Pro posouzení výhody strategie S1 a S2 se řeší v oblasti 

kybernetického systému. Rozvoj elektronického obchodu nejen zkracuje nákupní časy, ale 

přináší i nové možnosti využití informačních technologií přímo ve firmě. Stoupající 

požadavky zákazníka na výrobek, poptávka po něm, dávají vzniknout novým produktům, 

které mají významně napomoci rychlé návratnosti investic. Cílem je navrhnout model v rámci 

kybernetického systému s vysokými požadavky na pružnost a spolehlivost. V modelu 

strategického řízení elektronického obchodu jsou strategie S1 (výroba) a S2 (zákazník). 

Spojovacím článkem obou strategií je trh, který ovlivňuje cílové chování zákazníka. Zákazník 

má zpětnou vazbu v rámci systému, vybere výrobek a firmu, u které si jej zakoupí. Propojení  

S1 a S2 znázorňuje model systému. V rámci modelování ekonomického systému, jsou řešeny 
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možné vstupní faktory, které jsou vygenerovány v kybernetickém systému modelu 

elektronického obchodu. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9. Model strategie v Kybernetickém systému 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6.3.1 Generování vstup ů v rámci Strategie S1- firma 

 

V rámci kybernetického systému chápeme přeměnu určitých vstupů na výstupy. Vstupy, 

které firma používá při výrobě produktu (tj. z čeho a pomocí čeho vyrábí) jsou výrobní zdroje 

nebo taky výrobní faktory (činitele).  

Z obecné hladiny mezi ně patří: 

• přírodní zdroje, jsou k dispozici v omezeném množství a navíc v různé kvalitě, jsou 

to vzácné statky, 

• práce představuje čas, který lidé stráví ve výrobě, množství práce, kterou má 

společnost k dispozici, 

• kapitál jako výrobní faktor tvoří kapitálové statky, tj. to, co bylo vyrobeno, aby 

sloužilo dál při výrobě. 

Výrobní zdroje jsou k dispozici v omezeném množství – jsou vzácné. Potom i výrobky 

vyráběné z těchto vzácných zdrojů jsou vzácnými (ekonomickými) statky. Využíváním 

výrobních faktorů získávají jejich vlastníci příjmy – důchody. 

Výstupy mohou být obecně statky (výrobky) nebo služby. Výrobky slouží buď ke konečné 

spotřebě. Obdobné užití mají služby. Viz kapitola 4. 

Výše popsaná teorie je pro generování vstupů do modelu velice stěžejní, na základě 

rozhovorů s manažery firem jsou vybrány k hodnocení do modelu tyto vstupy, které souvisí 

s ekonomickou teorií a jsou pro hodnocení důležité. Viz kapitola 5.1.2 

Výrobce 

(firma) 

TRH 

 

výrobek 

Zákazník 
S1 S2 

Výrobky a 

služby 
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���� první ze vstupů je posuzován nákup zboží od obchodních partnerů, jejich 

 přizpůsobení se na nabídku a poptávku. Vstupem je tedy příspěvek k tvorbě modelu 

adaptivního tržiště, 

���� dalším posuzovaným vstupem je výroba, pod kterou spadají možné dostupné suroviny. 

Z toho plyne produkt a služby, jaké firma nabízí, zda jejich nabídka je v souladu 

s poptávkou zákazníka apod. Zaměřuje se na kvalitu nabízeného produktu nebo 

služby. Dotazníkovým průzkumem v kapitole 5.1.1, vyšlo najevo, jaké produkty a 

služby očekává potenciální zákazník a podle toho se pružně přizpůsobuje plán 

výrobního programu, 

���� ze vstupních faktorů hodnotíme distribuci zboží, zásobování, dodávání do obchodní 

sítě a ke spotřebitelům, pod tuto oblast spadá logistika, kterou provází toky zboží, 

peněz a informací jak mezi dodavatelem a odběratelem, tak také uvnitř jednotlivých 

firem a to včetně různých systémů skladování. Účelem je tyto toky optimalizovat tak, 

aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady, 

���� marketing je pro vstup strategie velmi důležitý. Úzce propojuje kulturu firmy a její 

vzdělání i z oblasti filozofie úspěšného podnikání v tržní ekonomice, kde základem 

úspěchu je spokojený zákazník. Výstupem je uspokojovat potřeby zákazníka. 

Z pohledu firmy jde o systém celkové komunikace mezi spotřebiteli a jejich 

nabídkou. Úkolem marketingu je mimo jiné objevovat neuspokojené potřeby 

a připravovat uspokojivá řešení. Marketing studuje potřeby, přání a problémy 

zákazníka v jasně definovaných segmentech, nepřetržitě měří image firmy a úroveň 

uspokojování zákazníka. Marketing ovlivňuje všechny útvary firmy, proto je zařazen 

mezi vstupy k posouzení v modelu strategie, 

���� další článek v oblasti vstupů je energie, která je úzce spojena s pracovní silou. Využití 

tohoto článku ve firmě je velice stěžejní, 

���� zaměstnanci tvoří důležitou složku firmy. Tato část vstupu zahrnuje zkoumaní 

pracovní síly ve vztahu k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při užívání 

elktronického obchodu a vnímání jejich důležitosti, 

���� další do modelu vstupuje ekologie, která se týká každé firmy, podnikatele či 

odpovědného pracovníka v rámci ochrany životního prostředí. Mezi hlavní oblasti 

podnikové ekologie patří ochrana před chemickými látkami a přípravky, prevence 

závažných havárií, odpady, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, integrovaná 

prevence, obaly atd., dle stanovených norem, 
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���� mezi vstupy je zahrnut výzkum a vývoj ve firmě, tvůrčí práce prováděná na 

systematickém základě s cílem zvýšit úroveň znalostí, včetně znalostí o člověku, 

kultuře, společnosti a využití těchto znalostí k navržení nových aplikací ve firmě, 

���� důležitá část k hodnocení je finance a kontrola, z globálního hlediska je možné 

posuzovat finance, závazky, pohledávky, náklady a výnosy se systémem. 

���� technické vybavení IT, v této oblasti jde o fyzické vybavení ve vztahu k jeho 

spolehlivosti, bezpečnosti, použitelnosti se softwarem, dále programového vybavení, 

jeho funkce, snadnosti používání a ovládání,  

���� mezi hlavní vstupy patří management firmy, podnikání a lidské činnosti k dosažení 

požadovaných cílů, také může být definován jako lidské činnosti, včetně návrhu, s 

cílem usnadnit výrobu užitečných výsledků od systému, 

���� posledním hodnoceným článkem je konkurence, která by byla posuzována jako vstup 

z mnoha pohledů (zákazník, výrobek, firma). 

 

6.3.2 Generování vstup ů v rámci Strategie S2- zákazník 

Zákazník je pro firmu a trh velice důležitý článek, firma na základě navrženého modelu 

přizpůsobí výrobu jeho poptávce. Vyplývá z toho strategie výroby a potřeb. Zákazník 

navazuje na zpětnou vazbu a jeho cílové chování ovlivní výrobu. Na základě dotazníkového 

průzkumu vybírám k hodnocení do modelu tyto vstupy, které souvisí jak s ekonomickou 

teorií, tak s výsledky průzkumu viz. kapitola 5.1.1, a jsou pro hodnocení důležité: 

���� prvním vstupem hodnocení u zákazníka je značka a její ovlivnitelnost při výběru 

zboží, 

���� dále cena a cenové hodnocení, její výše a hranice, při které se zákazník rozhoduje 

k preferenci před kvalitou. Úkolem není primárně dodávat na trh špičkové výrobky, 

ale takové výrobky, které mají nejvyšší poměr užitné hodnoty a ceny. Je potřeba 

správně identifikovat potenciální zákazníky a cenu nastavit podle jejich očekávání. 

Cena by neměla jít pod minimální úroveň danou vlastními náklady a nad maximální 

úroveň danou konkurencí. 

���� produkt a všechny jeho aspekty, značka, barva, kvalita, cena, které vcházejí do modelu 

jako celek vstupu, 

���� prezentace a vyhledávání zboží, mezi něž patří název zboží, krátký popis, cena, 

v případě většího počtu dodavatelů i údaje o jednotlivých dodavatelích, 
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���� forma placení zboží, technologie plateb od elektronického bankovnictví až 

k bezhotovostním platbám, 

���� tržiště jako kybernetický prostor společný pro obě strategie, 

���� přijatelnost reklamy jako prostředí pro vzdělání,  
���� platební schopnost zákazníka, jeho výška mzdy a úroveň platového zařazení, tento fakt 

vstupuje do strategie s omezením na koupi výrobku či služby, 

���� doprava a logistika zboží, pro zákazníka přicházejí do úvahy tři možnosti. Může si 

zboží vyzvednout u dodavatele sám, nechat si jej přivézt anebo mu bude zboží 

dopraveno přímo po síti. Poslední případ se týká pouze specifického zboží, jakým je 

software, elektronické dokumenty a do budoucna např. i hudba.  

 

6.3.3 Posuzování strategie e-obchodu z pohledu navr ženého modelu 

Modelování vychází z analýzy zkoumaného problému, kde cílem je nejprve specifikace 

ekonomického modelu neboli formulace základní hypotézy. Ekonomický model umožňuje 

formulaci slovně popsaných teoretických předpokladů a poznatků. Po prozkoumání je model 

matematicky specifikován a transformován na deterministický ekonomicko-matematický 

model, který vyjadřuje základní hypotézy zjednodušení. V modelu jsou využívány vhodné 

stochastické vlivy. Ekonometrický model je vyjádřen rovnicí, která je na modelu závislá 

a propojena. Závislosti vstupující do modelu jsou matematicky formulovány ekonomickými 

veličinami, které umožňují v další fázi kvantifikovat model na základě dat. Kvantifikace 

modelu vychází z odhadu parametrů, z nichž určuje intenzitu a směr vzájemného působení 

zahrnutých proměnných. Po odhadu následuje jeho verifikace, zda odhadnuté parametry jsou 

v souladu s výchozími teoretickými předpoklady. Výsledkem je aplikace veličin v modelu. 

Hodnoceno je praktické využití odhadnutého modelu pro účely analýzy zkoumaného 

problému. Na základě výsledků testování se model modifikuje a zdokonaluje. Variabilně mění 

počet zahrnutých proměnných, analytická forma použité matematické transformace nebo 

obojí. 

 

Specifikace modelu spočívá v následujících krocích: 

• určení a klasifikace všech proměnných, zahrnutých v modelu, 

• stanovení předpokládaných znamének a očekávaných hodnot odhadnutých parametrů 

modelu, 

• volba matematického tvaru modelu, popř. jeho jednotlivých rovnic, 
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• identifikace modelu. 

Při volbě matematického tvaru se rozhoduji pro jeden ze tří základních typů ekonomických 

modelů a to buď pro jednorovnicový model, vícerovnicový model nezávislých rovnic nebo 

simultánní model, tvořený soustavou vzájemně závislých stochastických, ale 

i nestochastických rovnic. Analytický tvar modelu, ať již obsahuje jednu nebo několik rovnic 

různého typu, je volen nejčastěji tak, aby závislosti vysvětlovaných a vysvětlujících 

proměnných byly lineární v parametrech již v původní specifikaci, nebo se daly linearizovat 

relativně jednoduchou transformací, např. zlogaritmováním. Výhodou ekonometrických 

modelů lineárních v parametrech je zejména jejich názorná ekonomická interpretace a také 

možnost odhadovat i testovat je známými a jednoduchými postupy, což nelze vždy říci 

o modelech, které nejsou v parametrech lineární.  Dále vychází z odhadu numerických hodnot 

jeho parametrů, včetně stochastických, pomocí vhodných ekonometrických odhadových 

postupů. Je nutné zkoumat před vlastním odhadem parametrů identifikovatelnost modelu. 

Dále je nutné vstupní data v prvé řadě důkladně analyzovat viz kap. 6.3. Odhad parametrů 

stochastických rovnic modelu spočívá ve výběru a aplikaci vhodného odhadovaného postupu. 

Metody odhadu parametrů jsou různé a v zásadě je lze rozdělit na dvě základní skupiny a to 

na metody s omezenou informací, které odhadují jednotlivé rovnice zvlášť a metody s úplnou 

informací, které umožňují odhad celého systému rovnic najednou. Níže uvedený systém je 

složen ze subsystémů, které mají pouze demonstrativní popis chování, nejde tedy o přesný 

popis chování konkrétních subjektů. Samotná identifikace je v prostřední ekonomiky 

náročnou úlohou. Software MATLAB21 obsahuje několik toolboxů, které ulehčí práci při 

modelování jednotlivých subsystémů. Lze využít např. neuronových sítí nebo fuzzy množin. 

Při volbě konkrétní metody odhadu modelu je důležité přihlížet k charakteru ekonometrického 

modelu, vlastnostem poskytovaných odhadů, účelu, pro který je odhadnutý model určen, 

náročnosti a robustnosti použité metody, dostupnosti softwaru, časové náročnosti výpočtu atd. 

Při aplikaci jakékoli odhadové metody z jednoho výběru vychází pozorování všech 

měřitelných proměnných modelu jedna množina odhadnutých parametrů a pro jiný výběr 

pozorování opět jiná množina odhadů. V závislosti na změně výběru se mění i hodnoty 

                                                 

21 MATLAB je programové prostředí a skriptovací programovací jazyk pro vědeckotechnické numerické 

výpočty, modelování, návrhy algoritmů, počítačové simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování 

signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. Nástavbou Matlabu je Simulink – program pro simulaci a 

modelování dynamických systémů, který využívá algoritmy Matlabu pro numerické řešení především 

nelineárních diferenciálních rovnic. 
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odhadnutých parametrů. Z toho plyne, že parametry modelu nelze odhadovat přesně a jsou 

určeny s předem požadovanou přesností intervalu spolehlivosti pro jejich hodnoty. V modelu 

zastupuje velkou roli veličina času t. Strategie je řešena na principu matematického modelu, 

který funguje na základě ekonomické kybernetiky. Doporučeno je použít v modelu využít 

diferenciální rovnice. Zde vychází najevo propojení elektronického modelu, navrhnuté 

strategie a kybernetiky. Základem strategie je dvouprvkový systém, kde jedna strategie S1 

působí na druhou S2, tak, aby byl splněn stanovený cíl. Regulace strategií je řízní se zpětnou 

vazbou, které se realizuje zpětnovazebnými systémy. V průběhu regulace strategie se zjišťují 

hodnoty výstupné veličiny a porovnávají se s hodnotou, která byla analyzována na základě 

průzkumu. Podle zjištěných odchylek se zasahuje od strategie ze strany vstupu S2, aby se 

odchylky odstranily. Z toho plyne, že vstup z regulačního prvku S1 se rovná výstupu řízení S2 

– výsledek řízení (což je zpětná vazba) a obráceně. Výsledkem je odstranění odchylek tak, aby 

se výsledek strategie co nejvíce přibližoval požadovanému cíli. Optimální strategie je ta, která 

si vybere nejlepší z množiny možných řešení (model neřeší výběr firmy zákazníkem). 

 

 

 

 

 

 

                                Yn, m                                        Yp, n 

Obrázek 10. Propojení strategie v elektronickém obchodě 

           Zdroj: Vlastní zpracování 

Popis obrázku 10: 

S1 = strategie firmy 

S2 = strategie zákazníka 

F = firma 

T = trh 

Z = zákazník 
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OKOLÍ                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Obrázek 11. Model fungování strategie S1 a S2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Popis obrázku 11: 

S1 = strategie firmy 

S2 = strategie zákazníka 

F = firma 

T = trh 

Z = zákazník 
FP = povel, výkonná veličina 
FV = zpětná vazba 

Y = cílové chování F Y 

O = objekt (Fo) 

FY = cílové chování 

TR = řídící podsystém 

 

Důležitou úlohu při identifikaci strategie má informace. Získává se z identifikace objektu, 

konkrétně z dotazníkového šetření, které řeší kapitola 5.1. Prostřednictvím měření se 

kvantifikuje, dále se uchová a při konkretizaci modelu se vhodnými formálními prostředky 

zpracuje. Veličiny, které vstupují do modelu a na model strategie působí z okolí, jsou na 

systému nezávislé a nazývají se vstupní veličiny. Mohou se měnit podle potřeby, jsou řídící 

veličiny strategie. Veličiny, které produkuje strategický model, jsou měřitelné a nazýváme je 

výstupy. Charakteristika systému představuje prostředek, který umožňuje posoudit jeho 

vlastnosti. Na posouzení vlastností je potřebné zvolit také režimy činností těchto systémů, 

které by umožnily definovat jejich kvalitní ukazovatele. Režim činnosti závisí na vstupních 

signálech. Podle zvoleného vstupního signálu zjistíme odezvu, ze které vychází jeho 

vlastnosti. Grafické vyjádření odezvy na vstupní signál se nazývá charakteristika. Odpověď 

dynamického systému na jednotkový skok při nulových počátečních podmínkách se nazývá 

přechodová charakteristika. V nákresu ji popisuje obrázek 12. Její analytické vyjádření se 

nazývá impulzní funkce a označuje se g(t).  

Jednotkový impulz se označuje symbolem δ(t) a pro jeho matematické vyjádření platí: 

 δ(t) = 0 pro t = 0, δ(t) pro t = 0 není je definovaný. 
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Rovnice 1. Jednotkový impulz 

        Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

 

To plyne z grafického znázornění jednotkového impulzu. 

 

Obrázek 12. Znázornění jednotkového impulzu 

 

Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

 

Na obrázku č. 14., je znázorněna odezva jednotkového impulzu, kdy dochází k ustálení 

modelu strategie a očekávaného výstupu.  

 

 

 

Obrázek 13. Odezva systému na jednotkový impulz 

 

Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

Model S1 a S2 bude simulován v programovém prostředí Matlabu. 

Znalost charakteristických veličin regulované soustavy je využívána pro řízení. Dynamické 

vlastnosti regulované soustavy lze vyjádřit matematicky vztahem mezi změnou vstupní 

veličiny X a změnou výstupní veličiny Y. Tuto závislost lze popsat diferenciální rovnicí. 
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Jejím řešením lze získat dynamické vlastnosti dané regulované soustavy. V modelu 

řeším strategii S1 (Constant), která vychází z firmy a S2, kterou určuje zákazník 

(constant1). 

Vytvořený model slouží k ověření stability navrženého systému zpětných vazeb mezi 

zákazníky a firmou za účelem snížení diference mezi nabídkou firmy a poptávkou 

zákazníků. Jde tedy o ekonomický systém složený se zpětných vazeb dynamicky 

reagující na časté změny tržního prostředí a požadavků zákazníků. Cílem firmy je 

pomocí zpětných vazeb ve formě elektronických dotazníků nejlépe v reálném čase 

přizpůsobovat svou nabídku poptávce zákazníků a tím snižovat diferenci mezi těmito 

veličinami. Systém pracuje s faktem, že zákazník si svou firmu na trhu již vybral a 

dochází pouze k přizpůsobování nabídky firmy požadavkům zákazníků. Oproti 

systémům exaktních věd jsou ekonomické systémy velmi citlivé, obsahují velké 

množství vstupů a často nabývají nových chybových stavů díky působení nových 

vstupů. Z tohoto důvodu je třeba jednotlivé subsystémy do určité míry kvantifikovat. Ve 

vytvořeném modelu jsou implementovány dva subsystémy. První subsystém popisuje 

chování zákazníka a druhý subsystém popisuje chování firmy. Tento model je popsán 

přenosovými funkcemi prvního a druhého řádu, které popisují chování firmy a 

zákazníka v čase.  

 

Popis firmy a zákazníka rovnicí prvního řádu 

Pro návrh regulačního obvodu je potřeba znát přenosovou funkci regulované systému. 

K přesnému výpočtu je nutné znát diferenciální rovnici popisující příslušné děje v 

systému. Pak pomocí fyzikálně matematické analýzy, která se opírá o konstrukční a 

fyzikální data soustavy, se dospěje ke skutečnému matematickému modelu systému.  

Stanovená přenosová funkce je obvykle vysokého řádu a proto se často nahrazuje 

funkcemi jednoduššími - provádí se aproximace přenosu. Ve většině případů, kdy je 

identifikace prováděna měřením (vyhodnocení přechodových a frekvenčních 

charakteristik, vyhodnocení odezev na signály obecného tvaru), přesný matematický 

model stanovit nelze. Pak není možné identifikaci systému a aproximaci přenosu od 

sebe oddělit. Skutečná přenosová funkce se pak nahrazuje přenosem obvykle nejvýše 

druhého řádu s dopravním zpožděním. Vhodnost zvolené aproximace se posuzuje buď 

porovnáním frekvenčních charakteristik, nebo srovnáním přechodových charakteristik. 
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Konečné posouzení výsledků je většinou proveditelné až na základě regulačního děje 

(po realizaci uzavřeného obvodu). 

 
 
Aproximace soustavou prvního řádu 
Podobnost skutečné funkce a aproximace lze zajistit pouze pro velmi malé pásmo 

nízkých frekvencí. Aproximační přenosová funkce má tvar: 

 

Rovnice 2. Aproximační přenosová funkce 

Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

 

Pro zesilovací konstantu K0 platí: 

 

Rovnice 3. Zesilovací konstanta K0 

Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

 

kde symboly  u(0+) a u(0-) značí hodnoty vstupu před a po provedené změně. 

Naměřené přechodové charakteristiky se obvykle normují, tj. změní se měřítko osy 

y(t) tak, aby nakreslená charakteristika odpovídala jednotkové změně vstupní veličiny. 
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Přechodová charakteristika: 

 

Obrázek 14. Přechodová charakteristika 

Zdroj: Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

 

Časová konstanta T vyjadřuje dynamické vlastnosti soustavy. Aproximační 

přechodová charakteristika yA a přechodová charakteristika skutečná yS se (kromě 

počátku a ustáleného stavu) shodují pouze v jednom bodě (bod A), kde dochází k 

inflexi skutečné přechodové charakteristiky. V tomto bodě lze neznámou T stanovit.  

Doba T vyjadřuje dobu, za kterou by odezva dosáhla ustálené hodnoty při zachování 

počáteční rychlosti změny. Tuto hodnotu by dosáhla v bodě B, který leží na tečně yt k 

aproximační přechodové charakteristice pro t = 0. 

Aproximační přechodovou charakteristiku možno vyjádřit diferenciální rovnicí 

               a   = konstanta 

Pokud se jedná o jednotkový skok, 

pak      

Směrnicí tečny yt je         

Rovnice 4. Aproximační přechodovou charakteristiku možno vyjádřit diferenciální rovnicí 

Zdroj: Zdroj: Špirko, Křupka 2008 
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Pokud se uvažuje, že přechodová charakteristika je normovaná, pak rovnice tečny yt 

pro bod t = T je: 

 

  

Rovnice 5. Přechodová charakteristika je normovaná 

Zdroj: Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

 

 
Aproximace soustavou prvního řádu s dopravním zpožděním22 

Použitím článku s dopravním zpožděním se podstatně zlepší shoda mezi aproximační 

a skutečnou soustavou hlavně v průběhu frekvenční charakteristiky.  

Aproximační přenosová funkce má tvar:   (27) 

Pro zesilovací konstantu K0 platí:     

Rovnice 6. Aproximační přenosová funkce 

Zdroj: Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

 

kde symboly u(0+) a u(0-) značí hodnoty vstupu před a po provedené změně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22[online].2010.[cit. 23/6 2010]. Dostupné z: eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_fyz/externi/kat_fyz_5377/.../Kap_

09.htm 
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Přechodová charakteristika: 

 

 

 

Obrázek 15. Přechodová charakteristika 

     Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

Tečna přechodové charakteristiky v inflexním bodě A vytíná na nulové úrovni úsek Tu 

a na úrovni ustálené hodnoty úsek Tn . 

Tu = doba průtahu (určuje velikost dopravního zpoždění t = Tu ) 

Tn = doba náběhu  

Styčným bodem obou charakteristik je bod B. 

Navržený model popisuje chování zákazníka a firmy s využitím přenosové funkce 

prvního řádu. Přenosové funkce subsystémů zákazníka a firmy mají pouze demonstrační 

přenosy, čili nejde o přesně identifikované chování těchto subsystémů. 

 

Aproximace soustavou vyššího řádu se stejnými časovými konstantami 

 

Rovnice 7. Aproximace soustavou vyššího řádu se stejnými časovými konstantami 

     Zdroj: Špirko, Křupka 2008 
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Řád se stanoví na základě souřadnice inflexního bodu: 

 

Rovnice 8. Souřadnice inflexního bodu 

     Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

 

Velikost časové konstanty se stanoví z rovnice: 

 

Rovnice 9. Velikost časové konstanty 

     Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

 

Aproximace soustavou druhého řádu s dopravním zpožděním 

 

Rovnice 10. Aproximace soustavou druhého řádu s dopravním zpožděním 

     Zdroj: Špirko, Křupka 2008 

 

 

Přechodová charakteristika: 

 

Obrázek 16. Přechodová charakteristika 

Zdroj: Špirko, Křupka 2008 
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Pomocí tečny v inflexním bodě se určí parametry Tu a Tn . 

Velikost dopravního zpoždění t se určí tak, aby zbývající doba průtahu , pro kterou 

platí  , splňovala rovnici  (pak se může použít aproximace s 

různými časovými konstantami). Výpočet konstant T1 a T2 se provede stejným 

způsobem jako při návrhu přenosu F3 (p), všechny časové úseky se však odečítají tak, 

jako kdyby počátek byl posunut o velikost τ (náhradní počáteční bod 0').23 

 

 

Obrázek 17. Zjednodušený model zobrazující zapojení s časovým zpožděním 

           Zdroj: Vlastní zpracování 

Popis obrázku 17:  

Constant 1 …………………impulz zákazníka 

Krok 1………………………přístup k výrobě 

Krok 2………………………výroba 

Fcn…………………………chování firmy 

Fcn1………………………..chování systému, filtr požadavku chování zákazníka 

……………………………...sumační člen 

Transport delay…………….časové zpoždění 

                                                 
23[online].2010. [cit. 29/6 2010]. Dostupné z: eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_fyz/externi/kat_fyz_5377Kap_09.

html. 

+



 94 

 

 

Základní popis využívaných bloků: 

• Step  

Prvek, který generuje skokovou změnu signálu z nuly na jedničku nebo požadovanou 

hodnotu. V ekonomickém modelu tento prvek generuje signál zákazníka, který si již 

svou firmu vybral a spouští celý model. 

• Transfer function 

Část modelu, která definuje chování firmy a zákazníka pomocí přenosové funkce. Při 

vytváření modelu lze využít více možností popisu chování, jako například neuronové 

sítě či fuzzy logiky. 

• Sumace 

Prvek, který zajišťuje realizaci zpětné vazby. 

• Time delay 

Prvek, který vytváří časové zpoždění. V tomto modelu realizuje vyčkávání firmy před 

započetím úpravy nabídky. 

• Scope 

Prvek, který graficky zobrazuje průběh stavů částí celého modelu v závislosti na čase. 

 

Grafy znázorňují chování kybernetického modelu elektronického obchodu 

v jednotlivých etapách uvedeného schématu na obr. 17 a 18. a stavy veličin částí 

systému v závislosti na čase. Množství zákazníků se musí zkoumat na základě 

propustnosti systému. Složité je pro strategii firmy to, aby elektronický obchod mohl 

v reálném čase uspokojit zákazníky. 

 

• SCOPE4: Zobrazuje reálný požadavek na výrobek pro firmu, ovlivní se výroba. 

Požadavek realizace systému udrží se na hodnotě. 

• SCOPE3:  Vyjádření možnosti realizace výroby na daný požadavek. Dojde 

k ustálení, požadavek je naplněn. 

• SCOPE2: Způsob, jakými možnostmi může zákazník ovlivnit výrobu (zákazník 

vymyslí, firma realizuje). Dochází k ovlivnění zpětné vazby. 

• SCOPE1: Korekce požadavků zákazníka na možnosti výroby. 

• SCOPE: uspokojení požadavků zákazníka z hlediska všech vnitřních vazeb mezi 

firmou a zákazníkem, tj. z hlediska: 
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o výroby v dané firmě, 

o potřeb zákazníka a jeho korekcí, 

o  možností firmy. 

Z pohledu zpožďovacích efektů v celém zjednodušeném modelu kybernetického 

systému elektronického obchodu zahrnujícího: 

o prioritní postavení zákazníka, 

o vyjádření omezujících veličin výroby v dané firmě pro segment výrobků, 

uvedených v nabídce pro uspokojení požadavků zákazníka. 

Tento model má uvedené přenosové funkce ve zjednodušeném tvaru. Aby se dalo 

zkoumat, jak jeden zákazník může z hlediska dynamiky ovlivnit výrobu, jak rychle se 

výroba přizpůsobí požadavkům zákazníka, z toho plyne SCOPE, kde ustálení veličin je 

uvedeno řádově v jednotkách časových intervalů 0-10. Na základě změn přenosových 

vlastností firmy a zákazníka můžeme dosáhnout větší citlivosti obou těchto podsystémů, 

ovšem s tím, že ustálený proces, naznačený v následujícím SCOPE, má charakter 

tlumeného kmitání s ustálenými požadavky řádu: od 0-40 časových jednotek, to 

znamená v praxi, že citlivý systém elektronického obchodu je pro praxi méně přijatelný 

než zjednodušený systém uvedený na obr. 17. Vnitřní zpětné vazby a přenosy S1 a Z4 

charakterizují velmi značnou citlivost a možnost oscilací k požadavkům zákazníka. 

Dílčí závěr: Přenosové vlastnosti jednotlivých podsystémů, zejména požadavků z více 

zákazníky je nutné vyjádřit jako výsledek statistického zkoumání obou segmentů (tj. 

výroby a potřeb zákazníka). Tento přístup charakterizuje nový pohled na možnosti 

modelování potřeb strategického řízení elektronického obchodu firmy. 
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Graf 1. SCOPE 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 2. SCOPE 1 

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 3. SCOPE 2 

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 4. SCOPE 3 

           Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5. SCOPE 4 

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejjednodušší způsob, jak bylo řešeno výše, je mapovat dynamické vlastnosti 

strategie, zjistit její přechodovou charakteristiku (v případech, kdy nelze získat pře-

chodovou charakteristiku, může se použít frekvenční charakteristika, i když její 

získání je mnohem náročnější). K získání přechodové charakteristiky regulované 

soustavy se využívá skoková změna akční veličiny tzv. jednotkový skok, který je vidět 

ve výsledku. Odezva regulované soustavy - průběh regulované veličiny - se sleduje. Z 

takto získané přechodové charakteristiky lze určit veličiny charakterizující dynamické 

vlastnosti strategie jako např. čas, rychlost odezvy adaptace na nové podmínky. 

V případě frekvenční charakteristiky je přiveden na vstup vyšetřovaného členu 

harmonický signál. Odezva na výstupu bude mít stejnou úhlovou frekvenci Ωt. 

Matematický výpočet je aplikován na vlastnosti modelu. Model zkoumá, do jaké míry 

se ustálí odezva při výběru zboží. Jednotkový skok reaguje například na novinky na 

trhu. Vstup do modelu je závislý na potřeby a požadavky zákazníka, vyvolané jeho 

chápáním, z něj plyne strategie nákupu.   
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Obrázek 18. Zjednodušený model zobrazující zapojení s časovým zpožděním –  vložen o 

jeden řád složitější jmenovatel 

 

           Zdroj: Vlastní zpracování 

Popis obrázku 18:  

Constant 1 …………………impulz zákazníka 

Krok 1………………………přístup k výrobě 

Krok 2………………………výroba 

Fcn…………………………chování firmy 

Fcn1………………………..chování systému, filtr požadavku chování zákazníka 

……………………………...sumační člen 

Transport delay…………….časové zpoždění 

 

 

+
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Graf 6. SCOPE 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 7. SCOPE 1 

           Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 8. SCOPE 2 

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Graf 9. SCOPE 3 

           Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 10. SCOPE 4 

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Vytvořený systém pomocí software MATLAB, toolboxu SIMULINK, modeluje 

ekonomický model elektronického obchodu zaměřeného na zpětnou vazbu ze strany 

zákazníka. Cílem firmy je tedy pomocí zpětné vazby, která je realizována 

elektronickým dotazníkem, přizpůsobovat svou nabídku aktuálním požadavkům 

zákazníků a tím snižovat diferenci mezi poptávkou zákazníků a nabídkou firmy. Systém 

neřeší výběr firmy zákazníkem, jde pouze o upřesňování nabídky firmy a tím snižování 

diference mezi poptávkou zákazníka a nabídkou firmy. Problém ekonomických systémů 

je jejich velký počet měřitelných i neměřitelných vstupů a velká citlivost. Důležité tedy 

je daný systém do dostatečné míry kvantifikovat. Vytvořený model počítal s popisem 

subsystémů firmy a zákazníka přenosovou funkcí prvního a druhého řádu. Při této 

složitosti popisu se systém v reálném čase ustálil a firma nalezla společnou rovinu se 

zákazníkem pro optimalizaci nabídky. Při složitějším popisu chování, např. přenosovou 

rovnicí 5. Řádu, začal systém vykazovat nestabilitu, což potvrzuje fakt, že ekonomické 

systémy je třeba při matematickém modelování dostatečně kvantifikovat. Systém 

pracuje pouze s modelovými popisy chování firmy a zákazníka. Další upřesnění tohoto 

modelu lze dosáhnout aplikací neuronových sítí, či fuzzy logiky při identifikaci chování 

firmy a zákazníků.    
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6.4 Diskuse a interpretace výzkumných výsledk ů  

V disertační práci byly prostudovány vybrané materiály dostupné k dané problematice v 

České republice i v zahraničí. Po monitorování situace v České republice byla pozornost 

zaměřena na zahraniční zdroje, které se danému tématu věnují v podstatně ve větší míře 

než české zdroje. Dále došlo k provedení primárního průzkumu formou dotazníkového 

průzkumu na konkrétního respondenta, zákazníka elektronického obchodu. Další 

primární výzkum byl založen na řízeném pohovoru s manažery firem. Experimentálními 

metodami, použitými v disertační práci, byl vytvořen závěr, že při zvyšovaní složitosti 

popisu zákazníka a firmy dochází déle k ustálení na společné rovině. Studie ukazuje, jak 

model reaguje na zpětnou vazbu a citlivost z hlediska zkoumání stability, která je 

předpokladem úspěšného vyřešení obou strategií. Chování firmy a zákazníka je nutné 

kvantifikovat jen do určité úrovně, aby došlo k ustálení procesu řízení. S postupujícím 

časem se model stává nestabilní. V modelu bylo vytvořeno časové zpoždění, obsahující 

člen dopravního zpoždění. Tento člen dopravního zpoždění je zejména vlastností 

regulované soustavy, které bývají popsány vztahem, který obsahuje exponenciální 

funkci. Ve zkoumaném modelu dopravní zpoždění představuje ukazatel setrvačnosti 

výrobce. V případě, že je zpoždění menší, tak rychleji reaguje na přímou zakázku. 

Hledána je tedy společná rovina mezi zákazníkem a firmou, kdy dojde k ustálení 

výrobních možností a poptávky. V modelu je sledována odezva zákazníka při výběru 

a hledání zboží. Zákazník ponechává tzv. otisk, ze kterého potom firma vyhodnotí 

vhodnou strategii a její zpětnou vazbu, ze které vychází adaptace strategie na potřeby 

stávajících zákazníků. Je nutné kvantifikovat ekonomický systém, aby došlo ke stabilitě 

modelu. Také musí docházet k filtraci dat z ekonomického pohledu, aby byla dodržena 

bezpečnost systému. Fyzikální jednotkou v modelu je čas. Problematiku modelu 

strategie elektronického obchodu znázorňuje kapitola 6.5 a příloha 10.3, o které 

pojednává případová studie modelu strategie elektronického obchodu orientované na 

zákazníka, kde byla strategie implementována na vybranou firmu a ukazuje pouze 

simulovanou situaci. 
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7 PŘÍNOSY PRÁCE  

Přínosy disertační práce jsou zejména v rovině praktické, podpořené na úrovni 

teoretické. Nedílnou součástí je přínos pro pedagogickou oblast. Výsledkem dizertační 

práce je přístup k moderním modelům elektronického obchodu. Základním přínosem 

pro rozvoj vědního oboru je zpracování návrhu strategie elektronického obchodu.  

7.1 Naplnění nebo vyvrácení výzkumných hypotéz 

 V disertační práci se vychází z následujících základních hypotéz a byl využit 

systémový přístup, který je standardně používán díky tomu, že chápe okolnosti v jejich 

vnějších i vnitřních souvislostech a využívá kombinaci různých metod a technik 

z různých vědeckých disciplín.  

• H 1 řešila možnost vytvořit jednotný metodický postup pro firmy, které stojí na 

strategii elektronického obchodu orientovaného na zákazníka. Tento postup byl 

ověřen a vyplývají z něj výstupy analýzy stávající strategie, kterou nahradí 

strategie zákazníků. Řeší je konkrétně kapitola 6.2 a 6.3, v rámci modelu 

strategického řízení elektronického obchodu. Tato hypotéza byla ověřena. 

• H 2 zkoumala možné a účelné propojení celkového pohledu na elektronický 

obchod, kdy došlo k zpracování získaných poznatků v kapitolách 5 a 6, kde jsou 

využity vhodné kybernetické, ekonomické a matematické metody v rámci této 

oblasti propojení. Tato hypotéza byla v řešení práce ověřena. 

• H 3 pojednávala o problematice strategie elektronického obchodu, která je 

stěžejní pro firmy. Ukázala návod, který byl jako doporučení používat tento 

postup pro firmy. I tato hypotéza byla ověřena a podrobně popsána kapitolou 

6.3, kdy došlo k vytvoření systému pomocí software MATLAB, který modeluje 

ekonomický model elektronického obchodu, zaměřeného na zpětnou vazbu ze 

strany zákazníka a řeší strategii elektronického obchodu firmy. Tato hypotéza 

byla ověřena. 

7.2 Přínosy pro teorie 

Disertační práce komplexně zachycuje teorii modelu strategie elektronického obchodu 

zaměřeného na zákazníka. Tato práce vytváří základ pro komplexní řešení problematiky 

strategie elektronického obchodu ve firmě. Jedná se o teoretický podklad pro provedení 

základního strategického procesu. Dále slouží pro další podrobnější studium 
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elektronického obchodu, zpracování informací, strategické řízení společnosti atd. Vedle 

praktického užití je práce přínosná jak studentům, doktorandům, tak ale i univerzitním 

pedagogům k jejich dalšímu vědeckému zkoumání v oblasti elektronického obchodu ve 

společnosti. Tato práce vytvořila teoretický základ pro komplexní řešení výše uvedené 

problematiky.  

.  

Dalšími přínosem jsou:  

• zpřesnění definic spojených se zkoumanou problematikou,  

• vymezení základních pojmů vědecké disciplíny elektronického obchodu,  

• vznikající teorie o elektronickém obchodě,  

• systematizace poznatků z dané oblasti.  

7.3 Přínosy pro praxi 

Práce poukazuje na praktický postup vyhotovení strategie na míru zákazníka. Tedy 

zpětnou formu působení strategie tzn., kdy zákazník určuje své požadavky, podle 

kterých firma vyrobí a dodá zákazníkovi výrobek či poskytne službu. Je to určitý návod, 

jak by měla firma postupovat při sestavení postupu na tvorbu strategie elektronického 

obchodu. Uvádí, jak by firma mohla zákazníka zaujmout a zkoumá jeho možná přání 

a požadavky na výrobek. Vodítkem pro firmu jsou i možnosti, jak dochází k výzkumu a 

jakým způsobem definovat zákazníka, či konkrétní obor, jak získat takové informace, 

jak je užít. Cílem je poukázat na aplikaci technické kybernetiky v ekonomických 

vědách. Za pomocí software MATLAB je vytvořen model, který reprezentuje 

ekonomický model elektronického obchodu, kdy se firma v rámci zpětných vazeb, které 

jsou realizovány elektronickými dotazníky, snaží svůj výstup co nejvíce přiblížit 

zákazníkovi. Pomocí software MATLAB je vytvořen ekonomický model 

elektronického obchodu. Pro samotné modelování využito SIMULINK, což je speciální 

toolbox určený k modelování kybernetických systémů. Výstupem jsou závěry, jak lze 

tuto strategii zkonstruovat. To vše je výsledkem výzkumu, který pro praxi přináší nové 

možnosti v oblasti podnikání v konkurenčním v prostředí firem. Přínosem je také postup 

a vyhodnocení cílů strategie tak, aby firma mohla v měnící se ekonomice obstát, uměla 

analyzovat dosavadní stav v této oblasti a na základě nové strategie mohla uspokojit 

požadavky zákazníků. 
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7.4 Přínosy pro pedagogický proces 

Disertační práce přináší ucelený pohled na realizaci strategie elektronického obchodu 

společnosti s důrazem, který firma klade na zákazníka. Realizace změn ve firmě je 

rozhodující pro její úspěšnost. Práce popisuje vedle přípravy tyto změny, především její 

tvorbu. V procesu přípravy nových odborníků pro praxi přináší studijní materiál, na 

jehož základě je možné rozvíjet detailněji oblasti elektronického obchodu.  

 

Hlavní přínos v pedagogické rovině spočívá především v:  

• zachycení reálných případů pro možnost studia,  

• vzniku základní pedagogické příručky pro detailnější studium elektronického 

obchodu  

• vhodný model pro zpracování seminárních prací s využitím statistických metod 

pro zkoumání přenosových vlastností jedné firmy a jednoho zákazníka a také 

pro výběr množin firem, uspokojujících segment zákazníků. 

 

Další přínos je spatřen také ve využití poznatků, získaných při přípravě vyučovacích 

předmětů a zavedení softwarových produktů ve výuce. Největší přínos práce je 

propojení oblasti a to konkrétně – oblast informatiky a kybernetiky s oblastí 

ekonomickou. Většinou se totiž setkáváme s tím, že jsou tyto oblasti řešeny odděleně a 

jejich komplexní propojení by tedy mohlo vést k odstranění mnoha bariér.  
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8 ZÁVĚR  

Elektronický obchod zažívá v posledním desetiletí bouřlivý rozmach, což je patrné i z 

nárůstu významu tržeb internetových obchodů, které prostřednictvím internetových 

portálů nabízejí své zboží či služby. Ve srovnání s minulými lety pronikla elektronická 

komunikace nejen mezi běžné uživatele emailu, ale stala se výhodným nástrojem 

obchodování. O vzrůstající oblibě tohoto moderního prostředku obchodování svědčí i 

neustále se rozšiřující počet různých virtuálních stránek. Pojmem elektronický obchod 

však nelze omezovat jen na nejjednodušší internetovou formu nabídky spotřebních 

produktů. Mezi hlavní výhody elektronického obchodu je výrazná úspora provozních 

nákladů, která spočívá zejména v digitalizaci, automatizaci a ve využití moderních 

informačních komunikačních prostředků, především internetu. Zavedení elektronického 

obchodování výrazně zkracuje dobu od objednání zboží do okamžiku jeho dodání, což 

umožňuje snížení celkového množství zásob a v konečném důsledku snížení objemu 

takto vázaných prostředků společně se snížením potřebných skladových kapacit. Ještě 

vyšší efektivity lze dosáhnout integrací dodavatelského řetězce například přenesením 

odpovědnosti za řízení zásob na jednotlivé dodavatele. Rozvoj elektronického obchodu, 

internetu a informační společnosti přináší řadu dopadů na lidskou společnost a přináší 

nové možnosti pro rozvoj ekonomiky a uplatnění vysoce kvalifikovaných pracovníků. 

Nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími rozvoj elektronického obchodu je úroveň 

vzdělání, povědomí o internetu, tržní ekonomika, funkční soustava legislativních 

a regulačních opatření, rozšíření zařízení pro přístup k internetu a fungující platební 

systémy. V práci byl vytvořen možný model strategie elektronického obchodu, který 

zkoumá propojení strategie firmy a zákazníka. Vstup do modelu představují například 

potřeby a požadavky zákazníka, vyvolané jeho chápáním, z něj plyne i strategie nákupu. 

Výsledky studie ukazují, jak model reaguje na zpětnou vazbu a citlivost z hlediska 

zkoumání stability, která je předpokladem úspěšného vyřešení obou strategií, jak firem, 

tak i zákazníků. Chování firmy a zákazníka je nutné kvantifikovat jen do určité úrovně, 

aby došlo k ustálení v rámci modelu. S postupujícím časem se ale model stává 

nestabilní. Disertační práce ukázala, že pochopit a utřídit celý model strategie 

elektronického obchodu není jednoduché. Klíčovou úlohu v tomto procesu sehrávají 

právě zákazníci a firma, na nich závisí úspěšnost či neúspěšnost zavedení modelu. 

Vytvoření modelu strategie elektronického obchodu orientovaného na zákazníky, patří k 

nejvyšším a nejvýznamnějším formám změny strategie. Pro firmu představuje 
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obrovskou výzvu, protože jde o proces, ve kterém se současný model od základu mění a 

tato změna může přispět k jejímu rozvoji.  

Experimentálními metodami bylo zjištěno, že při zvyšovaní složitosti popisu zákazníka 

a firmy, dochází ke stabilitě v procesu elektronického obchodu. Při velmi složitém 

popisu může nastat situace, kdy se systém stává nestabilním a proto je třeba do 

dostatečné míry popis firmy a zákazníka kvantifikovat. V práci jde pouze o modelovou 

situaci, kdy popisy zákazníka a firmy jsou simulované. Disertační práce může být brána 

jako podklad pro další vědecké práce, kde se může soustředit na identifikaci právě 

zákazníka a firmy. Může být konceptem pro habilitaci jako jedno z možných řešení, 

například využití umělých neuronových sítí či fuzzy logiky. 

Na úplný závěr lze konstatovat, že hlavní i dílčí cíle disertační práce byly naplněny. 
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10.2 ZVOLENÉ METODY A TECHNIKY ZPRACOVNÁNÍ DISERTA ČNÍ 

PRÁCE  

 

V dnešní době je nutné mít správné, aktuální a relevantní informace. Z toho vyplývá, že 

je podstatné, jakými prostředky informace vyhledávat, jak s nimi dále pracovat a jak 

dané informace analyzovat z hlediska jejich aktuálnosti, kvality, spolehlivosti a 

výzkumu.  

 

 

Obrázek 19. Výzkumný proces 

Zdroj.: Metodologie vědecké práce,  

 dle prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA 

 

Pro účely disertační práce je účelné detailně se zaměřit na primární a sekundární údaje. 

S touto problematikou úzce souvisí pojmy primární a sekundární výzkum.  

Podle toho, kterou informaci vyhledáváme, dělíme výzkumy:  

• primární  

• sekundární.  

 

V rámci analýzy bychom měli nejprve hledat sekundární informace. Může  

totiž zjistit, že danou problematiku můžeme vyřešit bez náročnějšího primárního 

výzkumu. 



 126 

 

10.2.1 Sekundární výzkum 

Je založen na rozboru veřejně dostupných dat a informací, zpravidla publikovaných za 

jiným účelem, než jsou naše potřeby.  

Sekundární výzkum by měl probíhat v několika krocích:  

1. Jasně definovat informaci, kterou potřebujeme zjistit.  

2. Zjistíme, kterou informaci máme k dispozici z interních zdrojů.  

3. Stanovíme externí zdroje údajů.  

4. Po získání sekundárních údajů je potřeba zkontrolovat a zhodnotit přesnost  

a vhodnost údajů.  

Zatímco sekundární výzkum vychází z údajů již publikovaných, primární  

výzkum představuje sběr údajů uskutečněných poprvé.  

 

10.2.2 Primární výzkum 

Je založen na práci v terénu a přímém kontaktu s potenciálními zákazníky. Mezi 

techniky primárního výzkumu patří:  

• Pozorování (chování zákazníků), 

• dotazování (osobní pohovory, telefonické dotazování), 

• zasílání dotazníků, 

• experiment (modelová situace, prodej nebo nákup vzorku nového výrobku ve 

specializované prodejně). 

 

Proto, abychom mohli získat data primárním výzkumem, musíme zvolit metodu sběru 

údajů, kterou při daném výzkumu použijeme.  

Metody sběru dat jsou následující:  

 

a) pozorování,  

Pozorování je nejjednodušší a nejlevnější forma průzkumu. Spočívá ve sledování 

chování spotřebitelů k danému výrobku nebo službě, sledují se jejich názory, komentáře 

apod. Provádí se v prodejnách, na veletrzích, v místě bydliště, u regálů s daným zbožím 

apod. 

Výhodou této metody je získávání faktů, ne názorů (je odstraněna zaujatost 

zkoumaných osob). Nevýhodou je, že nemáme možnost k výsledkům získat komentář. 

Pozorování probíhá bez přímého kontaktu mezi pozorovaným a pozorovatelem 
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(nekladou se tedy otázky, pouze sledujeme chování). Pozorování je možné použít pro 

výzkum evidenčních údajů. Liší se od běžného vnímání tím, že jde o takový odraz 

reality, který je výběrový, soustředěný, účelový a aktivní. Způsob uplatňování této 

metody by měl být podřízen jednotlivým dílčím cílům a měly by být použitím této 

metody ověřovány vztahy, které jsou důležité z hlediska verifikace jednotlivých 

hypotéz. 

 

a) dotazování,  

Dotazování je nejjednodušší a nejpřímější forma získání informací. Musíme však dbát 

několika zásad. Především rozhovor je nutno si dobře připravit, musí mít pevnou kostru, 

které se v průběhu rozhovoru držíte. Velmi často se totiž stane, že dotazovaný se 

zapovídá a vy s ním. Výsledkem je, že z deseti rozhovorů získáte mnoho informací, ale 

žádné nelze porovnat, protože každý rozhovor byl o něčem jiném. Výhodou tohoto 

dotazování je získání kvalitních a podrobných informací. Nevýhodou je časová 

náročnost, v případě většího geografického rozsahu i finanční náročnost. 

 

Osobní dotazování představuje kladení předem připravených otázek a záznam odpovědí 

do předem připraveného formuláře. Respondenty můžeme oslovit na místech, kam 

chodí, kde je možné je zastihnout (např. cílová skupina matky s dětmi – u mateřské 

školy, před supermarketem, cílová skupina mladí muži – ve sportovních centrech atd.) 

Otázky by měly být jasné, stručné, doporučený počet 5 – 10 otázek. Jedná se o přímou 

komunikaci  

s respondentem. Hlavní výhodou je existence zpětné vazby mezi respondentem a 

dotazujícím. Tento typ dotazování byl v disertační práci použit ve formě řízeného 

pohovoru s manažery firem, které jsem získala v rámci spolupráce se společností Zoner.  

Telefonické dotazování představuje kladení otázek po telefonu. Nezapomeňte si nejprve 

vyžádat souhlas s kladením otázek a předem připravené otázky a odpovědi si 

zaznamenávat do formuláře, obdobně jako při osobním dotazování. Telefony 

respondentů lze získat z vlastní databáze (např. z databáze členů věrnostního programu, 

z faktur, vizitek a jiných kontaktů), nebo z veřejných zdrojů (např. telefonní seznamy).  

Výhodou tohoto dotazování je získání kvalitních, podrobných informací a námětů, v 

případě většího geografického rozsahu přiměřená časová a finanční náročnost. 

Nevýhodou je neochota šetřených osob (respondentů) odpovídat, chybí informace z 

neverbálního projevu dotazovaného. 
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Dotazník 

Jedná se o jednu z nejčastěji používaných metod. Může probíhat elektronickou nebo 

tištěnou formou. V obou případech je však nutno sestavit kvalitní dotazník. Smyslem je 

kladení otázek respondentům, jejich odpovědi jsou podkladem pro získání 

požadovaných primárních údajů.  

Cílová skupina respondentů musí odpovídat cílům výzkumu, důležitou oblastí v 

dotazování je stanovení výběrového vzorku. Tedy definování, kdo bude respondentem. 

Tento vzorek musí být reprezentativní.  
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 Pro usnadnění této práce doporučuji následující zásady: 

V rámci rozesílání dotazníků byl dodržen tento postup: 

• rozesíláním dotazníků určitému vzorku potenciálních zákazníků,  

• otázky dotazníku musí být krátké, uzavřené (tj. vyžadující odpovědi typu ano – 

ne), 

• v omezené míře (1-2) lze použít i otázky otevřené (slouží k poznání názorů, 

postojů a očekávání nebo výhod a začínají obvykle slovy proč, jak, kdy, jak 

často.) 

• ptát se na skutečnosti spíš než na názory, kde je to možné, 

• seřadit otázky do logické řady, ale několik prvních otázek by mělo být 

zajímavých, 

• volit pečlivě slova, používejte prostých, přímých a nedvojznačných vyjádření, 

která mají pro všechny stejný smysl, 

• vždy nejdříve testovat dotazník u několika lidí, než jej skutečně použít, 

• důležitý je krátký průvodní dopis, který přesvědčí dotazovaného, že má dotazník 

vyplnit, 

• dotazník lze doplnit slosovacími kupony, které se s dotazníkem musí vrátit do 

určitého data, 

• v případě rozesílky bez slosovacích kupónů je třeba klást důraz na anonymnost 

respondentů, 

• dotazník musí být vytvořen v úhledné formě, 

• v případě elektronického dotazníku je potřeba dbát na uživatelskou jednoduchost 

provedení (aby nedocházelo k posunu řádků a polí po vepsání odpovědí, změně 

formátování podle verze nebo typu programu apod.), 

• adresy respondentů mohou být buď zakoupeny (specializované firmy prodávají 

adresy tříděné podle zadaných kritérií), nebo z vlastní databáze (např. z adres 

členů věrnostního programu), nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. Zlaté 

stránky), 

• výhodou dotazování je získání možnosti oslovit velké množství potenciálních 

zákazníků bez ohledu na geografický rozsah,  
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• nevýhodou je nízká návratnost dotazníků, omezení na uzavřené otázky (odpověď 

typu Ano/Ne), nemožnost zjistit důvod odmítnutí odpovědí, vyšší možnost 

falešných odpovědí,  

• v případě tištěného dotazování rovněž i poměrně vysoká finanční náročnost.  

 

10.2.3 Logické metody  

Vědecká metoda má tyto hlavní složky: pozorování, zobecnění (identifikace 

pravidelnosti), vyslovení hypotézy (předběžné rozšíření pravidelnosti nebo vysvětlení, 

proč pravidelnost existuje), a provedení experimentu (prověření hypotézy). Výsledky 

prověrek jsou pak komunikovány  ostatním členům vědecké komunity, obvykle 

publikací výsledků. Při zpracování disertační práce a naplňování hlavních a 

navazujících cílů byly použity především metody založené na logickém myšlení, ke 

kterým patří trojice párových metod:  

 

� analýza – syntéza,  

� indukce – dedukce,  

� abstrakce – konkretizace.  

 

10.2.4 Analýza a syntéza  

Analýzou je chápáno myšlenkové či faktické rozčlenění celku na jednotlivé části, 

umožňuje rozkrývat různé stránky a vlastnosti procesů, jejich stavbu, začleňovat jejich 

etapy apod. Analýza bude v práci použita jako metoda získávání nových poznatků a 

jejich interpretace. K jejímu využití dojde tedy při naplňování téměř všech stanovených 

cílů práce. Tato metoda byla rovněž využita při studiu předpisů a dokumentů. Syntézou 

se rozumí opačný postup od částí k celku. Vytváření strukturovaného objektu z 

jednotlivých prvků a vazeb mezi nimi bylo uplatněno při formulaci všech dílčích i 

konečných závěrů disertační práce. Syntéza byla v práci použita při stanovení dílčích 

závěrů, při vytváření metodického návrhu pro správné provedení modelu strategie 

elektronického obchodu.  

 

10.2.5 Indukce a dedukce  

Indukce a dedukce jsou nejen metody zkoumání, ale také úsudků, s jejichž přičiněním 

objasňujeme podstatu jevů a vyvozujeme nové poznatky. Indukcí se rozumí proces 

vyvozování obecného závěru na základě mnoha poznatků o jednotlivostech. Indukce 
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bude využita zejména při zobecňování veškerých poznatků, získaných dotazníkovým 

šetřením. Proces vyvozování konkrétnějších individuálních poznatků z poznatků 

obecnějších. Dedukce byla využita především při stanovení jednotlivých faktorů a 

důvodů, které mohou vést k úspěchu či neúspěchu fungování modelu strategie 

elektronického obchodu.  

 

10.2.6 Abstrakce a konkretizace  

Abstrakcí se rozumí myšlenkové oddělení nepodstatných vlastností jevu od vlastností 

podstatných, což umožňuje zjistit vlastnosti a vztahy, tj. podstatu jevu. Je to metoda, 

která nám pomáhá při utváření vědeckých pojmů, kategorií a při formulaci vědeckých 

zákonů. Výsledkem abstrakce mohou být pojmy, teorie nebo modely, popisující stránky 

předmětů, jevů nebo procesů.  

 

10.2.7 Metoda zp ětné vazby  

Pomocí této metody bude zajištěna reflexe každého výzkumného kroku tak, aby se 

výzkum neodchýlil od původního cíle a jeho východisek. Tato metoda je součást 

ostatních použitých metod a hraje v procesu modelování podstatnou roli. Při zpracování 

získaných poznatků z uvedených oblastí byly využity vhodné statistické metody.  

 

10.2.8 Postup p ři řešení dizerta ční práce 

Ke každé etapě zpracování byl stanoven přibližný termín jejího zpracování. 

Samozřejmě, že výše uvedený postupový diagram neznamená, že se musí postupovat 

striktně lineárně. Je třeba respektovat existenci trvalé zpětné vazby a následné korekce 

předchozích etap. Protože vědecká činnost představuje dlouhý a nelehký úkol, postup 

řešení disertační práce je možné rozdělit do následujících kroků:  

1) formulace problému  

2) stanovení cílů disertační práce  

3) stanovení hypotéz  

4) sběr dat  

5) zpracování dat  

6) shrnutí poznatků získaných sběrem dat a vyvození závěrů  

7) porovnání výsledků výzkumu s očekávanými cíly  

8) vyvrácení či potvrzení hypotéz  

9) Formulace problému  
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Obrázek 20. Konkrétní harmonogram výzkumné práce 

Zdroj.: Metodologie vědecké práce,  

 dle prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA 

 

 

 

10.2.9 Stanovení cíl ů diserta ční práce  

Cíle disertační práce byly stanoveny při sestavování tezí disertační práce a skládaly se 

z několika kroků, které vedly k řešení. Tyto cíle byly součástí obhajoby tezí. Fáze 

stanovení cílů patří k jedné z nejdůležitějších, protože se od ní odvíjí všechny ostatní 

fáze. Cílem disertační práce byly výzkum vědeckého oboru v oblasti elektronického 

obchodu. 

 

10.2.10 Stanovení tvrzení - hypotéz 

Důležitým úkolem je formulování hypotéz možného řešení problému. Hypotézy jsou 

vyslovení předpokladů o povaze zjišťovaných vztahů. Hypotézy nejsou otázkami, nýbrž 

tvrzeními. Zdroje, které mohou pomoci při zpracování hypotéz, jsou následující:  

• dřívější praktické zkušenosti,  

• teoretické znalosti,  

• explorativní výzkum.  
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Hypotéza nám může pomoci při optimalizaci informačních údajů, neboť nám určuje 

směr, ke kterému se máme vydat. Hypotéza nám usnadňuje vytvoření nástrojů šetření 

(dotazník, scénář). Smyslem hypotéz je jejich potvrzení či vyvrácení následným 

zkoumáním. Všechny tyto důvody umocňují potřebu správné formulace hypotéz. 

Hypotézy by měly být navrženy tak, aby pravděpodobnost jejich potvrzení či zamítnutí 

byla stejná. Tím docílíme toho, že hypotéza bude směřovat do středu problému. Ověření 

hypotézy by mělo být jednodušší (je lepší mít kvantifikovanou hypotézu, lépe se 

dokazuje). 

Tvrzení vychází z představ vztahu mezi zkoumanými proměnnými a s tím související 

předpoklad budoucího chování systému. Při formulaci tvrzení byly dodrženy tyto 

zásady: 

• byla formulovaná stručně, jednoznačně, logicky a jednoduše 

• byla formulována ve formě oznamovací věty, nejčastěji implikace 

• byla ověřitelná, tj. všechny proměnné byly definovány operacionálně 

 

Tvrzení byly připraveny pro obhajobu tezí a po obhájení tezí byly některé 

modifikovány. Po sestavení cílů dochází k vytvoření tvrzení, které je důležité pro 

vědeckou práci. Jsou sestavovány s vědomím, že budou v závěru disertační práce 

potvrzeny nebo naopak vyvráceny. 

 

10.2.11 Sběr dat  

V rámci sběru dat byl použit jak sekundární výzkum, kdy byly prostudovány materiály 

dostupné k dané problematice v České republice i v zahraničí. Po monitorování situace 

v České republice byla pozornost zaměřena na zahraniční literaturu, která se danému 

tématu věnuje v podstatně větší míře než literatura česká. Dále byl proveden primární 

výzkum formou dotazníkového šetření ve vybraných firmách. Nejprve byly 

nastudovány podmínky v konkrétní firmě a po té byl vypracován dotazník, který byl 

zaslán vedení firem. Další primární výzkum byl založen na pohovoru se zaměstnanci 

firmy, která používá softwarové řešení pro tvorbu modelů elektronického obchodu. 

Otázky byly pečlivě připraveny a některé otázky vznikly samy během rozhovoru.  

 

10.2.12 Zpracování dat a porovnání výsledk ů výzkumu s o čekávanými cíly 

Po vyplnění dotazníku byla data zpracována a shrnuta do poznatků získaných sběrem 

dat a došlo k vyvozením závěrů. Na základě zjištěných poznatků byly vysloveny 
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konkrétní závěry. Po vyvození závěrů, které vyplynuly z provedeného primárního 

výzkumu, dochází k porovnání výsledků s očekávanými cíly.  Následné vyvrácení či 

potvrzení hypotéz. Stanovisko k hypotézám je vyjádřeno v závěru disertační práce na 

základě provedeného výzkumu, konzultací a studia literatury. 

10.3 Případová studie modelu strategie e-obchodu orientova né na 

zákazníka 

Firma AKP spol. s r.o. se sídlem v Brně, založena v roce 1991. Firma se specializuje 

na rozsáhlý soubor činností souvisejících s výrobou, prodejem a servisem strojů, 

zařízení a jejich  částí pro aplikaci chemických přípravků. Jedná se zejména 

o postřikovače, karbonová ramena, čerpadla, trysky, další aplikační techniku a příslušné 

komponenty. Dále se zabývá modernizací starších typů postřikovačů, výrobou nových 

strojů, testováním postřikovačů apod. 

10.3.1 Cíle spole čnosti AKP  

� poskytovat moderní aplikační techniku pro průmysl a zemědělství,  

� trvalý vývoj systému a využívání nejnovějších technologií,  

� usilovat o zmenšování negativních dopadů chemické ochrany na životní 

prostředí,  

� snižovat energetickou náročnost jak vlastní výroby, tak i vyráběných strojů 

a zařízení pomocí výrobních a technicko-organizačních opatření,  

� pružně reagovat na požadavky zákazníků,  

� být novátorem v oboru,  

10.3.2 Portfolio činností spole čnosti AKP 

� Aplikační technika pro průmysl, zemědělství, lesnictví, zahradnictví a další 

odvětví  

� Vlastní vývoj aplikační techniky  

� Výroba karbonových ramen  

� Výroba, modernizace a opravy postřikovací techniky  

� Samojízdné, tažené, nesené, zádové a ruční postřikovače  

� Náhradní díly (čerpadla, ventily, průmyslové trysky, filtry)   

� Elektronika pro zemědělství (GPS, automatické vypínání sekcí, klimatizace)  

� Testování postřikovačů  

� Poradenství, servis, služby  
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Během prováděného průzkumu byla k dispozici data od společnosti Zonner a 

poskytnuta možnost aplikovat model na firmu. Přístup k údajům byl omezen z důvodu 

zachování obchodního tajemství.  

 

10.3.3 Analýza trhu firmy AKP 

• velikost a složení trhu 

Koncem roku 2006 hospodařilo v ČR podle aktualizovaného zemědělského 

registru 46 279 subjektů se zemědělskou výrobou. Necelé 2000 podniků (4, 3%) 

bylo zaměřeno výhradně na živočišnou výrobu (neobhospodařovali zemědělskou 

půdu). Ostatní podniky, tedy potenciální zákazníci na trhu se zemědělskou 

technikou, hospodaří celkem na 3 536 tis. ha zemědělské půdy, z čehož 2 614 

tis. ha tvoří půda orná.  

Rozhodující podíl na obhospodařované půdě připadá na podniky právnických 

osob-71%. Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství v období po roce 

1995 se vyznačuje soustavným mírným nárůstem podílu podniků fyzických osob 

na obhospodařované půdě. 

• analýza konkurence 

Společnost se pohybuje v poměrně konkurenčním prostředí v oblasti náhradních 

dílů pro postřikovače. Největšími konkurenty jsou: AGRIO Křemže, Tecnoma 

(Agrokonzulta Žamberk), Hardi, Grene- Kramp, Berthoud, Macháček, Prodag 

Zlín, kteří prodávají produkty osobně v kamenných prodejnách nebo pomocí 

telefonické či e-mailové objednávky. Aby firma diferencovala svoji pozici na 

trhu, ráda by založila internetový obchod. 

• analýza zákazníků firmy 

Potenciálními zákazníky jsou všichni farmáři, ovocnáři, vinaři, lesníci a 

zahradníci z České republiky a ze Slovenska, kteří používají všechny typy 

postřikovačů (od ručních po samochodné) a jejich komponenty, jedná se jak o 

B2B, tak o B2C. Díky zavedení internetového obchodu by bylo možné rozšířit 

aktivity firmy do dalších středoevropských zemí (například Polsko nebo 

Maďarsko).  
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Dále je provedena SWOT analýza, viz obrázek č.7. 

SWOT analýza firmy AKP 

Interní faktory  

Silné stránky Slabé stránky 

- Webové stránky společnosti jsou 

velmi dobře strukturované, což 

umožňuje firm ě být více viditelnou, 

když ji zákazníci vyhledávají pomocí 

fulltextového vyhledávání- analýza 

zdrojového kódu je 91%. (www.seo-

servis.cz) 

- Firma je držitelem certifikátu BSEN 

ISO 90001.  

- Zavedené jméno a stabilita, na trhu 

se pohybuje již 17 let. 

- Široká škála produktů, která by 

mohla být nabízena pomocí e-shopu. 

- Téměř žádná zkušenost společnosti 

se zavedením e-shopu. 

- Nejistá návratnost investice vložená 

do e-shopu. 

- Ztráta osobního kontaktu se 

zákazníky při zavedení 

internetového obchodu.  

- Nemožnost fyzického kontaktu se 

zbožím může ovlivnit rozhodnutí 

kupujících.  

- Nejistota zákazníků týkající se 

reklamace, platby nebo dodávek 

pomocí e-shopu.  

Externí faktory  

Příležitosti Hrozby 

- Úspora času a pracovníků. 

- Rozšíření obecného povědomí o 

firm ě. 

- Rozšíření aktivit firmy na stávajících 

trzích a možná penetrace na nové 

trhy v zahraničí. 

- Společnost A bude první v oblasti 

zemědělství, která by poskytovala 

takto širokou paletu náhradních dílů 

pro postřikovače pomocí internetu. 

(toto může firma využít jako její 

konkurenční výhodu)  

- Zákazníci v oblasti zemědělství 

nejsou tolik zvyklí na využívání 

internetu ke koupi zboží. 

-  e-shop neuspokojí očekávání 

zákazníků.  

- Nedostatečné povědomí o e-shopu 

díky slabé reklamní kampani. 

- Elektronický obchod nebude 

správně fungovat.  
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- e-shop může být v budoucnu rozšířen 

o další nabízené služby a servis. 

 

 

Tabulka 7: SWOT analýza firmy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

10.3.4 Analýza dat 

 Na základě zhodnocení odpovědí v provedeném průzkumu byl navrhnut model pro 

zákazníky. Dotazník byl poslán na 240 e-mailových adres, z čehož polovinu tvoří stálí 

zákazníci firmy a dalších 120 adres bylo vyhledáno pomocí www.seznam.cz. Z 240 

odeslaných dotazníku se vyplněných vrátilo celkem 31, i přes veškerou snahu v podobě 

nabídnuté slevy při nákupu a opětovného poslání dotazníků, z čehož pouze 6 tvořilo 

nově oslovené potenciální zákazníky a zbylých 25 bylo vyplněno stávajícími zákazníky. 

On-line dotazník měl 14 otázek. Otázky byly jak uzavřené (testové) tak otevřené 

(vypovídací). Před rozesláním dotazníků bylo využito zkušební testování, jehož cílem 

bylo ověřit srozumitelnost a kompletnost dotazníku. Dotazník obsahuje odpovědi 

zákazníků firmy AKP. Výsledkem je celkový potenciální obrat společnosti dosažený 

pomocí elektronického obchodu. 

 

 

10.3.5 Otázky, hodnocení a grafické znázorn ění  

Znáte společnost AKP s.r.o., Brno - dodavatele postřikové techniky a náhradních 

dílů? Nakupujete u ní? 

Odpověď Počet % 

Firmu znám a nakupujeme u ní (1c) 25 100,00% 

   

Nakupujete, alespoň občas, přes internet?  

Odpověď Počet % 

Ano (Y) 12 48,00% 

Ne (N) 13 52,00% 
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Pro jaký typ nákupů internetové obchody využíváte?  

Odpověď Počet % 

Pouze pro soukromou spotřebu (21a) 1 4,00% 

Pro firmu i soukromě (21b) 10 40,00% 

Pouze pro firmu (21c) 1 4,00% 

Jiné 0 0,00% 

Žádná odpověď - přes internet nenakupují, viz předchozí 

otázka 

13 52,00% 

   

Uveďte prosím důvod, proč na internetu nenakupujete. 

Odpověď Počet % 

Vadí mi, že se nemohu poradit s prodejcem (22a) 6 24,00% 

Vadí mi, že si nemohu prohlédnout zboží osobně (22b) 4 16,00% 

Myslím si, že to není bezpečné (22c) 2 8,00% 

Mám obavy, že obchodník nedodá objednané zboží 

(22d) 

1 8,00% 

V minulosti jsem na internetu nakoupil(a) a mám s tím 

špatnou zkušenost (22e) 

0 0,00% 

Jiné 4 16,00% 

   

Co si myslíte o nakupování přes internet?     

Odpověď Počet % 

Je to úspora času (3a) 15 60,00% 

Vadí mi, že si nemohu prohlédnout zboží osobně (3b) 13 52,00% 

Je to levnější, než v klasickém obchodě (3c) 10 40,00% 

Vadí mi, že se nemohu poradit s prodejcem (3d) 11 44,00% 

Myslím si, že to není bezpečné (3g) 1 4,00% 

Je to pohodlnější, než v klasickém obchodě (3e) 4 16,00% 

Mám obavy z nedodání objednaného zboží (3f) 1 4,00% 

Jiné 1 4,00% 

 

Pokud byla možnost nákupu zboží firmy AKP, s.r.o. přes internet, využil(a)  by 



 139 

jste ji? 

Odpověď Počet % 

Určitě ne (4a) 0 0,00% 

Spíše ne (4b) 8 32,00% 

Spíše ano (4c) 10 40,00% 

Určitě ano (4d) 7 28,00% 

Jiné 0 0,00% 

   

Znamenala by pro vás sleva 3-5 % při nákupu zboží přes internet motivaci k 

využívání internetového obchodu firmy AKP? 

Odpověď Počet % 

Určitě ne (6a) 0 0,00% 

Spíše ne (6b) 4 16,00% 

Spíše ano (6c) 15 60,00% 

Určitě ano (6d) 6 24,00% 

   

Kolik vaše firma ročně utratí za nákup náhradních dílů na postřikovače? 

Odpověď Počet % 

Méně než 10 000 Kč (7a) 8 32,00% 

10 000 - 30 000 Kč (7b) 8 32,00% 

30 000 - 60 000 Kč (7c) 3 12,00% 

60 000 - 100 000 Kč (7d) 2 8,00% 

Více než 100 000 Kč (7e) 4 16,00% 

   

Kolik vaše firma ročně utratí za produkty AKP?  

Odpověď Počet % 

Méně než 10 000 Kč (8a) 15 60,00% 

10 000 - 30 000 Kč (8b) 5 20,00% 

30 000 - 60 000 Kč (8c) 3 12,00% 

60 000 - 100 000 Kč (8d) 2 8,00% 

Více než 100 000 Kč (8e) 0 0,00% 
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Navštívil(a) jste už někdy webové stránky společnosti AKP (www.akp.cz)? 

Odpověď Počet % 

Ano, za účelem získání informací o produktech AKP (9a) 12 48,00% 

Ano, za účelem získání informací o firmě (např. 

kontaktních údajů) (9b) 

3 12,00% 

Ano, za jiným účelem (9c) 0 0,00% 

Ne, webové stránky AKP jsem nenavštívil(a) (9d) 10 40,00% 

   

Využíváte možnosti objednávky servisu a dalších služeb AKP přes internet? 

[Testování strojů] 

Odpověď Počet % 

Určitě ne (Ne) 2 8,00% 

Spíše ne (Ne+) 8 32,00% 

Spíše ano (Ano+) 14 56,00% 

Určitě ano (Ano) 1 4,00% 

   

 

Využíváte možnosti objednávky servisu a dalších služeb AKP přes internet? 

[Opravy a servis] 

Odpověď Počet % 

Určitě ne (Ne) 0 0,00% 

Spíše ne (Ne+) 10 40,00% 

Spíše ano (Ano+) 15 60,00% 

Určitě ano (Ano) 0 0,00% 

   

Využíváte možnosti objednávky servisu a dalších služeb AKP přes internet? 

[Školení] 

Odpověď Počet % 

Určitě ne (Ne) 1 4,00% 

Spíše ne (Ne+) 9 36,00% 

Spíše ano (Ano+) 14 56,00% 

Určitě ano (Ano) 1 4,00% 
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Vyhodnocení dotazníku: 

Větší polovina zákazníků nevyužívá nákup přes internet, menší polovina pak ano. 

Většina zákazníků, kteří využívají internetové obchody, zde nakupují jak pro firmu, tak 

pro soukromé účely. Malá část pak nakupuje pouze pro domácnost nebo pouze pro 

firmu. Za největší problém při nákupu přes internet zákazníci považují to, že se 

nemohou poradit s prodejcem. Dalším významným důvodem pak je to, že si nemohou 

osobně prohlédnout zboží, které kupují. Za největší přínos nákupu na internetu považují 

zákazníci úsporu času. Jako další výhodu zmiňují ve velkém počtu lepší cenu, než 

v klasickém obchodě. Z průzkumu vychází, že 68% zákazníků by využilo možnost 

nákupu našich výrobků a služeb přes internet. Žádný z dotazovaných však tuto možnost 

striktně neodmítl. Sleva 3-5% na zboží by znamenala pro 84% zákazníků motivaci 

k nákupu zboží přes internet. Pro 16% by to bylo nedostačující. Dále také 32% 

zákazníků, ročně utratí za nákup náhradních dílů na postřikovače 10 000 – 30 000,-. 

32% zákazníků utratí méně než 10 000,- ročně. Více, něž-li 100 000,- ročně pak utratí 

asi 16% zákazníků a 60% zákazníků firmy AKP s.r.o. utratí za její produkty méně než 

10 000,- ročně. 20% zákazníků pak utratí v rozmezí 10 000 – 30 000,-. Od 30 000,- do 

60 000,- pak utratí asi 12% z dotázaných klientů a 80% utratí mezi 60 000,- a 100 000,-. 

Také 60% ze zákazníků společnosti AKP už někdy navštívilo její webové stránky 

www.akp.cz. 40% je doposud nenavštívilo. Dále 60% zákazníků by využilo možnost 

objednat testování strojů přes internet. Stávající zákazníci by spíše využili možnost 

objednat opravu a servis pomocí internetu. Větší polovina zákazníků by si objednala 

školení přes internet. Je na zvážení firmy, jestli se rozhodne internetový obchod zřídit či 

nikoliv, nebo se „pouze“ přesouvá distribuční kanál z dosavadních telefonických či e-

mailových objednávek.  

Je zřejmé, že jsou zde další nekvantifikovatelné výhody: 

• konkurenční výhoda,  

• budování firemního jména,  

• ušetření transakčních nákladů v podobě úspory času, práce a nákladů na 

propagační materiály, 

• možnost nárůstu tržeb a získání nových zákazníků díky e- shopu, 

• možnost nabídky dalších služeb. 
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10.3.6 Příklad modelu strategického řízení elektronického obchodu  

Zákazník má možnost vytváření a úpravy katalogu zboží jeho představ. Je pro něj k 

dispozici marketingová podpora prodeje zboží (druhy slev, ankety, žebříčky 

prodejnosti, doporučované zboží ke každé položce, moderované diskuse ke zboží, 

dostupné informace). Aby zákazník mohl vybírat produkty a sestavovat zboží dle svých 

představ, musí mít firma k dispozici možný software, který naplní katalog zboží, zatřídí 

zboží do kategorií a libovolné úrovně podkategorií, přičemž každá položka zboží 

se může nacházet ve více kategoriích.  Firma by měla vytvořit několik nezávislých 

způsobů rozřazení výrobků ke snadnějšímu procházení obchodem, produkty nabízet ve 

volitelných variantách (barvy a velikosti) a přidávat sestavy, což je v modelu stěžejní. 

Zákazník navrhuje zboží popřípadě jeho komponenty a stanovuje potřebný výrobek dle 

svého uvážení, určuje si počet kusů, které může měnit na vyhovující počet a odstranění 

z košíku. Dále zákazník vybere způsob dopravy a způsob platby. Výsledkem výběru je 

souhrn objednaného zboží nebo sestavy, cena a číslo objednávky. Zákazníkovi se 

zobrazí kompletní objednávka. V tomto kroku došlo k samotnému odeslání objednávky 

do systému firmy. Ta posléze probere možnosti výroby a v případě nějakého 

nedorozumění nebo úpravy výrobku kontaktuje zákazníka. V případě, že je vše 

v pořádku, začne firma pracovat na sestavení výrobku a po zaplacení zákazníkem k  

doručení. 

 

10.3.7 Ukázka výb ěru a sestavení stroje 

Výběr typu postřikovače 

 

Obrázek 21:Výběr typu postřikovače 

Samochodný postřikovač  Tažený postřikovač  

Nesený postřikovač 

 

Výběr typu ramen 

řada CBS 
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Obrázek 22:Výběr typu ramen 

Model CBS 18 CBS 24 

Rozpětí ramen (m) 18 24 

Hmotnost ramen (kg) 124 130 

Hmotnost je udávána bez postřikového příslušenství a hydrauliky  

řada CBM 

 

Model CBM 27 CBM 30 

Rozpětí ramen (m) 27 30 

Hmotnost ramen (kg) 138 141 

Hmotnost je udávána bez postřikového příslušenství a hydrauliky  

řada CBL 

 

Model CBL 36 CBL 40 

Rozpětí ramen (m) 36 40 

Hmotnost ramen (kg) 316 326 

Hmotnost je udávána bez postřikového příslušenství a hydrauliky  

   

Děkuji za poskytnuté informace a možnost realizace modelu ve společnosti AKP, 

spol. s r.o. 
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10.4 Trendy v oblasti elektronického obchodu 

V této kapitole se zaměřím na současnou situaci v oblasti elektronického obchodu. 

Následující grafy znázorňují nákup a prodej přes internet, a také uvádějí celou řadu 

výzkumů24, týkajících se informačních technologií, využívání internetu i samotného 

internetového obchodování. Uvedu zde alespoň některé z nich, které by byly 

východiskem k mojí práci. Jako první je počet domácností vybavených osobním 

počítačem a připojením k internetu. Ten se v České republice v posledním roce zvýšil, 

přetrvávají rozdíly přístupu k těmto technologiím v závislosti na typu a lokalitě 

sledovaných domácností. Ve 2. čtvrtletí 2008 mělo u nás 48 % domácností počítač a 

42 % internet. Mění se způsob připojení domácností k internetu. V letech 2003 až 2008 

vzrostl počet domácností s vysokorychlostním připojením k internetu. Vysokorychlostní 

připojení k internetu mělo v sledovaném období 33% všech domácností, v roce 2005 to 

bylo pouze 5 % domácností. Česká republika stále zaostává za většinou zemí EU, kde 

mělo v průměru počítač 67,8 % domácností počítač a 60,3 % připojení k internetu. 

Srovnání na úrovni krajů ČR -  nejvíce jsou osobním počítačem a připojením 

k internetu vybaveny domácnosti v Praze; 59 % má počítač a 56 % internet. Internetem 

jsou nejméně vybaveny domácnosti v Olomouckém kraji až třetina domácností.  

 Vysokorychlostní připojení k internetu je v dnešní době už v českých domácnostech 

standard. Používá jej třetina (33 %) domácností, 79 % z těch, co mají doma internet. 

V roce 2005 to bylo pouze 5 % domácností, resp. 27 % z těch, co měly doma internet a 

v roce 2003 pak 1,5 % domácností resp. 10 % z těch, co mají doma internet. 

Z mezinárodního srovnání plyne, že se Česko nachází, co se vybavenosti domácností 

informačními technologiemi týká (kromě mobilního telefonu), stále hluboko pod 

průměrem EU. V roce 2008 (2. čtvrtletí) mělo osobní počítač 52,4 % českých 

domácností a 45,9 % jich bylo připojeno k internetu. Hůře než Česká republika je na 

tom ze členů EU v roce 2008 pouze Řecko, Rumunsko, Bulharsko a u počítače i 

Portugalsko. Nejvíce domácností vybavených osobním počítačem i internetem je již 

tradičně ve skandinávských zemích, ale také například i v Nizozemsku nebo v 

Lucembursku. V těchto zemích se podíl domácností s počítačem i připojením 

k internetu pohybuje okolo 80 %. 

 

                                                 
24 Výzkumy převzaty z [online]. 2009. [cit. 5.9. 2009]. Dostupné z: http://www.czso.cz 
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Graf 1. Vybavenost domácností osobním počítačem a připojení k internetu 
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Graf 2. Způsob připojení domácností k internetu 

Zdroj: ČSÚ, 2008 
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Graf 3. Vybavenost domácností PC a připojení k internetu - krajské srovnání 

Zdroj: ČSÚ, 2008 

 

Výrazný vliv na používání osobního počítače má vzdělání. Nejvíce uživatelů osobního 

počítače je mezi jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (88% jednotlivců 

s vysokoškolským vzděláním patří mezi uživatele osobního počítače), dále 
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středoškolským vzděláním s maturitou (72%). Maturita představuje zásadní předěl – 

pouze 41% jednotlivců se středním vzděláním bez maturity jsou uživatelé počítače. Se 

snižujícím se vzděláním podíl uživatelů počítače dále klesá (mezi osobami se základním 

vzděláním je jich 14%). 

 

 

 

Graf 4. Studenti 16 let a starší používající v ČR osobní počítač, 2. čtvrtletí 2008 

Zdroj: ČSU, 2008 
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Graf 1. Procento uživatelů osobního počítače, podle pohlaví a věku uživatelů 

 

Počet uživatelů internetu od roku 2003 výrazně vzrostl, jak uvádí graf č. 6. V roce 2008 

tvořil podíl uživatelů internetu v populaci 16+ poprvé v historii ČR nadpoloviční 

většinu (54%). 

Internet je nejpopulárnější mezi studenty (97% studentů jsou uživatelé internetu), 

mladými lidmi ve věku 16–24 let (90%) a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním 

(85%).  

Nejméně internet používají jednotlivci ve věku 75 a více let a jednotlivci se základním 

(10%) a středním vzděláním bez maturity (36%). Ve městech (61%) je podíl uživatelů 

internetu v populaci o něco vyšší, než je tomu na venkově (51%).  Průběžně se mění 
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struktura uživatelů internetu. Internetová populace stárne. V roce 2003 bylo 35% všech 

uživatelů internetu ve věku 16-24 let, v současnosti je ve věku 16-24 let 23% uživatelů 

internetu. Srovnání s internetově rozvinutějšími státy severozápadní Evropy ukazuje 

rozdíly především v podílech uživatelů starších věkových skupin. Další zvyšování 

podílu uživatelů internetu lze v ČR očekávat především ve středních a vyšších 

věkových skupinách. Uživatelé internetu nejčastěji používají internet doma (83%), dále 

v práci (39%) a ve škole (17%). Podíl jednotlivců, kteří využívají internet doma, 

meziročně stoupá. V práci, ve škole a na dalších místech využívá internet naopak stále 

menší podíl uživatelů.   

 

 
Gr af č. 6  Procento uživate l ů inte rnetu, podle pohlaví  a v ěku 
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Graf 2. Procento uživatelů internetu, podle pohlaví a věku 

Zdroj: ČSÚ, 2008 

 

K nejvyhledávanějším činnostem na internetu patří komunikace a vyhledávání 

informací. Z konkrétních aktivit je na internetu nejrozšířenější přijímání a odesílání e-

mailů  (v posledních 3 měsících přijalo nebo odeslalo e-mail 88% uživatelů internetu), 

vyhledávání informací o zboží a službách (77%), prohlížení a stahování on-line novin a 

časopisů (56%), vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování (44%), 

vyhledávání informací v jízdních řádech (44%), vyhledávání informací za účelem 

vzdělávání (43%), internetové bankovnictví (25%), telefonování přes internet pomocí 

počítače (37%), chat a ICQ (28%), stahování a přehrávání hudby (28%), stahování a 

přehrávání filmů a videa (22%), hledání informací o zdraví (24%), poslouchání rádia na 

internetu (20%), nákup přes internet (21% v posledních 12 měsících). Internet ve vztahu 

k veřejné správě použilo v posledních 12 měsících 34% uživatelů internetu (1,6 mil. 

jednotlivců), což představuje 18% populace ve věku 16 a více let. Počet jednotlivců 

nakupujících přes internet od roku 2003 výrazně vzrostl. Nejpopulárnější je on-line 
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nakupování mezi jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (v posledním roce nakoupilo 

přes internet 33% všech jednotlivců s vysokoškolským vzděláním), dále mezi studenty 

(40% z nich v posledním roce nakoupilo přes internet), obyvateli Prahy (30%) a 

jednotlivci ve věku 25 až 34 let (36%). Aktivní v nakupování přes internet jsou 

i jednotlivci ve věku 16–24 let, kteří tvoří 23% všech on-line nakupujících. 

 

 
Graf  č. 7  Procento jednotlivc ů, kte ří nakoupili na inter netu v pos ledních 12 m ěsících, 
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Graf 7. Procento jednotlivců, kteří nakoupili na internetu v posledních 12 měsících podle 

pohlaví a věku 

Zdroj: ČSÚ, 2008 

 

Z mezinárodního srovnání nevychází pro Českou republiku příliš pozitivní zprávy. 

Přestože se v ČR podíl domácností s připojením k internetu postupně zvyšuje, stále je 

z hlediska připojení domácností k internetu na konci Evropy. Za průměrem EU 27 (60% 

domácností s připojením k internetu) zaostává ČR o celých 14 procentních bodů (46%). 

Za ČR jsou pouze nejnověji přistoupivší Bulharsko a Rumunsko, spolu s nimi jižní státy 

Řecko a Kypr. 



 149 

 
Graf  č. 8 Procento domácností* s p ř ipojením k  internetu - údaje  za rok 2008
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Graf 3. Procento domácností s připojením k internetu 

* Podíl na celkovém počtu domácností, kde alespoň jeden člen je ve věku 16 až 74 let 

Zdroj: Eurostat, 2008 

 

Z hlediska podílu uživatelů internetu v  populaci 16-74 let je na tom v mezinárodním 

srovnání Česká republika výrazně lépe než ve vybavení domácností internetem, přesto 

však dosahuje podprůměrných hodnot EU. Zaostávání lze sledovat v ČR obzvláště u 

starších a méně vzdělaných skupin obyvatelstva. Mladí a vzdělaní jednotlivci naopak 
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vykazují z hlediska využívání internetu obdobné charakteristiky, jako jejich vrstevníci 

v severozápadní Evropě.  

 

Graf  č. 9   Procento už ivate l ů inter netu*  ve v ěku 16-74 le t - údaje za r ok 2008
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Graf 4. Procento uživatelů internetu 

*Podíl na celkovém počtu jednotlivců ve věku 16 až 74 let 

Zdroj: Eurostat, 2008 

 

 

Dále je shrnuto využívání IT ve firmách, vycházíme z výsledků za leden 2008, kdy 62 

% podniků má firemní počítačovou síť, u velkých podniků je to 96 %, u malých 55 %. 
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Vzdálený přístup do firemní počítačové sítě umožňuje 38 % podniků, tj. 60 % z těch, co 

mají firemní počítačovou síť. Procento středních podniků, umožňujících vzdálený 

přístup do své firemní sítě je 2x krát vetší, než u malých – 61 % v porovnání s 30 %.  

Interní web má v průměru pětina (21 %) podniků, tj. třetina z těch, co má firemní 

počítačovou síť-u velkých podniků to je 75 % podniků s firemní počítačovou sítí.  

 

 

Graf 5. Podniky používající firemní počítačovou síť a související technologie, leden 2008 

*podíl na celkovém počtu podniků ve sledované velikostní skupině, údaje za leden 2008 a podniky s 10 a 

více zaměstnanci. 

Zdroj: Šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), ČSÚ 2008 

 

 

Graf 6. Podniky používající firemní počítačovou síť  

*podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci v dané zemi EU 

Zdroj: Eurostat, prosinec 2008 
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Zde je uvedeno shrnutí údajů dle ČSU: 

• v posledních 12 měsících nakoupilo přes internet 21% všech jednotlivců (1,9 

mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let, 

• jednotlivci ve věku 35–44 let tvoří pětinu všech nakupujících na internetu, 

• nejčastěji nakupovaným zbožím (resp. službou) jsou – vstupenky, 

oblečení/obuv, knihy, časopisy a učebnice, elektronika, kosmetika, sportovní 

potřeby a bílá technika, 

• muži ve srovnání se ženami nakupují výrazně více elektroniku, mobilní telefony, 

fotoaparáty, filmy a hudbu, počítačový software a hardware, 

• ženy ve srovnání s muži nakupují více kosmetiku, oblečení a obuv, hračky, jiné 

vybavení bytu/domácnosti), 

• 48% domácností (2,06 mil.) v ČR je vybaveno osobním počítačem, 

• 42% domácností (1,8 mil.) má připojení k internetu, 

• vysokorychlostní připojení k internetu má 33% všech domácností v ČR, 

• 67% populace ČR (5,9 mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let někdy použilo 

osobní počítač, 

• 59% populace ČR (5,2 mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let jsou uživatelé 

osobního počítače, 

• počet uživatelů osobního počítače od roku 2003 vzrostl o 21 procentních bodů, 

• nejblíže k této technologii mají studenti (99% studentů jsou uživatelé internetu) 

a mladí lidé ve věku 16 – 24 let (92%), 

• nejméně uživatelů osobního počítače je ve věkové skupině 75 let a více (2% z 

jednotlivců ve věku 75 let a více jsou uživatelé osobního počítače),  

• 87% uživatelů internetu (4,1 mil. jednotlivců) jsou pravidelní uživatelé – tj. 

používají internet alespoň jednou týdně (v přepočtu na celkovou populaci to 

znamená, že 47% populace ve věku 16 a více let jsou pravidelní uživatelé 

internetu), 

• 52% uživatelů internetu používá internet každý nebo téměř každý den. 

• 89% uživatelů osobního počítače (3,9 mil. jednotlivců) jsou pravidelní uživatelé 

PC – tj. používají PC alespoň jednou týdně (v přepočtu na celkovou populaci to 

znamená, že 52% populace ve věku 16 a více let jsou pravidelní uživatelé PC), 

• 59% uživatelů osobního počítače používá PC každý nebo téměř každý den, 
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• uživatelé osobního počítače nejčastěji používají PC doma (87%), dále v práci 

(43%) a ve škole (17%). Podíl uživatelů PC z domova průběžně stoupá, podíl 

uživatelů na jiných místech postupně klesá. Osobní počítač se tak stává 

technologií využívanou především k soukromým účelům, 

• 62% populace ČR (5,5 mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let někdy použilo 

internet, 

• 54% populace ČR (4,8 mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let jsou uživatelé 

internetu.25 

 

 

 

Graf 11.  Komunikování přes internet 

Zdroj: Výzkumy převzaty z CSÚ 

 

Ve sledovaném období 2005 - 2008 vzrostl podíl jednotlivců používajících internet pro 

vzájemnou komunikaci v ČR téměř dvojnásobně, a to z 27 % na cca 53 % populace ČR 

– díky tomu, že celkově stoupl počet uživatelů internetu a tím i těch, co pomocí 

internetu komunikují. V rámci EU27 se počet uživatelů též zvyšoval, ne tolik razantně a 

to z 44 % na téměř 55 %. Je tedy zřejmé, že jsme za poslední čtyři roky dosáhli v 

                                                 
25 Výzkumy převzaty z[online]. 2010. [cit. 2.3.2010]. Dostupné z: http://www.czso.cz 
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podstatě průměru EU27 oproti markantnímu rozdílu ve využívání internetu pro účely 

komunikace mezi ČR a EU27 . 

 

10.4.1 Elektronický nákup 

Elektronickým nákupem se míní zadání objednávky přes internet nebo ostatní 

počítačové sítě prostřednictvím webových stránek nebo pomocí elektronické výměny 

dat. Již od roku 2003 se podíl podniků, které zadaly alespoň jednu objednávku 

prostřednictvím počítačových sítí (nakupujících elektronicky) pohybuje kolem 30 % - v 

roce 2007 to bylo 29 %. Téměř všechny podniky, které nakoupily elektronicky, k tomu 

použily internet. Co se týká formy nákupů tak 23 % podniků (79 % z těch, co nakoupily 

elektronicky) zadalo alespoň jednu objednávku přes veřejně dostupné webové stránky 

(rozhraní) a 13 % (44 % z těch, co nakoupily elektronicky) pomocí elektronické 

výměny dat (přes internet nebo ostatní počítačové sítě). 96 % podniků z těch, co 

používá elektronickou výměnu dat k nákupu, tak činí přes internet a 24 % přes ostatní 

počítačové sítě. U desetiny podniků, které v roce 2007 zadaly objednávku 

prostřednictvím počítačových sítí, tvoří takto nakoupené zboží nebo služby měně než 1 

% z celkové finanční hodnoty jejich nákupů. U pětiny podniků - 69 % z těch, co 

nakupují elektronicky, naopak tvořil nákup přes počítačové sítě více než 5 % finanční 

hodnoty jejich celkových nákupů a u 9 % podniků (30 % z těch, co nakupují 

elektronicky) dokonce více jak polovinu. Přestože se procento podniků nakupujících 

elektronicky od roku 2002 téměř nezměnilo, tak podíl nákupů, realizovaných pomocí 

objednávek zadaných přes počítačové sítě, vzrostl za stejnou dobu více jak trojnásobně 

a to ze 4 % v roce 2002 na 17 % v roce 2007. Intenzita nákupů u podniků 

objednávajících prostřednictvím počítačových sítí se tak zvýšila. V sledovaných 

podnicích existují poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými odvětvími v tom, jestli, jak 

a s jakou intenzitou využívají možnosti elektronického obchodování pro své nákupy. 

Procento podniků nakupujících alespoň 1 % svých nákupů přes počítačové sítě jsou v 

Česku srovnatelné s průměrem EU -  26 % v ČR oproti 28 % v EU. Ve Švédsku, 

Německu a Irsku nakupuje elektronicky polovina a více podniků a naopak na 

Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku je to méně než 10 % podniků. 
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Graf 12. Podíl nákupů realizovaných pomocí objednávek zadaných přes počítačové sítě 

*podíl na celkové finanční hodnotě nákupů uskutečněných v podnicích s 10 a více zaměstnanci 

Zdroj: Šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), ČSÚ 2008 

 

 

 

Graf 13. Podniky, jejichž objednávky přes počítačové sítě tvořily 1 a více % z celkové finanční 

hodnoty všech jejich nákupů v jednotlivých zemích EU, 2007 

*podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zam. v dané zemi EU; Finsko a Německo – rok 2006  

Zdroj: Eurostat, prosinec 2008 

 

10.4.2 Elektronický prodej 

Elektronickým prodejem se míní objednávky přes internet nebo ostatní počítačové sítě 

prostřednictvím webových stránek nebo pomocí elektronické výměny. Procento 

podniků prodávajících elektronicky je mnohem nižší než těch, co elektronicky nakupují. 

Jejich podíl se již od roku 2002 pohybuje cca na úrovni 15 % a této hodnoty bylo 

dosaženo i v roce 2007. 75 % z nich přijalo objednávky přes internet a to většinou 

prostřednictvím elektronické výměny dat. Pokud bych sledovala formu těchto prodejů, 

tak 10,5 % podniků (68 % z těch, co prodaly elektronicky) využívá pro příjem 
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elektronických objednávek své webové stránky a 8,5 % (55 % z těch, co prodaly 

elektronicky) elektronickou výměnu dat. Prodej prostřednictvím webových stránek se 

používá především pro prodej koncovým zákazníkům – v roce 2006 tvořil cca 7 % z 

celkového objemu elektronického obchodování. Je tak typický pro podniky působící 

např. v ubytování, kde jej používá 29 % podniků. Naopak elektronická výměna dat je 

typická pro obchodování mezi podniky navzájem v rámci odběratelsko-dodavatelských 

vztahů. Využívají ji především velké podniky - 23 % velkých podniků využívá tuto 

možnost ke svému prodeji, ale pouze 6,6 % malých podniků. 90% podnikůpoužívajících 

elektronickou výměnu dat k prodeji tak činí přes internet a 28 % přes 

ostatní počítačové sítě. 18 %  podniků používá oba způsoby. 

 U 12,4 % podniků v ČR (81 % z těch, co prodávají elektronicky) byl podíl tržeb z 

objednávek přijatých prostřednictvím počítačových sítí vyšší než 5 % - tvořily alespoň 5 

% obratu.  

 

 

Graf 14 Podíl tržeb realizovaných pomocí objednávek obdržených přes počítačové sítě 

*podíl na celkovém obratu podniků s deseti a více zaměstnanci 

Zdroj: Šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), ČSÚ 2008 
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Graf 11. Podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zam. v dané zemi EU; Finsko a 

Německo rok 2006 

 

Zdroj: Eurostat, 

 

 

 

Graf 12. Podíl na celkovém počtu podniků ve sledované velikostní skupině 

Zdroj: Šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), ČSÚ 2008 

 

 

Graf 13. Podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci v dané zemi EU 

Zdroj: Eurostat, prosinec 2008 

 

Elektronická komerce v současnosti představuje dynamický a rychle se rozvíjející 

sektor. I přes absenci dostatečně rozšířených platebních systémů český internetový 

obchod roste. Internetové obchody mají každoročně rekordní předvánoční tržby, které 
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jsou meziročně až o 40 procent vyšší. Celoroční tržby provozovatelů tuzemských 

virtuálních obchodů meziročně rostou o několik desítek procent - například Internet 

Shops (provozovatel Vlatavastores.cz) zaznamenal v roce 2005 růst obratu o 52%. 

Internetové obchody jsou stále oblíbenější. V loňském roce se v ČR uskutečnilo 10 

miliónů online nákupů. Nákup přes Internet vyzkoušelo 85 procent internetové populace 

České republiky. Jestliže v roce 2005 dosáhl internetový obchod objemu kolem 10 

miliard Kč, v roce 2006 to bylo již 14 miliard Kč. Spotřebitelé již nenakupují jen 

elektroniku a knihy, ale i hračky nebo zahradní náčiní. Rozmach zaznamenává hlavně 

prodej zájezdů a dovolených. Podle odhadů prodej zájezdů (je započítán i prodej 

letenek) přes Internet v roce 2005 dosáhl 1,4 miliardy korun (meziročně se zvýšil o 

90%). V roce 2006 se očekával celkový prodej za dvě miliardy. Podle výzkumu Online 

Shopping 2005 jsou dlouhodobě nejnakupovanějším online zbožím „knihy“, dále 

„výpočetní technika“, „elektronika“ a „oblečení, obuv, módní doplňky“. Pokud 

srovnáme tržby podle sortimentu, je pořadí následující „bílé zboží“, „elektronika“, 

„výpočetní technika“. Nejoblíbenější online službou je „nákup lístků do kin/divadel“ a 

„fotoslužby“. V roce 2006 přinesly internetovému prodeji úspěch také 

„kosmetiky/drogerie“. V požadavcích zákazníků na internetové obchody jsou rychlost 

vyřízení, zejména „krátká/včasná/rychlá dodávka“ a cena. Značné rezervy jsou stále ve 

způsobech platby. Nejvyužívanější a nejjistější je stále ve světě téměř nepoužívaná 

platba na dobírku. Platby kartou přes Internet nemají dostatečnou podporu všech 

prodejců. Za hranicemi je všeobecně platba kartou obvyklá (mnohdy jde o jedinou 

platební možnost), když je využívána v 70 - 80 procentech všech online transakcí. 
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Graf 23.  Počet uskutečněných nákupů přes Internet v ČR 

 

Počet internetových uživatelů, kteří nakupují online, se rok od roku zvyšuje. V roce 2006 na 

Internetu nakoupilo 84 % uživatelů Internetu v ČR. V absolutních číslech se jedná o 300 

tisíc nových online zákazníků. Celkem v roce 2006 přes Internet nakoupilo 3 102 000 lidí (2 

797 000 v roce 2005). Rostoucí trend udržuje také vzrůstající penetrace Internetu v ČR. 

Pokud se zaměříme na pravidelnost nákupů, tak jednou či vícekrát měsíčně nakupuje na 

Internetu 23% uživatelů Internetu, což je pět procent více, než v roce 2005 (18%). Online 

nákup stále přitahuje spíše muže než ženy (muži představují 57 % nakupujících) a stále 

dominuje věková kategorie 20-29 let. 

Zajímavý je také graf podílu elektronických prodejů na celkovém obratu firmy, kde i přes 

stálý rozvoj IT tento podíl činí u velkých podniků okolo 10% a u středně velkých podniků 

okolo 5%. Navíc oproti roku 2004 došlo v obou kategoriích k poklesu. 

 

 

Graf 24. Podíl elektronických prodejů na celkovém obratu podniků dle velikosti podniků; 

2001-2005 

Podíváme-li se na mezinárodní srovnání firem, které mají na Internetu umístěny své webové 

stránky, vychází ČR poměrně dobře - 70% podniků. To je více než například ve Francii, 

Irsku či Slovinsku. Na špici se tradičně umístily severské státy Švédsko, Finsko, Dánsko. 

Tyto země v posledních deseti letech učinily velké investice do informačních technologií a 

vzdělávání. 
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Graf 25. Podíl podniků mající vlastní webové stránky (leden 2006) 

 

Podíl podniků prodávajících prostřednictvím elektronických sítí je již však menší (8% 

v ČR, 2005) a v následujícím grafu vidíme podíl prodejů prostřednictvím elektronických sítí 

na celkovém obratu firem. V ČR okolo 7%, na špici se drží Irsko s více než 18%. 

 

 

 

 

Graf 26. Podíl prodejů prostřednictvím elektronických sítí na celkovém obratu (2005) 

 

10.4.3 Webové stránky podnik ů – jejich obsah a využití 

 

Údaje za leden 2008 a podniky s 10 a více zaměstnanci: 74 % podniků má prezentaci na 

webových stránkách.  Ve srovnání s lednem 2007 došlo k nárůstu o 3 procentní body. 

Na konci roku 2000 pouze 40 % podniků mělo prezentaci na webových stránkách. 7 % 

podniků má webovou stránku společnou s jiným subjektem. Pro 81 % podniků (z těch, 
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které mají webové stránky) vytvořila tyto stránky externí firma a pro 55 % je externí 

firma i provozuje.  

Čím je podnik větší, tím je pro něj samozřejmější mít prezentaci na webu. Na začátku 

roku 2008 mělo vlastní webové stránky 70 % malých, 86 % středních a 93 % velkých 

podniků.  

Poměrně velké rozdíly v míře využívání prezentace na webových stránkách 

v jednotlivých odvětvích jsou způsobeny především rozdílnou potřebou prezentovat 

vlastní informace na webu. Zatímco v odvětvích jako je: pojišťovnictví, spoje, IT 

služby, bankovnictví nebo ubytování je podíl podniků s webovými stránkami vyšší než 

90 %, tak ve stavebnictví, dopravě nebo maloobchodě je to méně než 70 % podniků. 

V lednu 2008 měla u nás třetina podniků webové stránky v cizojazyčné verzi, tj. 

informace 45 % webových stránek podniků byly alespoň částečně dostupné v jiném než 

českém jazyce.  V naprosté většině se jednalo o webové stránky v anglické verzi, kterou 

mělo 31 % podniků -94 % z těch, co mělo cizojazyčné webové stránky. Německá (16 % 

resp. 49 %), ruská (4 % resp. 13 %) nebo francouzská (2 % resp. 7 %) verze webových 

stránek již nebyla tak rozšířena. Jazyková podoba webových stránek je dána mimo jiné i 

orientací podniku na své zákazníky a partnery směrem do zahraničí. A tak není 

překvapením, že nejvyšší podíl podniků s cizojazyčnou mutací webových stránek 

nalezneme v oblasti ubytování, jedná se o 75 %.  

Pravděpodobnost, že podnik v ČR má vlastní webové stránky, je o 10 procentních bodů 

vyšší než v průměru EU27. Zatímco v zemích EU27 na začátku roku měly webové 

stránky téměř 2/3 podniků (64 %), u nás je mělo 74 % podniků. V severských zemích a 

Nizozemsku to bylo dokonce více jak 80 % podniků.  Webové stránky jsou nejčastěji 

využívány pro přístup k podnikovým katalogům a ceníkům – na 54 % webových 

stránkách podniků je k dispozici produktový katalog a ceník, tj. 43 % podniků u nás 

využívá tuto možnost, v EU27 to je v průměru jen 36 % podniků. 7 % podniků v ČR 

(stejně jako v EU27) umožňuje personalizaci obsahu webových stránek. Čtvrtina (25 %) 

podniků v ČR, o 9 procentních bodů více než v zemích EU27, umožňuje zadat na 

webových stránkách objednávku či rezervaci produktu, 9 % (8 % v EU27) umožňuje 

zákazníkům si produkt přizpůsobit a 3 % (6 % v EU27) přijímá na svých webových 

stránkách platbu. Nabídku pracovních míst inzeruje na svých webových stránkách 17 % 

podniků, tj. stejně jako v zemích EU27. 

 

 



 162 

 

Graf 27. Podniky mající webové stránky ve sledované velikostní skupině 

*podíl na celkovém počtu podniků ve sledované velikostní skupině 

Zdroj: Šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), ČSÚ 2008 
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