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AAnnoottaaccee  

Tato diplomová práce vyhodnocuje dotazníkové šetření, které mělo za úkol zmapovat 

používání manažerských nástrojů v soudobé praxi. Respondenty byl vrcholový a střední 

management společností působících v České republice. Dotazovaní měli odpovědět, co od 

nástrojů očekávají a co si myslí o různých tvrzeních týkající se parametrů atraktivity trhu a 

konkurence. Průzkum byl zaměřen především na portfolio analýzu. 

 

AAnnnnoottaattiioonn  

This Master’s thesis evaluates the survey that mapped using management tools in 

contemporary practice. Respondents were senior and middle management of companies 

from the Czech Republic. They had to answer what they expect from the tools and what 

they think about the various claims concerning the parameters of the attractiveness of the 

market and competition. The survey was focused on portfolio analysis. 
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11  ÚÚvvoodd  

Manažerské nástroje jsou nyní v kurzu. Všude se teď setkáváme s pojmy jako 

Benchmarking, Outsourcing, Downsizing, Six Sigma a zkratkami typu TQM, SLEPT či 

SSC. Přeceňovanou SWOT analýzu znají všichni. To všechno jsou manažerské nástroje a je 

to pouhý zlomek jejich jinak velkého množství. 

 

Pokud se tyto nástroje implementují do firemního prostředí a myšlení, mohou zvýšit 

výstupy a výkony firmy. Ale nejde o všemocné nástroje. Nejsou univerzální – pokud 

pomohly ve společnosti A, u společnosti B může být účinek odlišný. Musí se tedy vybírat 

konkrétní nástroj pro konkrétní firmu a také musí být dostatečně přizpůsoben. 

 

Od března 2010 do ledna 2011 probíhal v rámci Vysokého učení technického v Brně, 

Fakultě podnikatelské, průzkum s názvem Analytické nástroje v současné manažerské 

praxi, který byl mířen na vrcholový a střední management firem působících v České 

republice a jeho autorem byl doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA. Šlo o to zjistit, 

jaké nástroje respondenti používají, co od nich čekají a co si o nich myslí. 

V části tohoto průzkumu mi bylo umožněno pokračovat a tyto výsledky použít pro svoji 

diplomovou práci. 

 

Pro moji práci byla vybrána bezmála polovina otázek, která se zabývala jak obecnými 

věcmi týkající se manažerských nástrojů, tak konkrétně nástrojů portfolio analýzy. 

Nejznámější jsou Bostonská matice (BCG) a model GE. 

 

Respondenti měli vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s různými tvrzeními a ohodnotit 

parametry atraktivity trhu a konkurence. Výsledné odpovědi v této diplomové práci 

vyhodnotím a pokusím se mezi nimi najít souvislosti, které by byly využitelné v praxi a 

přínosné jak pro zadavatele průzkumu, čtenáře tak i pro případné další podobné průzkumy. 
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22  TTeeoorreettiicckkáá  ssttuuddiiee  

Strategická analýza jako samostatný objekt vědeckých studií byla řešena, ale nedostatečně, 

přestože byla přezkoumána poměrně hodně autory. Lze konstatovat, že někteří autoři 

přidělili strategické analýze funkcí více, jiní mnohem méně. Všichni tito autoři ale 

uvádí, že strategická analýza je základním prvkem formování strategie organizace. 

Strategickou analýza lze definovat jako chápání organizace a jejího prostředí s ohledem na 

dlouhodobou perspektivu. Bylo dokázáno, že pokud chybí předběžná strategická analýza, 

organizace začíná se zaváděním vlastní strategie, aniž by měla jasný soubor cílů. 

 

Rámcem strategického řízení a plánování jsou nástroje strategické analýzy. V roce 1980 byl 

označen hlavní nedostatek, proč nástroje nepřitáhly pozornost strategického řízení: nástroj 

je pouze prostředkem k získání výsledků, ale není to výsledek sám o sobě. Je to proto, že 

nástroj definuje jen část problému, spíš než všechny aspekty strategického rozhodnutí. 

Přesto strategické nástroje hrají důležitou roli v procesu strategického řízení, kde 

vykonávají řadu různých funkcí. Správně zvolenými strategicko-analytickými nástroji a 

technikami strategického plánování lze zajistit dostatečně jednoduchá aplikace 

strategického plánování v rozhodovacím procesu organizace. 

 

V současné době lze rozhodně konstatovat, že strategické analytické nástroje hrají zásadní 

úlohu ve strategickém plánování, nicméně studie v této oblasti jsou stále roztříštěné. Je 

třeba poznamenat, že většina empirických studií o využití strategických nástrojů 

managementu zahrnovaly jen pár otázek na analytické nástroje. Často vědci tvoří pouze 

malé soubory podobných nástrojů. Několik autorů prezentovalo exemplární sadu nástrojů 

strategické analýzy s uvedením jako návod pro manažery: 

 

· Webster a kolektiv formoval 30 nejčastěji používaných nástrojů stanovených 

pro strategické plánování. 

· Clark zkombinoval 33 metod strategické analýzy s modelem strategického 

řízení procesu. 
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· Miles a kolektiv odhalil použití několika analytických nástrojů v 

zemědělských podnicích, zdůrazňující souvislost využití nástrojů pro 

analýzu. 

· Rigby studoval uplatňování 25 hlavních manažerských nástrojů pro 

strategickou analýzu a ukázal, že strategické nástroje hrají relativně 

důležitou roli v organizačním procesu. 

 

Po přezkoumání uvedených studií bylo zjištěno, že mohou být relativně použity jako 

měřítko. Například Webster popsal nástroje v podmínkách devíti prvků. Toto měřítko 

zahrnuje nástroje a techniky, které v užším kontextu mohou být definovány jako strategické 

nástroje analýzy, nicméně několik klasifikačních kritérií se týkají nástrojů strategického 

plánování. To ukazuje, že měřítka vytvořená Websterem jsou určena k ověření vztahu 

nástrojů se strategickými procesy řízení. Tato klasifikace, jako jedna z prvních, spojuje věci 

jako: 

 

· zadaná data v podmínkách obsahu a formě nezbytné pro nástroje, 

· definice informací získaných prostřednictvím nástroje, pokud jde o obsah a formu, 

· čas potřebný pro použití/přizpůsobení nástroje, lidské a finanční zdroje, jakož i 

dovednosti nezbytné k užívání nástroje a nutnosti použití počítače. 

 

Websterova klasifikace poskytla hodně teoretických informací pro praktické využití tohoto 

nástroje. Dle názoru autorů Vaitkevičius a kol. [13] tato klasifikace má několik relativních 

nevýhod: 

 

· nedokáže odhalit podstatu a primární účel nástroje, 

· nedokáže určit roli nástroje v rozhodovacím procesu. 

 

Další klasifikace strategických nástrojů řízení byla vyvinuta v roce 1997, kdy autoři Clark a 

Scott studovali skutečnou použitelnost 66 nástrojů strategického řízení na Novém Zélandu a 

ve Velké Británii. Vědci uvedli, že organizace běžně používaly 33 nástrojů pro strategické 
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řízení. Bylo popsáno až 32 kroků procesu strategického řízení. Ve vytvořené klasifikaci 

jsou nástroje umístěny podle jejich praktické aplikace v konkrétních krocích strategického 

řízení. 

 

Clarkovy a Websterovy klasifikace si jsou částečně podobné v tom, že příslušný nástroj se 

připisuje každé určité fázi. Rozdíl je naopak v tom, že Clarkovo strategické řízení procesu 

je podrobnější než Websterovo. Z toho tudíž vyplývá, že Clark rozšířil limity Websterovy 

klasifikace. Nicméně dle názoru autora Vaitkevičius a kol. [13] mají několik shodných 

nevýhod: 

 

· nedokáží odhalit povahu a primární účelem nástroje, 

· nedokáží definovat místo nástroje v rozhodovacím procesu, spíše než v procesu 

strategického řízení a plánování.  

 

Darrell Rigby (partner v Bain & Company, viz následující kapitola) vytvořil další poměrně 

významnou klasifikaci. Tento autor studuje používání 25 hlavních manažerských nástrojů 

top manažerů v organizacích Severní Ameriky, které zahrnovaly několik nástrojů pro 

strategické řízení. Rigby dělí 25 výše uvedených zásad podle tří kritérií: 

 

· četnost využití konkrétních nástrojů ve studovaných organizacích, 

· spokojenost s použitím konkrétního nástroje, 

· úsilí nutné k použití nástroje. 

 

Rigbyho klasifikace se liší od ostatních v tom, že za kritéria zvolil právě spokojenost a úsilí. 

Zde lze hovořit o částečném zobecnění Webestera a stejných nevýhodách klasifikace. 

 

V konečném souhrnu lze říci, že dosud bylo vykonáno hodně v oblasti systematizace 

nástrojů. Je třeba také poznamenat, že zmiňované klasifikace postrádají jasné určení 

totožnosti nástroje. Tento důvod omezuje rozhodnutí organizace, kdy a které strategické 

nástroje analýzy by měly být použity. Případy, kdy se organizace snaží vyhnout volbě 
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některého nástroje, jsou také časté, protože si nejsou jisté, zda jejich aplikací bude zajištěno 

řešení problémů. Vytvoření typologie strategických analytických nástrojů poskytne 

možnost organizacím porovnat své nástroje strategické analýzy založené na jednotných 

kritériích a rozhodnout se více objektivně o výběru nástroje pro řešení problému.1 

 

Studie autorů Vaitkevičius, Merkys a Savanevičiene [13] pojednává o 41 nástrojích 

hodnocených z různých hledisek, např. jestli se jedná o nástroje potřebné k řízení či 

nástroje sbírající informace; k jakému prostředí se vztahují (interní, externí, neovlivnitelné 

externí) apod. V tomto bodě bych zvídavého čtenáře odkázal na tento zdroj literatury, 

uvedený na konci této práce. 

 

2.1 Bain & Company 

 

Bain & Company, která byla založena v roce 1973, je obchodní konzultační firma působící 

po celém světě. Ve 29 zemích má 44 poboček a 3.500 konzultantů. V téměř každém 

odvětví spolupracovali s více než 4.600 klienty. 

 

Na podnikání se dívají jako na jeden soudržný celek, svým klientům pomáhají najít kde 

vydělávat peníze, kde dělat více nebo rychleji a jak udržet růst déle. Pomáhají 

v rozhodování ohledně strategií, organizace, technologií, fůzí a akvizicí. 

Společnost se také chlubí, že jejich klienti na akciovém trhu překonali ostatní v poměru 

čtyři ku jedné.2 

 

Od roku 1993 Bain & Company provádí celosvětový průzkum mezi vedeními týkající se 

manažerských nástrojů, které používají a jak efektivně se tyto nástroje uplatnily. Pak se 

zaměří na 25 nástrojů s nejlepšími výsledky. Musí být měřitelné a aktuální. Sledováním, 

                                                 

1
 VAITKEVIČIUS, S a kol. Model of strategic analysis tools typology. s. 99-101. 

2
 Bain & Company [online]. c1996-2011 [cit. 2011-04-30]. Dostupné z WWW: <http://www.bain.com/>. 
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které nástroje firmy používají a za jakých okolností a jak jsou manažeři spokojeni 

s výsledky, Bain & Company pomáhá s rozhodováním o výběru, implementaci a 

integrování nástrojů k zlepšení celkového výkonu. 

 

Z dvanácti již provedených výzkumů databáze obsahuje 10.000 respondentů ze 70 zemí 

světa a sleduje efektivnost manažerských nástrojů v průběhu let. Jako součást průzkumu je 

také vedení dotazováno ohledně různých obchodních problémů, aby se mohly sledovat 

měnící se manažerské priority.3 

 

Průzkum se provádí nepravidelně, ob rok či ob dva roky. Poslední proběhl v roce 2008 se 

zprávou vydanou v roce 2009 (Management Tools and Trends 2009). V roce 2011 rovněž 

vyšla zpráva Management Tools 2011: An Executive Guide, pojednávající o dvaceti pěti 

nejpopulárnějších manažerských nástrojích. 

 

Tyto dvě publikace jsou jedny ze zdrojů pro tuto diplomovou práci. 

 

2.2 Výsledky průzkumu Bain & Company z roku 2009 

 

Průzkum byl proveden v roce 2008 a zúčastnilo se jej 1.430 vedoucích pracovníků po 

celém světě. Opět byl zaměřen na dvacet pět nejpoužívanějších nástrojů. Následky 

celosvětové krize tu byly patrné, Benchmarking stanul na prvním místě žebříčku poprvé po 

jedenácti letech. Outsourcing se posunul také výše. Oba dva nástroje můžeme označit jako 

potřebné ke snižování nákladů. 

 

Zavedené ekonomiky byly zaměřeny především na snižování nákladů a mnohem méně na 

inovace a růst trhu než rozvíjející se ekonomiky. Výrobci a finanční instituce byli označeni 

                                                 

3
 RIGBY, Darrell; BILODEAU, Barbara Management tools and trends 2009. Management tools and trends 

2009 [online]. 2009. Dostupné z WWW: <http://www.bain.com/management_tools/home.asp>. 
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za největší subjekty zaměřené na snižování stavů. Technologické a telekomunikační 

společnosti byly zaměřeny na inovace nejvíce ze všech. 

 

Pouze 24 % dotázaných věřilo, že nynější vůdci trhu budou na stejné pozici i za pět let. 

 

Počet používaných manažerských nástrojů v roce 2008 dramaticky klesl, viz graf 1. 

 

Graf 1 - Počet používaných manažerských nástrojů 

 

 

Snižování nákladů bylo téma číslo jedna a právě i to se projevilo na žebříčku nástrojů. 

Avšak 75 % manažerů očekává, že použije recesi ke zlepšení své konkurenční pozice. Sice 

v krátkodobém pohledu ztratili zákazníky, ale v dlouhodobém je opět získají. A to se také 

promítne na množství používaných nástrojů, které se, dle předpovědi manažerů, zvedne. 

Zdroj: RIGBY, Darrell; BILODEAU, Barbara. Management tools and trends 2009. 
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Tabulka 1 – Žebříček nejpoužívanějších nástrojů v roce 2008 

 

 

Používání nástrojů se liší samozřejmě dle odvětví, ale také dle geografického umístění. 

Není bez zajímavosti, že mezi nejmenší uživatele nástrojů patří maloobchod, finanční 

služby, energie a služby, stavebnictví a reality. 

 

Ve zprávě lze nalézt také předpověď do budoucna o objemu používaných nástrojů a 

koeficienty spokojenosti s používáním nástrojů. 

 

Zde opět odkážu čtenáře na kompletní zprávu, která je lehce dostupná na internetových 

stránkách společnosti Bain & Company. 

 

V následujícím textu se budu věnovat pouze několika manažerským nástrojům. Portfolio 

analýza je dle [13] nástroj sbírající data. Ve stejné kategorii se nachází i SWOT a PEST 

analýza, málo známá a zajímavá LCA, Benchmarking a Balanced Scorecard, které zároveň 

figurují i na žebříčku nejoblíbenějších nástrojů [11]. 

Zdroj: RIGBY, Darrell; BILODEAU, Barbara. Management tools and trends 2009. 
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33  MMaannaažžeerrsskkéé  nnáássttrroojjee  

 

3.1 Balanced Scorecard 

 

Balanced Scorecard je strategické plánování a řízení systému, který je používán především 

v obchodu a průmyslu, vládních a neziskových organizací na celém světě ke ztotožnění 

podnikatelské činnosti s vizí a strategií organizace, zlepšení interní a externí komunikace, a 

sledování výkonnosti organizace oproti strategickým cílům. Byl vytvořena doktory 

Robertem Kaplanem (Harvard Business School) a David Nortonem jako rámec měření 

výkonnosti, který přidal nefinanční měření výkonnosti k tradičním finančním ukazatelům, 

aby manažeři a vedoucí pracovníci měli více vyvážený pohled na výkonnost organizace. 

Zatímco fráze Balanced Scorecard byla vytvořena na počátku devadesátých let, kořeny 

tohoto typu přístupu jsou hluboké a patří průkopnické práci General Electric na měření 

výkonnosti vykazování v roce 1950 a dílu francouzských procesních inženýrů v rané fázi 

20. století. 

 

Balanced Scorecard se vyvinula z dřívějších použití jako jednoduchý rámec měření 

výkonnosti na plné strategického plánování a řízení systému. „Nová“ Balanced Scorecard 

proměnila organizační strategický plán z atraktivního, ale pasivního dokumentu do 

„rozkazů“ pro organizaci na denní bázi. Poskytuje rámec, který poskytuje nejen měření 

výkonnosti, ale pomáhá plánovačům určit, co je třeba udělat a měřit. Umožňuje vedení 

skutečně realizovat své strategie. 

 

Tento nový přístup ke strategickému řízení byl poprvé podrobně popsán v řadě článků a 

knih Dr. Kaplana a Dr. Nortona. Uznávajíce některé slabiny a nejasnosti předchozích 

přístupů řízení, Balanced Scorecard poskytuje jasný recept na to, co by podniky měly 

měřit, aby „balancovaly“ s finančním hlediskem. Balanced Scorecard je systém řízení 
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(nejen systém měření), který umožňuje organizacím vyjasnit svou vizi a strategii a převést 

je do akce. Poskytuje zpětnou vazbu jak interních podnikových procesů, tak vnějších 

výsledků s cílem soustavně zlepšovat strategické výkonnosti a výsledky. Je-li plně 

zavedena, Balanced Scorecard transformuje strategické plánování z teoretického cvičení do 

nervového centra podniku. 

 

Kaplan a Norton popisují inovaci Balanced Scorecard takto: 

 

„Balanced Scorecard si zachovává tradiční finanční měřítko. Ale finanční měřítka 

vyprávějí příběh o minulých událostech, příběh odpovídající společnostem průmyslového 

věku, u kterých investice do dlouhodobých schopností a vztahů se zákazníky nebyly 

rozhodující pro úspěch. Tato finanční měřítka jsou nedostatečná, nicméně pro vedení a 

vyhodnocení cesty, které společnosti informačního věku musí vytvořit budoucí hodnoty 

prostřednictvím investic do zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, procesů, technologií a 

inovací.“ 

 

 

Obrázek 1 – Hlediska Balanced Scorecard 

 

 

Zdroj: Balanced Scorecard Institute [online]. 1998 [cit. 2010-12-04]. What is the Balanced Scorecard?. Dostupné z WWW: 

<http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalancedScorecard/tabid/55/Default.aspx>. 
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3.1.1 Hlediska 

 

Balanced Scorecard naznačuje, že bychom se na organizaci měli dívat ze čtyř perspektiv a 

vytvořit systém, který bude shromažďovat data a analyzovat vzhledem ke každému z těchto 

hledisek: 

3.1.2 Vzdělání a hledisko růstu 

 

Toto hledisko zahrnuje školení zaměstnanců a postoje firemní kultury vztahující se k 

individuálnímu i firemnímu sebezlepšování. Ve znalostní organizaci jsou hlavním zdrojem 

vědění lidé. V současném klimatu rychlých technologických změn je pro znalostní 

pracovníky nevyhnutelné se stále nacházet v kontinuálním režimu učení. Metrika je zde na 

místě, aby vedla manažery se zaměřením na vzdělávací fondy, které mohou pomoci 

nejvíce. V každém případě vzdělání a růst tvoří nezbytný základ pro úspěch jakékoliv 

znalostní organizace. 

 

Kaplan a Norton zdůrazňují, že vzdělání je více než trénink. Také to zahrnuje věci jako 

instruktory a lektory v rámci organizace, jakož i snadnost komunikace mezi pracovníky, 

která jim umožňuje získat rychle pomoc při problému, když je třeba. Obsahuje také 

technologické nástroje, které Baldrige
4
 kritéria nazývají „vysoce výkonné pracovní 

systémy“. 

3.1.3 Hledisko procesu obchodu 

 

Tato perspektiva se týká interních podnikových procesů. Metriky založené na tomto 

pohledu umožňují manažerům vědět, jak si jejich podnikání vede, a zda jsou produkty a 

                                                 

4
 Baldrige Performance Excellence Program – národní veřejný soukromý program pro zlepšování 

konkurenceschopnosti a výkonů firem v USA 
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služby v souladu s požadavky zákazníků. Tyto metriky musí být pečlivě navrženy těmi, 

kteří vědí o těchto procesech nejvíce. Toto nemůže být vyvinuto externími poradci. 

3.1.4 Hledisko zákazníka 

 

Nedávné filozofie managementu ukázaly rostoucí realizaci významu zaměření na zákazníka 

a jeho spokojenost v každém druhu podnikání. Jednoznačný a hlavní indikátor: pokud 

zákazníci nejsou spokojeni, najdou si nakonec jiné dodavatele, kteří budou vyhovovat 

jejich potřebám. Slabý výkon z tohoto pohledu je tedy hlavní ukazatelem budoucího 

poklesu, i když současná finanční situaci může vypadat dobře. 

 

Při vývoji metriky pro spokojenost by zákazníci měli být analyzováni z hlediska druhů 

zákazníků a druhů procesů, pro které zajišťujeme produkt nebo službu pro tyto skupiny 

zákazníků. 

3.1.5 Finanční hledisko 

 

Kaplan a Norton nepřehlížejí tradiční potřebu o finančních datech. Včasné a přesné 

finanční údaje budou vždy prioritou a manažeři udělají cokoliv, aby si je zajistili. Ve 

skutečnosti je zde často více než pouhá manipulace a zpracování finančních údajů.  

S implementací podnikových databází se doufá v centralizované a automatizované 

procesování dat. Hlavní je ale to, že současný důraz na finance vede k „nevyvážené“ situaci 

s ohledem na další perspektivy. Zde je možná potřeba zahrnout dodatečná související 

finanční data, jako je například hodnocení rizik a náklady s výnosy. 

3.1.6 Mapování strategie 

 

Strategické mapy jsou komunikačním nástrojem používané k zjištění, jak se vytváří 

hodnota pro organizaci. Ukazují logicky krok za krokem spojení mezi strategickými cíli v 

podobě příčiny a následku. Obecně řečeno, zlepšení výkonnosti v cílech Vzdělání a 
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hledisko růstu umožňuje organizaci zlepšit její vnitřní proces, což umožňuje organizaci 

vytvořit žádoucí výsledky v Zákaznickém a Finanční hledisku.
5
 

 

 

Graf 2 - Vývoj užívání a spokojenosti Balanced Scorecard v čase 

 

 

 

3.2 Benchmarking 

 

Benchmarking je proces měření organizace interních procesů, pak identifikace, porozumění 

a přizpůsobení praktikám z jiných organizací, které se považují za nejlepší ve svých 

oborech. 

 

Většina obchodních procesů jsou běžná skrz naskrz odvětví. Například NASA má stejné 

požadavky na nábor a rozvoj zaměstnanců, stejně jako American Express. British Telecom 

                                                 

5
 Balanced Scorecard Institute [online]. 1998 [cit. 2010-12-04]. What is the Balanced Scorecard?. Dostupné z 

WWW: 

<http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalancedScorecard/tabid/55/Default.aspx>. 

Zdroj: Bain & Company : Management Tools [online]. 2011 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: <http://www.bain.com/management_tools/>. 
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má stejný průzkum spokojenosti zákazníků jako Brooklyn Union Gas. Tyto procesy, byť z 

různých odvětví, jsou běžné a mohou být porovnány velmi efektivně. 

 

Jednou z největších chyb organizace při prvním testování je to, že se omezuje pouze na 

odvětví, kde sama působí. Benchmarking je ve svém oboru zásadní. Společnost má docela 

dobrou představu, jak si vede její obor, ale je nezbytné se dostat mimo a nad vlastní obor do 

jiných odvětví, která vykonávají podobné procesy, ale měli by jej provádět velmi dobře, 

aby mohli být úspěšní. 

Zde je pár příkladů toho, jak může odvětví přeskočit svého konkurenta přizpůsobením se 

podobným procesům z úplně jiného odvětví: 

 

Problém Řešení 

Zákaznické průzkumy ukazují dlouhé čekací 
doby na hotelové pokoje a to zejména pro 
opakované zákazníky. 

Vzorovým příkladem bylo nemocniční oddělení 
pohotovosti, což vedlo k dramatickému snížení 
odbavování. Bylo potřeba méně zaměstnanců, 
proběhla automatizace pro časté hotelové hosty 
a mnoho dalších zlepšení procesu. 

Rutinní údržbu na letadle mezi lety jako 
tankování, čištění, kontrola pneumatik trvalo 
příliš dlouho. Letadlo na zemi znamená více 
letadel a personálu k zachování vysoké úrovně 
služeb a plánů. Bylo nutné snížit čas potřebný 
na zemi mezi lety bez obětování kvality nebo 
bezpečnosti cestujících. 

Počáteční srovnávací výzkum ukázal, že již 
jsme číslo jedna. Brainstorming objevil, že 
závodní posádky týmu Indy 500 mají podobný 
proces údržby a podobný požadavek, aby se 
jejich vůz vrátil zpět na trať co nejrychleji a 
nejbezpečněji. Po Benchmarkingu byly sníženy 
meziletové údržbové časy, což přineslo 
aerolinkám během prvních několika let úsporu 
miliónů dolarů. 

 

 

Aplikace benchmarkingu zahrnuje čtyři hlavní kroky6
: 

 

1. Do detailů pochopit stávající obchodní procesy. 

2. Analýza obchodních procesů druhých. 

3. Porovnání vlastní výkonnosti podniku s tím, co analyzovali ostatní. 

4. Provedení nezbytných kroků k uzavření výkonnostní mezery. 

                                                 

6 Tutor2u [online]. 2010 [cit. 2010-12-04]. Strategy - benchmarking. Dostupné z WWW: 
<http://tutor2u.net/business/strategy/benchmarking.htm>. 
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Benchmarking by neměl být považován za jednorázový úkon. Má-li být efektivní, musí být 

průběžný a součástí probíhajících procesů s cílem udržet krok s nejlepšími osvědčenými 

postupy.
7
 

 

Benchmarkingu je několik druhů, např.: strategický benchmarking, benchmarking procesu, 

funkční benchmarking, interní a externí benchmarking, mezinárodní benchmarking. 

 

 

Graf 3 - Vývoj užívání a spokojenosti Benchmarkingu v čase 

 

 

 

3.3 PPEESSTT  AAnnaallýýzzaa 

 

PEST analýza je jednoduchý, ale důležitý a široce používaný nástroj, který pomáhá 

pochopit obraz politického, ekonomického, sociálně-kulturního a technologického prostředí 

v kterém firma obchoduje. PEST je používán vedoucími pracovníky na celém světě 

k zobrazení jejich vize budoucnosti. 

                                                 

7
 The Benchmarking Exchange and Best Practices [online]. 2010 [cit. 2010-12-04]. What is Benchmarking? 

Dostupné z WWW: <http://www.benchnet.com/wib.htm>. 

Zdroj: Bain & Company : Management Tools [online]. 2011 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: <http://www.bain.com/management_tools/>. 
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Je důležitá z těchto důvodů: 

 

· Efektivním využíváním PEST analýzy se firma ujistí, že to, co dělá, je v pozitivním 

souladu se silami změn, které ovlivňují náš svět. S využitím změn má firma 

mnohem větší naději na úspěch, než kdyby měla své aktivity naproti tomu. 

· Dobré využití PEST analýzy pomůže vyhnout se takovým krokům, které jsou 

odsouzeny k nezdaru z důvodů nedostatku kontroly. 

· PEST je užitečná při spuštění provozu v nové zemi nebo regionu. Může pomoci 

vymanit se z bezvědomých předpokladů a pomůže se rychle přizpůsobit realitě 

nového prostředí. 

 

PEST je jednoduchá mnemotechnická pomůcka na slova politický, ekonomický, socio-

kulturní a technologický.  

 

Použití nástroje je třístupňový proces: 

 

· Nejprve brainstorming s relevantními faktory, které se nás týkají. 

· Dále identifikace informací, které se k těmto faktorům vztahují. 

· Nakonec závěry z těchto informací. 

   

Následující pojmy mohou pomoci jako výchozí bod pro brainstorming (je vhodné se ujistit, 

zda jsou zahrnuty všechny faktory, které se nás týkají): 

 

Politické: 

· Typ vlády a stabilita. 

· Svoboda tisku, právní řád, úroveň byrokracie a korupce. 

· Regulační a deregulační trendy. 

· Sociální a pracovní legislativa. 

· Daňová politika, obchodní a celní kontroly. 
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· Životní prostředí a právní ochrana spotřebitele. 

· Pravděpodobné změny v politickém prostředí. 

 

Ekonomické: 

· Fáze hospodářského cyklu. 

· Aktuální a plánovaný hospodářský růst, inflace a úrokové sazby. 

· Nezaměstnanost a nabídka pracovních sil. 

· Náklady na práci. 

· Úrovně disponibilního příjmu a rozdělení příjmů. 

· Vliv globalizace. 

· Pravděpodobný dopad technologií či jiných změn na ekonomiku. 

· Pravděpodobné změny v ekonomickém prostředí. 

 

Společensko-kulturní: 

· Míra populačního růstu a profil věku. 

· Zdraví obyvatelstva, školství a sociální mobility, a postojů k nim. 

· Trendy v zaměstnanosti, svobodný trh práce a postoje k práci. 

· Postoje tisku, veřejné mínění, sociální postoje a sociální tabu. 

· Volba životního stylu a postoje k ní. 

· Sociálně-kulturní změny. 

 

Technologické prostředí: 

· Vliv nových technologií. 

· Vliv internetu, snížení komunikačních nákladů a vzrůst práce na dálku. 

· Výzkum a vývoj. 

· Dopad transferu technologií. 
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Tato analýza má mnoho variací, záleží na tom, jaké informace potřebujeme, např. SLEPT 

analýza zkoumá sociální, právní, ekonomická, politická a technologické hlediska, přidáme-

li na konec ještě písmeno E, budeme zkoumat i hlediska ekologická.
8
 

 

 

3.4 SWOT Analýza 

 

SWOT analýza je nástroj pro audit organizace a jejího prostředí. Jedná se o první fázi 

plánování a pomáhá marketingu zaměřit se na klíčové otázky. SWOT je zkratka pro silné 

(strength) a slabé (weakness) stránky, příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). Silné a 

slabé stránky jsou vnitřní faktory. Příležitosti a hrozby jsou faktory vnějšími. 

 

Například: 

 

Silné stránky 

Vlastní specialista marketingu 

Nový, inovativní produkt či služba 

Lokace podnikání 

Kvalita procesu 

Slabé stránky 

Nedostatek marketingových specialistů 

Nediferencovaný produkt nebo služba 

Lokace podnikání 

Nízká kvalita služeb 

Příležitosti 

Vyvíjející se trh 

Vznik strategických aliancí 

Přesun na nové trhy 

Slabá konkurence 

Hrozby 

Nový konkurent 

Cenové války 

Nový produkt konkurence 

Konkurence s lepším přístupem 

k distribučním kanálům 

Zdanění a poplatky na vlastní produkty 

Tabulka 2 – Příklad SWOT analýzy 

 

                                                 

8
 Mindtools [online]. 1996 [cit. 2010-12-04]. PEST Analysis. Dostupné z WWW: 

<http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_09.htm>. 

Upraveno dle Marketing Teacher [online]. 2010 
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SWOT analýza může být velice subjektivní, nemělo by se na ni moc spoléhat. Dva odlišní 

lidé budou mít málokdy podobný závěr. SWOT analýza by se měla používat jako vodítko, 

ne jako recept. 

 

Jednoduchá pravidla pro úspěšnou SWOT analýzu: 

 

- buď realistický ohledně svých silných a slabých stránek, 

- SWOT analýza by měla rozlišovat mezitím, kde jsi teď, a kde budeš v budoucnu, 

- SWOT musí být konkrétní, žádné šedé zóny, 

- vždy aplikuj SWOT vzhledem ke konkurenci, tj. lepší nebo horší než konkurent, 

- měj SWOT krátkou a jednoduchou, vyhni se složitostem, 

- SWOT je subjektivní.9 

 

Navíc SWOT analýza by se neměla používat samotná. V podstatě jde o souhrnný nástroj 

předchozích jiných analýz, takže by měl být uváděn na konci s relevantními údaji 

předchozích analýz. 

 

 

3.5 AAnnaallýýzzaa  žžiivvoottnnííhhoo  ccyykklluu  aa  hhooddnnoocceenníí  ((LLiiffee  ccyyccllee  aannaallyyssiiss  

aanndd  aasssseessssmmeenntt  --  LLCCAA)) 

 

Představa o provedení podrobného zkoumání životního cyklu výrobku nebo procesu je 

relativně nedávná, objevila se v reakci na zvýšení povědomí o životním prostředí na straně 

veřejnosti, průmyslového odvětví a vlád.  

                                                 

9
 Marketing Teacher [online]. 2010 [cit. 2010-12-04]. SWOT Analysis. Dostupné z WWW: 

<http://marketingteacher.com/lesson-store/lesson-swot.html#lesson>. 
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Bezprostřední předchůdcem analýzy životního cyklu a hodnocení (LCAS) byly globální 

modelové studie a energetické audity na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého 

století. Ty se pokusily zhodnotit náklady na zdroje a environmentální dopady jednotlivých 

modelů lidského chování.  

 

LCA bylo zřejmé prodloužení a stalo se zásadní pro podporu rozvoje ekologického systému 

označování, které působí nebo je plánováno v řadě zemí po celém světě. Aby mohla být 

poskytnuta ekoznačka na vybrané výrobky, oceňující autorita musí být schopna vyhodnotit 

výrobní procesy, spotřebu energie při výrobě a používání a množství a druh odpadu.  

Přesné posouzení zátěže na životní prostředí při výrobě položky má dvě hlavní fáze. V 

první fázi je sběr dat a v druhé je interpretace těchto údajů.  

 

Bylo vytvořeno množství různých podmínek k popisu procesů. Jeden z prvních 

používaných pojmů byl analýza životního cyklu, ale v poslední době jej nahrazují jiné dva 

pojmy: inventarizace životního cyklu (Life Cycle Inventory - LCI) a hodnocení životního 

cyklu (Life Cycle Assessment - LCA). Tyto pojmy lépe odrážejí různé fáze tohoto procesu. 

LCA je potenciálně mocný nástroj, který může pomoci formulovat regulační legislativy 

životního prostředí, pomoci výrobcům analyzovat jejich postupy a zlepšovat své výrobky a 

možná pomůže spotřebitelům dělat více informovaných rozhodnutí. Stejně jako většina 

nástrojů musí být správně používán. Tendence používat LCA jako důkaz nadřazenosti 

některých produktů nad jinými má však v některých oblastech špatnou reputaci.  

3.5.1 Co je Analýza životního cyklu?  

 

Vezmeme-li jako příklad nějaký vyráběný výrobek, LCA zahrnuje podrobné měření v 

průběhu vlastní výroby, od těžby suroviny používané při jeho výrobě a distribuci, až po 

jeho používání, znovuvyužití nebo recyklaci a jeho případnou likvidaci. 

  

LCA umožňuje výrobci vyčíslit kolik energie a surovin je použito, kolik pevných, 
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kapalných a plynných odpadů vzniká v každé fázi životního cyklu produktu.  

Jsou takové studie, které by za normálních okolností ignorovaly i druhou generaci dopadů, 

jako je například energie potřebná k hoření uhlí v pecích. 

 

Nicméně, rozhodování o tom, co je „kolébka“ a co „hrob“ těchto studií bylo předmětem 

sporu relativně nové vědy LCA, a aby LCA měla hodnotu, musí mít standardizaci metodik a 

dohodu o tom, kde se stanoví meze. Do dnešního dne se po celém světě diskutovalo o 

metodách a jejich hranicích při používání těchto analýz a dá se říct, že dohody již bylo 

dosaženo.  

Provádění LCA je zdlouhavý a velmi detailní proces, fáze sběru dat je, alespoň teoreticky, 

poměrně nekomplikovaná. Za předpokladu, že hranice studie byly jasně vymezeny a 

metodika je důsledně uplatňována, jsou k dispozici spolehlivá a vysoce kvalitní data. 

3.5.2 Vyhodnocení  

 

Zatímco takový výstup je užitečný a informativní, sám osobě nestačí. Druhá etapa, 

posuzování životního cyklu, je obtížnější, protože vyžaduje interpretaci dat a hodnocení, 

která mají být provedena.  

 

Inventarizace životního cyklu odhalí, např. kolik kilo vlákniny, kolik elektrické energie a 

kolik litrů vody se podílí na výrobě určitého množství papíru. Teprve pak, posouzením 

těchto statistik, může být dosaženo celkového závěru o vlivu výrobku na životní prostředí. 

To zahrnuje nutnost učinit rozhodnutí na základě sestavených údajů s cílem posoudit 

pravděpodobný význam různých vlivů. 

3.5.3 Problémy  

 

Je to zde, kde mnoho problémů začíná. Rozhodnutí bez vědeckého základu, jako například 

zda tři tuny emitované síry je více či méně škodlivé než jen pár kilo více toxické 

znečišťující látky, je nevyhnutelně subjektivní. 



 30 

· Jak je možné srovnávat velké poptávky po energii s užitím těžké vody: co 

způsobuje větší zátěž životního prostředí? 

· Jak by mělo být srovnáváno používání neobnovitelných nerostných surovin jako je 

ropa nebo plyn (přísady plastů) se spotřebou měkkého dřeva na papír?  

· Jak by se mělo srovnávat skládkování odpadů (znečištění ovzduší a podzemních 

vod, vliv dopravy atd.) se spalováním odpadů pro výrobu energie (především emise 

do ovzduší)?  

Některé studie se pokouší shrnout různé dopady do jasně definovaných kategorií, například 

možný dopad na ozonovou vrstvu nebo přispění ke kyselému dešti. Jiní jdou ještě dále a 

pokoušejí se přiřadit jediný výsledek pro výrobek nebo proces, který je hodnocen. 

Pochybuje se však, zda takové zjednodušení bude v obecném zájmu. 

 

Spolehlivé metody pro agregaci údajů vytvořené LCA a jejich použití pro porovnání 

dopadů životního cyklu různých produktů dosud neexistuje. Nicméně již velký kus práce 

byl do teď udělán.  

3.5.4 Rozpory  

 

Mnoho LCA došlo k různým a někdy i protichůdným závěrům u podobných výrobků. 

Srovnání jsou málokdy jednoduchá, protože jsou použity různé předpoklady. Například v 

případě balení potravin, jde o velikost a tvar nádoby, použitou výrobu a distribuci, 

předpoklad formy a druhu energie. 

  

Porovnání dvou položek, které jsou stejně velké, stejně distribuované a recyklované je 

poměrně jednoduché, ale i to vyžaduje určité předpoklady. Například zda dodávky byly 

provedeny devítitunovým nákladním automobilem, nebo větším, zda jezdí na naftu nebo 

benzin, zda jel ucpanými silnicemi centry měst, kde je účinnosti paliva nižší, nebo po 

okresních silnicích nebo dálnicích, kde efektivnost paliva je lepší. Srovnání produktů, které 

jsou odlišné v mnoha ohledech, mohou být provedeny pouze více názory a předpoklady. 
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Zachování důvěrně citlivých obchodních dat snižuje věrohodnost LCA a je velkým 

problémem. Dalším důvodem je pochopitelná neochota firem zveřejňovat informace, které 

mohou naznačovat, že jejich vlastní produkt je nějak horší než konkurence. 

3.5.5 Recyklace  

 

Recyklace představuje další skutečný problém promítající se do výpočtů. Materiály jako je 

ocel a hliník je možné technicky recyklovat neomezeněkrát (s jistými ztrátami při 

rozpouštění). V případě papíru, který může být teoreticky přepracován čtyřikrát nebo 

pětkrát, než jsou vlákna příliš krátká a funkčně schopná, měly by výpočty předpokládat, že 

budou recyklována čtyřikrát? U materiálu zaslaného k recyklaci tvoří dopravní vzdálenost 

také dopad na životní prostředí spojené s procesem. 

3.5.6 Proč provádět LCA?  

 

LCA může být prováděno průmyslovým sektorem, aby se určily oblasti, kde může dojít ke 

zlepšení, pokud jde o ekologii. Alternativně LCA může poskytovat údaje o životním 

prostředí veřejnosti nebo vládě.  

 

V posledních letech řada významných společností citovala LCA v oblasti marketingu a 

reklamy, na podporu tvrzení, že jejich výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí nebo 

dokonce ekologicky nadřazené nad jejich soupeře. Mnoho z těchto požadavků bylo úspěšně 

zpochybněno ekologickými skupinami. Všechny výrobky mají určitý dopad na životní 

prostředí. Vzhledem k tomu, že některé výrobky používají více zdrojů, způsobují větší 

znečištění nebo vytvářejí více odpadu než jiné a cílem je identifikovat ty, které jsou nejvíce 

škodlivé. 

 

Dokonce i pro ty produkty, jejichž ekologická zátěž je poměrně nízká, by mělo LCA 

pomoci identifikovat ty fáze výrobních procesů, které způsobují nebo mohou způsobit 

znečištění a ty, které mají velkou poptávku po materiálu či energii. 
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Ve většině situací je nemožné průkazně dokázat pomocí LCA, že některý výrobek nebo 

některý proces je lepší v obecné rovině, než jakýkoliv jiný, protože mnoho parametrů nelze 

zjednodušit na míru nezbytnou k dosažení takového závěru. Zdá se pravděpodobné, že v 

případě vyráběného zboží je nejdůležitější okamžik pro LCA ve stádiu vývoje nového 

produktu. Kde je LCA použito pro proces a ne pro produkt mohou informace pomoci 

k lepšímu rozhodování. 

3.5.7 Nástroj 

 

Analýzu životního cyklu je třeba používat opatrně a s potřebnými ohledy, pozor je třeba dát 

na subjektivní rozhodnutí. 

Když se LCA poprvé představilo, bylo předpovídáno, že umožní provést konečná 

rozhodnutí. Tato bláhová myšlenka byla zdiskreditována. V kombinaci s trendem směrem k 

více otevřenému zveřejňování informací společnostmi o životním prostředí a touze 

spotřebitelů k co nejméně škodlivým nákupům, LCA se jeví jako důležitý nástroj.10
 

 

 

                                                 

10
 The global development research center [online]. 2008 [cit. 2010-12-04]. Life cycle analysis and 

assessment . Dostupné z WWW: <http://www.gdrc.org/uem/lca/life-cycle.html>. 
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44  PPoorrttffoolliioo  aannaallýýzzaa  

 

4.1 Boston Consulting Group’s Growth – Share matrix (Model BCG) 

 

V sedmdesátých letech dvacátého století „bostonská konzultační skupina založila model na 

myšlence, že výše hotových peněžních prostředků vytvořených jednotlivými podnikatelskými 

jednotkami je těsně spojen s tempem růstu trhu a s relativním tržním podílem.“
11

 

Na vertikální ose je zobrazeno tempo růstu trhu, na ose horizontální relativní tržní podíl. 

Tempo růstu se uvažuje v období jednoho roku a osa je dělena od 0 % do 20 %. Vysoké 

tempo růstu se uvažuje od 10 %. 

 

Obrázek 2 – Model BCG 

                                                 

11
 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing., s. 120. 

(Zdroj: HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing., s. 121.) 
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Tržní podíl je poměr tržeb k tržbám největšího konkurenta v oboru, nebo několika 

největším konkurentům. Podíl je znázorněn od svého desetinásobku, který je na levém 

konci stupnice (a znamená, že sledovaná jednotka má desetinásobek podílu svého 

největšího konkurenta), k podílu 0,1 na pravém konci stupnice (který znamená, že 

sledovaná jednotka dosáhne pouze 10 % prodeje svého největšího konkurenta). Stupnice je 

logaritmická, je rozdělena od nejvyššího tržního podílu na levé straně a od nejnižšího 

tržního podílu na straně pravé ke středové hodnotě 1, která představuje podíl ve výši 

násobku jedné, což je dělícím bodem pro vysoký a nízký podíl. „Logaritmická je stupnice 

proto, aby stejné vzdálenosti vyjadřovaly stejné procentuální zvýšení.“
12

 

 

Předpokládá se, že každá jednotka se v jednom z kvadrantů matice najde. Pozice je určena 

kruhem, jehož obsah naznačuje výši tržeb. Pro jednotlivé kvadranty byla vymyšlena 

charakteristická jména. 

 

Za dojné krávy se označují výrobky či služby, které generují největší množství peněžních 

prostředků a objem prostředků reinvestovaný do nich je mnohem menší. Měly by být 

řízeny tak, aby si svůj silný relativní tržní podíl udržely. 

 

Hvězdy se svým vysokým tempem růstu a s velkým podílem trhu představují nejlepší 

příležitosti dlouhodobého charakteru. Produkují velký objem peněžních prostředků a 

zároveň potřebují zpětné reinvestice pro jejich podporu a růst. Mají se stát v budoucnu 

hlavním zdrojem zisku a při poklesu růstu pod 10 % se stávají dojnými kravami. 

 

Bídní psi jsou neperspektivní, nalézající se na klesajícím trhu. V tomto okamžiku se 

management společnosti rozhoduje, zda v produkci pokračovat či nikoliv. 

                                                 

12
 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing., s. 121. 
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Otazníky (taky označovány jako problémové děti13
) se vyznačují nízkým podílem trhu, ale 

vysokým tempem růstu. Jejich jméno ostatně mluví za vše. Jejich budoucnost je nejistá, 

budou-li ziskové, stanou se z nich hvězdy, budou-li ztrátové, budou vyškrtnuty z portfolia. 

 

Portfolio v podniku by mělo být vyvážené, aby tu byly výrobky a služby, které vytvářejí 

zisk a tím podporují nadcházející výrobky, které, v případě úspěchu, se přesunou na jejich 

místo v matici. Dobré vyrovnané portfolio obecně přepokládá dojné krávy v dobré pozici (s 

vysokými prodeji), hvězdy rovněž se značnými prodeji, několik perspektivních otazníků, 

připravených nahradit hvězdy, ze kterých se staly dojné krávy, a nepříliš mnoho psů.14
 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že přesun mezi kvadranty matice je následující: 

 

Otazníky → hvězdy → dojné krávy → bídní psi 

 

Tento přesun v podstatě kopíruje životní cyklus výrobku (Product Life Cycle – PLC): 

 

 

                                                 

13
 KEŘKOVSKÝ; VYKYPĚL. Strategické řízení., s. 75. 

14
 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing., s. 123. 
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Obrázek 3 – Životní cyklus a pohyb v matici BCG  

(Upraveno dle HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing., s. 125.) 
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Na základě portfolio analýzy by si firmy měly vytvořit potřebnou strategii, jak se kdy 

zachovat. BCG nabízí čtyři možnosti: 

 

· Zvýšení tržního podílu se doporučuje pro otazníky, které mají perspektivu stát se 

hvězdou. Jde především o značné investice na podporu těchto výrobků. Stejná 

strategie se používá i pro hvězdy. 

· Zachování tržního podílu se týká podpory dojných krav, které generují zisk pro 

ostatní. Pro podniky je důležité si udržet tuto pozici do budoucna. 

· Snížení tržního podílu používá pro získání hotovosti v co nejkratším čase, bez 

ohledů na důsledky. Aplikuje se u dojných krav, psů a otazníků na podporu hvězd, 

případně na perspektivní otazníky. 

· Odchod z trhu se vztahuje především na psy a otazníky. Můžou být jak 

zlikvidovány nebo prodány, přičemž získané peníze jsou užity jinde.15
 

 

Postavení v matici není trvalé, management musí stále sledovat změny a být připraven jak 

na nové výrobky, tak na vypuštění těch starých. A má-li být tento strategický nástroj využit 

řádně, nestačí se pohybovat pouze v rámci jednoho roku, ale musíme znát i minulost 

(někdy i mnohem hlouběji), abychom byli připraveni i na budoucnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15
 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing., s. 124. 
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4.2  McKinsey / GE matrix (Model GE) 

 

Na konci šedesátých let a začátku let sedmdesátých, kdy Boston Consluting Group vyvíjela 

svoji matici, General Electric, jedna z předních společností v USA, se ohlížela po 

konceptech technik pro strategické řízení. Firma byla zklamána ze zisku z investic 

v různých oblastech podnikání a snažila se tato chybná rozhodnutí napravit. Vedení 

společnosti se shlédlo v maticích a grafickém vyjádření pozice firmy na ní. 

GE zavrhlo dvojdimenzionální matici s podílem trhu a jeho růstem a oslovilo McKinsey & 

Company, konzultační společnost, aby pro ně vyvinula širší portfolio, než nabízela BCG 

matice. V roce 1971 McKinsey představil analýzu pro všech 43 SBU, které GE mělo.16
 

Model GE má matici 3 x 3, čímž umožňuje jemnější a přesnější rozlišení než BCG matice. 

Na vertikální ose je zobrazena atraktivnost trhu (externí faktor), na horizontální ose 

konkurenční postavení (interní faktor). 

 

Typické externí faktory ovlivňující 

atraktivnost trhu 

Typické interní faktory ovlivňující 

konkurenční postavení 

- velikost trhu a jeho růst - síla značky (marketing) 

- cenové trendy - tržní podíl a jeho růst 

- intenzita konkurence - loajalita zákazníků 

- bariéry vstupu - kvalita 

- segmentace - síla managementu 

- struktura distribuce - ziskovost (srovnávaná s konkurencí) 

- vývoj technologií - síla distribuce 

- proměnlivost poptávky  

  

Tabulka 3 – Interní a externí faktory modelu GE 

 

                                                 

16
 GE Matrix. Competetive Intelligence Consulting [online]. c2006, [cit. 2011-02-19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cipher-sys.com/ge_matrix.html>. 

Upraveno dle McKinsey Matrix - GE Matrix. Value Based Management.net [online]. 2011, [cit. 2011-02-19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.valuebasedmanagement.net/methods_ge_mckinsey.html>. 
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„Atraktivnost trhu i konkurenční postavení nejsou chápány jako jednorozměrné dimenze. 

Skládají se z řady prvků, představují komplex podstatných faktorů, nezbytných pro zařazení 

SBU na příslušné místo ve výrobkovém portfoliu podniku (znamenají vícenásobné měření 

v rámci dimenze).“
17

 

„Jaký volí podniky obvykle při konstrukci matice postup? Nejdříve je nezbytné identifikovat 

dílčí faktory v rámci obou dimenzí a určit jejich konečné hodnoty na základě: 

- stanovení vah prezentujících významnost faktoru pro podnik. Jejich součet se ve 

sledovaném modelu rovná jedné. 

- Přidělení známek každému faktoru, které charakterizují stupeň závislosti dimenze 

na daném faktoru. Známky se v modelu pohybují od jedné do pěti, jednička 

představuje velmi slabý stupeň závislosti, naopak pětka znamená silnou závislost. 

 

Konečné hodnoty určující velikost a významnost obou dimenzí pro určení postavení SBU 

v modelu dostaneme jako součet násobků příslušných vah a známek. 

Praktické provedení předpokládá vypracovat pro obě dimenze přehledné tabulky se všemi 

potřebnými údaji (vytipování důležitých faktorů, přiřazení vah, ohodnocení známkami, 

vynásobení příslušných vah a známek a součet součinů, který dává celkovou výslednou 

hodnotu příslušné dimenze.)“
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17
 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing., s. 126. 

18
 Tamtéž, str. 127. 
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Atraktivnost trhu 

Faktor Váha Známka 1 – 5 Konečná hodnota 

Celkový rozměr trhu 0,20 5 1,00 

Tempo růstu trhu (roční) 0,20 5 1,00 

Míra zisku 0,20 4 0,80 

Struktura konkurence 0,10 2 0,20 

Intenzita konkurence 0,15 2 0,30 

Technická úroveň 0,05 3 0,15 

Technologická náročnost 0,05 4 0,20 

Energetická a materiálová náročnost 0,05 2 0,10 

Faktory sociální    

             politické    

             legislativní (jsou přijatelné)    

Celková výsledná hodnota 1,00  3,75 

Tabulka 4 – Atraktivnost trhu modelu GE  

(Zdroj: HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing., s. 127.) 

 

Konkurenční postavení 

Faktor Váha Známka 1 – 5 Konečná hodnota 

Relativní tržní podíl 0,20 4 0,80 

Výrobek a jeho kvalita 0,10 4 0,40 

Distribuční cesty 0,10 4 0,40 

Efektivnost propagace 0,05 4 0,20 

Úroveň managementu 0,10 3 0,30 

Úroveň výzkumu a vývoje 0,10 2 0,20 

Výrobní kapacity 0,10 3 0,30 

Náklady 0,20 3 0,60 

Efektivnost výroby 0,05 3 0,15 

Celková výsledná hodnota 1,00  3,35 

Tabulka 5 – Konkurenční postavení modelu GE  

(Zdroj: HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing., s. 127.) 

 

„Výsledné hodnoty obou dimenzí jsou základem pro umístění klasifikované SBU do 

dvourozměrné matice s devíti poli. Matice je komplexnější, uvažuje řadu dalších veličin, 

poněkud se ale ztrácí výhoda naprosté jasnosti. Faktické umístění SBU je znázorněno 
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bodem, který vyjadřuje hodnotu zjištěnou vícefaktorovým hodnocením. Kolem bodu se 

opíše kružnice a kruhová plocha prezentuje velikost daných trhů. Podíl trhu připadající na 

šetřenou SBU je vyjádřen kruhovou výsečí, odpovídající plošně podílu.“
19

 

 

 

Obrázek 4 – GE Model 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19
 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing., s. 128. 

(Upraveno dle HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing., s. 128.) 
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Obrázek 5 – GE model 

 

 

Pro strategické řízení se matice dělí do tří pásem dle síly každé z hodnocených dimenzí. 

Pásma můžeme označit i barevně připodobňující dopravní semafor. Pole 1 – 3 představují 

výhodné postavení SBU a silné příležitosti. Pole 4 – 6 naznačují ne příliš dobré postavení a 

vede k zamyšlení nad situací. Úhlopříčka tvořená poli 7 – 9 představuje průměrné 

postavení. 

 

Zelená pole mají přednost při investování a jejich růst se podporuje. Červená pole mají 

slabou konkurenční pozici a znamenají většinou červenou „stopku“ pro jednotky zde 

umístěné. Jednotky ve žlutých polích, jak už bylo řečeno, mají postavení průměrné a 

podpora je rozdílná. Některé pečlivě vybíraná investice posune do zelených polí, ty ostatní 

na druhou stranu. 

 (Upraveno dle HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing., s. 112.) 



 43 

Vyplívající strategické alternativy z GE matice logicky navazují na řešení u matice BCG. 

 

„Model GE je východiskem pro uvažování řady faktorů (vícerozměrné míry spojené 

s každou dimenzí) v rámci konkrétních podmínek. Představuje realističtější hodnocení, 

dovoluje širší posouzení a lépe osvětluje důležitost podmínek při formulování strategií. 

Manažerský tým má možnost vybrat nejvhodnější prvky pro ocenění a oznámkování (do 

jisté míry subjektivní kvantifikace ve dvou rozměrech i subjektivní výběr samotných faktorů 

pro kvantifikaci). Je možné uplatnit individuální přístup. Jestliže například kvalita výrobků 

je faktorem, který výrazně podporuje konkurenční sílu SBU, potom se její hodnocení pro 

podnik jeví jako prioritní.“
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing., s. 130. 
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4.3  Shell’s Directional Policy Matrix 

 

 

Obrázek 6 – Shell's Directional Policy Matrix 

 

 

Tato matice respektuje dimenze konkurenční způsobilosti podniku a budoucí výnosnost.21
 

Není rozdělena do tří pásem, jako GE, ale využívá všech devíti polí ke slovnímu hodnocení 

dané pozice. Rohová pole se dají přirovnat k bostonské matici, kde pole 1 odpovídá 

hvězdám, pole 3 otazníkům, pole 9 psům a pole 7 dojným krávám. 

 

 

 

 

                                                 

21
 Tamtéž, s. 131. 

 (Zdroj: HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing., s. 132.) 
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Autoři Keřkovský a Vykypěl vidí matici atraktivity oboru a pozice podniku takto: 

 

Obrázek 7 – Matice atraktivity a pozice podniku 

 

 

„Peněžní doják: neatraktivnost způsobuje, že nebezpečí nové nebo existující slabé 

konkurence je malé. Tento výrobek nevyžaduje žádné nové finanční prostředky, pouze je 

prodáván a podnik sklízí finanční prostředky. Získané finanční prostředky podnik musí 

využívat na podporu slibných výrobků ve více atraktivních polích. 

 

Zkus silněji: je to relativně atraktivní strategická pozice. Podnik se musí starat o udržení 

nebo zlepšení své pozice. Výdaje s tím spojené však způsobují, že tyto výrobky přináší velmi 

nízké zisky. 

 

Zdvojnásob úsilí nebo zruš: Podnik s daným výrobkem se musí dostat do lepší pozice, musí 

však mít k dispozici dodatečné zdroje. Protože však podnik je schopen podporovat pouze 

 (Upraveno dle  Keřkovský/Vykypěl. Strategické řízení., s. 78.) 
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omezené množství takovýchto výrobků, musí mezi nimi vybrat ty, které podporovat bude a 

ostatní výrobky, na které nezbývají prostředky, je zpravidla nutno zrušit. 

 

Růst / opatrování: vše je v tomto případě průměrné; tato pozice nastává, jestliže výrobek je 

průměrný bez zvláštního rozlišení a určení a konkurující velkému počtu konkurentů. 

V tomto postavení se podnik musí snažit maximalizovat tržby bez rozšiřování a dotování 

dalšími zdroji. 

 

Fázově stáhnout: vyhlídky výrobku jsou špatné, proto je doporučováno postupné 

stahování. 

 

Zrušit: nepotřebuje komentář.“
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

22
 Keřkovský/Vykypěl. Strategické řízení., s. 77. 
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55  SSoouuhhrrnnnnáá  ddaattaa  oo  pprrůůzzkkuummuu  

 

Počet respondentů:     97 

Z toho použitelných pro zpracování dat:   77 

Počet otázek celého dotazníku:    161 

Z toho vybraných pro tuto práci:    66 

Průměrný čas vyplnění kratšího dotazníku: 12 minut 

Nezodpovězené otázky:    ≈ 4 % 

 

Původní dotazník, nazvaný Analytické nástroje v současné manažerské praxi, byl dostupný 

na této internetové adrese: 

 

http://www.dicts.info/_web/dotaznik/dotaznik-an.html 

 

Část dotazníku, přidělenou mě a zpracovanou v této práci, jsem vytvořil a uveřejnil na 

serveru www.vyplnto.cz, který umožňuje vytvoření a vyhodnocení jakéhokoliv průzkumu. 

Dotazník jsem nazval stejně a byl přístupný na této internetové adrese: 

 

http://analyticke-nastroje-v-soucas.vyplnto.cz 

 

Můj průzkum nebyl označen jako veřejný, abych nedostal zkreslené odpovědi od 

nežádoucích osob, takže jsem odkaz na něj rozeslal pouze rodinným příslušníkům, 

přátelům, kolegům a spolužákům s prosbou, aby jej vyplnili, předali svým nadřízeným 

nebo poslali dále. Cílovou skupinou byl vrcholový a střední management firem, které 

působí na území České republiky. 
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Otázek bylo více typů:  

 

Uzavřené otázky:  

 

Likertovský formát odpovědi (škála zcela souhlasím až po zcela nesouhlasím) 

Sedmistupňová škála (minimální důležitost až po maximální důležitost) 

  

Polouzavřené otázky: 

 

Pokud si respondent nevybral z nabídnutých možností, mohl napsat vlastní 

odpověď. 
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66  PPrraakkttiicckkáá  ččáásstt  --  ddoottaazznnííkk  

 

Jak již bylo napsáno výše, pro průzkum byly vyhodnoceny otázky od 77 respondentů. 

Dotazované subjekty pocházely jak z České a Slovenské republiky, tak i z Bulharska, 

Rakouska, Belgie, Velké Británie a USA. 

 

Typy společností ukazuje následující graf 6. 

Typy společností

a.s.

25%

s.r.o.

59%

Jiné

9%
Bez odpovědi

3%
Družstvo

1%

Organizační složka

3%

 

Graf 4 - Typy společností 

 

Podíl služeb na výkonech společností je rozprostřen do celého spektra, 20 % firem 

poskytuje pod 10 % služeb, 18 % firem 90 – 100 % služeb. Více viz graf 7. 

Při analýze dat z tohoto pohledu budu hodnotit pouze jen firmy na obou koncích této škály, 

protože by jinak došlo k moc velkému zkreslení výsledků. 
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Podíl služeb na výkonech společnosti

20%

12%

10%6%

17%

18%
6%

1%
4%

3%
3%

0 - 10% 10 - 20% 20 - 30% 30 - 40% 40 - 50% 50 - 60%

60 - 70% 70 - 80% 80 - 90% 90 - 100% Bez odpovědi

 

Graf 5- Podíl služeb na výkonech společnosti 

 

Největší procento zastoupení měly společnosti s více než 250 zaměstnanci, na druhém 

místě se však umístily společnosti, které zaměstnávají méně než 9 lidí. 

 

Počet zaměstnanců

21%

26%14%

35%

4%

0 - 9 10 - 99 100 - 249 250 a více Bez odpovědi

 

Graf 6 - Počet zaměstnanců 
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První okruh otázek se týká manažerských nástrojů a jejích zavádění do praxe, 

respondenti měli vyjádřit souhlas s tvrzeními. 

 

Odpovědi měly být ohodnoceny od zcela souhlasím až po zcela nesouhlasím. 

 

63 % dotázaných souhlasilo s tím, že rádi inovují nástroje, které používají, přičemž rozdíl 

mezi procentem služeb je minimální a nejraději inovují společnosti s nejmenším a 

největším počtem zaměstnanců. S tvrzením, že nejdůležitějším faktorem při volbě nových 

nástrojů je posouzení nákladů a očekávaných výnosů souhlasilo plných 91 % respondentů a 

dokonce nebyl nikdo, kdo by zcela nesouhlasil. Při zavádění, dle názoru firem, je také 

důležitá finanční stabilita firmy, která implementaci nabízí. Pouze 3 % s touto tezí zcela 

nesouhlasí. 

Otázka číslo pět se týkala toho, zda firmy rády nabízejí špičkové technické provedení. 50 % 

zcela souhlasilo, 36 % spíše souhlasilo, což v úhrnu tvoří 86 %. Bylo by jistě zajímavé 

zjistit blíže, proč 8 % spíše s tímto postojem nesouhlasí a 1 % zcela nesouhlasí. Trochu si to 

protiřečí s otázkou na kvalitu v další často průzkumu. Také zde ale mohlo dojít k jiné 

interpretaci otázky. Nejméně s tímto souhlasí společnosti se 100 – 250 zaměstnanci a 

subjekty s podílem služeb 90 – 100 %. 

Při volbě nástrojů hrají roli určité faktory. Jde o posouzení unikátnosti a pokrokovosti 

nástroje, s čímž dohromady souhlasí 72 % respondentů. Dalším faktorem je úspora 

nákladů, která je důležitá pro 63 % dotazovaných, ale nedůležitá pro 34 %. 

Největší rozpor v této části byl u následujících dvou tvrzení: 

 

 Lepší je pracovat s dlouhodobě osvědčenými manažerskými nástroji. 

Využívání zavedených a ověřených nástrojů je důležitější, než snahy o využívání 

těch nejnovějších. 
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Lepší je pracovat s dlouhodobě osvědčenými manažerskými 
nástroji

8%

60%

23%

4%
5%

Zcela souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Zcela nesouhlasím

Bez odpovědi

 

Graf 7 - Lepší je pracovat s dlouhodobě osvědčenými manažerskými nástroji 

Využívání zavedených a ověřených nástrojů je důležitější, než 
snahy o využívání těch nejnovějších

12%

30%

44%

5%

9%

Zcela souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Zcela nesouhlasím

Bez odpovědi

 

Graf 8 - Využívání zavedených a ověřených nástrojů je důležitější, než snahy o využívání těch 

nejnovějších 

 

Graf 9 ukazuje, že 68 % je pro práci s dlouhodobě osvědčenými manažerskými nástroji. Na 

dalším grafu 10 však již jen 42 % tvrdí, že zavedené nástroje jsou důležitější než ty 
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nejnovější. U této otázky také ovšem stojí za zmínku, že celých 9 % zde vůbec 

neodpovědělo, což je nejvyšší číslo v celém průzkumu. 

 

Druhý okruh otázek – jakou důležitost přisuzujete těmto parametrům atraktivity 

trhu? 

 

V tomto okruhu otázek se odpovědi hodnotily od čísla 1 (minimální důležitost) až po číslo 

7 (maximální důležitost). V textu budou hodnoty zmíněny odpovídajícím číselným 

stupněm, přičemž stupeň 4 chápejme jako střední důležitost. 

 

Hned první otázka tohoto okruhu se týkala rizika návratnosti investic v daném odvětví. Dle 

odpovědí riziko není chápáno jako příliš velké. Nejvyšším stupněm jej ohodnotilo pouze  

14 % respondentů a největší hodnoty se pohybovaly pod tímto a nad středním stupněm. 

Celkové riziko návratnosti investic v oboru

6% 3%

12%

13%

25%

23%

14%
4%

1 - minimální důležitost

2

3

4 - střední důležitost

5

6

7 - maximální důležitost

Bez odpovědi

 

Graf 9 - Celkové riziko návratnosti investic v oboru 

 

Největší procento (29 %) k velikosti trhu bylo ohodnoceno stupněm 5, maximální 

důležitost označilo 21 % dotázaných. 
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Bariéry vstupu a výstupu do a z odvětví, má pro firmy o něco větší význam než předchozí 

otázka. Maximální důležitost má jen pro 13 %, ale následující sestupné hodnoty jsou 25 %, 

21% a střední stupeň 19 %. 

Růst trhu je nejdůležitější pro 21 % dotázaných společností, 22 % a 19 % jej ohodnotilo 

pátou, respektive střední důležitostí. 

Cenové trendy mají pro více než třičtvrtě společnosti důležitost střední a výše, největší 

procento (26 %) je na stupni pět. 

Strukturu konkurence jako nejdůležitější označuje 25 % respondentů, další čtvrtina pátým 

stupněm. Jen pro 10 % má střední důležitost. 

Rentabilita odvětví, důvod, proč firmy podnikají tam, kde podnikají, už má čísla jasnější. 

Pro všechny to není nejdůležitější faktor, ale důležitý dostatečně. 

Rentabilita odvětví

5%
3%

3%

18%

31%

27%

8%
5%

1 - minimální důležitost

2

3

4 - střední důležitost

5

6

7 - maximální důležitost

Bez odpovědi

 

Graf 10 - Rentabilita odvětví 

 

Technologická náročnost se odvíjí především od oboru podnikání, dle odpovědí se 

pohybuje v horní polovině škály, pro 14 % je důležitost zcela maximální, pro akciové 

společnosti je důležitější (21 %), než pro ostatní formy podnikání. 
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Technologická náročnost

3% 4%
10%

18%

23%

25%
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2
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Graf 11 - Technologická náročnost 

 

Rozvinutá distribuční síť se opět zcela váže na druh podnikání a oboru služeb, proto jsou 

odpovědi rozvrženy do celého spektra. 

Rozvinutá distribuční síť

10%

12%

10%

9%

22%

16%

17%

4%

1 - minimální důležitost

2

3

4 - střední důležitost

5

6

7 - maximální důležitost

Bez odpovědi

 

Graf 12 - Rozvinutá distribuční síť 

 

Intenzita a koncentrace konkurence je pro firmy důležitější, proto jsou odpovědi 

ohodnoceny vyšší důležitostí a žádný z dotázaných neoznačil odpověď s minimální 
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hodnotou. Společnosti s ručením omezeným označovaly toto tvrzení nejvíce jako 

maximálně důležité (24 %). 

Intenzita a koncentrace konkurence
0%

3%

5%

18%

26%21%

22%

5%
1 - minimální důležitost

2

3

4 - střední důležitost

5

6

7 - maximální důležitost

Bez odpovědi

 

Graf 13 - Intenzita a koncentrace konkurence 

 

Největší počet respondentů (18 %) označil možnost státních zásahů jako maximálně 

důležitý parametr trhu, naproti tomu pro 8 % dotázaných má zcela minimální důležitost. 

Největší důležitost mají zásahy pro akciové společnosti a ty, které se označily jako jiné (v 

rámci nich byl například i státní podnik). Důležitost také roste s počtem zaměstnanců. 

Možnost státních zásahů

8%

17%

14%

10%13%

17%

18%
3%

1 - minimální důležitost

2

3

4 - střední důležitost

5

6

7 - maximální důležitost

Bez odpovědi

 

Graf 14 - Možnost státních zásahů 
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Rozvinutost infrastruktury je opět úzce spjata s oborem podnikání, tudíž odpovědi jsou 

rozmístěny spíše kolem střední hodnoty. 

Rozvinutost infrastruktury

6%
10%

17%

16%21%

17%

9%
4%

1 - minimální důležitost

2

3

4 - střední důležitost

5

6

7 - maximální důležitost

Bez odpovědi

 

Graf 15 - Rozvinutost infrastruktury 

 

Otázka na geografické podmínky má celkově nejnižší důležitost ze všech položených 

otázek. Celých 18 % dotázaných je označuje za minimálně důležité a jen 4 % zaškrtlo 

odpověď s maximální důležitostí. Zřejmě to vyplývá z toho, že oblasti, kde subjekty 

průzkumu působí, nejsou extrémní, jako například hory či pouště, takže dostupnost je velmi 

dobrá. 
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Geografické podmínky
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Graf 16 - Geografické podmínky 

 

Třetí okruh otázek – jakou důležitost přisuzujete těmto parametrům konkurenční 

pozice firmy? 

 

Zde se odpovědi hodnotily stejně jako v okruhu předchozím, na škále 1 – 7. 

 

Podíl na trhu neoznačil žádný subjekt nejnižší hodnotou důležitosti. Maximální důležitost 

označilo 21 % dotázaných, největší procento (24 %) označuje tento parametr na úrovni pět, 

takže o něco důležitější než střední hodnota. Tento parametr je o něco důležitější pro 

akciové společnosti (26 %) než pro ostatní typy společností. 
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Podíl na trhu
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Graf 17 - Podíl na trhu 

 

Otázka na kvalitu produktu má jednu z nejvyšších hodnot hodnocení důležitosti z celého 

průzkumu a nulové hodnoty u dvou nejnižších stupňů důležitosti. Kvalita hraje velkou roli 

a nekvalitní výrobek či služba se špatně prodává a firmy jsou si toho vědomy. 

Nezodpovězených 5 % přičítejme nepozornosti dotazovaných, v případě odpovědi by 

mohly maximální důležitost zvednout ještě o něco výše. Pro 53 % akciových a 40 % 

společností s.r.o. je tento parametr nejdůležitější. 

Kvalita produktu
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Graf 18 - Kvalita produktu 



 60 

Velikost strategických podnikatelských jednotek (SBU) není pro respondenty úplně 

důležitá. Nejzásadnější význam má jen pro 1 %, nejmenší pro 4 %. Zbytek je bezmála 

shodně rozvrstven mezi ostatní stupně důležitosti. 

Růst obratu má u firem větší důležitost než předchozí otázka. Za více než střední důležitost 

ji v souhrnu označují 62 % dotázaných. Pro čtvrtinu akciovek jde o nejvyšší důležitost, u 

s.r.o. je to pouhých 9 %. 

Naopak loajalita zákazníků má u firem mnohem lepší postavení. Za maximálně důležitou ji 

označuje 35 %, dále 29 % a 14 %. Méně než střední důležitost ji přisuzuje 9 % společností. 

Osobně bych tyto hodnoty očekával nižší, ne-li nulové, protože loajální zákazník znamená 

vyšší a pravidelné tržby a podnikatelské subjekty by měly o loajalitu zákazníků velmi dobře 

pečovat. Navíc i kvůli tomu, že získání nového zákazníka je dražší než udržení stávajícího. 

Loajalita je maximální důležitá pro 52 % akciových společností a 33 % společností s r.o. 

Loajalita zákazníků

4% 4% 1%
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Graf 19 - Loajalita zákazníků 

 

Přístup k finančním zdrojům je z hlediska konkurenční pozice pro firmy také důležitý. Pro 

67 % je více než středně důležitý a pro akciové společnosti důležitější než pro s.r.o. 

Téměř 30 % označuje silné stránky podnikatelských jednotek v porovnání s ostatními na 

stupni číslo pět, nejdůležitější je jen pro 8 %. 
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Rozvinutost distribuce není nijak zásadně hodnocena, dvě nejnižší hodnocení jsou stejná 

jako nejvyšší hodnocení, a to 9 %. Zbytek je téměř shodně ohodnocen. 

Naopak úroveň vědy a výzkumu, vlastní know-how a vlastnictví patentů je pro respondenty 

daleko důležitější. Celkem 70 % to považuje za více než středně důležité. Je to 

pochopitelné, na těchto faktorech (zejména know-how a patenty) určují významnost a 

originalitu firmy, která se špatně napodobuje a může sloužit jako reklamní prvek, který 

„táhne“. Akciové společnosti tento parametr ohodnocují jako důležitější. 

Úroveň vědy a výzkumu, vlastní know-how, vlastnictví patentů
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Graf 20 - Úroveň vědy a výzkumu, vlastní know-how, vlastnictví patentů 

 

Pro 77 % dotázaných je středně a více důležitá relativní míra rentability. Opačný názor má 

zbylých 6 %, 5 % bohužel neodpovědělo vůbec. 

Moderní a dostatečně výkonné výrobní kapacity slouží k uspokojování zákazníků a jejich 

poptávky. Pokud by výroba nestačila tuto poptávku pokrýt, zákazník by se mohl obrátit na 

konkurenci a to znamená nejen ztrátu zisku teď, ale i do budoucna jako následek ztráty 

zákazníka. V dotazníku jako nejdůležitější tento parametr označilo jen 9 % respondentů, ale 

následující stupně důležitosti pokrývá 65 % odpovědí. Pro 8 % má tento prvek důležitost 

minimální. 
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Větší míru souhlasu můžeme zaznamenat u síly a známosti značky Pouze pro 3 % tento 

fakt není důležitý. Pro s.r.o. je toto tvrzení důležitější než pro akciovou společnost. 

Síla  a známost značky

3% 4%
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22%24%
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7 - maximální důležitost
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Graf 21 - Síla a známost značky 

 

 

Pravý opak je vidět u dotazu na členství v asociacích. Zřejmě tyto skupiny nepřináší 

členům (nebo si to aspoň respondenti myslí) takové výhody, aby se v těchto asociacích 

sdružovali. Důležité je to jen pro 6 % respondentů a více pro společnosti s.r.o.  

Z pohledu počtu zaměstnanců to vypadá následovně (minimální - střední - maximální 

důležitost): pro společnosti s méně než deseti zaměstnanci 19 % - 19 % - 24 %, do sta 

zaměstnanců 5 % - 15 % - 20 %, pro 100 – 249 zaměstnanců je to 0 % - 0 % - 18 % a pro 

největší společnosti s více než 250 zaměstnanci 4 % - 4 % - 4 %. Zřejmě se to odvíjí od 

oboru, ve kterém společnosti podnikají. 
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Členství v asociacích
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Graf 22 - Členství v asociacích 

 

 

Ovládnutí unikátní technologie bych připodobnil k otázce ohledně patentů a know-how, 

protože se tyto dva body hodně tematicky překrývají. 

Marketingové přednosti a vlastnictví certifikátů osvědčující kvalitu se částečně také 

překrývá. Certifikát můžeme použít jako reklamní tahák, ale v nynější době se určité 

certifikáty už považují za standard, takže se musí firma projevit i více kreativně – 

marketingově. Podle odpovědí je to vcelku podobné, ale certifikáty společnosti oceňují 

více. 
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Marketingové přednosti
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Graf 23 - Marketingové přednosti 

Vlastnictví certifikátů osvědčujících kvalitu produktů a procesů
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Graf 24 - Vlastnictví certifikátů osvědčující kvalitu produktů a procesů 

 

Společností s.r.o. je polovina oproti akciovým společnostem, které vlastnictví certifikátů 

označují za maximálně důležité. Pro 40 % největších a 13 % nejmenších společností jde o 

maximální důležitost. 
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Čtvrtý okruh otázek – vyjádřete svůj souhlas s těmito tvrzeními. 

 

Zde respondenti vybírali z odpovědí od zcela souhlasím až po zcela nesouhlasím, na výběr 

měli také nemohu rozhodnout. 

 

V 60 % dotázaní souhlasili, že vysoká úroveň spokojenosti zákazníků vede k jejich vysoké 

loajalitě. Rozdíl v odpovědích mezi a.s. a s.r.o. je minimální. Je to mnohem přesvědčivější 

výsledek, než v otázce loajality v předchozím souboru otázek. Zcela nesouhlasí jen 1 %. 

Také souhlasí celá polovina menších společností, u velkých (nad 100 zaměstnanců) je to 

třetina. 

Vysoká úroveň spokojenosti zákazníků vede k  jejich vysoké 
loajalitě
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32%

1%

3%

1%

3%

Zcela souhlasím

Spíše souhlasím

Nemohu rozhodnout

Spíše nesouhlasím
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Graf 25 - Vysoká úroveň spokojenosti zákazníků vede k jejich vysoké loajalitě 

 

Navazující otázka spojuje spokojenost zákazníků s rostoucími zisky. S tímto výrokem zcela 

i spíše shodně souhlasí 38 % a více společnosti s r.o. než akciové společnosti. Z hlediska 

velikosti společností je souhlas stejný jako v předchozím bodě. 
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Zvyšování úrovně spokojenosti zákazníků vede k rostoucím 
ziskům
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Graf 26 - Zvyšování úrovně spokojenosti zákazníků vede k rostoucím ziskům 

 

Teze o tom, že pro splnění podnikatelských cílů je životně důležité dosáhnout stoprocentní 

návratnosti zákazníků, rozdělila respondenty na dva tábory. Spojení „životně důležité“ a 

„stoprocentní“ může dost zavádět a pak záleží, jak dotazující toto tvrzení pochopí. 

Pro splnění podnikatelských cílů je životně důležité dosáhnout 
stoprocentní návratnosti zákazníků
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Graf 27 - Pro splnění podnikatelských cílů je životně důležité dosáhnout stoprocentní návratnosti 

zákazníků 
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64 % souhlasí s tím, že věrnost zákazníků může být efektivně zvýšena poskytováním 

odměn. Na jedné straně to může být pravda, hlavně u věrnostních programů, na straně 

druhé zase nemusí, protože zákazník může sledovat jen akční zboží typu 3 + 1 zdarma či  

10 % zdarma navíc, aby prostě jen ušetřil. Podobné je to i s nynějším boomem různých 

„slevomatů“, protože nevytvářejí původně zamýšlenou věrnost, ale zákazníci chtějí prostě 

jen ušetřit. Pro s.r.o. má toto tvrzení větší váhu. 

 

Věrnost zákazníků může být efektivně zvýšena poskytováním 
různých odměn
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Graf 28 - Věrnost zákazníků může být efektivně zvýšena poskytováním různých odměn 

 

S opatřením k dosahování kvality, zlepšování služeb a poskytování hodnoty zákazníkům je 

důležitější, než tradiční marketingové nástroje souhlasilo přes 70 % dotazovaných. 

Můžeme si připomenout starou známou moudrost, že dobré zboží se chválí samo a máme 

stejnou odpověď. Marketingově podpořit nekvalitní výrobek či službu je horší, než ne moc 

propagovat kvalitní výstup firmy. Zákazníci si takové věci dokážou najít a šířit dobré 

jméno dál (kdy naopak špatné zkušenosti se šíří mnohem dál a rychleji). 

Zcela souhlasí 45 % společností do sta zaměstnanců, spíše souhlas zvolilo 73 % firem se 

100 – 249 zaměstnanci. 
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Opatření k dosahování kvality, zlepšování služeb a poskytování 
hodnoty zákazníkům je důležitější, než tradiční marketingové 

nástroje
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Následující výsledky jsou také velmi zajímavé. Respondenti byli dotazováni, jak moc 

souhlasí s tím, že dobré hodnoty spokojenosti zákazníků jsou důležitější než dobrá značka. 

Na jednu stranu značka prodává a identifikuje společnost i její výrobek a tudíž by na ní 

mělo hodně záviset, ale jak už bylo řečeno, značka je k ničemu, pokud není nabídnut 

kvalitní produkt, který uspokojí zákazníka. Možná proto téměř polovina „jen“ spíše 

souhlasila, ale výsledek vyznívá vcelku pozitivně. Větší důležitost má u s.r.o. 

 

Dobré hodnoty spokojenosti zákazníků jsou důležitější než 
dobrá značka
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Graf 29 - Dobré hodnoty spokojenosti zákazníků jsou důležitější než dobrá značka 
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Další, pozitivně ohodnocené, tvrzení ukazuje, že zákazníkem vnímaná kvalita je důležitější, 

než skutečná kvalita. Dříve prostě firmy něco vyrobily, aby to prodaly. Teď je trh 

označován za zákazníkův a tady je to dobře vidět. Spotřebitel svojí poptávkou určí, co se 

má vyrábět a svým pohledem ohodnotí kvalitu výsledného produktu. Nejde tedy o to, co si 

myslí firmě o svém výrobku, ale co si myslí a pociťuje zákazník. K nesouhlasným patnácti 

procentům by bylo zajímavé slyšet komentář respondentů. 

Zákazníkem vnímaná kvalita je důležitější, než skutečná kvalita
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Graf 30 - Zákazníkem vnímaná kvalita je důležitější, než skutečná kvalita 

Zákazníkem vnímaná kvalita je důležitější, než skutečná kvalita
(z pohledu a.s.)
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Graf 31 - Pohled akciové společnosti na vnímání kvality zákazníkem 
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Pátý okruh otázek se týkal využití různých metod portfolio analýzy – specificky pro 

oblast řízení nabídky výrobků a služeb (produktové portfolio), případně pro oblast 

řízení SBU. Nešlo o to, co respondenti používají, ale do jaké míry souhlasí s tvrzeními. 

 

41 % dotázaných nemohla rozhodnout, zda využití metod portfolio analýzy vyžaduje velké 

náklady. Dalších 35 % spíše nesouhlasilo, pouhé procento naopak souhlasilo. Z toho 

vyplývá, že většina neví, kolik zavedení analýzy stojí. 

Bez portfolio analýzy se můžou zcela obejít 3 % dotázaných, ale s tímto spíše nesouhlasí 

40 % a dalších 25 % nemohlo rozhodnout. Je zde cítit nejistotu, že respondenti ne zcela 

přesně tuší, co portfolio analýza znamená. 

S přínosem analýzy výrobkového portfolia do společnosti zcela souhlasí 21 %, spíše 

souhlasí 46 % a 12 % nemůže rozhodnout. Zcela nesouhlasí 3 % dotázaných. 

S tím, že pro portfolio analýzu chybí firmám potřebné údaje, souhlasí 34 % a nemůže 

rozhodnout 22 % dotázaných. 39 % s tímto víceméně nesouhlasí. 

Více než čtvrtina souhlasí s tím, že pro portfolio metody nelze v jejich společnosti najít 

uplatnění. 23 % nemohlo rozhodnout, ale 31 % a 14 % s výrokem nesouhlasí. 

Více než 60 % dotázaných souhlasí s tím, že portfolio metody umožňují získat konkurenční 

výhodu, čtvrtina ale opět nemohla rozhodnout. Zcela souhlasilo 15 % největších 

společností a společností do sta zaměstnanců. 

 

Pokud budou všechny společnosti využívat portfolio metody, z konkurenční výhody se 

stane nutnost a pak už bude spíše záležet na kvalitě jejich provedení. 
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Portfolio metody umožňují získat konkurenční výhodu
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Graf 32 - Portfolio metody umožňují získat konkurenční výhodu 

 

19 % zcela souhlasilo a 57 % spíše souhlasilo s tím, že metody portfolio analýz poskytují 

užitečné informace pro řízení. 5 % zcela s tímto nesouhlasilo a 14 % nemohlo rozhodnout. 

Je pochopitelné, že vedení potřebuje hodně informací, ale hlavně musí být relevantní a 

musí se v nich orientovat. Proto správné informace z portfolio analýz musí být pro vedení 

přínosné. 

Portfolio analýzu označila většina za moderní nástroj řízení a nikdo s touto myšlenkou 

zcela nesouhlasil. Výsledky mohou být takové i jen proto, že část dotazníku byla věnována 

tomuto tématu a respondenti vycítili, že může jít o nový moderní nástroj. 
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Metody portfolio analýz jsou moderním nástrojem řízení
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Graf 33 - Metody portfolio analýz jsou moderním nástrojem řízení 

 

Následující tvrzení, uplatnění metod portfolio analýz je nezbytným předpokladem účinného 

řízení produktové nabídky, opět ukázalo roztříštěnost názorů. Více než čtvrtina nemohla 

rozhodnout, 18 % zcela souhlasilo, 34 % spíše souhlasilo. 

Graf 36 ukazuje opět nejistotu respondentů v tom, co přesně metody portfolio analýzy jsou. 

Měli vyjádřit názor, zda jde portfolio analýzu nahradit jinými nástroji. Nejvíce nesouhlasu 

projevily firmy s největším počtem zaměstnanců a společnosti s nejmenším podílem služeb. 
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Metody portfolio analýz lze efektivně nahradit jinými nástroji
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Graf 34 - Metody portfolio analýz lze efektivně nahradit jinými nástroji 

 

Souhlas u posledního bodu této části byl jednoznačný. 82 % si myslí, že efektivní uplatnění 

portfolio analýz závisí na znalostech pracovníků, kteří s nimi pracují. Je to pochopitelné – 

pokud má něco fungovat a má to být užitečné, musí to být provedeno správně a lidmi, kteří 

tomu rozumí. Jinak přijdou veškeré snahy vniveč. 

 

 

V šestém, posledním, okruhu otázek měli respondenti vyjádřit souhlas či nesouhlas 

s tím, co očekávají od portfolio analýzy. 

 

Nadpoloviční většina dotázaných očekává zvýšení tržeb a získávání nových partnerů, téměř 

stejné procento však nedokáže rozhodnout. Zvýšení tržeb více očekávají společnosti typu 

a.s. než s.r.o. 

Nejvyšší procento souhlasu je u největších společností, na druhém místě jsou společnosti 

do sta zaměstnanců, na třetím místě jsou společnosti nejmenší. Největší očekávaní při 

získávání nových partnerů mají společnosti s více než 250 zaměstnanci (41 %). 
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Zvýšení tržeb
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Graf 35 - Zvýšení tržeb 

Získávání nových partnerů
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Graf 36 - Získávání nových partnerů 

 

Stejné procento (22 %) zcela souhlasí a nemůže se rozhodnout, zda portfolio analýza vyřeší 

jejich stávající problémy. 13 % spíše nesouhlasí a nenašel se nikdo, kdo by nesouhlasil 

zcela. 

Portfolio analýza není všelék, takže opravdu záleží, jaké problémy se ve společnosti 

nachází a jak na ně nahlíží vedení. 
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Řešení existujících problémů
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Graf 37 - Řešení existujících problémů 

 

Zlepšení koordinace firemních aktivit očekává téměř třičtvrtě respondentů, 11 % s tím však 

nesouhlasí a 12 % se nemohlo rozhodnout. 

Ještě více dotázaných ale očekává efektivní alokaci firemních zdrojů, přičemž zcela 

nesouhlasil nikdo a 14 % bylo nerozhodných. 

Polovina také očekává, že se zvýší přehled o finančních tocích jednotlivých organizačních 

jednotek firmy. S tím nesouhlasí 18 % a více než čtvrtina se nemůže rozhodnout. 

 

Dále respondenti mohli sami doplnit, jaké jiné efekty očekávají. Byly to například vstupy 

pro interní a externí Benchmarking, zvýšení firemní kultury; udržení přehledu, porozumění 

a kontroly portfolia a vstupy pro tvorbu strategií. 
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77  VVyyhhooddnnoocceenníí  ddoottaazznnííkkuu  

 

Pokud jde o postoj firem k zákazníkům, je zde vysoká shoda názorů, že spokojenost 

zákazníka je klíčová a je dobré o ni stále pečovat. Ze spokojenosti pramení zákazníkova 

loajalita a spokojený zákazník poskytuje vyšší zisk, protože spokojenost, dle průzkumu, je 

pro zákazníka více než značka. 

Dle názoru respondentů kvalitu opět hodnotí konečný spotřebitel, zlepšování služeb a 

poskytování hodnoty zákazníkům je důležitější, než tradiční marketingové nástroje. 

Pevnější pouto mezi výrobcem a konzumentem také tvoří různé věrnostní programy, které 

nejen zákazníky nalákají, ale také slouží firmám k získání důležitých informací o jejich 

klientech. 

 

Společnosti se také rády drží osvědčených dlouhodobých nástrojů, ale připouští, že inovace 

jsou třeba, a proto hledí jak na unikátnost a pokrokovost nových řešení, tak samozřejmě na 

náklady a budoucí užitek. Ovšem také záleží, kdo nový nástroj nabízí. 

 

Za nejdůležitější parametry konkurenční pozice společnosti označují již zmíněnou kvalitu 

produktu a loajalitu zákazníků. Dále je to vlastnictví certifikátů osvědčujících tuto kvalitu 

produktů a procesů. Není to jen příslib úrovně služeb a výrobků, ale také může působit jako 

marketingový prvek. 

Kromě toho také záleží firmám pochopitelně na síle a známosti značky, podílu na trhu, 

vlastnictví unikátní technologie a v neposlední řadě na marketingových přednostech. 

Členství v asociacích je rovněž označováno za parametr konkurenční pozice, ale důležitější 

roli hraje spíše pro společnosti typu s.r.o. 

 

Co se týče parametrů trhu, firmy se především obávají zásahu státu, nejvíce akciové 

společnosti. Další důležitou oblastí jsou bariéry vstupu a výstupu na trh a z trhu a 

technologická náročnost. 
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Velikost vlastního trhu není pro dotazované nejdůležitější a stejně jsou na tom i s intenzitou 

a koncentrací konkurence. U ní je naopak o něco důležitější struktura. 

Míra růstu trhu a cenové trendy nejsou tak velkou prioritou, více dotazovaným záleží na 

rentabilitě odvětví a riziku návratnosti investic. 

Geografické podmínky hrají pouze střední důležitost, ale to vyplývá spíše z toho, že 

respondenti nepocházeli z extrémních lokací. 

 

Výsledky týkající se samotné portfolio analýzy jsou neurčité. V průměru okolo 20 % 

dotázaných nedokázalo vůbec odpovědět, dokonce 47 % odpovědělo, že netuší, zda se 

portfolio analýza dá nahradit jiným nástrojem. 

Problém mohl být také v tom, že nevěděli, co přesně portfolio analýza je. Pojmy jako 

Bostonská matice (její zkratka BCG) a GE matice jsou pojmy mnohem známější, avšak ty 

v průzkumu vůbec nefigurovaly. 

Dále z čísel vyplývá, že respondenti neví, kolik analýza stojí a spíše souhlasí, že je 

přínosná, ale opět netuší, zda v jejich podniku by našla uplatnění. Také si myslí, že pro 

provedení analýzy nemají dostatek údajů. 

Celých 52 % odpovědí se však shoduje v tom, že portfolio metody umožní získat 

konkurenční výhodu. 

Největší očekávání vidí dotazovaní v oblasti zvýšení tržeb, efektivní alokaci zdrojů, 

zlepšení koordinace firemních aktivit a získávání nových partnerů. 

 

Podíváme-li se na průzkum z hlediska velikosti společností, které odpovídaly, jsou 

výsledky následující. 

 

Polovina společností pod sto zaměstnanců souhlasí s tím, že vysoká úroveň spokojenosti 

zákazníků vede k jejich vysoké loajalitě, ale u největších společností je to pouze třetina. 

Nejvyšší důležitost přisuzují marketingovým přednostem firmy do devíti zaměstnanců, po 

nich pak společnosti největší (250 zaměstnanců a více). 
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Subjekty do sta zaměstnanců nejvíce souhlasí s tím, že věrnost zákazníků může být 

efektivně zvýšena poskytováním různých odměn. Za nimi se pak nachází subjekty nejmenší 

(0 – 9 zaměstnanců) a pak i ty největší. 

 

Podobné je to i s výsledky ohledně dobré hodnoty spokojenosti zákazníků, která může být 

důležitější než značka. Nejvíce nesouhlasí společnosti s počtem zaměstnanců mezi sto a 

dvě stě padesáti. 

 

Naopak tyto společnosti nejvíce souhlasí, že zákazníkem vnímaná kvalita je důležitější, než 

kvalita skutečná. Následují společnosti největší, u menších společností je procento souhlasu 

nižší. 

 

Od portfolio analýzy očekávají zvýšení tržeb subjekty s více než dvě stě padesáti a subjekty 

s méně než sto zaměstnanci. 

 

Řešení problémů díky portfolio analýze očekávají společnosti nejmenší a největší. 

 

Posouzení výsledků z hlediska procenta poskytovaných služeb je velmi omezené, protože 

škála byla rozdělena velmi jemně, po deseti procentech, a kvůli tomu je např. u jednoho 

stupně pouze jeden respondent. Ale můžeme se zaměřit na oba konce této škály, tedy objem 

služeb méně než 10 % a 90 – 100 % služeb, protože jsou podobně silné. 

 

Je zajímavé, že společnosti s nejmenším procentem poskytovaných služeb rády nabízí 

špičkové technické provedení ve více než padesáti procentech, ale u společností 

poskytujících výhradně služby je to necelá třetina. Naopak tyto společnosti mnohem raději 

inovují manažerské nástroje, které používají. 

 

Firmy stojící na službách považují možnost státních zásahů za pětkrát důležitější, než firmy 

s minimem služeb, pro něž má intenzita a koncentrace konkurence menší důležitost. 
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Pro firmy zaměřené na služby není primárním důvodem úspora nákladů při zavádění 

nových manažerských nástrojů. 

 

Kvalita produktu je pro oba typy společností důležitá, ale více maximální důležitosti 

označily právě firmy s nejmenším podílem služeb. 

 

Loajalita zákazníků je pro služby více označována za důležitou, stejně tak i síla, a známost 

značky a členství v asociacích. Podobně také vlastnictví certifikátů kvality je pro obor 

služeb důležitější. 

 

Oba typy firem vidí ve zvyšování úrovně spokojenosti zákazníků rostoucí zisky, ale pouze 

necelá třetina v oboru služeb si myslí, že zákazníkem vnímaná kvalita je důležitější než 

skutečná kvalita, zatímco firmy s nejmenším podílem služeb si toto myslí v 60 %. 

 

Odpovědi u společností s počtem zaměstnanců 100 – 249 se od ostatních subjektů 

v některých oblastech nepatrně lišily, to ale připisuji tomu, že tyto společnosti byly 

v průzkumu zastoupeny nejnižším počtem respondentů (11). 
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88  FFoorrmmáállnníí  nneeddoossttaattkkyy  pprrůůzzkkuummuu  

 

Největším nedostatkem prováděného průzkumu byla jeho rozsáhlost. 161 otázek je opravdu 

mnoho a samotné vyplňování zabralo hodně času. Vezmeme-li v potaz, pro koho byl 

dotazník určen, tj. pro manažery, máme spojení lidí s velmi nabitými programy, málo 

časem a náročný dotazník. Rozdělení na menší tematické části by bylo jistě vhodnější. 

 

Další chybou byla absence odpovědi „nevím“. U některých otázek se tato odpověď 

nacházela, někde prostě nebyla. Dotazovaný má právo nevědět a neměl by být nucen 

k nějaké přesné odpovědi. 

 

Některé otázky bylo možno interpretovat více než jedním způsobem, proto by bylo dobré 

formulovat dotazy přesněji. U některých odbornějších pojmů bych osobně přiřadil i krátký 

popis, aby si respondent byl jist, na co se jej autor dotazníku ptá. 

 

U identifikace respondentů také scházel dotaz na obor podnikání, aby se výsledky daly 

podle tohoto parametru také členit. 

 

V úvodním textu také chybí, pro koho dotazovaný data vyplňuje. Sice je tam logo Fakulty 

podnikatelské, ale bylo by dobré napsat do textu přímo jak školu, fakultu, tak i jméno 

konkrétní osoby, která je za dotazník odpovědná. 

Do toho textu bych také umístil i zmínku, kolik otázek respondenta čeká a jak dlouho mu 

odpovídání zabere. 

 

Špatným dojmem působilo i vlastní zpracování dotazníku. Hodně záleželo, v jakém 

internetovém prohlížeči si respondent průzkum otevřel. V Mozille Firefox, Opeře či Safari 

vypadal dotazník dobře, avšak v hojně využívaném Internet Exploreru se text rozsypal do 

nevzhledné formy, viz obrázek. 
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Obrázek 8 – Chyba zobrazení v Internet Explorer 

 

Takovéto zobrazení mohlo některé respondenty odradit od jeho vyplnění, a tudíž jsme i 

mohli přijít o cenná data. Jakýkoliv internetový projekt by měl být laděn na co největší 

počet alternativ zobrazení, což zahrnuje nejpoužívanější zobrazovací programy. 
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99  ZZáávvěěrr  

 

Cílem této práce bylo zhodnocení výsledků dotazníku a získání odpovědí, co si vrcholový 

management myslí o manažerských nástrojích a co od nich také očekává. 

 

Pro takové společnosti jako je Bain & Company je sběr informací a vyhodnocování 

mnohem snadnější a ve výsledku jednoznačnější a jasnější, protože s množstvím informací, 

které dokáží shromáždit, jsou výsledky relevantnější. 

 

Díky získaným datům se srovnání zúžilo jen na společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti, protože ostatní byly zastoupeny velmi málo nebo vůbec, na subjekty 

poskytující méně než 10 % služeb a subjekty poskytující pouze služby. 

 

Výsledky jsou ale jasné. Firmy si uvědomují, že středem jejich podnikání je zákazník a 

toho si snaží udržet jak kvalitou, značkou či věrnostními programy, tak neustálými 

inovacemi, které jsou pro život podniku nutné. 

 

Mezi tyto inovace zcela jistě patří i zavádění manažerských nástrojů, kterých je velké 

množství a každý se hodí na něco jiného. K implementaci nástrojů by si společnosti měly 

najímat odborníky, aby místo zlepšení nedocházelo ke zhoršení a falešnému obviňování 

manažerských nástrojů. Nejlepší by ale bylo, kdyby těmito odborníky byli samotní 

manažeři těchto firem.  

Navíc firmy nesmí očekávat stejné výsledky jako jejich konkurence, protože zavádění i 

podmínky jsou individuální a každý využívá možností nástrojů jinak. A jak říká Darrell 

Rigby: „Je to jako s vrcholovými běžci. Nakonec to nejsou tenisky, které tvoří rozdíl, jsou 

to dovednosti a schopnosti člověka, který je obouvá23
.“ 

 

                                                 

23
 RIGBY, Darrell K. Putting tools to the test : Senior executives rate 25 top management tools. s. 8. 



 83 

Pokud jde o samotný dotazník, měl být proveden poněkud jinak. Měl by být jednodušší, 

kratší, jasnější a s případnými vysvětlivkami. Ideální způsob by bylo společné vyplňování 

v menších skupinkách (či individuálně) s člověkem, který všem potřebným věcem 

v dotazníku a okolo něj rozumí a umí poradit. Takovéto výsledky by byly přesnější a 

minimalizovaly by se i otázky bez odpovědí. Je ale jasné, že takováto forma by byla jak 

časově náročná, tak i nákladná. 

 

Zavádění manažerských nástrojů je důležité a je vhodné, aby se firmy s těmito nástroji 

seznamovaly čím dál tím více, protože si pak mohou uvědomit, jak jsou pro jejich 

podnikání přínosné. Na jedné straně to mohou dělat specializované poradenské firmy, ale 

také i školy – jednak na učebních programech typu MBA, tak i na magisterských stupních 

ekonomický škol. 

 

Osobně si myslím, že zavedení speciálního učebního předmětu týkajícího se manažerských 

nástrojů a jejich implementací by mohlo Fakultě podnikatelské Vysokého učení 

technického v Brně přinést i určitou prestiž a výzkum v této oblasti. Studenti by se mohli 

s těmito problémy setkávat jak při svých praxích, tak při psaní seminárních a diplomových 

prací, a to přímo ve firmách, které by o tento program měly zájem. Přínos by byl zcela jistě 

na obou stranách. 
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