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Abstrakt 

Zjištění preferencí zákazníků při rozhodování o koupi traktoru ve výkonové kategorii 

201-300 koňských sil. Vlastnosti budou zjištěny pomocí dotazníkového šetření, následně 

budou použity v QFD metodě, kde bude provedeno srovnání hlavních konkurentů na 

daném tržním segmentu. Do hodnocení traktorů dále bude zanesen také hlas zákazníka, 

konkrétně pomocí KANO modelu, kde se budou zjištěné vlastnosti posuzovat. Právě 

využití KANO modelu bude druhým výzkumem použitým v této práci. Závěrem je 

sestavení optimální struktury traktoru, která odpovídá přáním zákazníka.  

 

Abstract 

Finding customer preferences when deciding about buying a tractor in the 201-300 

horsepower category. Attributes will be gained through questionnaire survey, and will be 

used in the QFD method, where there will also be comparison of major competitors in a 

given market segment. The evaluation of tractors will also include the voice of the 

customer, gained from KANO model. KANO model will be second survey that will be 

used in this thesis. The conclusion is to build an ideal tractor structure that matches the 

customer's wishes. 
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ÚVOD 

Tržní chování společností se v průběhu historie přeorientovalo z nediferencovaného 

produktu k diferencovanému, to způsobilo, že každý zákazník má jiné očekávání od 

výrobku a stejně tak na výrobek klade i jiné nároky. Stále vyšší nároky na výrobek ovšem 

neklade pouze zákazník, ale také světové trendy. Zvyšující se prioritu zaznamenává 

oblast ochrany životního prostředí a to nejen z pohledu nezávadnosti výroby, ale také 

ekologičnost v průběhu doby životnosti produktu.  

 

Zjišťování a hodnocení potřeb zákazníka je zcela klíčovým faktorem, pokud chce 

společnost na trhu přežít. Je nutno poznamenat, že preference zákazníka jsou proměnné 

a liší se od jedince k jedinci, kdy si každý zákazník tvoří svou vlastní prioritní stupnici.  

Tato závěrečná práce se bude zabývat stanovením funkcionalit, které zákazníci budou 

hodnotit. Cíle práce budou stanoveny už v úvodní kapitole, kde bude také nastíněno, 

jakými metodami se bude hodnocení spokojenosti měřit.  

 

Následující kapitolou bude teoretická část práce, kde bude popsáno a vysvětleno, jaké 

konkrétní nástroje jsou v této práci použity. Jedná se především o využití části preferencí 

zákazníka v metodě QFD. Dalším důležitým pojmem v rámci této práce je benchmarking. 

Jednotlivé funkcionality budou hodnoceny formou srovnání hlavních výrobců 

zemědělské techniky pro daný segment. Neopomenutelnou součástí je také zapojení 

KANO modelu, na který se zaměří druhý výzkum prováděný v této práci. 

 

Třetí kapitolou je analytická část práce, která se zaměří na analýzu vybraného segmentu 

na trhu České republiky. Výstupem z této části je zjištění, jaké traktory budou použity při 

porovnávání a jaké vlastnosti se budou sledovat. 

Na základě analytické části bude sestaven dotazník, který bude konzultován se zákazníky 

a bude proveden sběr informací k hodnocení. Výsledkem této části práce bude zjištění, 

jaké vlastnosti jsou pro zákazníka primární a naopak, jaké nedosahují takové důležitosti. 

Na základě toho bude v návrhové části sestaven výsledný produkt a bude zde popsána 

další návaznost na metodu QFD. 
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1  CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V první kapitole budou stanoveny hlavní a dílčí cíle této práce. Dále je nutné stanovit, 

jakými metodami bude těchto cílů dosaženo. 

1.1  Cíle práce 

Cílem diplomové práce je vypracovat doporučení k produktové úpravě, která bude 

vycházet z provedení vlastního marketingového výzkumu. Cílem marketingového 

výzkumu bude získání informací o preferencích zákazníků vlastnících traktory ve 

výkonové kategorii od 201 do 300 koňských sil. Zpracovaný marketingový výzkum 

využije metodiku KANO.  

Dílčím cílem je v analytické části vyhodnotit typ výrobců zemědělské techniky 

relevantních pro daný segment. Je potřeba zajistit, aby daný segment byl ve sledovaném 

období dostatečně velký, aby data měla určitou vypovídací schopnost. Zároveň by se 

nemělo jednat o velký počet výrobců, to by znesnadnilo odvozování požadavků 

zákazníka.  

1.2  Postupy zpracování 

Jak již bylo naznačeno, velmi zásadní částí bude analytická část práce, kde je potřeba 

vybrat výrobce zemědělské techniky pro daný segment s takovým zastoupením, aby 

pokrývali většinu prodejů v daném segmentu. Dále bude z jejich portfolia vybrán typ 

traktoru, který odpovídá dané kategorii a bude proveden benchmarking napříč 

jednotlivými výrobci. Očekává se velké zastoupení značky John Deere, proto je možné 

učinit více výběrů z portfolia tohoto výrobce, pokud se tento odhad naplní.  

 

Na základě analýzy vlastností vybraných traktorů budou stanoveny funkcionality 

traktoru, které bude následně zákazník prostřednictvím telefonického dotazování 

hodnotit. Sesbíraná data budou ve čtvrté kapitole hodnocena a na základě tohoto 

hodnocení bude sestaven výstup, jaké funkcionality zákazník od traktorů očekává. 

Závěrem této kapitoly je návrh vlastního traktoru, složeného z popsaných komponentů. 

 Čerpaná data jsou z volně dostupných zdrojů. Je tedy možné provedené výzkumy 

využívat bez omezení. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Druhá část diplomové práce se bude věnovat stanovením a vymezením teoretických 

východisek, které je nutno pochopit před analýzou současného stavu. 

2.1  Definice marketingu 

Marketing je věda, která objevuje, tvoří a dodává hodnotu pro zákazníka. V marketingu 

je důležité identifikovat potřeby zákazníka, nejedná se však o jedinou náplň činnosti 

marketingu. V další řadě se jedná o definici, měření a vyčíslování vytipovaného trhu, 

s čím se pojí také měření a vyčíslování potenciálního zisku (Kotler, 2005). 

Marketingovou činnost má v mnoha společnostech na starosti samostatné oddělení, co 

má dobrou i špatnou stranu. Na straně dobré můžeme zmínit především personální 

zaměření, hovoříme o separátním oddělení, které sdružuje určitou skupinu vyškolených, 

kvalifikovaných pracovníků, kteří se zaměřují právě na činnost marketingu. Na opačné 

straně je ovšem fakt, že toto oddělení pracuje v izolovaném prostředí, otázky marketingu 

jsou však k nalezení na každé činnosti dané organizace (Kotler, 2005). 

 

Jiné definice marketingu 

Formulace podle Britského autorizovaného institutu marketingu je následující: 

„Marketing je manažerským procesem, který umožňuje zjišťování, předvídání a 

uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem.“ (Foret, 2001, str. 11) 

Pro marketing je tedy klíčové, že je zaměřen na trh, často však bývá mylně zaměňován 

za prodej. Cílem prodeje je přimět zákazníka k nákupu jistého zboží, které podnik již 

vyrobil, je tedy ve finální podobě a jeho atributy nelze dál měnit. Takovýto hotový 

výrobek také nějak sám o sobě odpovídá na určité požadavky zákazníka. Naproti tomu 

marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával takové zboží, které zákazník 

potřebuje a zároveň hledá, jak dál vylepšit svůj produkt na takovou míru, která poskytne 

zákazníkovi co možná největší uspokojení. Tohoto stavu může být dosaženo pouze tehdy, 

pokud společnost má informace o tom, jaké jsou potřeby a přání daného zákazníka, 

segmentu, případně trhu. Podle těchto přání a potřeb společnost upravuje své produkty, 

stejně tak i cenu, design, balení, způsob prodeje, propagaci a další faktory (Foret, 2001). 
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Další definicí je popis marketingu podle Americké marketingové asociace (zkráceně 

AMA), která vidí marketing jako organizační funkci a nástroj procesů, který slouží 

k tvorbě, komunikaci a doručování hodnoty zákazníkovi. Udržování dlouhodobých 

vztahů se zákazníky je způsob, jakým získává benefity jak organizace, tak její 

stakeholdeři (Gundlach a Wilkie, 2009).  

 

2.1.1  Marketingový mix 

Jaroslav Hadraba v knize Produktový mix (2004) definuje marketingový mix jako soubor 

nástrojů, jehož optimální kombinace má za následek účinné dosahování cílů společnosti. 

Jeho součástí jsou 4 prvky. Jedná se o tzv. 4P vycházející z anglických názvů (product, 

price, place, promotion), v českém jazyce odpovídající: produkt, cena, distribuce a 

komunikace. 

Marketingový mix navazuje na marketingovou strategii, volenou společností. Pomocí 

úpravy marketingového mixu může společnost plnit svá taktická rozhodnutí a dosahovat 

konkurenční pozice na cílovém trhu. Každému ze zmíněných 4P odpovídá protistrana 

zákazníka, z jeho pohledu hovoříme o 4C. Následující tabulka stanovuje protipóly, které 

odpovídají 4P. 

Tab.  1 Rozdělení marketingového mixu včetně 4C (Kotler, 2007) 

4P 4C 

Produkt (product) Potřeby a přání zákazníka (customer needs 

and wants) 

Cena (price) Náklady na straně zákazníka (cost to the 

customer) 

Distribuce (place) Dostupnost (convenience) 

Komunikace (promotion) Komunikace (communication) 
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2.1.2  Segmentace trhu 

Každý trh lze rozčlenit na fragmenty, tento postup je nazýván segmentování trhu. 

Jednotlivé segmenty identifikuje a odlišuje jiná proměnná. Společnosti se na základě 

segmentace mohou soustředit na jiný typ zákazníka za pomocí změny v jejich 

marketingovém mixu. Pro segmentaci je důležité si uvědomit, že každý jednotlivý 

segment má jiné požadavky a očekávání od produktu. Flexibilní výrobní metody jsou 

tedy zcela zásadní v moderní éře a přizpůsobení výrobku přáním zákazníka je zcela 

zásadní vlastností, kterou musí společnosti splňovat. Uchopitelné segmenty se vyznačují 

následujícími charakteristikami: 

• Odlišnosti - různé segmenty se odlišují na základě marketingového mixu. 

• Identita - zde je nutno rozumně určit, kteří zákazníci patří do konkrétního 

segmentu. 

• Přiměřená velikost - aby bylo možné hovořit o segmentu, je potřeba, aby 

splňoval určité pravidlo velikosti. Pochopitelně platí, že čím více zákazníků 

můžeme do sledovaného segmentu zařadit, tím se samotný segment pro nás, jako 

společnost, stává lákavějším a důležitějším (Kumar, 2008). 

 

Segmentace a priori. Příkladem jsou proměnné typu: pohlaví, věk, vzdělání a příjem 

v případě spotřebních trhů nebo velikost firmy odvětví a geografická poloha na B2B trhu. 

Segmentace post hoc. Rozdílem je především to, že v segmentaci post hoc se hodnotí 

především chování zákazníka s tím, že výsledné chování je bude odlišovat natolik, že 

bude možné identifikovat určité segmenty. Příkladem je segmentace zákazníků 

v telekomunikačním odvětví, kde zákazníci mohou být rozděleni na dvě skupiny. Jedna 

požaduje nejnižší možné ceny za tuto službu, kdežto druhá preferuje kvalitu a je ochotna 

si za to připlatit (Kumar, 2008). 

 

Segmentaci trhu můžeme provést několika způsoby, vždy přitom závisí na volbě 

společnosti, jaké rozdělení použije a jaké informace jsou pro ni nejvíce relevantní. 

V minulosti, především po dobu 20. století, se význam marketingu a segmentování 

opomíjel. Významnou roli hrálo zaměření na snižování nákladů, společnost se soustředila 

na zajištění takového výrobku, který odpovídal nejnižším možným nákladům. Hromadná 
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výroba měla za cíl vytvořit co největší množství výrobků a teprve potom se společnost 

zaměřovala, kde dané výrobky prodá. Vstup tzv. „hlasu zákazníka“ zaznamenáváme 

koncem 20. století, kdy i vlivem reklamních médií a distribučních kanálů si zákazník 

začíná vybírat, pro jaký výrobek se rozhodne a do jakého segmentu se bude řadit (Kotler, 

2007).  

 

2.1.3  Marketing zaměřený pro mikrosegmenty 

Pro většinu společností je zajímavější zaměřovat se na větší segmenty, nicméně nesmí 

být opomenut význam tzv. mikrosegmentů. Ty představují zákazníky s velice 

specifickými soubory potřeb. Můžeme zmínit například zákazníky, kteří si kupují luxusní 

vozy značky Ferrari. Tito zákazníci si pořizují vozy Ferrari opakovaně, protože si myslí, 

že žádná jiná značka není schopná nabídnout jim soubor vlastností, které jim nabízí 

zmíněná značka. Dále může být jako příklad použit nadnárodní gigant Nike, který přesto, 

že nabízí sportovní vybavení pro nejpopulárnější sporty jako je fotbal, jogging, aerobik, 

také nabízí vybavení pro mikrosegmenty, jako je například pozemní hokej. Čím menší je 

daný segment, tím méně láká dalších konkurentů. To má ovšem za následek vyšší ceny, 

které si prodejce v tomto segmentu může dovolit. Obecně platí, že čím specifičtější přání 

zákazník má, tím vyšší je konečná cena daného produktu (Kotler, 2007). 

 

2.1.4  Individuální marketing 

Čím dál specifičtější nároky na produkty se také odráží ve tvorbě individuálního 

marketingu, komunikace s daným segmentem již není jednotvárná a je potřeba 

přistupovat ke každému segmentu zákazníků jinak. Nové technologie umožňují 

zákazníkům čím dál vyšší customizaci produktu tak, aby přesněji odpovídal jejich 

potřebám. Zákazníci přebírají stále větší odpovědnost za finální podobu výrobků. 

Společnost, která si aktivně vyhledává informace o nabízených produktech, následně 

provádí hodnocení a tyto požadavky komunikuje se svými dodavateli, má větší 

pravděpodobnost na trhu uspět, než ta, která zmíněné postupy ignoruje (Kotler, 2007). 

 



17 

 

2.1.5  Segmentace spotřebních trhů 

Jak již bylo popsáno v předešlých částech, každý trh lze rozdělit podle jistých 

sledovaných vlastností a specifikací. Hlavním rozdělením dle Kotlera (2007) je členění 

geografické, demografické, psychografické a behaviorální.  

Geografické členění 

Jedná se o nejzákladnější rozdělení trhu, kde jako proměnné vstupují regiony, velikost 

zemí, velikost měst, hustota obyvatel, klima apod.  

Demografické 

Trh můžeme dělit také na základě demografických proměnných, kam se řadí především 

věk, pohlaví, příjem, povolání, vzdělání, národnost, náboženské vyznání a další. 

Psychografické 

Zde hovoříme o náročnějším členění. Sledují se především proměnné typu - zařazení do 

společenské třídy (chudí, nižší střední třída, vyšší střední třída, bohatí, nejbohatší), životní 

styl a typy osobností (kompulzivní, společenská, autoritářská, ambiciózní). 

Behaviorální 

V behaviorálním členění se sleduje chování zákazníka, jestli se jedná o pravidelný nákup 

nebo byl nákup proveden jako příležitostná událost. V případě, že je řeč o opakovaných 

nákupech, sleduje se frekvence nákupů, konkrétněji zda se jedná o časté nákupy, středně 

časté nebo občasné (Kotler, 2007). 

 

2.1.6  Targeting 

Targeting je výběr cílového trhu, jde o rozhodnutí, který segment je pro společnost 

nejvíce lukrativní a odpovídá očekáváním, které může daná společnost naplnit. V knize 

Nirmalya Kumara, Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu (2008) jsou stanoveny 3 

strategie.  

Nediferencovaná strategie se snaží zacílit všechny zákazníky pomocí stejného 

marketingového mixu. Zde bude k ilustraci využito tvrzení Henryho Forda k modelu Ford 

T: „Můžete ho mít v jakékoliv barvě, pokud je černá.“ (Kumar, 2008, str. 41). Přestože 

se jedná o nediferencovaný produkt, hovoříme o velmi účinné strategii, právě jednotná 
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barva vozů umožnila snížit náklady na výrobu tohoto modelu, tím bylo možné stanovit 

nižší cenu, která nalákala velké množství zákazníků.  

 

Diferencovaná strategie cílí na jednotlivé segmenty s jinou nabídkou marketingového 

mixu. Opět zde za příklad bude uveden Ford, který v jistou chvíli vlastnil celé portfolio 

dalších značek a tím cílil na další segmenty. Kupříkladu pro trh se sportovními vozy 

využíval známé značky Aston Martin, pro trh s luxusními vozy Jaguar, Lincoln, v případě 

nadšenců do off-roadů a SUV se jednalo o značku Land Rover a pro zákazníky hledající 

bezpečí to byla švédská značka Volvo (Kumar, 2008).  

 

Koncentrovaná strategie vybírá pouze jeden segment a na ten zaměřuje své produkty. 

Abychom zůstali v rámci tématiky na stejné vlně, pro ilustraci bude využita značka 

Porsche. Ta si stanovila jako cílový segment vysokoškolsky vzdělané muže, ve věku od 

40 let, s příjmem přes 200 000 dolarů ročně (Kumar, 2008). 

 

2.1.7  Positioning 

Pomocí positioningu je společnost schopna stanovit, v jaké pozici se oproti své 

konkurenci nachází. Opět bude uveden příklad z automobilového průmyslu.  

Volkswagen ve Spojených státech cílil především na mladé řidiče, kteří hledají požitek 

z jízdy za dostupnou cenu. Primárně představovali německou kvalitu za dostupnou cenu. 

Právě toto bylo racionální sdělení pro zákazníky. Emocionální stránku tvořil požitek 

z jízdy, auto je více propojené se silnicí a tím vytváří jiný zážitek než jízda v Nissanu, 

Mazdě, Hondě nebo třeba Toyotě. V porovnání s BMW, Mercedesem a Volvem se ovšem 

jedná o cenově dostupnější variantu. Výsledkem tohoto příkladu je určení positioningu 

společnosti, tedy porovnání, kde společnost chce být a kde skutečně je (Kumar, 2008). 

 

Positioning podle Kellera zahrnuje čtyři komponenty, které je nutno brát v úvahu. Jsou 

jimi: 1. kdo je cílový spotřebitel, 2. kdo jsou hlavní konkurenti, 3. nakolik se značka 

podobá produktům konkurence, 4. nakolik se značka liší od konkurence (Keller, 2007). 
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2.1.8  Procesy v marketingu 

Podle Kotlera (2005) existuje 5 klíčových procesů, které probíhají v marketingu.  

Jsou jimi: 

1) Identifikace příležitostí 

2) Vývoj nového produktu 

3) Přilákání zákazníka 

4) Udržení zákazníka a získání jeho věrnosti 

5) Plnění zakázek 

Splnění všech těchto procesů na žádoucí úrovni je pro společnost základem pro přežití a 

úspěšné fungování. Naopak společnost, která některé body nesplňuje a nemá zájem o 

jejich nápravu, čeká s velkou pravděpodobností zánik (Kotler, 2005). 

 

2.1.9  Poslání marketingu 

Kotler (2005) ve své knize Marketing v otázkách a odpovědích uvádí, že existují 

minimálně 3 odlišné poslání pro marketing. Prvním zmíněným posláním je prodej 

veškerých produktů, které společnost vyrobí bez rozdílu na to, jakému zákazníkovi bude 

tento výrobek prodán.  

 

Druhá, sofistikovanější odpověď již bere ohled i na potřeby cílového trhu, říká, že je 

potřeba zjistit, jaké jsou neuspokojené potřeby trhu a navrhnout takový produkt, který 

tyto nedostatky odstraní.  

 

Třetí a poslední poslání je oproti předchozím poměrně filozofické. Tvrdí, že posláním 

marketingu je zvýšení materiálové úrovně života ve všech částech země, čímž dojde ke 

zlepšení kvality života (Kotler, 2005). 
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2.2  Marketingový výzkum 

Každý marketingový výzkum musí z logiky věci začínat definicí cíle, je potřeba určit, co 

má být výstupem z marketingového výzkumu. Dle Přibové (1996) je správně definovaný 

problém napůl vyřešený. Jelikož společnosti využívají jak interních, tak externích 

výzkumníků, na počátku může panovat jistá nesouhra a nepochopení mezi jednotlivými 

členy. Obě strany mají jiný pohled na řešený problém a tvoří si své předsudky, kdy 

doufají, že druhá strana je vidí stejně jako oni. K odstranění této komplikace je nutno 

detailně a intenzivně diskutovat řešený problém a sdílet své pohledy na kýžený cíl. 

 

Po definování cíle výzkumu je potřeba rozhodnout, zda se bude jednat o práci s již 

zjištěnými informacemi, tedy práci se sekundárními daty, nebo zda je ve výzkumu 

vhodnější získat vlastní data a bude se jednat o práci s primárními zdroji dat  

(Přibová, 1996). V této diplomové práci je zapotřebí provést vlastní marketingový 

výzkum, bude se tedy jednat o práci s primárními zdroji dat. 

 

 Získaná data lze rozdělit podle způsobu jejich vzniku na tvrdá a měkká. Tvrdá data 

obvykle pořizujeme automatizovaným firemním záznamem. Jedná se třeba o pohyb 

zboží, nákup a prodej, svou podstatou jsou to informace, které jsou evidovány 

v informačním systému společnosti. Tvrdá data můžeme získat také z veřejných zdrojů, 

například získaná data o počtu obyvatel, věkovém složení z databáze Českého 

statistického úřadu. Měkká data naproti tomu vznikají dotazováním nebo pozorováním, 

vyjadřují subjektivní názory, postoje, mínění a jsou situačně závislá (Tahal, 2017). 

 

2.2.1  Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum, jak vyplývá z názvu, pracuje s většími objemy dat, úlohou 

kvantitativního výzkumu je zodpovězení otázek „kolik?“. Výstupem bývají nejčastěji 

grafy a tabulky, které zobrazují informace o zastoupení sledovaného jevu, případně 

názoru cílové populace. Zobrazení může být provedeno formou absolutní četnosti (přesný 

počet jednotek, které deklarují daný způsob chování) nebo relativní četností (procentní 
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vyjádření). Před sběrem odpovědí se stanovují hypotézy, které budou následně buď 

potvrzeny, nebo vyvráceny (Tahal, 2017). 

Tahal (2017) ve své knize identifikuje dva způsoby provádění kvantitativních výzkumů. 

První formou je jednorázový výzkum, který zkoumá chystané manažerské rozhodnutí, 

příkladem je představení nového výrobku na trh. 

Druhým způsobem jsou kontinuální výzkumy, které jsou prováděny opakovaně, čím 

svou podstatou slouží ke sledování trendů. Příkladem k této formě je sledování 

spokojenosti zákazníků se stanovenými prvky, sledování návštěvnosti webových stránek 

apod. Důležité je stanovit si periodiku s jakou bude výzkum prováděn. Stejně tak je 

ovšem nutné dodržet naprosto stejnou metodiku v průběhu jednotlivých vln tak, aby dílčí 

sběry odpovídaly stejným parametrům jako ty předchozí (Tahal, 2017). 

Pro zajištění výpovědní hodnoty kvantitativního výzkumu je potřeba stanovit velikost 

výběrového souboru, dále je potřebné stanovení množství odpovědí, které zajistí interval 

spolehlivosti dat.  

 

2.2.2  Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum je veden formou rozhovoru s menší skupinou respondentů, případně 

jednotlivě. Na rozdíl od kvantitativního výzkumu se nesnaží zajistit data pro statistickou 

analýzu, ale sbírá měkká data od respondentů, která se dají využít v další produktové 

úpravě. Výzkumník (obvykle moderátor) strukturovaného rozhovoru řídí obsah a také 

délku trvání rozhovoru. Z tohoto důvodu je nutno zajistit, že moderátor disponuje 

znalostmi o zkoumaném tématu, stejně tak je potřeba zajistit relevanci zjištěných 

informací. K zajištění této podmínky je potřeba provést rekrutaci respondentů podle 

stanovených kritérií (Tahal, 2017). 

Proces přípravy kvalitativního výzkumu 

Před provedením strukturovaného rozhovoru je potřeba připravit scénář, podle kterého 

bude rozhovor veden. Důležitou součástí kvalitativního výzkumu je stanovení časového 

rámce, ve kterém budou jednotlivé sběry vedeny. Respondenti by měli být vedeni ke 

kreativním, spontánním odpovědím s tím, že je potřeba je informovat o případných 

nahrávacích zařízeních. Dále je potřeba respondenty ujistit, že poskytnuté informace 

slouží výhradně účelům výzkumu a jejich odpovědi a totožnost nebude nikde zveřejněna. 
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V kvalitativním výzkumu neexistuje správná nebo špatná odpověď, hodnotí se pocity, 

které zkoumaný prvek v respondentovi vyvolal (Tahal, 2017). 

 Rekrutace respondentů 

Pro zajištění relevantních odpovědí je potřeba získat respondenty, kteří se v dané tématice 

vyznají a názor, který předávají je skutečně podložen jejich zkušeností a znalostí (Tahal, 

2017). 

 

2.2.3  Techniky sběru dat 

V této části je potřeba stanovit, jakým způsobem budou odpovědi k vyhodnocení 

výzkumu sbírány. Existuje řada variant. Přibová (1996) jich definuje ve své knize 

Marketingový výzkum v praxi celkem 7. 

 

Pozorování 

Touto technikou je možné sledovat chování pozorovaného, ale pouze bez jeho aktivní 

účasti. U pozorovaného se sleduje jeho chování, pocity atd. Netážeme se ho na žádné 

dotazy, jak již bylo zmíněno, jeho aktivní účast není žádoucí. Dobrým příkladem použití 

této techniky je sledování návštěvnosti určitého stánku na veletrhu. Předmětem sledování 

může také být, jaké pocity mají pozorovaní na začátku a na konci návštěvy. Tím lze 

hodnotit, zda je přístup prezentujících optimální nebo nikoliv (Přibová, 1996). 

 

Osobní dotazování 

Za pomocí této techniky je možné získat velmi relevantních dat, jelikož si tazatel může 

operativně přizpůsobit formu dotazníku k dané situaci. Tato technika má dále výhodu 

v tom, že tazatel zná demografické charakteristiky respondenta (věk, pohlaví, pracovní 

pozice ve společnosti), stejně tak ví, kdy a kde dotazování proběhlo. U této metody je 

také možné zapojit více respondentů a získat tím širší pohled na zkoumaný problém. 

Nicméně zde platí, že tazatel nesmí jakýmkoliv způsobem zkreslovat či zatajovat 

informace respondentovi. Nevýhodou této metody je časová náročnost, optimální rozsah 

doby trvání dotazníku je 30-40 minut (Přibová, 1996). 
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Telefonické dotazování 

Je v určitém ohledu podobné osobnímu dotazování, nicméně je časově přívětivější pro 

tazatele, jelikož není nutná osobní přítomnost u dotazovaného. Zde je ovšem důležité si 

uvědomit, že ne každý respondent bude ochotný provést rozhovor a tazatel se tak mnohdy 

může potkat s řadou nevolí. V případě telefonického dotazování také platí, že respondenti 

nejsou ochotni vydržet u dotazníku takovou dobu, jakou by strávili osobním dotazováním 

(Přibová, 1996). 

 

Písemné dotazování 

Písemné dotazování je relativně pohodlná metoda pro respondenta, jelikož si své 

odpovědi může promyslet a vše záleží na jeho ochotě. Pro výzkumníka je hlavní výhodou 

této metody možnost rozeslat velké množství dotazníků, na druhou stranu je potřeba 

sledovat návratnost a také je nutno brát v úvahu fakt, že se tím výzkumník připravuje o 

možnost přizpůsobovat dotazník k dané situaci a rozpoložení respondenta. Další zásadou 

je nutnost přesné formulace otázek tak, aby nedocházelo k nedorozuměním a odpovědi 

skutečně představovaly reakci na zadanou otázku (Přibová, 1996). 

 

Elektronické dotazování 

Podobně jako v případě písemného dotazování, jedná se o formu sběru velkého množství 

dat s vynaložením nižší aktivity, než je tomu u ostatních metod. Elektronické dotazování 

je ideální v zajišťování zpětné vazby nebo hodnocení spokojenosti, například se 

zákaznickým servisem (Tahal, 2017). 

 

Laboratorní experiment 

Jedná se o velmi speciální techniku sběru dat, která je založena na provedení experimentu 

na určitém vzorku osob. Příkladem může být testování chuti nového výrobku, kdy se 

zjišťují pocity a emoce, které výrobek v respondentech vyvolal (Přibová, 1996). 
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Experiment v přirozených podmínkách 

Pomocí této techniky se zjišťuje zájem o nové výrobky v předem stanovených lokalitách, 

nejčastěji vytipované prodejny. Sledován je zájem zákazníků o nové výrobky, které jsou 

dosud dostupné pouze v omezeném počtu prodejen (Přibová, 1996). 

 

2.2.4  Členění dotazníku 

Doporučuje se začít úvodem do tématiky probírané oblasti. Představení dotazníku 1-2 

větami, kde bude nastíněno, k jakým účelům je dotazník prováděn a kolik času 

respondentovi zhruba zabere (Tahal, 2017). 

Filtrační otázka 

Slouží k vyloučení respondentů, kteří nespadají do cílové skupiny prováděného 

dotazníku. V případě, že respondent skutečně nesplňuje výběrová kritéria, poděkujeme 

mu za účast a ukončíme dotazník. Je důležité, aby dotazník neplýtval časem zadavatele 

ani respondenta. V případě filtračních otázek je nutno dodržet jasné formulace a vyhnout 

se nejasným dotazům typu: „Koupil jste si v poslední době daný produkt?“ (Tahal, 

2017). 

Kvótní otázky 

Zařazují se na začátek dotazníku, slouží ke kvantifikaci určitého jevu. Typickým 

příkladem kvótních otázek je porovnávání věku, vzdělání, pohlaví. Přestože je mohou 

respondenti vnímat jako důvěrné, opět mohou ušetřit případnou časovou ztrátu 

způsobenou nesplněním výběrových kritérií (Tahal, 2017).  

Meritorní otázky 

Jedná se o otázky, které se svým obsahem zaměřují na téma výzkumu. Je vhodné otázky 

seřadit do logické posloupnosti a postupovat od obecného ke konkrétnímu (Tahal, 2017).  

Identifikační otázky 

Používané na konci dotazníku. Slouží k lepšímu zařazení respondenta do určité skupiny. 

V případě, že respondenti jsou z firemního sektoru, je logické se ptát na obrat firmy, počet 

zaměstnanců a další otázky konkretizující společnost (Tahal, 2017).  
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2.2.5  Velikost výběrového souboru 

Velikost výběrového souboru záleží na typu prováděného výzkumu. Zatímco u 

kvalitativního stačí zajistit několik jednotek relevantních respondentů, u kvantitativního 

výzkumu je potřeba stanovit hranici množství nasbíraných odpovědí pro zaručení 

reprezentativnosti daných zjištění (Tahal, 2017). Marketingový výzkum prováděný v této 

práci bude proveden formou kvalitativního strukturovaného rozhovoru. Spíš než na 

množství odpovědí se bude zabývat relevancí respondentů. 

 

2.3  Metodika QFD 

Metoda QFD vznikla v Japonsku, v roce 1975, kdy ji představil profesor managementu 

inženýrství Yoji Akao z Tamagawa university. Metoda označuje preference zákazníka 

jako jeden z klíčových parametrů pro rozhodování o výsledné podobě produktu. QFD se 

nakonec začalo používat ne jen u velkých manufaktur, ale také v oblasti služeb. Je 

důležité podotknout, že úspěch tato metoda neslaví jen díky zakomponování hlasu 

zákazníka, ale protože ke každému požadavku stanovuje odpovídající a dostupnou 

technologii jak tyto přání plnit. Vedle těchto dvou parametrů se zabývá také kvalitou, což 

obohacuje a navyšuje využitelnost metodiky v praxi (Hari Abdul Hadi, 2017).  

 

První společnosti, využívající metody QFD, byly japonské firmy, konkrétně Mitsubishi 

(především při stavbě lodí) a automobilka Toyota v sedmdesátých letech 20. století. 

Dobré praktické využití mohlo za růst obliby této metodiky. V devadesátých letech 20. 

století našla své využití také u nespočtu společností v rámci Evropy a USA. Formou 

hloubkových rozhovorů se zákazníkem, získává výzkumný tým znalosti o preferencích 

zákazníka a tím tvoří tzv. „hlas zákazníka“ (VOC). Dalším krokem je zjištění 

konkurenční pozice za pomocí kvantitativního výzkumu, který zkoumá jak stanovená 

společnost plní přání zákazníka svým výrobkem. Spojením těchto dvou výzkumů získává 

výzkumník faktor zlepšení výrobku (improvement ratio), konkrétněji získává váhy 

preferencí zákazníka. Pomocí tohoto zjištění může společnost rozhodnout, jakým 

způsobem je optimální řešit danou potřebu a zda se vůbec daným prvkem zabývat 

(Chlebovský, 2017). 
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Obr. 1 Matice QFD (převzato z elektronického článku, Lowe, 2000) 

 

Jak je vidět na obrázku, levou stranu tvoří přání zákazníka, tato část obsahuje seznam 

vlastností, které zákazník očekává a požaduje od zkoumaného výrobku. Tyto vlastnosti 

je možné členit podle jejich specifičností do kategorií. Mohou být sestaveny kategorie a 

k nim dále přiřazeny podkategorie (QFD tutorial, 2007).  

 

Zaměřeno na trh s traktory, nepochybně bude jednou ze sledovaných vlastností výkon 

motoru. Ve vyšších výkonových kategoriích se však výkon motoru může odlišovat 

několika způsoby. Může to být výkon nominální, maximální, případně výkon 

s navýšením (tzv. power boostem). Stejně tak může být sledovaným parametrem pohodlí, 

čemu ovšem může odpovídat výbava uvnitř kabiny nebo se lze zaměřit na pohodlí při 

jízdě, tomu může odpovídat odpružení kabiny, případně další prvky.  

 

Požadavky zákazníků lze sestavit formou focus group, který se používá u kvalitativních 

výzkumů (Chlebovský, 2017). 
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Na obrázku 1 je patrné, že QFD matice se skládá z následujících částí: 

• přání zákazníka (VOC), 

• technické požadavky (jakým způsobem budeme plnit přání zákazníka), 

• plánovací matice, 

• matice vzájemných vztahů, 

• technická korelační matice, 

• priority, měřítka a cíle pro technické deskriptory (Lowe, 2000). 

 

Matice HOQ (dům kvality) přenáší vyjádřené potřeby zákazníka do návrhových cílů pro 

sestavení nového produktu. V centrální části matice dochází ke vkládání váhy vnímaného 

vztahu mezi zákazníkem a technickými požadavky. Tyto váhy jsou kombinovány s 

opatřeními relativní důležitosti každého požadavku zákazníka na výpočet priority pro 

každou z technických požadavků z hlediska spokojených zákazníků. Zbývající část 

protokolu HOQ obsahuje informace o konkurenčním porovnávání a analýze trhu, které 

jsou relevantní také pro stanovení cílových návrhových hodnot (Lowe, 2000). 

 

Obr. 2 Součásti QFD matice (převzato z webové stránky Six sigma) 
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V rámci hodnocení preferencí zákazníka se však nesmí zapomenout na bodové hodnocení 

důležitosti. Právě tyto dvě části budou výstupem popisované závěrečné práce. Hodnocení 

důležitosti jednotlivých vlastností stanovuje, jakou váhu má popsaná vlastnost pro 

zákazníka při zvažování o nákupu. Škála důležitosti zpravidla bývá v rozmezí od 1-5, kde 

platí, že čím vyšší číslo respondent volí, tím vyšší důležitosti se dané vlastnosti přikládá 

(Rowe, 2000).  

Obr. 3 Příklad QFD (přeloženo z MATEC Web of Conferences) 
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2.4  Benchmarking 

Je užitečným nástrojem při porovnávání se s konkurencí, ovšem jeho definici je nutno 

přesně dodržet a vyvarovat se několika zásadních chyb, kterých se mnozí dopouštějí už 

při myšlenkách o tom, co to vlastně benchmarking je.  

Benchmarking je metodou pro porovnávání procesů s konkurencí, případně světovou 

špičkou, za účelem zlepšení tohoto procesu. V knize Nenadála a kolektivu je 

benchmarking definován následovně: „Benchmarking je proces identifikování, poznání, 

převzetí a přizpůsobení vynikající praxe a procesů jakékoliv organizace na světě, jenž 

pomáhá zlepšovat vlastní výkonnost.“ (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011, s. 14). 

Nelze však zapomínat na to, co benchmarking představuje a co má být jeho výstupem. 

Nejedná se pouze o porovnávání za účelem zjištění v čem je naše společnost horší a co 

by měla zlepšit, ale také o skutečnou aplikaci tohoto zjištění. Z tohoto výkladu je jasné, 

že pro úspěšné zavedení změny a tím i opodstatnění tvorby benchmarkingu je nutností, 

aby vrcholové vedení plně a aktivně podporovalo tento proces. Součástí benchmarkingu 

je benchlearning, který označuje proces učení se ze zjištěných dat a informací  

(Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011).  

 

Prvky zahrnující benchmarking 

• Jedná se o nekončící proces, který lze sice rozdělit do individuálních projektů, 

nicméně pro účely zlepšování je nutno tyto projekty systematicky opakovat. 

• Na benchmarking je potřeba adekvátně reagovat. Bez následných kroků realizace 

a implementace zjištění je benchmarking pouze bezcenné a zbytečné plýtvání 

prostředků a aktivit lidí. 

• Důležitá je podpora vrcholového vedení společnosti. Pokud vedení společnosti 

plně nepodporuje zavádění změn zjištěných touto metodou, šance na úspěch jsou 

mizivé a celá realizace benchmarkingu je zbytečná. 

• Benchmarking se provádí formou porovnání s další společností, která je v jistém 

ohledu lepší, než je ta naše. Důležité je, že v benchmarkingu tuto společnost 

nebereme jako konkurenci, nýbrž jako partnera pro srovnání.  
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• Porovnávají se jakékoliv slabé stránky, které společnost má vůči partnerovi. Může 

se porovnávat přímo produkt, případně doplňkové služby nebo poprodejní servis. 

Cílem je odhalit slabá místa a zjistit, jakým způsobem se k danému procesu staví 

vybraný partner (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011). 

 

Prvky nezahrnující benchmarking 

• Za pomocí benchmarkingu nelze odstranit veškeré nedostatky a neduhy 

společnosti.  

• Benchmarking nesmí sloužit k vyhledávání viníků odpovědných za existující 

problémy, většina těchto problémů a nedostatků vzniká systematicky a především 

dlouhodobě.  

• Při tvorbě porovnání je potřeba dodržet etiku benchmarkingu, za žádnou cenu se 

nesmí jednat o průmyslovou špionáž či jiné nekalé praktiky. Jak již bylo zmíněno, 

v benchmarkingu o dalších vstupujících společnostech hovoříme spíše jako o 

partnerech než konkurentech. Je žádoucí, aby z daných zjištění prosperovaly 

všechny zainteresované strany (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

2.4.1  Typy benchmarkingu 

Benchmarking se dělí podle zvoleného objektu na výkonový, funkcionální a procesní. 

Dále je možné sledovat, kde je benchmarking vykonáván. V takovém případě se rozlišuje 

benchmarking interní a externí (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011). 

 

Obr. 4 Typy a přístupy benchmarkingu (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011, s. 20) 

Výkonový benchmarking 

Je orientovaný na porovnání a měření výkonových parametrů typu: výkon motoru, výkon 

pracovníka, výkon určité montážní linky. Tyto informace jsou obtížné k získání, proto je 

potřeba dohody mezi společnostmi, které provádí výkonový benchmarking. Také je 

důležité vyloučit takové parametry, které nejsme ani my, jakožto zadavatelská společnost, 

ochotni sdílet (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011). 

Funkcionální benchmarking 

Tento typ benchmarkingu nachází využití především v neziskovém sektoru a u 

společností poskytující služby. Příkladem mohou být doprovodné poprodejní služby, 

případně garance pro kupujícího. Funkcionální benchmarking nicméně obvykle vyžaduje 

značné finanční zdroje a existují i případy, kdy si společnosti vyžádaly finanční 

kompenzace za zapojení do benchmarkingu (Nenadál, Vykydal, Halfová, 2011).  
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Procesní benchmarking 

Při procesním porovnávání je centrem pozornosti konkrétní proces společnosti. Měří se 

používaný přístup k danému procesu, který vede k přeměně vstupů na výstupy a to jak 

hmotných, tak informačních. Příkladem porovnávaných procesů může být: 

• interní audit, přístupy k odhalování slabých stránek, 

• kvalita a rozsah servisu, 

• projektování a plánování, 

• služby v recepcích hotelů, 

• elektronická evidence záznamů, 

• přístupy k měření spokojenosti zainteresovaných stran. 

(Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011) 

Interní benchmarking 

Interní benchmarking se realizuje v rámci jedné organizace, případně se porovnávají jeho 

jednotlivé složky (například divize, fakulty, provozní jednotky obchodních řetězců atd.). 

Výhodou je, že si takové porovnání společnost vypracuje sama, časově se jedná o kratší 

verzi, než v případě externího benchmarkingu. Další předností je účinné a efektivní 

snižování nežádoucích rozdílů výkonnosti mezi jednotlivými organizačními jednotkami. 

Slabinou je určité zahledění do vlastní společnosti a tím ignorování vnějších podnětů ke 

zlepšení (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011).  

Externí benchmarking 

Výhodou externího benchmarkingu je zapojení konkurenčního subjektu do procesu 

porovnávání a měření, co klade důraz na správnou identifikaci takového konkurenta, 

případně partnera. Využívat externího benchmarkingu mohou také malé a střední 

společnosti, které nemohou vzhledem k jejich rozsahu využívat interního 

benchmarkingu. Externí benchmarking se dělí podle toho, z jakých zdrojů jsou 

porovnávané informace získávány. Rozšířený je přístup využívající veřejné zdroje. Dále 

se může používat přímého porovnání, což značí porovnání s konkrétní společností 

v rámci jejich procesů, případně přímo produktů. Další typy přístupů jsou vyjmenovány 

v obrázku 5 (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011). 
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2.5  Spokojenost zákazníka 

Marketing potřebuje pro svoji funkci znát potřeby zákazníků, stejně tak je potřebné vědět, 

jaké vlastnosti poskytovaný produkt má. V knize Philipa Kotlera je vymezení potřeb 

zákazníka definováno následovně: „Marketing začíná analýzou potřeb, které výrobky 

nebo služby uspokojují. Je logické, že identifikací a výběrem jistého druhu potřeb 

vylučujeme potřeby jiné.“ (2005, str. 37). Pokud máme vztáhnout tuto definici k této 

práci, vezměme si samotný traktor. Zákazník od něj očekává mnohé vlastnosti.     Kupuje 

si jej z důvodu naplnění svých potřeb, nejčastěji obhospodařování půdy. Každý zákazník 

obhospodařuje ovšem jinak velké pole, stejně tak záleží, zda se jedná o rostlinnou či 

živočišnou výrobu, případně se může i řešit v jaké lokalitě je dané pole a jak vypadá 

geologické složení půdy. Právě pro pochopení zákazníka je nutno znát jeho potřeby a 

vytvořit takový produkt, který bude splňovat jeho nejdůležitější přání. 

 

Kvalita je nástrojem strategického plánování společnosti, vzhledem k zákazníkovi 

můžeme tento pojem brát jako hnací sílu, která zákazníka vede k opětovným nákupům a 

šíření dobrých referencí. Toto tvrzení značí, že zákazník disponuje možností určit, který 

prodejce na trhu zůstane a který trh opustí. Zajištění optimální spokojenosti zákazníka je 

klíčovým faktorem každé společnosti, ovšem je potřeba chápat fakt, že zákazník své 

preference v čase mění, tudíž je žádoucí průzkumy spokojenosti opakovat a 

implementovat zjištění na aktuální verzi produktů (Renata Winkler, 2014). 

 

2.6  Kano model 

Pro hodnocení spokojenosti zákazníka bude využito modelu, který nese jméno svého 

autora, japonského profesora a marketéra, Noriaki Kano. Model rozděluje 5 kategorií, 

přičemž na ose y je spokojenost a na ose x stupeň splnění. Platí, že čím výše jdeme po 

ose y, tím lepších výsledků je dosahováno a zákazník je šťastnější. V případě osy x platí, 

že čím víc doprava se dostáváme, tím více jsou požadavky zákazníka splněny 

(Kanomodel.com, 2014).    
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Obr. 5 Kano model (přeloženo z webové stránky Organizacija) 

Přímo úměrné (one-dimensional qualities) 

Čím více vlastnosti produktu splňují požadavky zákazníka, tím větší spokojenost přináší. 

Naopak, pokud požadavek není splněn, je ve stejné míře tvořena nespokojenost 

zákazníka. Jedná se o nejjednodušší atributy na odhalení, zákazník o nich mluví a pro 

společnost jde o klíčové vlastnosti k odstranění (Kanomodel.com, 2014).  

Představme si, že od určitého výrobce traktorů si zakoupíme jeho produkt. Stanoví se 

termín dodání a čekáme, traktor je k dispozici ještě před termínem dodání, což nás, jako 

zákazníky, činí šťastnými. V opačném případě, uplyne doba dodání a my stále čekáme na 

dodání našeho zakoupeného produktu, tato situace nás bude činit nešťastnými. 

Nadšení zákazníka (attractive qualities) 

Tyto atributy vytvářejí nadšení u zákazníka, ovšem v případě, že nejsou splněny, netvoří 

nespokojenost. Svou podstatou se jedná o atributy, které zákazník neočekává, jejich 

existence je pro zákazníka nicméně žádoucí a proto tvorba těchto atributů přispívá 

k budování konkurenční výhody. Z daného výkladu je evidentní, že se jedná o velmi 

složitě objevované atributy.  
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Dále je potřeba dát si pozor, aby zákazník v případě dalšího nákupu nezařadil tento prvek 

do základních, tedy těch, které už automaticky očekává. Případná absence by vyvolala 

odezvu nespokojenosti v jeho postoji (Kanomodel.com, 2014). 

Příkladem může být dárkový předmět k nákupu. V případě, že se zákazník rozhodne 

nákup za nějakou dobu zopakovat, bude opět očekávat, že prodejce pošle i další dárkový 

předmět.  

Základní atributy (must-be qualities) 

Základní atributy vymezují jaké náležitosti je potřeba splňovat. Jedná se o naprostý 

základ, tudíž jeho splnění nevede ke spokojenosti zákazníka, naopak v případě nesplnění 

je míra nespokojenosti významná (Kanomodel.com, 2014).   

Pokud si objednáme od prodejce určitý produkt, očekáváme, že dorazí nepoškozen, co je 

zcela základním předpokladem. V případě nenaplnění tohoto atributu, tedy doručení 

poškozeného zboží, vznikne velmi nespokojený zákazník. Naopak v případě, kdy 

společnost doručí nepoškozený výrobek, nevzniká žádná dodatečná spokojenost, jelikož 

se jedná o prvek, který je brán jako samozřejmost.  

Nedůležité atributy (indiferent qualities) 

Jsou atributy, které nejsou ani dobré ani špatné. Není nutné se těmito atributy zaobírat, 

neboť nepůsobí na spokojenost zákazníka pozitivně ani negativně (Kanomodel.com, 

2014).  

Opačné atributy (reverse qualities) 

Jak je patrné z označení, mají opačné vlastnosti než doposud zmiňované. Jejich existence 

je nežádoucí, pokud tyto atributy nastanou, zákazník se stává nespokojen. Naopak, pokud 

absentují, jedná se o pozitivní jev, díky kterému se zákazník stává spokojeným 

(Kanomodel.com, 2014).  

Příkladem je velké množství podobných výrobků za podobnou cenu, u kterých je těžké 

rozlišit, zda a jaké diferenciace jeho použitím lze dosáhnout. Je dobré zákazníkovi upravit 

výrobek na míru, nicméně platí, že čím více variant dostane na výběr, tím více 

nerozhodným se nakonec stává.  

 



36 

 

3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Následující část práce se zaměří na analýzu současného stavu. Bude definován zvolený 

segment a bude stanoveno, jací výrobci zemědělské techniky jsou nejvhodnější pro 

srovnávání. Je důležité zajistit, aby byl výběr výrobců reprezentativní a měl dostatečné 

zastoupení na trhu vybraného segmentu. Rozhodnutí, jaký poměr je považován za 

reprezentativní, závisí na celkové velikosti segmentu.  

 

Analyzovaná data jsou volně dostupná na webu ministerstva dopravy ČR, sledované 

období jsou roky 2016, 2017, 2018. Nutno ovšem podotknout, že data za rok 2018 jsou 

neúplná, je potřeba k nim přistupovat s jistou rezervou, neboť výsledné pořadí prodejů 

může být odlišné. Rok 2018 zahrnuje 3 kvartály z daného roku, končí registracemi 

traktorů provedenými do měsíce října. 

 

V analýze jednotlivých období budou traktory rozděleny do výkonových kategorií podle 

toho, kolik koňských sil mají. Předpokladem je, že v kategorii 201-300 koňských sil 

budou nejprodávanější značky John Deere, CASE, New Holland, Fendt, Deutz-Fahr a 

CLAAS. Prodeje v jednotlivých letech budou vyjádřeny jak absolutním, tak relativním 

vyjádřením. Pro získání lepšího přehledu ohledně probírané tématiky, budou vybraní 

výrobci na úvod v krátkosti představeni. 

 

3.1  Představení konkurenčního prostředí 

Pro účely této práce bylo vybráno šest výrobců zemědělské techniky, kteří budou v této 

části práce představeni. Představení má pouze informativní charakter, cílem této části je 

pouze nastínění situace na popisovaném trhu. 
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3.1.1  John Deere 

John Deere je značkou společnosti Deere & Company, která mimo výrobu zemědělské 

techniky také vyrábí stroje do stavebního průmyslu, těžby dřeva nebo také zkoumá a 

vyrábí hnací ústrojí (převodovky, nápravy) pro těžkou techniku. Zakladatelem 

společnosti byl americký kovář John Deere, který se prosadil především výrobou 

železného pluhu, který pro společnost položil základy v oblasti zemědělství. Sídlo 

společnosti se nachází v americkém státě Illinois, konkrétně ve městě Moline  

(web deere.com).  

V současné době se jedná o největšího výrobce zemědělské techniky. Celosvětově John 

Deere zaměstnává přes 60 000 osob, přičemž přibližně polovina je zaměstnána ve 

Spojených Státech a Kanadě (wikipedia). 

Typickým znakem je logo, používané přes 155 let. Stejně tak jsou typické barvy, John 

Deere využívá kombinaci zelené a žluté barvy. Takové zbarvení je k nalezení na téměř 

každém traktoru této značky (web deere.com).  

 

Obr. 6 Logo John Deere (Wikipedia) 

 

3.1.2   CASE IH 

Podobně jako v předchozím případě, opět se jedná o výrobce ze Spojených Států. 

Společnost byla založena stejnojmennou osobou, Jerome Casem v roce 1842, ve státě 

Wisconsin. Za svou dlouhou historii si společnost připsala mnoho důležitých prvenství, 

například v roce 1886 se jednalo o největšího výrobce parních strojů. Nelze také 

opomenout fakt, že CASE je strůjcem prvního dieselem poháněného traktoru, který byl 

vytvořen v roce 1892, ovšem světu byl představen až v roce 1911 (web caseih.com). 
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Zásadním milníkem je v novodobé éře společnosti rok 1999, kdy dochází ke sloučení 

značek CASE a New Holland, čímž vzniká CNH Global, ve kterém má majoritní 

zastoupení Fiat Industrial (web caseih.com).  

 

Obr. 7 Logo CASE IH (web caseih.com) 

 

3.1.3  New Holland 

Jak již bylo zmíněno výše, New Holland se řadí do portfolia společnosti CNH Industrial. 

Samotný New Holland byl založen v roce 1895 v Pennsylvánii, jedná se tedy o dalšího 

výrobce zemědělské techniky, jehož základy byly položeny ve Spojených Státech. 

Nicméně, administrativní centrum společnosti se nachází v italském Turíně. Spojení 

s Itálií je velmi významné, jednak tedy, že majoritním vlastníkem je Fiat, ovšem nelze 

ani vynechat zajímavost, že New Holland byl v letech 2007-2010 hlavním sponzorem 

turínského velkoklubu Juventusu (wikipedia). 

 

Podobu New Hollandu dala i fúze čtyř společností zaměřujících se na výrobu zemědělské 

techniky. Jednalo se konkrétně o značky Ford, Fiat Trattori, Claeys a New Holland 

(wikipedia). V současnosti je nejvýznamnější vazba na CASE, přestože obě společnosti 

využívají jiných metod označování modelových řad, výkonově jsou jednotlivé modely 

ekvivalenty. Například řadě CASE Puma u New Hollandu odpovídá řada s označením 

T7. 

 

New Holland využívá pro své produkty kombinaci modré a žluté barvy, což je patrné již 

z loga společnosti. 

 

Obr. 8 Logo New Holland (web newholland.com) 
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3.1.4  Fendt 

Prvním evropským výrobcem, zmíněným v této práci, je německý Fendt, který patří do 

skupiny AGCO, která ve svém portfoliu má další známé výrobce, jako je třeba finská 

Valtra nebo americké společnosti Challenger a Massey Ferguson. Samotný Fendt byl 

založen v roce 1937 Xaverem Fendtem. Přechod pod společnost AGCO se uskutečnil 

přesně 60 let po jeho založení, tedy v roce 1997 (wikipedia). 

 

Fendt se proslavil především díky své nadčasové převodovce, která byla uvedena na trh 

v roce 1996 v modelu Fendt 926 Vario. V anglickém znění „stepless transmission“, je 

označení pro převodovku, která si sama volí převodové stupně. Rok po zavedení této 

novinky byl Fendt zahrnut do společnosti AGCO, to vedlo k implementaci převodovky i 

do dalších značek traktorů (wikipedia). 

 

Obr. 9 Logo Fendt (web fendt.com) 

 

3.1.5  Deutz-Fahr 

Historie značky Deutz-Fahr se datuje až k roku 1864, kdy vznikla první továrna na motory 

na světě, založena Nicolausem Augustem Ottem a Eugenem Langenem. Označení Deutz-

Fahr se však začalo používat až od roku 1968. Důležitým milníkem je také rok 1995, kdy 

dochází ke spojení značek Deutz-Fahr a italskou skupinou značek SAME / Lamborghini, 

čímž vznikl SAME Deutz-Fahr Group. V roce 2017 byla v Lauingenu otevřena 

nejmodernější továrna na traktory v Evropě, tato investice vyšla na 90 milionů eur (web 

deutz-fahr.com).  

 

 

 

 

Obr. 10 Logo Deutz-Fahr (web deutz-fahr.com) 

 



40 

 

3.1.6  CLAAS 

Poslední zmíněnou společností je opět německý výrobce zemědělské techniky, CLAAS. 

Společnost byla založena čtyřmi bratry (August, Franz, Theo, Bernhard) v roce 1913. 

Předností značky CLAAS je jejich specializace na výrobu kombajnů a nástrojů na sklízení 

úrody. Konceptu traktoru se sice snažili výrobci věnovat již od šedesátých let 20. století, 

nicméně žádný z traktorů se nedočkal masové výroby. Až od roku 1978 se CLAAS začal 

zaměřovat na produkci vlastních modelových řad traktorů, první měla označení XERION 

large tractor series (web claas.cz).  

V současné době se jedná o jednoho z největších výrobců traktorů, v rámci všech odvětví 

zaměstnává společnost CLAAS nad 10.000 zaměstnanců (wikipedia).  

 

Obr. 11 Logo CLAAS (web claas.cz) 

 

3.2  Rozbor prodejů ve sledovaném období 

Následující části jsou analytické povahy. Na základě analýz se sestaví podklady pro 

tvorbu dotazníku, stejně tak se určí, z jakých řad a modelů se bude vycházet při 

porovnávání.  

Tab.  2 Tabulka prodejů za rok 2016 (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Rok 2016 2016 

Název výrobce 0-50 51-150 151-200 201-300 300+ Celkem 0-50 51-150 151-200 201-300 300+ Celkem 

JOHN DEERE 38 132 43 52 31 296 11% 12% 19% 24% 22% 15% 

NEW 

HOLLAND 12 123 40 58 16 249 3% 12% 18% 26% 12% 12% 

CASE 0 97 20 34 26 177 0% 9% 9% 16% 19% 9% 

FENDT 7 29 17 17 28 98 2% 3% 7% 8% 20% 5% 

DEUTZ-FAHR 3 69 22 13 4 111 1% 6% 10% 6% 3% 6% 

CLAAS 0 40 21 8 11 80 0% 4% 9% 4% 8% 4% 

OTHERS 291 578 65 37 22 993 83% 54% 29% 17% 16% 50% 

Celkový součet 351 1068 228 219 138 2004 18% 53% 11% 11% 7% 100% 

 

Pro možnost posouzení reprezentativnosti šestice výrobců bylo zapotřebí vytvořit 

souhrnnou kategorii „Others“, do které byli zahrnuti zbývající výrobci zemědělské 

techniky. Tato souhrnná jednotka má velmi silné zastoupení v nižších výkonových 
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kategoriích. Čím vyšší výkonovou kategorii volíme, tím menší zastoupení získává 

skupina ostatních výrobců. V celkovém výčtu získává skupina ostatních výrobců 

polovinu na celkovém počtu, přičemž především v kategorii 0-50 koňských sil se jedná o 

zcela majoritní podíl (83%). Podobně je tomu v následující kategorii 51-150 koňských 

sil, kde získává nadpoloviční většinu (54%). 

 

Největším zástupcem z šestice vybraných výrobců je v roce 2016 John Deere, který získal 

15% na trhu, následovaný New Hollandem (12%), dále CASE (9%), Deutz-Fahr (6%), 

Fendt (5%) a CLAAS (5%). 

 

Tab.  3 Tabulka prodejů za rok 2017 (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Rok 2017 2017 

Název výrobce 0-50 51-150 151-200 201-300 300+ Celkem 0-50 51-150 151-200 201-300 300+ Celkem 

JOHN DEERE 48 172 81 45 44 390 9% 11% 28% 19% 29% 14% 

NEW 

HOLLAND 28 193 61 62 24 368 5% 13% 21% 26% 16% 13% 

CASE 3 141 40 36 32 252 1% 9% 14% 15% 21% 9% 

FENDT 19 26 24 19 21 109 3% 2% 8% 8% 14% 4% 

DEUTZ-FAHR 6 62 22 17 1 108 1% 4% 7% 7% 1% 4% 

CLAAS 2 52 19 23 7 103 0% 3% 6% 10% 5% 4% 

OTHERS 449 875 47 36 22 1429 81% 58% 16% 15% 15% 52% 

Celkový 

součet 555 1521 294 238 151 2759 20% 55% 11% 9% 5% 100% 

 

Z celkového počtu je patrné, že došlo k poměrně velkému nárůstu prodejů, konkrétně se 

prodalo o 37% víc traktorů, než tomu bylo v roce 2016. Co se ovšem týče vybraného 

segmentu 201-300 koňských sil, nárůst není až tak markantní (zhruba 8%). Skupina 

ostatních výrobců opět dominuje především v nižších výkonových kategoriích, přičemž 

ve sledované kategorii zastupuje 15% z celkového objemu prodejů.  

V roce 2017 skupina ostatních výrobců získala další dvě procenta, čím dosáhla 

nadpoloviční většinu v celkového počtu (52%). Ze šestice vybraných byl opět 

nejprodávanější John Deere (14%), podobně jako v roce 2016, následovaný New 

Hollandem (12%) a značkou CASE (9%). Výrobci Fendt, Deutz-Fahr a CLAAS skončili 

se stejným relativním zastoupením (4%).  
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Tab.  4 Tabulka prodejů za rok 2018 (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Rok 2018 2018 

Název výrobce 0-50 51-150 151-200 201-300 300+ Celkem 0-50 51-150 151-200 201-300 300+ Celkem 

JOHN DEERE 14 160 55 66 58 353 4% 23% 31% 33% 31% 22% 

NEW 

HOLLAND 15 84 39 33 18 189 4% 12% 22% 16% 10% 12% 

CASE 2 74 25 23 37 161 1% 11% 14% 11% 20% 10% 

FENDT 13 23 7 22 33 98 4% 3% 4% 11% 18% 6% 

DEUTZ-

FAHR 0 32 21 7 5 65 0% 5% 12% 3% 3% 4% 

CLAAS 0 33 9 23 11 76 0% 5% 5% 11% 6% 5% 

OTHERS 297 286 19 27 24 653 87% 41% 11% 13% 13% 41% 

Celkový 

součet 341 692 175 201 186 1595 21% 43% 11% 13% 12% 100% 

Celkový počet za všechny roky 6358 

 

Jak již bylo řečeno, data pro rok 2018 jsou neúplná, datují se na období tří kvartálů. Pokud 

by se předpokládalo, že v posledním kvartále nenastal žádný prudký nárůst, celkovou 

hodnotou by se rok 2018 dostal pod hranici z roku 2017.  

 

V posledním sledovaném roce došlo k velkému nárůstu relativního podílu na trhu u 

společnosti John Deere, která získala 22% na celkovém prodeji. Výrazný propad 

zaznamenala skupina ostatních výrobců, která ztratila oproti roku 2017 11% prodejů. 

New Holland si udržel své postavení na trhu (12%), stejně tak jako CASE (10%), který 

lehce posílil oproti roku 2017. Ze zbývající trojice si vedl nejlépe Fendt (6%), dále 

CLAAS (5%), Deutz-Fahr (4%). 

 

Na základě tabulky 4 lze dojít k závěru, že skupina ostatních výrobců nemá podstatné 

zastoupení ve výkonové kategorii 201-300 koňských sil (13%). Lze tedy předpokládat, 

že vybraná šestice producentů plní přání a očekávání zákazníků v daném segmentu.  
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3.3  Souhrnné prodeje výrobců 

Již bylo stanoveno, jakých prodejů dosahovali výrobci v průběhu jednotlivých let. Tím 

pádem je možné vytvořit souhrnnou tabulku prodejů, která bude sledovat celkový počet 

prodaných traktorů napříč výkonovými kategoriemi. Opět bude využito jak absolutních 

hodnot, tak relativního vyjádření.  

 

Tab.  5 Souhrnná tabulka prodejů (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Rok Souhrn za všechny roky 

Název výrobce 0-50 51-150 151-200 201-300 300+ Celkem 

JOHN DEERE 100 464 179 163 133 1039 

NEW 

HOLLAND 55 400 140 153 58 806 

CASE 5 312 85 93 95 590 

FENDT 39 78 48 58 82 305 

DEUTZ-FAHR 9 163 65 37 10 284 

CLAAS 2 125 49 54 29 259 

OTHERS 1037 1739 131 100 68 3075 

Celkový součet 1247 3281 697 658 475 6358 

JOHN DEERE 8% 14% 26% 25% 28% 16% 

NEW 

HOLLAND 4% 12% 20% 23% 12% 13% 

CASE 0% 10% 12% 14% 20% 9% 

FENDT 3% 2% 7% 9% 17% 5% 

DEUTZ-FAHR 1% 5% 9% 6% 2% 4% 

CLAAS 0% 4% 7% 8% 6% 4% 

OTHERS 83% 53% 19% 15% 14% 48% 

Celkový součet 20% 52% 11% 10% 7% 100% 

 

John Deere dosahuje ve sledovaném období nejlepších výsledků. S 16% se podílel na 

celkovém objemu prodejů. Je nutno zmínit, že v kategoriích nad 151 koňských sil 

dosahuje nejvyšších prodejů z vybrané šestice. John Deere bude představovat výrobce, 

který nejlépe chápe přání a požadavky zákazníků v popisovaných segmentech.  

 

New Holland v celkovém počtu zastupuje 13% prodejů, opět je významné zastoupení 

v kategoriích nad 151 koňských sil, tentokrát s výjimkou pro segment 300+.  Z výsledků 

je patrné, že se jedná o hlavního konkurenta John Deere, především v kategorii 201-300 

koňských sil jde o velmi vyrovnaný konkurenční boj.  
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CASE ve sledovaném období držel svůj podíl stabilní, dobrých výsledků dosahuje 

především u traktorů v nejvyšších výkonových kategoriích, kde získal 20% z celkového 

objemu prodejů. Zaměření na těžší techniku může být vypozorováno z nízkého 

zastoupení na trhu nejmenších traktorů (0-50 koňských sil), kde za 3 roky prodal 5 

traktorů. 

 

Německý Fendt dosáhl největšího zastoupení ze zbývající trojice výrobců. Za zmínku 

stojí především podíl na trhu 300 a více koňských sil, kde prodal 17% z celkového počtu. 

Opět lze říci, že se jedná o výrobce, který se soustředí spíše na vyšší výkonové kategorie.  

 

Deutz-Fahr na trhu získal 4% z celkového objemu prodeje, spolu s CLAAS jde o 

nejmenšího výrobce ve sledované šestici. Prodeje společnosti naznačují, že jejich 

primární zaměření na českém trhu je ve výkonové kategorii od 51-300 koňských sil. 

Prodeje v nejmenších a největších kategoriích tvoří ve sledovaném období 3% celkových 

prodejů, čímž potvrzují, že nejde o segmenty, které by pro Deutz-Fahr byly klíčové.  

 

Nejmenší zastoupení na českém trhu, z vybrané šestice, získal CLAAS, který sice získal 

4%, podobně jako Deutz-Fahr, ovšem v absolutním vyjádření se umístil až za touto 

značkou. Podobně jako je tomu u zbytku zmíněných výrobců, CLAAS se zaměřuje spíš 

na vyšší výkonové kategorie. Nejvyššího relativního zastoupení získal v kategorii  

201-300 koňských sil, kde dokonce předčil svého německého kolegu, Deutz-Fahr.  
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Graf 1 Celkový tržní podíl za sledované období (vlastní zpracování) 

Pro přehlednost byl vytvořen graf celkových prodejů v relativním vyjádření, na kterém 

jde vidět, jak velkou část jednotliví výrobci na trhu zastupují. Nicméně pro účely této 

práce byl vybrán segment 201-300 koňských sil, proto je vhodné doplnit tuto část také 

grafem z této výkonové kategorie.  

 

Graf 2 Tržní podíl v kategorii 201-300 koňských sil (vlastní zpracování) 

Zde jde vidět, že skupina ostatních výrobců sice má neopomenutelné zastoupení na tomto 

trhu, nicméně není dominantní jako v jiných výkonových kategoriích.  
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3.4  Seznam modelových řad 

V následující tabulce je vytvořen seznam modelových řad ke každému výrobci, které jsou 

zahrnuty do produktové nabídky v rámci českého trhu. Barevné znázornění odhaluje, 

která modelová řada spadá do vybrané kategorie 201-300 koňských sil. 

 

Tab.  6 Přehled modelových řad (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Název výrobce 

JOHN DEERE NEW HOLLAND CASE FENDT DEUTZ-FAHR CLAAS 

  

2 BOOMER FARMALL 1000 Vario 5 serie ARION 400 

1R T3 FARMALL A 200 F Vario 5C serie ARION 500 

2R T3000 FARMALL C 200 Vario 5DF serie ARION 600 

3E T4 FARMALL U 300 Vario 5G serie ATOS 200 

3R T5 LUXXUM 500 Vario 6 serie  ATOS 300 

4M T5000 MAGNUM 700 Vario 6 serie Agrotron TTV AXION 800 

4R T6 MAXXUM 800 Vario 6 TTV serie AXION 900 

5E T7 OPTUM 900 Vario 7 serie Agrotron TTV AXOS 300 

5M T8 PUMA   9 serie Agrotron TTV ELIOS 200 

5R T9 QUANTUM   AGROKID NEXOS 

6M TD4 QUANTUM F   AGROPLUS XERION 

6MC TD5 QUANTUM N       

6R   QUANTUM V       

6RC   STEIGER        

7R           

8R           

 

Nejpestřejší škálu výrobků nabízí John Deere, který pro vybraný segment nabízí 4 

modelové řady. Standardně výrobci používají dvě modelové řady s výjimkou  

Deutz-Fahr, který nabízí tři modelové řady a New Holland, který nabízí pouze jednu, 

která nese označení T7. 

 

Do modelových řad bude dosazeno, jakých prodejů ve sledovaném období dosáhly, čímž 

se zjistí, jak úspěšné jsou jednotlivé řady u zákazníků. Také je vytvořen tzv. take rate, 

tedy procentní hodnocení, jak se řada prodává oproti celkovému počtu v daném 

segmentu. Podíl série představuje hodnotu, jakou jednotlivá řada zastupuje v celkovém 

počtu u výrobce. 
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Tab.  7 Modelové řady s objemy prodejů (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

  2016 2017 2018 Celkem Take rate Podíl série 

JOHN DEERE 52 45 66 163 29% 29% 

6M 0 0 7 7 1% 4% 

6R 21 23 38 82 15% 50% 

7R 31 16 21 68 12% 42% 

8R 0 6 0 6 1% 4% 

NEW HOLLAND 58 62 33 153 27% 27% 

T7 58 62 33 153 27% 100% 

CASE 34 36 23 93 17% 17% 

OPTUM 7 6 2 15 3% 16% 

PUMA 27 30 21 78 14% 84% 

FENDT 17 19 22 58 10% 10% 

700 Vario 8 9 13 30 5% 52% 

800 Vario 9 10 9 28 5% 48% 

CLAAS 8 23 23 54 10% 10% 

ARION 600 2 6 6 14 3% 26% 

AXION 800 6 17 17 40 7% 74% 

DEUTZ-FAHR 13 17 7 37 7% 7% 

6 serie 2 3 2 7 1% 19% 

6 serie Agrotron TTV 0 3 0 3 1% 8% 

7 serie Agrotron TTV 11 11 5 27 5% 73% 

Celkový součet 182 202 174 558 100% 100% 

 

Jak lze vidět v tabulce, v případě John Deere jsou nejprodávanější modelové řady 6R a 

7R. Konkrétně řada 6R tvoří polovinu prodejů ve výkonové kategorii 201-300 koňských 

sil, řada 7R pak představuje 42% prodejů. Vzhledem k významnosti těchto čísel budeme 

obě řady považovat za klíčové, a proto s nimi budeme pracovat i nadále.  

New Holland, jak již bylo zmíněno, má ve vybrané výkonové kategorii pouze jednu řadu 

(T7), z tohoto důvodu je jasné, že i nadále se s touto řadou bude pracovat.  

Podobně tomu bude i v případě ekvivalentu k řadě T7 od New Hollandu, řadě Puma od 

výrobce CASE. Celkový take rate (14%) této řady ji přiřazuje k nejprodávanějším řadám 

vybraného segmentu.  

Následující nejlepší výsledek dosáhla řada Axion 800 od výrobce CLAAS, jako další 

bude vybrána řada 700 Vario od výrobce Fendt. Řada 700 Vario byla vybrána na základě 

nárůstu prodejů v jednotlivých letech.   
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Graf 3 Trend prodejů (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Pomocí grafického znázornění jde vidět nástup společnosti John Deere v roce 2018. Je 

zajímavé, že New Holland, přestože zůstával v celkovém prodeji až za svým americkým 

konkurentem, držel si prvenství v kategorii 201-300 koňských sil. Rok 2018 podle všeho 

vypadá jako nástup naprosto dominantního období pro John Deere na českém trhu.  

 

U zbývajících společností lze vypozorovat spíše klesající tendenci, s výjimkou 

německých společností CLAAS a Fendt. Právě z tohoto důvodu byly vybrány modelové 

řady u těchto dvou výrobců.  

 

Celkový výčet modelových řad, které budou v dalších částech práce rozebrány, a bude se 

z nich vycházet při tvorbě podkladů dotazníku, je následující: John Deere 6R a 7R, New 

Holland T7, CASE PUMA, CLAAS Axion 800, Fendt 700 Vario.  
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3.5  Srovnání traktorů 

Pro možnost porovnání traktorů napříč výrobci je potřeba učinit výběr konkrétního 

zástupce za jednotlivou řadu. K tomuto účelu bude opět využito databáze registrací 

nových traktorů, ze které lze zjistit, jaké konkrétní traktory mají největší zastoupení na 

trhu a jsou tedy nejlepším reprezentantem daného výrobce a modelové řady.  

Tab.  8 Prodej traktorů John Deere (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Značka JOHN DEERE 

Řada 6195M 6195R 6210R 6215R 6230R 6250R 7230R 7250R 7270R 7290R 8295R 8370R 

2016   3 14 2 2 3 4 24    

2017    23   2 10 4  3 3 

2018 7 4  28 2 4  9 6 6   

Celkový 

součet 
7 4 3 65 4 6 5 23 34 6 3 3 

 

Vzhledem k uvedené tabulce je na základě prodejů jasné, kteří dva zástupci budou 

vybráni. Za sérii 6R bude vybrán traktor 6215R, následně potom za sérii 7R bude vybrán 

traktor 7270R. 

Tab.  9 Prodej traktorů New Holland (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Značka NEW HOLLAND 

Řada T7.200 T7.210 T7.230 T7.235 T7.245 T7.250 T7.260 T7.270 T7.290 T7.315 

2016 3   6 4 14 9 12 3 7 

2017 2  6  10 4 8 23 8 1 

2018  1 2  2  11 13 4  

Celkový 

součet 
5 1 8 6 16 18 28 48 15 8 

 

Podobně jako v předchozím případě, i u druhého nejvýznamnějšího výrobce bude výběr 

proveden podle prodaných traktorů. Největšího odbytu za sledované období dosáhl 

traktor T7.270, který svým označením indikuje, že se výkonově bude rovnat traktoru 

7270R od John Deere. 
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Tab.  10 Prodej traktorů CASE (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Značka CASE 

Řada 
Puma 

160 

Puma 

165 

Puma 

175 

Puma 

185 

Puma 

200 

Puma 

230 

Puma 

240 

Optum 

270 

Optum 

300 

2016 4    5 4 14 3 4 

2017     4 5 21 4 2 

2018  7 1 1 2  10 2  

Celkový 

součet 
4 7 1 1 11 9 45 9 6 

 

Také u výrobce CASE vychází jednoznačná varianta, která bude reprezentovat celou 

řadu. Již v předchozích částech této práce bylo stanoveno, že se bude používat pouze série 

s označením Puma. Jako reprezentant byl na základě prodejů vybrán model  

Puma 240. 

Tab.  11 Prodej traktorů Fendt (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Značka FENDT 

Řada 
Vario 

720 

Vario 

722 

Vario 

724 

Vario 

824 

Vario 

826 

Vario 

828 

2016  2 6  3 6 

2017 4 1 4 2 3 5 

2018 4 2 7 1 3 5 

Celkový 

součet 
8 5 17 3 9 16 

 

Výběr u výrobce Fendt bude proveden na základě předchozího stanovení, kdy jsme se 

v předchozí podkapitole 3.4 rozhodli, že za vybranou sérii budeme považovat Fendt Vario 

700, tudíž reprezentativním modelem bude zvolen Vario 724, který za sledované období 

vykazoval podobné prodeje jako Vario 828. 
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Tab.  12 Prodej traktorů CLAAS (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Značka CLAAS 

Řada 
Arion 

660 

Axion 

810 

Axion 

830 

Axion 

840 

Axion 

850 

Axion 

870 

2016 2  6    

2017 6  6 2 2 7 

2018 6 4 6 2 3 2 

Celkový 

součet 
14 4 18 4 5 9 

 

Posledním sledovaným výrobcem, který byl pro účely této práce zvolen k podrobnější 

analýze je CLAAS, u kterého byla vybrána série Axion 800. Ve sledovaném období 

dosahoval nejlepších prodejů model Axion 830, z tohoto důvodu bude vybrán jako 

reprezentativní traktor. 

3.6  Přehled prodejů v krajích 

Nyní se podíváme, které kraje dominují při nákupu traktorů ve výkonové kategorii  

201-300 koňských sil. 

Tab.  13 Prodeje v krajích (vlastní zpracování dle: Ministerstvo dopravy ČR) 

Popisky řádků 
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Ú
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Z
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ý
 

Celkový 

součet 

JOHN DEERE 22 11 1 6 5 8 9 18 9 21 30 3 13 7 163 

NEW 

HOLLAND 2 26 1 15 2 12 12 15 16 1 22 8 16 5 153 

CASE 9 12 0 5 1 9 11 9 11 3 12 2 6 3 93 

FENDT 3 1 1 4 1 2 2 3 6 1 31 0 3 0 58 

CLAAS 3 18 0 1 2 11 3 4 2 0 5 1 4 0 54 

DEUTZ-FAHR 10 2 1 1 1 4 4 5 1 0 2 3 2 1 37 

Celkový součet 49 70 4 32 12 46 41 54 45 26 102 17 44 16 558 

 

Na základě tabulky 13 se dochází k závěru, že primárně jsou tyto traktory nakupovány ve 

Středočeském kraji, dále v Jihomoravském kraji. Další nejbližší hodnotou je Pardubický 

kraj, zde již není takový rozdíl od ostatních krajů. Lze tedy předpokládat, že 
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Jihomoravský kraj je důležitým strategickým místem pro traktory ve vybrané výkonové 

kategorii.  

Překvapivou zajímavostí je nízký podíl traktorů John Deere, který se v pomyslném 

žebříčku umístil až na 4. místě. Nejvíce prodejů na území Jihomoravského kraje dosahují 

traktory New Holland, dále CLAAS a CASE. Prodeje v řádech jednotek zaznamenávají 

německé společnosti Fendt a Deutz-Fahr. 

 

3.7  Výzkum vlastností traktorů 

První prováděný výzkum byl zaměřen především na identifikaci zákazníka a zjištění 

očekávaných vlastností. Se seznamem těchto vlastností se dál pracuje v  KANO modelu, 

kde na základě druhého výzkumu bude zjištěno, jak jsou jednotlivé vlastnosti důležité při 

výběru traktoru.  

 

3.7.1  Metodika tvorby výzkumu 

Jak bylo zmíněno v úvodu této podkapitoly, cílem prvního výzkumu bylo získání 

podkladů pro další zpracování v  KANO modelu. Těmito podklady je identifikace 

zákazníka a jeho očekávání od produktu. Otázky byly koncipovány tak, aby nejen zjistily, 

jaké vlastnosti se od traktorů očekávají, ale také aby určily, za jakých podmínek a kde 

jsou tyto traktory využívány.  

 

Výběr respondentů probíhal náhodnou selekcí, kontaktní údaje byly nalezeny na 

internetu, na webových stránkách zemědělských subjektů, přičemž prvotní kontakt 

proběhl formou emailu, kde byl respondent dotázán, zda by neměl zájem zapojit se do 

výzkumu. Byl ujištěn, že informace typu název, jméno, pracovní pozice respondenta a 

další citlivé údaje po něm nebudou požadovány a nebudou ani následně sdíleny formou 

této práce. V případě, že se respondent vyjádřil kladně na takový mail, byl s ním proveden 

telefonický rozhovor v datu a čase, který si určil jako vyhovující.  
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Při přípravě dotazníku bylo nutno koncipovat otázky tak, aby vedly k jasným odpovědím 

a nedocházelo k jakémukoliv zkreslení. Na úvod dotazníku byly vloženy filtrační otázky, 

které měly za cíl vyřadit takové respondenty, kteří nesplňují stanovené požadavky. Další 

část dotazníku sloužila k identifikaci respondenta, od respondenta se zjišťovaly údaje o 

subjektu, konkrétně výměra půdy, typ zemědělské výroby, značky traktorů ve vozovém 

parku. Po získání informací o subjektu se přešlo k identifikaci vlastností traktorů. Zde se 

otázky zaměřovaly na konkrétní traktor v kategorii 201-300 koňských sil. Bylo 

zjišťováno, za jakých podmínek jsou traktory používány, jaké je jejich vytížení, stejně tak 

se zjišťovalo, co zákazníkům na traktorech chybí a naopak, s čím jsou spokojeni a co je 

překvapilo. Respondent byl dále dotázán, jaké vlastnosti zvažoval při procesu nákupu 

takového traktoru, čímž vznikl výčet vlastností, který bude popsán v následujících 

částech.  

 

Celkově bylo osloveno 24 zemědělských subjektů, z toho bylo získáno 8 relevantních 

odpovědí. Jeden respondent i přes jasnou specifikaci v emailu, měl zájem zapojit se do 

výzkumu, ovšem nesplnil filtrační otázky, a tudíž byl vyřazen z tohoto výzkumu. 

Důvodem relativně nízké odezvy může být filtr mailů než přímo nezájem o zapojení do 

výzkumu. Respondenti, kteří se do výzkumu zapojili, ochotně sdělovali informace a 

snažili se poskytnout adekvátní zpětnou vazbu. Někteří byli vysloveně rádi, že se o tuto 

zpětnou vazbu někdo zajímá, čím se podařilo získat relevantní odpovědi, které ve 

výsledku předčily očekávání. 

 

3.7.2  Rozřazovací otázky 

Jak již bylo zmíněno, na úvod dotazníkového šetření bylo potřeba zajistit relevanci 

respondentů. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dvě rozřazovací otázky. První otázkou se 

zjišťovalo, zda respondent má traktor, který se řadí do vybrané kategorie. V případě, že 

by respondent nevlastnil takový traktor, byl dotázán, zda alespoň uvažoval o koupi 

takového stroje. Pokud i zde respondent odpověděl negativně, byl z dotazníkového 

šetření vyloučen a rozhovor s ním byl ukončen.  
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Graf 4 Podíl respondentů (vlastní zpracování) 

V 87% respondenti vlastnili ve vybrané výkonové kategorii minimálně jeden stroj, pouze 

13% respondentů takový stroj nevlastnilo, ale v rámci zachování relevantnosti o nákupu 

takového stroje v minulosti uvažovali, tudíž mohou posoudit vlastnosti, které by v jejich 

finálním rozhodování hrály klíčovou roli.  

 

3.7.3  Identifikace družstva 

V další části dotazníku se zjišťovalo, jaká je celková výměra půdy daného družstva. 

Jednak tento atribut poslouží ke kategorizaci respondentů, ovšem stejně tak udává 

ekonomickou sílu družstva. Vzhledem k tomu, že zemědělské dotace jsou získávány 

v závislosti na výměře obhospodařované půdy, udává celková výměra ekonomickou sílu 

daného subjektu (eagri.cz, 2019).  

 

Pomocí získaných dat se mohou respondenti dělit na 3 kategorie. Mezi menší družstva 

budou zařazeny ty družstva, jejichž celková výměra půdy nepřesahuje 700 ha. Střední 

kategorie bude vymezena intervalem od 701 ha po 1400 ha. Mezi velká družstva budou 

zařazeni takoví respondenti, kteří uvedli, že jejich celková výměra je větší než 1400 ha. 

Pokud se bude vycházet z údajů zjištěných českým statistickým úřadem v roce 2013, 

dojde se k závěru, že nehledě na tuto kategorizaci se ve všech případech jedná o velká 

družstva, neboť průměrně na zemědělský subjekt připadá 142 ha půdy. Pokud se ovšem 

87%

13%

ROZŘAZOVACÍ OTÁZKY
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Zvažoval jsem nákup traktoru
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budou sledovat pouze právnické osoby, v roce 2013 byla průměrná výměra půdy u 

právnické osoby 809 ha, přičemž subjekty s označením „družstvo“ měly průměrně 1224 

ha. Tato rozmezí tedy korespondují s rozmezím, které byly stanoveny v této práci (Český 

statistický úřad, 2013).  

 

Pokud se využijí data z roku 2016, zjistí se, že zemědělský subjekt průměrně 

obhospodařuje 130 ha půdy, což je méně, než za předchozí sledované období. Podobně 

jsou na tom také právnické subjekty, zde došlo k poklesu na průměrnou hodnotu 774 ha 

na subjekt (Český statistický úřad, 2016).  

 

V následujícím grafu jsou respondenti rozděleni do skupin podle velikosti tak, jak bylo 

uvedeno na začátku této podkapitoly.  

 

Graf 5 Dělení dle velikosti subjektu (vlastní zpracování) 

Největší procentuální zastoupení v dotazníkovém šetření měly střední družstva, podíl 

menších a velkých družstev byl stejný. Nejmenším družstvem byl respondent s celkovou 

výměrou 450 ha, naopak největší družstva měly výměru 1950 ha a 2000 ha. Nejpočetnější 

odpovědí byla rozloha 1000 ha.  

 

Každý z respondentů dále určoval, jaký druh výroby jejich farma, popřípadě družstvo 

zprostředkovává. Žádný z dotazovaných neodpověděl, že jejich zaměření je konkrétní 
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pouze k jedné variantě výroby. Každý dotazovaný subjekt využívá jak rostlinné výroby, 

tak živočišné.  

 

3.7.4  Identifikace traktorů a jejich využití 

  V další části dotazníku bylo potřeba zjistit, jaké značky traktorů respondenti vlastní. 

Tímto zjištěním se potvrdí, zda byl skutečně vybrán reprezentativní vzorek výrobců, nebo 

zda je situace v družstvech poněkud jiná.  

Nejčastěji zmiňovanou značkou u respondentů byl John Deere, čímž se potvrdilo jeho 

dominantní postavení na trhu. Překvapením nicméně byla četnost výskytu traktorů 

značky Fendt, který předčil New Holland. Ve vybraném vzorku se povedlo získat 

respondenty, kteří potvrdili předchozí výběr výrobců, vlastnili totiž také traktory CASE, 

CLAAS a Deutz-Fahr. Zmiňovanou značkou byl také Zetor, ten však ve vybrané 

výkonové kategorii nefiguruje, tudíž jej tato práce nebude brát v úvahu (web zetor.cz).  

 

Důležité je však zjištění, že pouze dva respondenti vlastní traktory pouze od jednoho 

výrobce, přičemž respondent, který uvedl, že vlastní pouze traktory Deutz-Fahr není 

spokojený se servisem a od značky hodlá upustit. Na otázku zda traktor ve výsledku splnil 

jeho očekávání, odpověděl, že nákup by rozhodně nikomu nedoporučil, především skrz 

špatný servis. Naopak respondent, který uvedl, že vlastní pouze traktory značky John 

Deere si pochvaloval především poprodejní servis. Právě poprodejní servis hraje roli i u 

dalších respondentů, kteří tento prvek často spojují také se spolehlivostí traktoru a výdrží 

jednotlivých komponentů uvnitř traktoru.  

 

V návaznosti na výdrž dílů vlastník traktoru Fendt uvedl, že vyšší cena u tohoto traktoru 

je kompenzována delší výdrží jednotlivých dílů a tudíž se domnívá, že ve výsledku 

vychází tento traktor cenově lépe než některá z levnějších variant. Tímto se nadnesla 

myšlenka, že u zákazníků by mohla hrát roli při výběru také cena náhradních dílů. Tato 

práce ovšem nebude brát tuto vlastnost v potaz, jelikož servisní podmínky nejsou přímo 

vázány na výrobce (s výjimkou poskytnutí záručních podmínek). Náhradní díly je možné 

substituovat levnějšími, neoriginálními díly. Podobně je tomu také u cen servisu, stejně 

jako v automobilovém průmyslu i zde je možné nevyužívat autorizovaných servisů pro 
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danou značku a tím se dostat na jinou výslednou cenu servisů, případně opravy a údržbu 

řešit svépomocí. Tato závěrečná práce se tak bude zabývat pouze přímými vlastnostmi 

traktoru, které traktor skutečně má a které splňují některou z potřeb zákazníků.  

 

Dále se tato podkapitola zabývala vytížeností traktorů. Jelikož se jedná o sezónní práce, 

bylo obtížné stanovit průměrné vytížení. Zemědělci přes sezónu s traktory pracují 

v průměru 5-7 dní v týdnu, přičemž respondenti, kteří byli schopni odhadnout průměrné 

využití, uvedli, že s traktory v průběhu sezóny pracují i 12 hodin denně. Roční vytížení 

traktorů se pohybovalo v rozmezí od 600 motohodin až po 1200 motohodin. Motohodina 

je označení měrné jednotky u traktorů a stavebních strojů, jedná se o počet hodin, kdy 

motor pracoval při jmenovitých otáčkách (wikipedia). Noční práce převládají spíše u 

velkých a středních družstev, kde se jedná o příležitostní záležitosti ve formě 

nárazových prací. Menší družstva nepracují přes noc. Jak uvedl jeden z respondentů, 

nejsou k tomu ani personálně zabezpečení, proto noční práce neberou jako alternativu.  

 

Při identifikaci využití traktorů došlo ke shodě jak u menších, tak u velkých družstev. 

Traktory v kategorii 201-300 koňských sil jsou využívány především k přípravě půdy, 

dále jsou hojně využívány v dopravě, k setí, při sklizňových pracích a k orbě. Střední a 

menší družstva využívají tyto traktory všude, kde je potřeba, kdežto u velkých družstev 

mají tyto traktory jasně stanovené využití. Ve výsledku se nicméně jednalo o činnosti 

popsané na začátku tohoto odstavce.  

 

Tíha návěsů se pohybovala v rozmezí od 12-16 tun. S výjimkou dvou respondentů se 

maximální váha zapojená na traktoru nedostala nad hranici 20 tun. Výtku v tomto ohledu 

dostal New Holland, u kterého chybí nižší hmotnost při agregaci s návěsem. Jak bude 

později v této práci uvedeno, vybraný New Holland T7.270 je nejhůře hodnocený traktor 

v porovnání s vybranými konkurenty v hmotnostním hodnocení. V tomto ohledu tedy 

výběr odpovídá zjištění z dotazníkového šetření.  
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V části identifikace traktorů se dále zjišťovalo, zda společnost využívá kontraktářství 

(web fgsagri.co.uk), což je způsob pronájmu vlastního traktoru dalšímu zemědělskému 

subjektu. V případě, že vlastník dokončí své práce s traktorem s předstihem, může tento 

zbylý volný čas pronajmout dalšímu zemědělci a mít tak finanční užitek z využití svého 

stroje na cizím poli. Na tuto otázku kladně reagovali pouze dva respondenti, z nichž jeden 

tento způsob využívá pouze výjimečně. Druhý tento pronájem využívá, shodou okolností 

se jednalo o respondenta vlastnícího traktory Deutz-Fahr, který byl s touto značkou velmi 

nespokojen. Je tedy možné, že se každým možným způsobem snaží získat finanční 

prostředky zpět, aby mohl svůj nákup zopakovat, ovšem u jiného výrobce.  

 

Na závěr prvního výzkumu byli respondenti dotazováni, zda traktor splnil jejich 

očekávání, jestli jim na tomto stroji něco nechybí a zda je něčím překvapil. S výjimkou 

respondenta se značkou Deutz-Fahr, byli zákazníci spokojeni s celkovým výsledkem 

traktoru, pocity překvapení přinesl traktor Fendt, kterého si nezávisle na sobě 

pochvalovali dva respondenti. Chválili zejména spolehlivost stroje a úroveň komfortu, 

který nabízí. Za zmínku stojí také schopnost využití výkonu u John Deeru, což si opět 

nezávisle na sobě pochvalovali dva vlastníci těchto traktorů.  

Jak již bylo zmíněno, mezi nedostatky byla zařazena úroveň servisu u traktorů Deutz-

Fahr a nízká hmotnost při agregaci návěsu u New Hollandu. Na nízkou výdrž některých 

dílů si stěžovalo více respondentů, jednalo se o obecnější výtky, nebyly směřovány ke 

konkrétním komponentům a ani nebyly zaměřeny na kategorii 201-300 koňských sil, jde 

tedy spíš o obecnou výtku. 

  

Na základě tohoto dotazníkového šetření vznikl následující výčet vlastností, který byl dál 

hodnocen pomocí KANO modelu. Za pomocí metody QFD byli jednotlivý výrobci 

ohodnoceni podle toho, jak splňují popsanou vlastnost.  
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3.7.5  Hodnocení vlastností traktorů 

Závěrem prvního výzkumu je zjištění očekávaných vlastností traktorů, které budou 

v závěru této podkapitoly hodnoceny. U vlastností, které nelze hodnotit nějakou 

objektivní hodnotou bude využito subjektivního hodnocení, které bude doplněno o 

komentář vysvětlující toto hodnocení.  

Tab.  14 Srovnání výkonů traktorů (vlastní zpracování) 

  

John 

Deere 6R 

John 

Deere 7R 

New 

Holland T7 

CASE 

Puma 

Fendt 700 

Vario 

CLAAS 

Axion 800 

Typ 6215R 7270R T7.270 

PUMA 

240 724 Vario Axion 830 

Výkon (HP) - 

97/86EC 

215 HP 

(158 kW) 

270 HP 

(199 kW) 

240 HP 

(177 kW - 

ECE R120) 

240 HP 

(177 kW - 

ECE R120) 

237 HP  

(174 kW - 

ECE R120) 

225 HP  

(165 kW - 

ECE R120) 

Výkon na 

PTO 

157 HP 

(117 kW) 

256 HP 

(190 kW) 

218 HP 

(163 kW) 

205 HP 

(153 kW) 

195 HP 

(145 kW) 

177 HP 

(132 kW) 

Výrobce 

motoru 

John 

Deere 

John 

Deere 

FPT 

Industrial 

FPT 

Industrial Deutz 

FPT 

Industrial 

 

Zjištěné vlastnosti lze kategoricky třídit. První kategorií, která je popsána v tabulce 14, je 

výkonová kategorie. Zaměřuje se na výkon motoru, uváděn je jak v koňských silách, tak 

v kW. Čerpaná data pro hodnocení vlastností jsou z produktových brožur získaných 

přímo ze stránek výrobců. Jelikož však výrobce John Deere uvádí výkon měřený pomocí 

97/86EC, kdežto zbytek výrobců používá měření ECE R120, dochází k mírnému 

zkreslení získaných hodnot. Dále je zajímavé, že traktory New Holland nesou označení 

T7.270, ovšem jmenovitý výkon je pouze 240 HP. Výkon 270 HP je dosažen teprve při 

maximálním využití a zapojení power boostu.  

Komentáře k porovnání traktorů budou doplněny v souhrnné tabulce, kde bude také 

popsáno, který traktor splňuje stanovená kritéria nejlépe. V dalším postupu této práce 

budou tyto vlastnosti doplněny o tzv. „hlas zákazníka“. 

 

V tabulce 14 je také vložen řádek s označením „Výkon na PTO“, což je zkratka pro výkon 

na vývodové hřídeli (power take-off). Jedná se o výkon přenášený z motoru právě 

pomocí vývodové hřídele a slouží k roztáčení zadní agregace (klclutch.com). Platí tedy, 

že traktor, který dokáže minimalizovat rozdíl mezi výkonem motoru a výkonem na 
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vývodové hřídeli funguje nejefektivněji. Vzhledem k tomu, že výrobci takovou 

informaci neradi sdělují ve svých produktových katalozích, bylo zapotřebí využít 

databáze, kde takové hodnoty jsou volně dostupné. Pro tyto účely posloužila databáze 

Tractor data (tractordata.com). 

 

Poslední informací je výrobce motoru. Zde se jedná pouze o řádek s informativním 

účelem, neboť těmto parametrům se jen obtížně bude hledat spravedlivé bodové 

hodnocení. Nicméně je zajímavé zjištění, že motory od FPT Industrial využívá kromě 

New Hollandu a CASE také výrobce CLAAS. Zatímco u prvních dvou zmíněných je toto 

zjištění zcela logické, vzhledem k tomu že FPT Industrial spadá pod CNH Industrial, do 

jejichž portfolia obě značky patří, CLAAS doposud v této práci vystupoval jako 

samostatný výrobce. Podobně je tomu také u německého Fendtu, který využívá motorů 

Deutz. 

 

Tab.  15 Srovnání převodovek (vlastní zpracování) 

  

John Deere 

6R 

John 

Deere 7R 

New 

Holland T7 

CASE 

Puma 

Fendt 

700 

Vario 

CLAAS 

Axion 800 

Typ 
6215R 7270R T7.270 

PUMA 

240 

724 

Vario Axion 830 

Typ 

převodovky 

  

  

  

PowrQuad 

Plus 

e23 s 

funkcí 

Efficiency 

manager 

Auto 

Command s 

plynulou 

změnou 

převodových 

poměrů 

CVX 

drive 
ML 180 CMATIC 

AutoQuad 

Plus 
AutoPowr FPS (19/6) 

FPS 

(19/6) 
 HEXASHIFT 

AutoPowr      

DirectDrive      

Rychlost 

(převodovky) 

40, 50,  

40 ECO 
40, 50 

40 ECO,  

50 ECO 

40 ECO, 

50 ECO 
50 40, 50 
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Další důležitou součástí traktoru je typ převodovky a rychlost traktoru, která závisí na 

typu a rozsahu převodovky. Přestože typově je obtížné hodnotit mezi sebou jednotlivé 

převodovky, musí být stanoveno, jaká převodovka je u konkrétního traktoru brána ve 

výbavě. Tento prvek se projeví například ve výkonu PTO. Zvýrazněný typ značí, že 

s touto převodovkou se bude dál pracovat v hodnocení daného traktoru. Rychlost 

převodovky označuje maximální možnou rychlost. Označení ECO značí úspornější 

režim, kdy motor funguje při nižších otáčkách, z tohoto důvodu je jasné, že čím vyšší 

rychlosti dokáže výrobce nabídnout s tímto označením, tím lépe bude v rámci této práce 

hodnocen. Úspornější ECO režim má výrazný vliv na spotřebu paliva, dále se projevuje 

na množství tvorby škodlivých látek pro životní prostředí. Všechna data byla zjištěna 

z produktových brožur, volně dostupných na webových stránkách výrobců.  

Tab.  16 Porovnání hydrauliky (vlastní zpracování) 

  John Deere 6R John Deere 7R 

New 

Holland T7 

CASE 

Puma 

Fendt 700 

Vario 

CLAAS 

Axion 800 

Typ 
6215R 7270R T7.270 

PUMA 

240  724 Vario Axion 830 

Hydraulika 

Systém s 

kompenzací tlaku 

a průtoku (PFC) 

Systém s 

kompenzací tlaku 

a průtoku (PFC) s 

funkcí snímaní 

zatížení 

Uzavřený 

se snímací 

větví 

CCLS, 

elektronická 

silová 

regulace 

zadního 3. 

závěsu 

EDC 

Axiální 

pístové 

čerpadlo se 

systémem 

Load 

Sensing 

Hydraulika 

se 

standardním 

čerpadlem 

Load 

Sensing 

Standardní 

hydraulika 

Load-Sensing 

Zvedací síla 

(zadní 3 

bodový 

závěs) 

9550 kg 10200 kg 10463 kg 10463 kg  10360 kg 9700 kg  

Průtok 

čerpadla 

(l/min) 

114/155 162 / 223  150 / 170 
150 (170) / 

210 

109  

(152, 193) 
110 / 150 

Počet 

rychlospojek 
Max. 12 +3  

Max. 12 vzadu, +2 

vepředu volitelné 

Max. 10 

vzadu +4 

vepředu  

10 zadních 

+3 

vepředu 

Max. 10 

vzadu +2 

vepředu  

10 v zadní 

části traktoru 

Zvedací síla 

(přední 3 

bodový 

závěs) 

4000 kg 5200 kg 5925 kg 3785 kg 4418 kg 4600 kg  
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Předpokládá se, že hydraulika bude jednou z nejdůležitějších vlastností traktorů, jelikož 

zvedací síla určuje, na jaké práce lze takový traktor využít. Nejprve je potřeba si stanovit, 

jaký druh hydrauliky jednotliví výrobci využívají. Typově není možné odlišit jednotlivé 

druhy čerpadel, v čem se ovšem hydraulika bude lišit je průtok čerpadla. Z tohoto 

důvodu nebude hodnoceno, jakým názvem výrobce ve svých produktových katalozích 

označuje svá čerpadla, ale jaký mají průtok.  

 

V hodnocení hydrauliky lze poměrně dobře srovnávat i následující parametry, například 

zvedací sílu na zadních a předních táhlech. Zvedací síla určuje, jaká zátěž může být na 

daném stroji zvedána. Z logiky věci vyplývá, že čím větší je zvedací síla hydrauliky, tím 

lepší hodnocení traktor získá. Podobně je tomu také u průtoku čerpadla, kde 

maximalizace průtoku označuje žádoucí efekt.  

 

Posledním prvkem v části s hydraulikou je počet rychlospojek. Tyto rychlospojky 

umožňují zapojení agregací, přičemž největší počet se nachází v zadní části traktoru.  

 

Obr. 12 Počet rychlospojek (vlastní zpracování dle newholland.com) 

Na obrázku 12 je vidět, že traktor v produktových materiálech má 4 páry rychlospojek 

v zadní části traktoru. 
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Tab.  17 Srovnání hmotností (vlastní zpracování) 

  

John 

Deere 6R 

John 

Deere 7R 

New 

Holland T7 

CASE 

Puma 

Fendt 700 

Vario 

CLAAS 

Axion 800 

Typ 
6215R 7270R T7.270 

PUMA 

240  724 Vario Axion 830 

Hmotnost 

traktoru 

max. 

13450 kg 16000 kg 13000 kg 14000 kg 14000 kg 13750 kg 

Provozní 

hmotnost 

traktoru 

8400 kg 10980 kg 8140 kg 7300 kg 7980 kg 8400 kg 

Rozdíl 5050 kg 5020 kg 4860 kg 6700 kg 6020 kg 5350 kg 

 

Důležitým prvkem u traktoru je nepochybně také jeho maximální přípustná váha. Tento 

parametr je vhodné porovnávat s provozní hmotností traktoru, tím se dochází ke zjištění, 

kolik dodatečné váhy může být na traktor naloženo. Traktor, který dosahuje co největšího 

rozdílu mezi maximálně přípustnou hmotností a provozní hmotností traktoru je hodnocen 

nejlépe. Traktory, v situacích kdy jsou k nim připojeny těžší agregace, dostávají 

dodatečnou zátěž kvůli vybalancování hmotností na přední a zadní části traktoru.  

Tab.  18 Srovnání velikosti kol (vlastní zpracování) 

  

John 

Deere 

6R 

John 

Deere 

7R 

New 

Holland 

T7 

CASE 

Puma 

Fendt 

700 

Vario 

CLAAS 

Axion 

800 

Typ 
6215R 7270R T7.270 

PUMA 

240  

724 

Vario 

Axion 

830 

Velikost 

zadních 

kol 

(max.) 

600/65 

R28 

900/60 

R42  

710/70 

R38 

650/65 

R42 

710/60 

R42 

900/60 

R38 

Velikost 

předních 

kol 

(max.) 

600/70 

R28  

620/75 

R30  
neuvádí 

600/65 

R28 

600/60 

R30 
neuvádí 

 

Z dostupných zdrojů není možné zjistit některé informace, tím pádem v této práci bude 

hodnocena pouze maximální velikost zadních kol. Podobně jako v mnoha předchozích 

případech i tento parametr je žádoucí maximalizovat, tudíž čím vyšší je maximální číslo 
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a zároveň poměr, tím lepší hodnocení konkrétní traktor u této položky získá. Velikost 

pneumatik má vliv na komfort traktoru při jízdě, ať už po poli nebo při silničním provozu.  

 

Nyní následuje část, která bude hodnocena pomocí subjektivního názoru, každé 

rozhodnutí bude obhájeno, případně vysvětleno jak bylo výsledku dosaženo.  

 

Tab.  19 Srovnání úrovně komfortu (vlastní zpracování) 

  
John Deere 6R John Deere 7R 

New Holland 

T7 

CASE 

Puma 

Fendt 700 

Vario 

CLAAS Axion 

800 

Typ 6215R 7270R T7.270 PUMA 240  724 Vario Axion 830 

Sedadlo 

(typ) 

Vzduchem 

odpružené 

sedadlo 

Vzduchem 

odpružené 

sedadlo  

Auto 

Comfort / 

Dynamic 

Comfort / 

Comfort, 

vyhřívané 

kožené 

sedadlo 

Vyhřívané, 

odvětrávané 

kožené 

sedadlo  

Sedadlo s 

pneumatickým 

odpružením a 

nastavitelnou 

loketní 

opěrkou 

Vzduchem 

odpružené 

sedadlo, 

s automatickým 

nastavením 

hmotnosti a 

loketní opěrkou 

Ergonomie 

ovládání 

GreenStar 3 a 

CommandCenter 

CommandCenter 

4 gen., 

CommandView 

III 

Barevný 

dotykový 

monitor 

IntelliView 

Intuitivní 

ovládání 

AFS PRO 

700 

Varioterminál 

(Power / 

PowerPlus; 

Profi / 

ProfiPlus) 

12 palcový 

displej CEBIS 

s dotykovým 

ovládáním 

Odpružení 

přední 

nápravy 

Automatické 

odpružení TLS 

Plus 

Automatické 

odpružení TLS 

Plus 

Odpružená 

přední 

náprava 

Terraglide 

Odpružení 

přední 

nápravy v 

obou 

směrech 

Přední 

odpružená 

náprava s 

úrovňovou 

regulací 

Aktivní 

odpružení 

přední nápravy  

Odpružení 

kabiny 

Nastavitelné, 

hydro-

pneumatické 

odpružení HCS 

Plus 

Volitelné - 

hydraulické 

odpružení Plus 

Automatické 

dvoustupňové  

Comfort Ride 

Automatické 

odpružení 

kabiny 

Pneumatické 

odpružení 

kabiny 

Odpružení ve 

čtyřech bodech 

kabiny 

Úroveň 

klimatizace 
Automatická Automatická Automatická  Automatická 

Integrovaná 

automatická 

Manuální i 

automatická 

 

Vzhledem k tomu, že podstatná část pracovního dne je trávená uvnitř traktoru, nároky na 

komfort ze strany zákazníků rostou každým rokem. Základním důležitým prvkem je 
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sedadlo. Většina výrobců nabízí několik variant, přičemž u všech sledovaných traktorů 

se jedná o adaptivní, přizpůsobující se váze, vzduchem odpružené sedadlo.  

 

Další položkou, v otázkách komfortu, je ergonomie ovládání. Pro práci je potřeba mít 

optimální podmínky, právě ergonomie v tomto ohledu hraje zcela zásadní roli. Hodnotit 

se zde budou ovládací prvky, konkrétně velikost a počet displejů, jejich alokace v  kabině 

a hodnotit se budou také ovládací konzole.  

 

Odpružení přední nápravy se u vybraných traktorů dělí na dva typy. Prvním typem je 

nezávislé odpružení kol, které umožňuje lepší přizpůsobení se nerovnostem v rámci 

jednotlivých kol. Druhým typem je konzolové odpružení, tedy takové, které odpruží celou 

nápravu. Z uvedené tabulky je patrné, že tento parametr může být vyřazen z hodnocení, 

jelikož u všech sledovaných traktorů se nachází odpružení celé přední nápravy. Dobré 

vysvětlení odpružení přední nápravy a kabiny je k nalezení v bakalářské práci Odpružení 

kabin traktorů, kde jsou popsáni všichni vybraní výrobci (Sýkora, 2008). 

 

Naopak v čem se výrobci liší, je odpružení kabiny. V  uvedené tabulce 19 se rozlišuje 

mezi vzduchovým odpružením (pneumatickým) a kapalinovým (hydropneumatickým / 

hydraulickým). Podobně, jako je tomu v automobilovém průmyslu, i zde je nákladnější 

pneumatické odpružení, které umožňuje celou řadu výhod. Primárně jde o lepší komfort 

při jízdě, dále lze nastavit světlou výšku, případně vyrovnat rozdílně zatížené nápravy 

(autoforum.cz).  

 

V tabulce 19 je jako poslední uveden typ klimatizace, podobně jako v případě odpružení 

přední nápravy s tímto parametrem se dál nebude pracovat, jelikož všichni výrobci nabízí 

automatickou klimatizaci.  

 

Souhrnnými položkami pro popsané vlastnosti je úroveň komfortu kabiny a úroveň 

komfortu ergonomie. Nicméně před samotným hodnocením je potřeba do úrovně 

komfortu zahrnout další dva aspekty, kterými je výhled z kabiny a osvětlení traktoru. 

Výhled z kabiny ovlivňuje každodenní práci, lepší výhled umožňuje snazší operaci 
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s traktorem. Osvětlení je potřebné naopak pro noční práce a práce v dobách, kdy není 

dostatek slunečního svitu.  

 

3.7.6  Hodnocení traktorů 

V souhrnné tabulce jsou bodově ohodnoceny vybrané traktory na základě předchozí 

kapitoly. Hodnocení, které vychází z porovnání hodnot, mají kritéria, která byla 

stanovena v předchozí části, tudíž nebudou obsahovat další dodatečný text (například 

porovnání hodnot výkonu motoru).   

Tab.  20 Hodnocení vlastností traktorů (vlastní zpracování) 

Výrobce - řada 

John 

Deere 

6R 

John 

Deere 

7R 

New 

Holland 

T7 

CASE 

Puma 

Fendt 

700 

Vario 

CLAAS 

Axion 

800 

Typ 6215R 7270R T7.270 

PUMA 

240  

724 

Vario 

Axion 

830 

Výkon (HP) - 97/86EC 1 5 3 3 3 3 

Výkon na PTO 1 3 3 3 1 3 

Rychlost (převodovky) 3 3 5 5 3 3 

Zvedací síla (zadní 3 

bodový závěs) 1 3 5 5 3 1 

Průtok čerpadla (l/min) 1 5 3 5 3 3 

Počet rychlospojek 5 5 3 3 3 3 

Zvedací síla (přední 3 

bodový závěs) 1 3 5 1 3 3 

Rozdíl v hmotnosti 3 3 1 5 5 3 

Sedadlo 3 3 5 5 3 3 

Ergonomie ovládání 3 3 1 3 3 5 

Odpružení kabiny 3 3 3 3 5 3 

Velikost zadních kol 

(max.) 1 5 3 3 3 5 

Výhled 3 3 3 3 5 5 

Osvětlení 3 5 5 3 3 3 

Celkem 32 52 48 50 46 46 

 

Hodnocení porovnáním hodnot bylo stanoveno u následujících parametrů: výkon 

motoru, výkon na vývodové hřídeli, rychlost převodovky, zvedací síla na zadních a 

předních táhlech, průtok čerpadla, počet rychlospojek, rozdíl v hmotnosti, maximální 

velikost zadních kol.  
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U parametru odpružení kabiny se bral v potaz fakt, že pneumatické odpružení  

kabiny nabízí vyšší úroveň komfortu a je tedy lepší než hydraulické, popřípadě 

hydropneumatické.  

 

Sedadlo většinou nabízí podobný komfort mezi výrobci, přičemž v nabídce je vzduchem 

odpružené sedadlo, které se svou funkčností přizpůsobuje hmotnosti řidiče. Pomineme-li 

drobné bonusy jako je například loketní opěrka, kterou nabízí někteří výrobci, musíme 

hodnotit většinu značek stejným bodovým hodnocením. Nejlépe zvládnutý komfort 

sedadla v tomto směru má New Holland a CASE, kteří ve své výbavě nabízí kožené 

sedadla s vyhříváním. Dalším bonusem je také možnost zákazníka vybrat si z několika 

variant, pokud tedy zákazník z nějakého důvodu příliš nedbá na komfort sedadla, může 

si pomocí výběru nižší cenové varianty ušetřit nějaké finanční prostředky.  

 

U ergonomie ovládání se hodnocení zaměří na umístění konzole, dále se také zaměří na 

velikost a počet displejů. Hodnocení úrovně ergonomie je subjektivní záležitostí, která 

vychází pouze z pozorování. Z tohoto hlediska je nutné ke stanoveným hodnotám 

přistupovat s tímto vědomím.  

 

Podobně tomu bude také u hodnocení osvětlení a výhledu, kde se dojde k hodnocení na 

základě subjektivního dojmu. K hodnocení bude dodán komentář, jakým způsobem se 

k rozebírané vlastnosti přistupovalo a co bylo kritériem hodnocení.  
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Tab.  21 Porovnání ergonomie traktoru (vlastní zpracování) 

   

CASE PUMA  

(web caseih.com) 

John Deere 7R 

(web deere.com) 

John Deere 6R 

 (web deere.com) 

   

New Holland T7 

 (web newholland.com) 

CLAAS AXION 800 

(web claas.cz) 

Fendt 700 Vario 

(web fendt.com) 

 

V oblasti ergonomie ovládání nelze vysledovat žádnou výraznou odchylku od 

konkurence u žádného z výrobců. Měně praktické je umístění ovládacího panelu u 

traktorů New Holland, které svým umístěním nepůsobí jako optimální. Naopak nejlépe 

se jeví řešení zvolené u traktoru CLAAS Axion, které ovládací konzoli umístilo 

v blízkosti sedadla a opěradla, ovšem ne v takovém postavení, aby překáželo při řízení 

traktoru. Výraznější odchylky zde však nelze vypozorovat, s výjimkou řešení John Deere 

7R, který má dva displeje místo jednoho, což však v tomto ohledu není posouzeno jako 

výrazná výhoda.  

 



69 

 

Ve výčtu parametrů se dostáváme k předposlední analyzované položce, kterou je výhled 

z traktoru. Při posuzování tohoto parametru se hodnocení bude zaměřovat na umístění 

konstrukčních sloupků kabiny, dále na velikosti čelních skel, zda jsou skla jednodílná, 

případně se skládají z několika dílů. V hodnocení bude zahrnut jak výhled směrem 

dopředu, tak také do stran. 

Tab.  22 Srovnání výhledů traktorů (vlastní zpracování) 

CASE PUMA: John Deere 7R: John Deere 6R: 

   

(web caseih.com) (web deere.com) (web deere.com) 

New Holland T7: CLAAS AXION 800: Fendt 700 Vario: 

   

(web newholland.com) (web claas.cz) (web fendt.com) 

 

Traktory Fendt ve své výbavě nabízí panoramatické přední sklo, díky kterému je 

zajištěn lepší výhled, například při práci s předním nakladačem.  Pro práci s předními 

nakladači jsou traktory vybaveny střešním oknem, pro práci s přípojnými zařízeními na 

zadní části traktoru musí být zajištěno, že zadní konstrukční sloupky kabiny nebudou 

překážet ve výhledu.  
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Obr. 13 Výhled z traktoru CLAAS (web claas.cz) 

Konstrukčně je kabina traktoru CLAAS v tomto ohledu výborně zvládnutá, proto bude 

hodnocena jako nadprůměrná, stejně jako výhled z traktoru Fendt. K hodnocení dalších 

funkcionalit jako je velikost zpětných zrcátek nelze přistoupit z důvodu nedostatku 

informací, takové informace v dostupných zdrojích nejsou kvantifikovány. Z prostého 

pohledu lze vysledovat, že každý z výrobců u předního skla využívá jednodílného čelního 

skla pro zajištění ničím nepřekážejícího výhledu. Jednodílné jsou také boční skla na 

dveřích, opět u všech vybraných výrobců, tudíž z této vlastnosti nikomu neplyne 

konstrukční výhoda.  

 

Poslední sledovanou vlastností je osvětlení traktorů. Jak bylo zjištěno z prvního 

výzkumu, traktory jsou využívány i na práci přes noc. Pro zajištění maximálního 

možného komfortu při práci přes noc je potřeba zajistit dobrou viditelnost, ne pouze 

směrem dopředu, ale také do stran a na zadní přípojné zařízení. Při posuzování bude brán 

ohled především na množství světel, dále jejich rozmístění a celkový dosah.  
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Obr. 14 Osvětlení traktoru CASE PUMA (web caseih.com) 

V produktových materiálech společnosti CASE není příliš mnoho informací o osvětlení, 

s výjimkou pokrytí 360°, jak je vidět na obrázku 15.  

 

Obr. 15 Osvětlení traktoru John Deere 7R (web deere.com) 

Naproti tomu výrobce John Deere o svém osvětlení zákazníka informuje dostatečně. 

V základní výbavě u traktorů John Deere 7R nalezneme 6 čelních halogenových světel, 

dalších 12 se jich nachází na střeše kabiny. Na přední části traktoru dále nalezneme dvě 

rohová světla a dvě světla před kabinou uprostřed. V zadní části se nachází dvě světla na 

blatnících, další dvě jsou zadní směrová, brzdová/koncová. Volitelně si zákazník může 

dokoupit dvě přídavná obrysová světla, otočný maják a dvě dopravní světla.  

John Deere nabízí také verzi Premium, kde jsou všechna halogenová světla nahrazena 

LED světly.  
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Obr. 16 Osvětlení traktoru John Deere 6R (web deere.com) 

Podobně je tomu u menší série 6R, kde je k nalezení až 12 kabinových světel, které 

umožňují 360° pokrytí, dále je traktor vybaven 6 světly na kapotě a v masce traktoru. 

V zadní části traktoru se nachází 4 světla, přičemž opět zákazník může volit mezi 

provedením halogenových a LED světel.  

 

 

Obr. 17 Osvětlení traktoru New Holland T7 (web newholland.com) 

Traktory New Holland věnují osvětlení velkou pozornost ve svých produktových 

materiálech. Na traktorech řady T7 se nachází 20 LED diodových světel. V každém rohu 

kabiny se nachází nastavitelná světla, která umožňují 360° osvětlení. Atypické je, že 

zákazník si může vybrat varianty osvětlení. Varianty jsou zobrazeny na pravé straně 

obrázku 17.  
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Obr. 18 Osvětlení traktoru CLAAS Axion 800 (web claas.cz) 

Traktory CLAAS jsou vybaveny 20 LED světly v přední části traktoru, další 4 se nachází 

v zadní části. Produktové materiály se však na prezentaci těchto vlastností příliš 

nezabývají, u traktoru CLAAS si větší pozornost vysloužil komfort uvnitř traktoru.  

 

Obr. 19 Osvětlení traktoru Fendt 700 Vario (web fendt.com) 

Podobně jako u předešlých traktorů i traktory Fendt disponují LED světly, které zaručují 

360° viditelnost v noci. Dále je zde navíc k nalezení osvětlení nástupních příček, což 

zvyšuje bezpečnost při nástupu a výstupu. Za zmínku stojí šikovné ovládání pracovních 

světel, kde si pracovník pomocí symbolů na fóliové klávesnici volí, jaká světla chce 

zapnout a vypnout. V otázkách osvětlení se však řeší pouze viditelnost, nikoliv ovládání, 

tudíž tento prvek může být přičten k ergonomii ovládání, kde Fendt získal nejlepší 

hodnocení, čímž do jisté míry je toto rozhodnutí potvrzeno.  

3.8  Závěr z prvního výzkumu 

Výstupem prvního výzkumu je seznam vlastností, doplněný o identifikaci zákazníků, 

k přehlednějším závěrům slouží následující obrázek. Seznam vlastností byl doplněn o 

hodnocení konkurence, kam dál bude započten také pohled zákazníka za použití  

modelu KANO.  
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Obr. 20 Hodnocení dotazníkového šetření (vlastní zpracování) 
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Na základě obrázku 20 lze vypozorovat, že strategie jednání se zaměřuje z velké části na 

poprodejní servis. Přestože poprodejní servis nebyl předmětem hodnocení, nelze jeho 

váhu opomenout. Právě poprodejní servis zmiňuje mnoho respondentů s vazbou na 

dlouhodobou spokojenost a tvorbu loajality ke značce. Úroveň poprodejního servisu byla 

hodnocena respondentem i záporně, když jeden z respondentů uváděl, co se mu na 

traktoru nelíbí. Právě vinou špatné dostupnosti servisu a neochoty servisu klesá celková 

spokojenost zákazníka, přestože stroj sám o sobě neměl výrazných výhrad. Z důvodu 

špatného servisu odrazuje zákazníky od dalších nákupů.  

 

Při posuzování rozhovorů byl také zmíněn osobní přístup prodejců při jednání o koupi 

traktoru. Zákazníci ocenili, že prodejce si na ně vyhradil svůj čas a namísto nabytí dojmu, 

že prodejce je tím důležitým subjektem, podle kterého se celé jednání řídí, byli to 

zákazníci, kteří v tomto ohledu měli důležitější roli. Důsledkem tohoto jednání je, že 

zákazník ochotněji přijímá jisté nedostatky, které na stroji jsou, dokonce je schopen tyto 

nedostatky hájit a hledat důvody proč být s traktorem spokojený. 

 

3.9  Hodnocení vlastností - KANO model 

Druhý výzkum se zaměřuje na hodnocení vlastností pomocí KANO modelu, respondenti 

hodnotí, jak důležitá pro ně byla daná vlastnost při rozhodování o koupi traktoru 

v kategorii 201-300 koňských sil.  

 

3.9.1  Metodika tvorby výzkumu 

Při hodnocení vlastností se vychází z prvního výzkumu, kde byl získán výčet vlastností, 

očekávaných a požadovaných od traktorů, stejně tak se podařilo získat určitou představu, 

k jakému atributu v KANO modelu se jednotlivé vlastnosti budou řadit. Z tohoto důvodu 

bylo k hodnocení přistoupeno ve zjednodušené formě, hlavním cílem bylo získat bodovou 

stupnici, která následně vstoupí do hodnocení konkurence. Vlastnosti budou v závěru této 

podkapitoly přiřazeny do kategorií, které byly stanoveny v teoretické části této práce, 

konkrétně se bude jednat o kategorie: základní atributy, přímo úměrné atributy a atributy 

nadšení.  
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Proces sběru odpovědí byl veden se stejnými respondenty jako v případě prvního 

výzkumu, tudíž bylo získáno 8 odpovědí. K tomuto řešení bylo přistoupeno z důvodu 

zajištění relevance odpovědí. Respondenti byli dotazováni, jak důležitá byla jednotlivá 

vlastnost při rozhodování o tom, zda si daný traktor koupí nebo nikoliv. Výzkum opět 

probíhal formou telefonického rozhovoru. 

 

Jak již bylo zmíněno, již v prvním výzkumu vznikla představa o tom, k jakým atributům 

se jednotlivé vlastnosti budou řadit. Toto zjištění potvrdí v jistém směru i výsledná váha 

konkrétní vlastnosti. Například výkon motoru v prvním výzkumu zmínilo 6 z 8 

respondentů, jeho důležitost v opakovaném výzkumu zaměřeném na bodovém hodnocení 

toto zjištění buď potvrdí, nebo vyvrátí. Výkon motoru byl však v druhém výzkumu 

označen za jeden z klíčových, tudíž bude zařazen mezi základní atributy. Do přímo 

úměrných tuto vlastnost zařadit nelze, jelikož respondenti uvedli, že výkon motoru 

definuje využití traktoru, svou povahou jej tedy lze zařadit pouze do základních 

atributů.  

 

Respondenti v dotazníkovém šetření odpovídali na otázky důležitosti na škále od 1 do 5, 

přičemž 1 znamená, že daná vlastnost nebyla při rozhodování vůbec důležitá, 2 značí 

spíše nedůležitou vlastnost, 3 neutrální vlastnost při rozhodování, 4 spíše důležitou 

vlastnost, 5 velmi důležitou vlastnost.  
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3.9.2  Vyhodnocení dotazníkového šetření 

V této podkapitole budou prezentovány zjištěné výsledky, které budou pro přehlednost 

shrnuté v následující tabulce.  

 Tab.  23 Hodnocení vlastností traktoru (vlastní zpracování) 

  R
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á
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Výkon motoru 5 5 1 1 4 5 5 5 3,88 3,87 

Výkon na PTO 5 5 3 1 2 3 3 3 3,13 3,33 

Rozsah převodů 4 4 2 1 3 4 5 3 3,25 3,22 

Rychlost 4 5 3 3 3 1 4 1 3,00 2,79 

Průtok čerpadla 5 5 2 3 4 3 4 2 3,50 3,89 

Zvedací síla 5 4 3 3 4 4 4 2 3,63 3,88 

Počet rychlospojek 4 5 2 3 2 3 5 4 3,50 3,89 

Hmotnost traktoru 3 3 1 3 2 1 4 3 2,50 2,00 

Úroveň komfortu 

kabiny 4 5 2 2 4 1 5 5 3,50 3,67 

Úroveň komfortu 

ergonomie 4 5 2 3 3 1 5 5 3,50 3,73 

 

Vhodnější k hodnocení vlastností se v tomto ohledu jeví využití váženého průměru, kde 

hraniční hodnoty budou mít vyšší váhu, než hodnoty blíže neutrálnímu hodnocení. Krajní 

hodnoty dostaly nejvyšší váhu 4, hodnoty blíže středu byly násobeny váhou 2. Neutrální 

hodnoty zůstaly nepozměněny.  

 

3.9.3  Vyhodnocení druhého výzkumu 

Z dotazníkového šetření je patrné, že pro respondenty je nejdůležitější několik vlastností, 

z nichž jednou je výkon motoru. Přistupujeme-li k hodnocení podle váženého průměru, 

podobně důležitá je zvedací síla hydrauliky, průtok čerpadla a počet rychlospojek. 

Naopak nejméně důležitou vlastností je hmotnost traktoru. Úroveň komfortu kabiny a 

úroveň komfortu ergonomie získaly u většiny respondentů stejné, nebo podobné 

hodnocení, pomocí váženého průměru se podařilo odhalit, které vlastnosti jsou 

důležitější.  



78 

 

Pokud budou tyto hodnoty vztaženy ke KANO modelu, základními atributy traktoru 

jsou: výkon motoru, průtok čerpadla, zvedací síla a počet rychlospojek. Výčet těchto 

vlastností přímo ovlivňuje použitelnost traktoru, jedná se o atributy, které definují traktor 

a jeho využití. Z tohoto pohledu se tedy výsledek dotazníku jeví jako logický. Do 

základních atributů patří také úroveň komfortu (kabiny i ergonomie), především kvůli 

podstatné době, kterou pracovníci v traktoru tráví, jsou nároky na komfort stále vyšší a 

vyšší. Toto zjištění bylo získáno již v prvním výzkumu, který byl popsán v předchozí 

podkapitole 3.7. Z tohoto důvodu je nutné konstatovat, že traktor, který by nesplňoval 

alespoň takovou míru komfortu jako dostupné konkurenční traktory na trhu, by 

zákazníkovi tento nedostatek mohl jen těžko kompenzovat.   

 

Zbývající vlastnosti mají povahu přímo úměrných, tedy čím lépe plní svůj účel, tím 

spokojenější je zákazník. Vezmeme-li si jako příklad výkon na vývodové hřídeli, 

z pohledu zákazníka roste míra spokojenosti se zjištěním, že traktor dokáže efektivně 

využívat výkon motoru a pracovat s tímto výkonem také jinde. Jelikož atributy nadšení 

svou neexistencí nevytváří nespokojenost, nelze do této kategorie žádnou z vybraných 

vlastností zařadit. I nejméně důležitý prvek, kterým je hmotnost traktoru, tvořil 

nespokojenost u jednoho z respondentů, který se sice původně nerozhodoval na základě 

hmotnosti traktoru, nyní ale není spokojený s hmotností traktoru New Holland při 

agregaci s návěsem. Atributy nadšení byly získány z prvního dotazníkového šetření a 

jednalo se především o drobnější doplňky uvnitř kabiny. Takovým příkladem je dostatek 

odkládacích ploch, držáky na láhve, případně lednička. Z analýzy produktových 

materiálů může být atributem nadšení osvětlení nástupních příček traktoru, ovšem žádný 

respondent tuto funkcionalitu neocenil jako důležitou.  
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4  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Čtvrtá kapitola této práce je zaměřena na aplikaci zjištění z předchozí kapitoly do návrhů 

vlastního řešení. Před samotnými návrhy je potřeba zahrnout hodnoty zjištěné z druhého 

výzkumu do tabulky porovnání traktorů, čímž se určí, který traktor nejlépe splňuje jak 

technické parametry, tak přání zákazníků. 

 

Tab.  24 Hodnocení doplněné o hlas zákazníka (vlastní zpracování) 

Výrobce - řada 

John 

Deere 

6R 

John 

Deere 

7R 

New 

Holland 

T7 

CASE 

Puma 

Fendt 

700 

Vario 

CLAAS 

Axion 

800 

Typ 6215R 7270R T7.270 
PUMA 

240  

724 

Vario 

Axion 

830 

Výkon (HP) - 

97/86EC 
3,87 19,33 11,60 11,60 11,60 11,60 

Výkon na PTO 3,33 10,00 10,00 10,00 3,33 10,00 

Rychlost 

(převodovky) 
8,37 8,37 13,95 13,95 8,37 8,37 

Zvedací síla (zadní 

3 bodový závěs) 
3,88 11,63 19,38 19,38 11,63 3,88 

Průtok čerpadla 

(l/min) 
3,89 19,44 11,67 19,44 11,67 11,67 

Počet rychlospojek 19,44 19,44 11,67 11,67 11,67 11,67 

Zvedací síla (přední 

3 bodový závěs) 
3,88 11,63 19,38 3,88 11,63 11,63 

Rozdíl v hmotnosti 6,00 6,00 2,00 10,00 10,00 6,00 

Sedadlo 11,00 11,00 18,33 18,33 11,00 11,00 

Ergonomie 

ovládání 
11,18 11,18 3,73 11,18 11,18 18,64 

Odpružení kabiny 11,00 11,00 11,00 11,00 18,33 11,00 

Velikost zadních 

kol (max.) 
3,67 18,33 11,00 11,00 11,00 18,33 

Výhled 11,18 11,18 11,18 11,18 18,64 18,64 

Osvětlení 11,18 18,64 18,64 11,18 11,18 11,18 

Celkem 111,86 187,17 173,51 173,79 161,22 163,59 
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Tabulka 24 vznikla roznásobením váhy, zjištěné pomocí zjednodušeného KANO 

modelu a hodnocení traktorů. Právě tímto roznásobením dojde k započtení hlasu 

zákazníka do výsledného hodnocení traktorů. Předchozí tabulka tak určuje, nejenom jak 

dobře jednotlivé traktory splňují konkrétní vlastnost, ale také jak je tato vlastnost vnímána 

zákazníkem v otázce důležitosti. Nelze předpokládat, že každá vlastnost je stejně důležitá, 

tudíž právě tato důležitost určí, v jaké míře je optimální požadavek zákazníka plnit. 

Hodnoty v tabulce 24 tak vznikly roznásobením tabulky 20 a váženým průměrem 

z tabulky 23.  

 

Před formulací jakýchkoliv závěrů je nutné brát ohled na to, že traktory John Deere 6R 

sice dosahují výrazně nejnižšího uspokojení zákazníků, ovšem jsou vztahovány k výrazně 

odlišné konkurenci. Traktory 6215R jsou optimální pro zemědělce, kteří pro své potřeby 

chtějí traktor na hraně 200 koní. V této práci se však uvažuje, že čím vyšší výkon traktor 

ve vybrané kategorii má, tím lépe také plní požadavky vybraného segmentu. Podobně je 

tomu také i u dalších vlastností. 

 

4.1  Návrh vlastního traktoru 

V další části čtvrté kapitoly je návrh traktoru, který bude odpovídat preferencím 

zákazníka a konkurenčně se bude řadit do vybrané kategorie 201-300 koňských sil. 

Sestaven bude z příslušných komponent, které nabízí konkurence, popřípadě jsou 

k dostání na trhu. Tato podkapitola má za cíl vytvořit takový traktor, který osloví co 

možná nejvíce potenciálních zákazníků a současně také předčí konkurenci ve výsledném 

hodnocení.  

 

Výkonem motoru by se měl traktor přibližovat hodnotě 270 koňských sil, ovšem 

v tomto ohledu je potřeba dbát opatrnosti u volby označení. Traktorům New Holland bylo 

vytknuto, že přestože nesou označení T7.270, výkonu 270 koní se dosahuje teprve po 

využití power boostu. Skutečná jmenovitá hodnota výkonu motoru je totiž 240 koní jak 

uvádí výrobce. Je zajímavé, že traktory CASE již toto označení nesou správně, motorově 

stejný typ nese označení CASE PUMA 240. Při volbě motoru je nejlepší inspirací John 

Deere, který tento parametr splňuje nejlépe.  
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S výkonem na vývodové hřídeli souvisí také převodovka, je zajímavé, že jeden 

z respondentů, který si pořídil traktor Fendt, který vinou automatické převodovky Vario 

ztrácí množství výkonu na vývodové hřídeli, přesto tvrdil, že tato převodovka pro něj 

byla rozhodujícím faktorem. Z pohledu dalších zákazníků by se však výrobce traktorů 

měl zaměřovat na maximalizaci efektivity přenosu výkonu na vývodovou hřídel za 

pomocí volby optimální převodovky. V tomto směru se jako nejlepší varianta jeví 

traktory New Holland a CASE, které dosahují požadované efektivity, stejně tak dobře 

plní požadavky u převodovek (konkrétní typ převodovky nese označení FPS 19/6, což 

značí 19 stupňů vpřed a 6 pro jízdu vzad).   

 

Dalším důležitým bodem je výběr vhodné hydrauliky, kde se opět jako nejlepší varianta 

jeví traktory New Holland a CASE, které na zadním tří bodovém závěsu mají zvedací sílu 

o hodnotě 10463 kg. Přednímu tříbodovému závěsu nejlépe odpovídá New Holland, který 

dokáže na předních táhlech uzvednout až 5925 kg. K hydraulice by mělo také připadnout 

odpovídající čerpadlo, optimálně takové, které dosahuje průtoku 150/210 nebo 162/223, 

což odpovídá traktorům CASE a John Deere.  

 

Bodovým hodnocením nejpodstatnější vlastností byl stanoven průtok čerpadla a počet 

rychlospojek. V druhém zmíněném případě, největší počet rychlospojek nabízí John 

Deere a to na obou řadách, jak 6R, tak i 7R. V případě zadních rychlospojek se však 

celkový počet nesmí dostat pod číslo 10, jelikož žádný z vybraných traktorů nemá nižší 

počet. V případě, že by navrhovaný traktor měl nižší počet rychlospojek, bude muset 

bodovou ztrátu kompenzovat v jiných vlastnostech.  

 

Hmotnost traktoru u respondentů nebyla hodnocena jako zásadní vlastnost traktoru, toto 

tvrzení bylo stanoveno na konci předchozí kapitoly. Pokud by se však výrobce chtěl 

v hodnocení této vlastnosti soustředit na dosažení nejlepšího výsledku, rozdíl mezi 

maximální přípustnou hmotností a provozní hmotností traktoru by měl být větší než 6700 

kg. Zároveň se však také musí vyvarovat hodnotám blížícím se traktoru New Holland, 

který ve vlastnosti hmotnosti s agregací návěsu byl označen za příliš těžký. Rozdíl 

v hmotnosti tedy nesmí být nižší než 4860 kg. 
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Při volbě úrovně komfortu kabiny nelze zapomínat na parametry, které byly vyřazeny 

z dotazníkového šetření, neboť je vybrané traktory splňovali ve stejné míře. Traktory 

musí být vybaveny automatickou klimatizací, u některých modelů zákazníci navíc 

oceňují, že je traktor vybaven ledničkou, která pracovníkům v období léta poskytuje 

dodatečnou úroveň komfortu a svým způsobem se tento doplněk řadí k atributům nadšení, 

jelikož dokud zákazník nepocítí výhody plynoucí z tohoto doplňku, tak mu sám o sobě 

na traktoru nechybí. K atributům nadšení lze dále zařadit také dostatek odkládacích ploch, 

držáky a věšáky, které zvyšují úroveň komfortu kabiny. Na traktoru také nesmí chybět 

odpružená přední náprava, není potřeba nezávislé odpružení kol, postačí konzolově 

odpružená přední náprava. Ke komfortu se váže také úroveň ergonomie, která přímo 

ovlivňuje každodenní obsluhu stroje. Žádoucí je u zákazníků dotykové ovládání displeje 

a jednoduchost provedení ovládání.  

 

Pneumatické odpružení kabiny sice traktoru Fendt získalo výhodu oproti konkurenci, je 

však otázkou jak se tento parametr projevuje do výsledné ceny a zda skutečně nese 

takovou přidanou hodnotu pro zákazníka. Z dotazníkového šetření vychází, že přestože 

je komfort kabiny důležitým prvkem, řešení, které poskytuje konkurence je více než 

dostatečné a z tohoto pohledu tedy pneumatické odpružení nezískává u zákazníka tolik 

plusových bodů, aby bylo klíčovým prvkem ke tvorbě konkurenční výhody.   

 

Zákazníci oceňují řešení sedadla a osvětlení pomocí variant, kde si zákazník může 

vybrat, do jaké míry konkrétní vlastnost potřebuje a podle toho si zvolí příslušnou 

výbavu. Pokud jde o výhled, je potřeba, aby čelní sklo bylo jednodílné, stejně tak i boční 

skla. Zadní pilíře kabiny by měly být navrženy takovým způsobem, aby umožňovaly co 

největší možný výhled na zadní část traktoru. Sedadlo v základní výbavě musí být 

vzduchem odpružené, stanovení vyšších úrovní komfortu závisí na konkrétním výrobci.  

 

Velikost zadních a předních kol nebyla blíže zkoumána, přesto se však tyto vlastnosti 

vážou na kvalitu komfortu při jízdě, s přihlédnutím na tento fakt je tedy moudré zvolit 

takové řešení, které se bude nacházet mimo krajní hodnoty konkurenčních traktorů.  
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V následující tabulce 25 je vytvořený vzor traktoru podle přání zákazníků 

s odpovídajícím bodovým hodnocením. Produkt lze přizpůsobit v mnoha směrech. Záleží 

třeba na tom, jaké komponenty výrobce produkuje a v jaké kvalitě. Právě s kvalitou 

komponentů se pojí spolehlivost, která je nedílnou součástí traktoru. Respondenti 

označují traktory jako překomplikované s nadbytečnou elektronikou, která se negativně 

podepisuje na spolehlivosti traktorů. Na druhé straně je nutno podotknout, že nároky na 

komfort zákazníka neustále rostou, na to se váže vyšší zapojení elektroniky do traktoru.  

Dále zákazníci požadují zjednodušení obsluhy traktoru, což má opět návaznost na 

zapojení elektroniky v traktoru.  

 

Tabulka 25 vznikla z uvedeného výčtu, který je pro přehlednost shrnut v této tabulce, kde 

je dále k nalezení odpovídající hodnocení. Jelikož takový traktor vznikl z komponent již 

popsaných, není nutno vytvářet další hodnocení a stanovovat nová kritéria pro hodnocení. 

Je však nutné mít na paměti, že tento traktor je pouhým návrhem, který si jakýkoliv 

výrobce může vztáhnout ke svému, již existujícímu modelu. Dále je vhodné podotknout, 

že popsané technologie nemusí být dostupné konkurenčním značkám, tudíž přestože se 

v návrhu objevují komponenty z traktorů New Holland, neznamená to, že jsou dostupné 

pro jakéhokoliv výrobce. Zároveň také neplatí, že vybraná převodovka je kompatibilní 

s vybraným motorem. Účelem tohoto návrhu je vytvořit traktor, který bude cílit na 

dosažení lepšího výsledku, než má New Holland a CASE. Přestože ve výsledném 

hodnocení je nejlepší volbou traktor John Deere 7R, tržní chování zákazníků je jiné. 

Nejprodávanější jsou traktory New Holland T7.270 a CASE Puma 240, tudíž hodnocení 

bude cílit na tyto dva zmíněné traktory. V tržním chování zákazníků bude výraznou roli 

hrát výsledná cena traktoru, která v této práci byla doposud opomíjeným faktorem. Vliv 

ceny bude vysvětlen v další části práce.  
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Tab.  25 Návrh vlastního traktoru (vlastní zpracování) 

Vlastnost Vybavení navrhovaného traktoru 

Bodové 

hodnocení 

Výkon (HP) - 97/86EC 270 HP (200 kW) 19,33 

Výkon na PTO 

Nutno změřit, pokud však bude využito převodovky 

FPT Industrial, přenos výkonu je průměrný 10,00 

Výrobce motoru Deutz (web deutz.com)  

Typ převodovky FPS (19/6)  

Rychlost (převodovky) 40 ECO, 50 ECO 13,95 

Hydraulika Standardní hydraulika s čerpadlem Load Sensing  

Zvedací síla (zadní 3 

bodový závěs) Maximální zvedací síla na koncích ramen 10200 kg 11,63 

Průtok čerpadla (l/min) 150/210 19,44 

Počet rychlospojek Max. 12 +3 19,44 

Zvedací síla (přední 3 

bodový závěs) 4500 kg 11,63 

Hmotnost traktoru max. 14000 kg  

Hmotnost traktoru 

provozní 8750 kg  

Rozdíl 5250 kg 6,00 

Sedadlo (typ) 

Výběr z variant, v základní výbavě vzduchem 

odpružené sedadlo 18,33 

Ergonomie ovládání Displej s dotykovým ovládáním 11,18 

Odpružení přední 

nápravy Odpružená přední náprava  

Odpružení kabiny Hydraulické odpružení kabiny  

Úroveň klimatizace Automatická  

Velikost zadních kol 

(max.) 710/70 R38 11,00 

Velikost předních kol 

(max.) Nestanoveno  

Výhled 

Zaručení optimálního výhledu pomocí jednodílného 

skla (čelní i boční), pilíře kabiny nesmí bránit 

výhledu vzad 11,18 

Osvětlení 

LED osvětlení zajišťující 360 stupňové osvětlení 

traktoru 11,18 

Celkem 174,29 

 

Jak bylo nastíněno, cena bude jedním z hlavních řídících prvků při rozhodování 

zákazníka. John Deere 7270R v celkovém hodnocení vyšel jako nejlepší traktor, naproti 

tomu je jeho prodej v porovnání s traktory New Holland T7.270 a CASE Puma 240 

výrazně nižší. Z toho plyne, že sice splňuje definované vlastnosti lépe než konkurence, 

z cenových důvodů však není až tak atraktivní pro zákazníka, jako je tomu v případě 
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těchto dvou konkurentů. Z tohoto důvodu byl navržený traktor zacílen na hodnocení New 

Hollandu a CASE, dále se však předpokládá, že jelikož se skládá z komponentů těchto 

traktorů, tak jim bude také cenově podobný. Právě stanovení ceny a celkový price 

positioning je další částí, která navazuje v QFD modelu.  

 

Mimo popsaný výčet vlastností v procesu rozhodování zákazníka o nákupu hraje 

podstatnou roli poprodejní servis. Ten nelze opomenout ani přesto, že cílem práce je 

hodnocení vlastností, které se přímo pojí s traktorem. Ve fázi prodeje zákazník vyžaduje 

od prodejce individuální přístup, zákazníkovi musí být vysvětleno, jaké výhody u 

traktoru nalezne, stejně tak prodejce musí klást důraz na dostupnost poprodejních 

činností. Takovým příkladem je třeba zajištění pravidelného servisu v místě výkonu 

činnosti traktoru. Zákazníci si zvykli, že údržbu traktoru je lepší řešit přes odborný 

personál prodejce, než svépomocí. V případě náhodných oprav je zásadní včasnost. 

Respondenti uvedli, že mechanici jsou vysláni na opravu ve stejný den, jako nahlásili tuto 

závadu, samozřejmě s ohlédnutím na dobu, kdy tato situace nastala, případně přijedou na 

druhý den. Právě garance tohoto přístupu u zákazníků vytváří vazbu ke značce a zvyšuje 

jejich loajalitu.  

 

V neposlední řadě se respondenti také zajímají o výslednou spotřebu traktoru a 

dostupnost náhradních dílů. Z tohoto důvodu radši volí značky, které jsou na trhu 

zastoupeny v dobrém počtu, výrobce je zároveň dobře známým pro většinu servisních 

zařízení.  

 

4.2  Získané závěry 

V této podkapitole bude shrnuto dosažených výsledků z jednotlivých částí práce.  

Na úvod této diplomové práce bylo stanoveno, jací výrobci traktorů spadají do vybrané 

kategorie a jakou část trhu se jim podařilo získat. Tyto informace byly dále využity 

k výběru reprezentativních traktorů, které byly hodnoceny v dalších částech této práce. 

Ve výčtu výrobců byly značky: John Deere, New Holland, CASE, Fendt, CLAAS, Deutz-
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Fahr. V podkapitole analytické části 3.5 byly vybrány modelové řady jednotlivých 

výrobců, se kterými se v dalších částech pracovalo.  

Po stanovení, jaké traktory se na trhu nachází, se přistoupilo k prvnímu výzkumu, který 

měl za cíl odhalit požadované vlastnosti traktorů z pohledu zákazníka. Tento výzkum 

probíhal formou telefonických rozhovorů. V kapitole 3.7 bylo stanoveno, jak se konkrétní 

vlastnosti budou hodnotit a jakých prvků je ke splnění této vlastnosti použito. 

V případech, které to dovolily, bylo využito číselného srovnání odpovídajících hodnot. 

Tam, kde to okolnosti nedovolovaly, bylo použito subjektivního hodnocení. 

V podkapitole 3.7.5 byla provedena analýza zjištěných vlastností, kde byly přehledně 

seřazeny nástroje, které jednotliví výrobci využívají k plnění daných požadavků. 

V následující podkapitole 3.7.6 je k nahlédnutí tabulka, ve které jsou traktory 

ohodnoceny podle toho, jak splňují požadavky zákazníků. V dalších částech byl do této 

tabulky započten ještě hlas zákazníka, který upravil vlastnosti pomocí KANO modelu.  

 

Zmíněný KANO model byl blíže představen v podkapitole 3.9, kde bylo stanoveno, 

k jakým atributům jednotlivé vlastnosti patří. Dělení atributů bylo stanoveno v teoretické 

části. Do základních atributů byly zařazeny vlastnosti: výkon motoru, zvedací síla 

(hydraulika), počet rychlospojek, průtok čerpadla a úroveň komfortu (kabiny i 

ergonomie). Mezi přímo úměrné atributy byly zařazeny vlastnosti: výkon na PTO, 

rozsah převodů, rychlost a hmotnost. Jako atributy nadšení byly identifikovány doplňky 

uvnitř kabiny. Hodnocení váhy vlastností bylo zjištěno druhým provedeným výzkumem. 

Telefonické dotazování proběhlo s 8 totožnými respondenty, přičemž tentokrát hodnotili 

vlastnosti, které byly vybrány v prvním výzkumu.  

 

Hodnocení získané v podkapitole 3.9 vstoupilo do návrhů vlastního řešení, které bylo 

představeno na úvod kapitoly 4. Zde je k nalezení souhrnná tabulka, doplněná o hlas 

zákazníka. Výsledkem této tabulky je zjištění, že nejlépe hodnoceným traktorem vychází 

John Deere 7R, ovšem na trhu jsou nejprodávanější traktory New Holland T7.270 a 

CASE Puma 240. Z tohoto důvodu v produktové úpravě bylo zacíleno hodnocení na tyto 

dva traktory, nikoliv na dosažení maximálního možného hodnocení.  
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V podkapitole 4.1 je proveden návrh vlastního traktoru s odpovídajícími prvky, což 

prezentuje tabulka 25. Tato tabulka je dále doplněna o komentář s dodatečnými 

informacemi, které byly při telefonických rozhovorech získány a nebyly přímou součástí 

těchto výzkumů.  

 

4.3  Návaznost na QFD 

Cílem práce bylo poskytnout základy pro tvorbu QFD modelu, což značí získání 

preferencí zákazníků a s tím spojené bodové hodnocení důležitosti.  

 

V části práce 3.9.2 bylo zjištěno, jaké vlastnosti zákazníci požadují a očekávají od 

traktorů, v dalším provedeném výzkumu bylo zjištěno, jakou váhu na výsledném 

rozhodování daná vlastnost má. Tato zjištění byla klíčová pro tvorbu konkurenčního 

srovnání, které bylo představeno na úvod kapitoly 4. V souhrnné tabulce byly 

prezentovány výsledky hodnocení konkurence, v této kapitole byl prezentován také 

navržený traktor s odpovídajícím vybavením.  

 

V dalším postupu modelu QFD  vlastnostem bude přiřazen technický parametr, kterým 

by došlo k naplnění této vlastnosti. Je potřeba také uvést korelaci mezi jednotlivými 

parametry, tedy jak se navzájem ovlivňují. V modelu je důležité si určit, zda je žádoucí 

daný technický parametr maximalizovat nebo minimalizovat, případně není stanoven 

bližší přístup. Výsledným zjištěním modelu QFD je navržení produktu, který odpovídá 

přáním trhu nejen po technologické stránce ale také po stránce cenové. Zmíněným price 

positioningem si výrobce určí, jakou cenou chce zákazníka oslovit a jaké k tomu bude 

mít odpovídající náklady. Kompletní dokončení QFD modelu je přesahem této práce. Cíle 

práce byly definovány na úvod této závěrečné podkapitoly.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo identifikovat preference zákazníka při nákupu traktoru 

v kategorii 201-300 koňských sil. Vymezeným trhem bylo území České republiky, 

analyzovaná data byla za období 2016-2018.  

 

Práce je rozdělena do třech částí, kterými jsou teoretická východiska, analýza současného 

stavu a návrhy vlastního řešení. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy jako je 

marketing, segmentace a targeting. Stejně tak jsou zde popsány také stěžejní metody této 

práce. Diplomová práce stojí především na součinnosti dvou metod, kterými je dům 

kvality (quality function deployment) a KANO model, zaměřený na hodnocení důležitosti 

vlastností.  

 

Ve třetí kapitole je analyzován současný stav, k nalezení jsou zde přehledy prodejů jak 

celkové, tak konkrétních segmentů, případně modelových řad. Právě tyto podklady byly 

zapotřebí pro stanovení reprezentativních traktorů, které byly v dalších částech práce 

podrobeny bližší analýze. V podkapitole 3.7 se nachází analýza prvního provedeného 

výzkumu, který měl za cíl odhalit požadavky zákazníků a identifikovat, k jakým účelům 

a za jakých podmínek je traktor využíván. Tyto informace zajišťují vyšší relevantnost. 

Bylo potvrzeno, že vybrané značky jsou reprezentativní, neboť respondenti vlastní stejné 

traktory, které byly v této práci určeny k analýze. Závěrem této části je hodnocení traktorů 

pomocí vybraných vlastností, které byli ve druhém výzkumu použity v KANO modelu. 

V podkapitole 3.9 nalezneme zmíněný KANO model, který v návrzích vlastního řešení 

spojuje hodnocení traktorů a názor zákazníka.  

 

Závěrečná čtvrtá kapitola se zaměřuje na návrh vlastního řešení. Zde se vychází ze zjištění 

v předchozí kapitole a na základě konkurenčních traktorů je vytvořen vlastní, který 

odpovídá představám a přáním trhu. Závěrem celé práce je podkapitola 4.3, která popisuje 

další návaznost na metodu QFD. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AMA - Americká marketingová asociace 

VOC - voice of customer (hlas zákazníka) 

HOQ - house of quality (dům kvality) 

PTO - power take-off (vývodová hřídel) 

QFD - quality function deployment 

HP - horse power (koňské síly) 

B2B - business to business (obchodní vztah mezi obchodními společnostmi) 
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