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Abstrakt 

Dizertační práce je zaměřena na aktuální potřeby podnikové efektivnosti 

a výkonnosti v oblasti marketingových činností. V průmyslovém prostředí je 

předpokladem úspěchu splnění strategických marketingových cílů ve vazbě na 

podnikové strategie. V práci je pozornost soustředěna na jednotlivé systémy 

výkonnosti a skupiny metrik, které jsou uplatňovány právě v oblasti strojírenství ve 

vazbě na realizované marketingové činnosti. 

Cílem dizertační práce je navrhnout metodiku výběru marketingových metrik, které 

jsouv přímé vazbě na efektivnost podniku a jeho marketingových činností v oblasti 

strojírenství v České republice. 

K prozkoumání dané oblasti poznání bylo využito primárního a taktéž sekundárního 

výzkumu. V rámci primárního výzkumu byly provedeny řízené rozhovory formou 

případových studií a na základě získaných poznatků realizováno dotazníkové šetření, 

podložené získanými poznatky českých a zahraničních literárních zdrojů. 

Práce obsahuje podrobné zhodnocení celého empirického výzkumu, včetně testování 

stanovených hypotéz, na jehož základě je stanovena metodika výběru 

marketingových metrik ve strojírenství v České republice. Přínosy lze spatřovat jak 

v rovině teoretické, praktické, tak také pedagogické. 

Klíčová slova 

marketingové činnosti, strojírenství, marketingová efektivnost, marketingová 

výkonnost, klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) 

Abstract 

The dissertation is focused on the current needs of the business effectiveness and 

efficiency in marketing activities. In an industrial environment is a prerequisite for 

the success of the strategic marketing objectives in relation to corporate strategy. In 

this work there is focus on individual performance systems and group of metrics that 

are currently applied in engineering in connection to the implemented marketing 

activities. 

The main aim of this dissertation is to propose a methodologyfor the selection of 

marketing metrics that are directly connected to the effectiveness of the company and 

its marketing activities in the field of engineering in the Czech Republic. 

To explore the knowledge area there was also used primary and secondary research. 

The primary research was conducted by structured interviews through case studies 

and knowledge-based questionnaire investigation, supported by evidence acquired 

Czech and foreign literary sources. 



 

The work includes detailed assessment of the empirical research, including the 

testing of hypotheses as basis on which is established the methodology for selecting 

marketing metrics in engineering in the Czech Republic. The benefits could be seen 

both in theoretical and practical as well as educational fields. 

Keywords 

marketing activities, engineering, marketing effectiveness, marketing performance, 

key performance indicators (KPIs) 
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Úvod 

Otevření národních trhŧ a následná globalizace či přesuny výrobních divizí do 

levnějších lokalit ovlivňuje ve stále větší míře podnikové strategie na dosaţení 

a udrţení globální konkurenceschopnosti. Vznikají tak nové formy konkurence, 

stejně jako nové konkurenční podniky. To má za následek prudký nárŧst a větší 

angaţovanost domácích i zahraničních podnikŧ ve všech globálních činnostech. 

V obdobích ekonomické krize se podniky zabývají častěji zjišťováním vlastní 

výkonnosti a efektivnosti, ke kterému se běţně vyuţívají interní audity. 

Zdá se, ţe zásadní chybou ze strany podnikŧ je vyuţívání nevhodných nebo špatně 

zařazovaných metrik. Z hlediska podstaty vyuţívaných metrik se podniky zaměřují 

primárně na porovnávání dosaţených výsledkŧ za předchozí období. Následkem toho 

je porovnávání hodnot z rŧzných období, ve kterých panovaly rŧznorodé podmínky 

pro jejich dosaţení. 

Bez ohledu na dosahované výsledky by měly podniky sledovat vlastní procesy 

a činnosti, kde mají implementovány jednotlivé součásti marketingové činnosti. 

V prŧmyslových podnicích je dŧleţité se zaměřovat nejen na současnost, ale 

obzvláště na budoucnost. Výsledky za minulá období mohou být velmi zkreslující. 

V České republice patří prŧmysl mezi odvětví, která významně ovlivňují 

hospodářskou a sociální situaci. Samotná prŧmyslová výroba, zejména v oblasti 

zpracovatelského prŧmyslu, se tak podstatnou měrou podílí na sociálně-ekonomické 

a společenské stabilitě. 

Prŧmyslová výroba má v České republice dlouholetou tradici. Nejvýznamnější část 

zpracovatelského prŧmyslu zaujímá v současné době strojírenství, které tvoří 

významnou část české produkce, určené nejen pro exportní trh. Stěţejní část 

strojírenství lze spatřovat v oblasti automobilového prŧmyslu. Automobilová výroba 

probíhá na českém území jiţ od devatenáctého století, a dnes tvoří dŧleţitou součást 

české produkce. Díky své dlouhodobé tradici, technickému zázemí a know-how se 

českému automobilovému sektoru podařilo vyvinout ve vyspělou automobilovou 

základnu, určenou světovým výrobcŧm (např. Toyota, Citroen, Hyundai, Porsche 

nebo Mercedes-Benz). 
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1 Zaměření a cíle dizertační práce 

1.1 Vymezení cílů dizertační práce 

Hlavním cílem dizertační práce je vytvoření metodiky výběru metrik pro měření 

efektivnosti marketingových činností, podnikŧ ve strojírenském odvětví. 

Dílčí cíle jsou: 

1. Ověřit vliv velikosti podniku na měření efektivnosti a výběr metrik. 

2. Ověřit, zda podniky se zahraniční majetkovou účastí vytváří a aplikují 

marketingové činnosti vlastními silami. 

3. Identifikovat a verifikovat relevantní klíčové metriky ve strojírenských 

podnicích. 

1.2 Formulace výzkumných otázek a hypotéz dizertační práce 

Pro zpracování dizertační práce bylo nezbytné vymezit výzkumné otázky, které 

mohou mít kvalitativní a kvantitativní charakter. Tyto otázky pomáhají identifikovat 

klíčové interní faktory, ovlivňující marketingový rozvoj podniku. Tyto otázky jsou 

následující: 

VO 1: Sledují strojírenské podniky efektivnost marketingových činností? 

VO 2: Jaké metriky podniky vyuţívají pro hodnocení efektivnosti 

marketingových činností? 

VO 3: Jsou vyuţívané metriky dostačující? 

VO 4: Hodnotí strojírenské podniky se zahraniční účastí marketingové činnosti 

odlišně vŧči tuzemským podnikŧm? 

VO 5: Které skupiny metrik jsou ve strojírenských podnicích nejčastěji 

vyuţívány? 

VO 6: Existují odlišnosti v přístupu k měření marketingové efektivnosti mezi 

podnikem bez zahraniční majetkové účasti a se zahraniční majetkovou 

účastí? 

VO 7: Má velikost podniku vliv na měření efektivnosti? 

VO 8: Vytváří a realizuje zahraniční podnik marketingové činnosti pro celou 

skupinu podnikŧ? 
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Na základě definovaných cílŧ a výzkumných otázek byly stanoveny následující 

hypotézy: 

H 1: Efektivnost marketingových činností je ve strojírenských podnicích 

nedostatečně sledována. 

H 2: Výrobní strojírenské podniky vyuţívají převáţně finanční metriky neţ 

nefinanční metriky pro hodnocení efektivnosti marketingových činností. 

H 3: Podniky se zahraniční účastí mají marketingové činnosti řešeny centrálně 

z mateřského podniku. 

H 4: Malé a střední strojírenské podniky měří efektivnost marketingových 

činností odlišným zpŧsobem ve srovnání s velkými podniky. 

1.3 Bariéry a limity výzkumu dizertační práce 

Bariéry výzkumu dizertační práce lze spatřovat v zaměření na prostředí českých 

podnikŧ. Toto omezení lze odstranit, pokud se bude na daný výzkum pohlíţet jako na 

zjištění relevantnosti řešení a dosaţené výsledky budou podrobeny následnému 

ověření v mezinárodním prostředí. 

1.4 Postup realizace výzkumu 

Dizertační práce byla vypracována na základě teoretických poznatkŧ, sekundárních 

zdrojŧ (informací a dat) a provedeném výzkumu. Při zpracování práce bylo 

postupováno podle vytvořené plánu výzkumu. 

Provedení samotného výzkumu předcházelo shrnutí teoretických poznatkŧ 

a informací ze sekundárních zdrojŧ. Následně bylo sestaveno schéma přístupu 

k řešení výzkumu, které je zobrazeno na Obrázku 1. Uvedené schéma graficky 

znázorňuje, jak byly vyuţity jednotlivé metody pro získání primárních dat 

z výzkumu. Tato data byly vyhodnocovány za pomocí obsahové analýzy 

a vybraných statistických metod. 

Po provedené analýze získaných výsledkŧ výzkumu byly sestaveny závěry 

a doporučení. V prŧběhu realizace a zpracování výzkumu bylo dle potřeby 

vyuţíváno také informací zjištěných rozborem literatury či sekundárních dat. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 1: Konceptuální schéma zpracování výzkumu 

Obrázek 2 zachycuje tzv. konceptuální model, který ukazuje vztahy mezi 

jednotlivými procesy a činiteli. Modře jsou vyznačeny spojnice, které ukazují vztahy 

vzniklé na základě hypotéz a černé spojnice upozorňují na výzkumné otázky. 

Nepřerušované čáry značí přímou závislost, kdeţto přerušované závislost nepřímou. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 2: Konceptuální model 
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2 Relevance a aktuálnost tématu 

V dŧsledku globalizace trhŧ a rozpoznávání nových příleţitostí dochází ke stírání 

hranic jednotlivých odvětví. Jednotlivé oblasti (např. výpočetní technika a spotřební 

elektronika) se sbliţují takovým zpŧsobem, ţe se tradiční výrobci těchto kategorií 

zaměřují na výrobu nových produktŧ – mp3 přehrávače, plazmové televizory či 

videokamery (Kotler, Keller, 2012). 

Prŧmyslový trh se stává v současnosti mnohem komplexnějším procesem, který 

přináší poţadavky na další vyuţívané nástroje. V propojení s probíhající 

ekonomickou krizí se objevují nové příleţitosti pro inovace (Drugă, 2009). Moderní 

podniky jsou závislé na kontrole nehmotného majetku jako je značka, duševní 

vlastnictví, lidský kapitál nebo trţní vztahy (Ambler, 2002). Aby marketéři mohli 

z těchto abstraktních prvkŧ určit, jestli jsou efektivní nebo ne, musí být schopni 

získané výsledky převést do finančního vyjádření. 

Podle autorŧ Zahay a Griffin (2010) je významným problémem, ţe podniky neměří 

vlastní výkonnost na zákaznické úrovni. Podniky, pŧsobící na prŧmyslových trzích, 

jsou mnohem citlivější na objem prodeje, neţ tomu je u podnikŧ na spotřebitelském 

trhu. To má vliv na nepochopení získaných výsledkŧ z předchozích úspěšných 

marketingových programŧ. Měření výkonu zákazníkŧ je obvykle závislé na oblasti 

podnikových činností, obzvláště v prŧmyslu. Barwise, Farley (2004) uvádí, ţe 

společnosti, které vyuţívají nebo plánují vyuţívat metriky, mají tendenci pouţívat 

více rŧznorodá opatření. 

Existují rŧzné dŧvody, proč by v podniku mělo být prováděno pravidelné měření 

efektivnosti vlastních činností. Tyto dŧvody mohou být, obzvláště v marketingovém 

prostředí, následující (upraveno podle Halachmi, 2005, s. 503): 

 pokud něco nelze změnit, nelze tomu ani porozumět; 

 pokud nelze něčemu porozumět, nelze to kontrolovat; 

 pokud nelze něco kontrolovat, nelze to zlepšit; 

 pokud nelze změřit dosaţené výsledky, nelze odlišit úspěch od 

neúspěchu; 

 pokud nelze vidět úspěch, nelze ho ohodnotit; 

 pokud nelze ohodnotit úspěch, pravděpodobně se ohodnotí neúspěch; 
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 pokud se nepodaří rozpoznat selhání, budou se opakovat staré chyby 

a plýtvat zdroji. 

Z výše uvedených dŧvodŧ vyplývá, ţe zkoumání moţných argumentŧ pro měření 

efektivnosti ve správném provedení mŧţe být v některých případech téměř 

nesplnitelný úkol. 

V prŧmyslových podnicích, obzvláště ve strojírenství, je nezbytné vyuţívat přístupu 

TQM (Total Quality Management), který mimo jiné zahrnuje marketingové činnosti 

do celého výrobního procesu. Shrnuje tak všechny činnosti, které jsou součástí 

hodnototvorného řetězce (Tomek, Vávrová, 2009). Lze předpokládat, ţe produkce, 

určená na prŧmyslový trh, je podloţena poţadavky zadávajícího zákazníka. To 

znamená, ţe se podnik musí plně zaměřit na celkový výrobní proces a nemusí 

vyuţívat propagační činnosti v takové míře jako na spotřebním trhu. 

Zaměření se na výrobní proces neodstraňuje ostatní nástroje marketingového mixu, 

pouze je kladen větší dŧraz na produkt. Podstatný je však přístup podniku, zda 

vyuţívá nástrojŧ klasického marketingového mixu 4P či zákaznicky orientovaného 

marketingového mixu 4C. Výstupem obou typŧ marketingového mixu je vytváření 

hodnoty pro zákazníka, na kterou je potřeba se také zaměřit. Zákaznické poţadavky 

představují pro podniky jednu z největších priorit, kterou by měly zohlednit za všech 

okolností. Dŧleţitý je dlouhodobý kontakt s vlastními zákazníky a také vhodná 

komunikace s nimi. 

Vyjma fyzického produktu dochází také k poskytování tzv. doprovodných sluţeb, 

které podporují nabízený výrobek. Tyto doprovodné sluţby poskytují větší komfort 

pro podnik, který nakupuje zmiňovaný fyzický produkt, a tím zvyšují jeho hodnotu. 

Jedná se tak o podporu úrovně uspokojení zákazníka, protoţe lze předpokládat 

zvýšené preference právě produktŧ s doprovodnými sluţbami. Vytvoření souboru 

doprovodných sluţeb je však závislé na potřebách a přáních zákazníka ve vztahu 

k nabízenému výrobku (Kaňovská, Tomášková, 2009; Forsyth, 2007). 
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3 Metodologie zpracování dizertační práce 

Význam kvantitativního a kvalitativního výzkumného postupu je povaţován jako 

klíčový. Oba výzkumné přístupy jsou dŧleţité, jejich samotná hodnota je plně závislá 

na dané výzkumné situaci. Z toho také vyplývá, ţe se lze zaměřit pouze na 

kvalitativní výzkum, pouze kvantitativní nebo kombinaci obou postupŧ (Punch, 

2008). 

Kvalitativní výzkum je zaměřen na hledání a pochopení rŧzných metodologických 

tradic při zkoumání daného lidského problému (Creswell, 1998). Jednotlivé 

kvalitativní metody představují takové postupy, které pomáhají definovat moţnosti 

rozvoje pochopení lidských systémŧ a lidského myšlení. Kvalitativní výzkumné 

metody obvykle obsahují rozhovory a vyjádření. Mohou však zahrnovat i případové 

studie, prŧzkumy a historické dokumenty a analýzy. Případová studie a šetření 

výzkumu jsou často povaţovány za metody samy o sobě. Zajišťuje nízkou reliabilitu, 

ale vysokou validitu. Z hlediska vyuţívaných logických přístupŧ je výzkum 

kvalitativními metodami induktivní (Disman, 2002). 

Podstatou kvantitativních metod je silná standardizace, která redukuje informace, na 

něţ má respondent zodpovědět. Ten namísto uvedení vlastního mínění na dané téma 

(vyuţití otevřených otázek) je omezen na volbu z uvedeného souboru kategorií. 

Zajišťuje vysokou reliabilitu, ale velice nízkou validitu. Z hlediska vyuţívaných 

logických přístupŧ je výzkum kvantitativními metodami deduktivní (Disman, 2002). 

Dizertační práce byla vypracována za pomocí kombinace vybraných kvalitativních 

a kvantitativních metod. Z hlediska kvalitativních metod byly vyuţity primárně 

metody případové studie, rozhovoru a pozorování. Z pohledu kvantitativních metod 

bylo pro zpracování získaných dat vyuţito dotazníkového šetření a vybraných 

statistických metod, které budou navazovat na provedené kvalitativní šetření. 

Pro odpovídající a správné pouţití kvalitativních a kvantitativních metod je zapotřebí 

aplikování logických metod, které jsou díky své podstatě vyuţívány v prŧběhu 

celého výzkumu. Ve své podstatě se jedná spíše o logický přístup neţ konkrétní 

metody. Logické metody obsahují tzv. párové metody. 

3.1 Logické párové metody 

3.1.1 Dedukce – Indukce 

Dedukce představuje určitý proces, ve kterém se přechází od obecných principŧ ke 

specifickým – vyvozování konkrétních poznatkŧ z obecných východisek. Dedukce se 
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nejčastěji vyuţívá v okamţicích, kdy jsou teoretická východiska dobře popsána, aby 

mohlo byt předikováno, co se stane při aplikaci dané teorie v nové situaci (Myers, 

Hansen, 2011). 

V dizertační práci bylo využito dedukce pro vyvozování závěrů, vyplývajících 

z vazby efektivnosti a využívaných marketingových činností ve strojírenství 

a stanovení hypotéz. 

Indukce naopak od dedukce vyvozuje obecné poznatky na základě specifických 

a konkrétních specifik. Ve výzkumné oblasti se indukce vyuţívá pro zobecnění 

hypotéz v rámci šetření, např. dotazníkového šetření (Myers, Hansen, 2011). 

Indukce bylo použito pro zobecnění poznatků získaných z realizovaného výzkumu. 

3.1.2 Analýza – Syntéza 

Analýza je určitý myšlenkový rozklad zkoumaného jevu na jednotlivé části. 

Předpokladem analýzy je určitý systém vazeb a určité zákonitosti. Analýza pomáhá 

poznat zákonitosti fungování systému. 

Metoda se uplatnila zejména při analyzování vědeckých teorií v analýze 

sekundárních zdrojů. 

Syntézou se rozumí tvorba strukturovaného celku z jednotlivých částí. Sledují se 

vzájemné souvislosti mezi jednotlivými sloţkami. Analýza a syntéza se navzájem 

doplňují a prolínají (Dvořáček, 2003). 

Metoda syntézy byla využita při sestavování získaných informací do vzájemně 

propojených logických celků. 

3.1.3 Abstrakce – Konkretizace 

Abstrakce je metoda, s jejíţ pomocí se dochází k myšlenkovému oddělení 

nedŧleţitých vlastností jevu od těch dŧleţitých, čímţ lze dospět ke zjištění obecných 

vlastností sledovaného jevu. 

Metoda abstrakce je využita při identifikování faktorů, ovlivňujících měření 

efektivnosti marketingových činností. 

Metoda konkretizace se zaměřuje na aplikaci podstatných a také obecných 

charakteristik sledovaných jevŧ na konkrétní skupiny jevŧ, které patří do určité třídy 

prvkŧ (Kelnarová, Matějková, 2010). 

Konkretizací jsou následně definovány vazby mezi efektivností marketingových 

činností a využívanými metrikami. 
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3.2 Rozhovor 

Strukturovaný rozhovor je v kvalitativním výzkumu povaţován za jednu ze 

základních metod, která vyţaduje mnoho rozličných dovedností pro jeho správné 

a efektivní vedení (Hendl, 2005). Samotné informace jsou získávány v přímé 

interakci s dotazovaným, a to prostřednictvím osobního kontaktu nebo telefonického 

rozhovoru (Disman, 2002). 

Z provedeného rozhovoru je moţné získat šest skupin dat, které následně musí 

výzkumník-tazatel interpretovat. Jedná se o (Davies, 2007; Marvasti, 2004): 

1. Fakta o přítomnosti (stávající situace o tazateli), 

2. Vědomosti dotazovaného, 

3. Fakta o minulosti (minulá situace o tazateli), 

4. Pocity dotazovaného, 

5. Postoje a názory dotazovaného, 

6. Víra, přesvědčení. 

V dizertační práci je vyuţito rozhovoru v kombinaci s realizovanou metodou 

případové studie v rámci kvalitativní části výzkumu. 

3.3 Případová studie 

Metoda případové studie představuje jednu z nejsofistikovanějších kvalitativních 

metod. Jejím cílem je prozkoumání a zjištění aktuálního stavu s vyuţitím detailní 

kontextové analýzy, která pomáhá získat potřebná data z omezeného počtu akcí či 

stavŧ a jejich vzájemných vztahŧ. Výsledky, které se získají v provedených 

případových studiích, je moţné zhodnotit pro širší zobecnění (Yin, 2003). Případová 

studie tak umoţňuje bliţší zkoumání dat v návaznosti na zkoumaný problém 

a poskytování odpovědí na poloţené výzkumné otázky (Zaidah, 2007; Gillham, 

2000). 

Podle Reichela (2009) případová studie kombinuje metody biografické, historické, 

srovnávací, typologické a statistické. Vychází z předpokladu, ţe případová studie se 

zaměřuje na jeden objekt, určitý celek či jinak specifikovaný soubor. Jeví se tak jako 

jednu z nejvhodnějších výzkumných metod, která zkoumá daný problém 

z komplexního hlediska. 

Yin (2003) popisuje případovou studii jako formu empirického šetření, které se 

zaměřuje na zkoumání současného fenoménu v kontextu reálného ţivota. Zásadní 

vyuţití případové studie je v případě, kdy existuje určitá nejasnost hranic mezi 
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sledovaným jevem a jeho kontextem. Ke stejnému zpŧsobu definice se přiklání 

i Woodside (2010), který ji popisuje jako významný nástroj, slouţící mimo jiné pro 

pochopení psychologických vlivŧ na proces nákupního chování zákazníka. 

Případové studie bývají zařazovány mezi kvalitativní výzkumy. Mohou však být 

sestaveny nejen z kvalitativních, ale také z kvantitavních dat. U případových studií 

není určen ţádný konkrétní zpŧsob shromaţďování dat. Případové studie mohou tedy 

vyuţívat celou řadu metod sběru dat (Tharenou, Donohue a Cooper, 2007). 

Podle Piekkari, Plakoyiannaki a Welch (2010) nelze na prŧmyslových trzích určit 

jednoznačně nejvhodnější praktiku případové studie. Diference jsou dány odlišným 

vnímáním stavu, kdy označovaná případová studie bývá výrazně inovativní, anebo 

naopak běţně pouţívaná. 

Podle Štracha (2007) a Tharenou, Donohue a Cooper (2007) mohou případové studie 

zahrnovat systematické uplatňování: 

 pozorování, 

 rozhovory (často nestrukturované a semi-strukturované), 

 dotazníky, 

 dokumenty k seznámení s veřejnými informacemi, 

 účast na zasedáních, 

 etnografické zapojení výzkumníka do zkoumané reality. 

Z hlediska jednotlivých kategorií případových studií lze vyuţít několika relevantních 

variant. Podle McDonough, McDonough (1997) a Zaidah (2007) se jedná 

o interpretační případovou studii (interpretace získaných údajŧ a vytvoření moţných 

předpokladŧ) a hodnotící případovou studií (připojení vlastního úsudku k získaným 

datŧm a vytvoření moţných předpokladŧ). 

Všechny uvedené alternativy případové studie jsou zaměřeny na hledání a zachycení 

sloţitosti zkoumaného případu, popis jednotlivých vztahŧ a finálního zařazení do 

širších souvislostí, kdy dochází k porovnání s jinými případy. Případové studie lze 

vyuţít pro vhodný popis jevu, vysvětlení, porozumění nebo jako meta-studii (Hendl, 

1999). 

Štrach (2007) ve svém článku uvádí, ţe někteří autoři povaţují za vhodný i jeden 

jediný zkoumaný případ, který vede k odhalení nových teoretických vazeb 

a relativizaci vazeb ustálených v daném čase. Případové studie jsou vhodné 



– 23 – 

k prŧzkumnému, popisnému a vysvětlujícímu typu výzkumŧ a zejména ke konstrukci 

teoretických perspektiv (Štrach, 2007). 

Při tvorbě výzkumných případových studií je velmi dŧleţitým krokem takzvaná 

triangulizace. Je to nutnost zjištění, jestli je získaná evidence dostatečně nezávislá 

a jestli směřuje k jasnému závěru. Provádí se pomocí dat a metod (pro závěry je 

potřeba mít data z více zdrojŧ a závěry získané pomocí jedné metody je potřeba mít 

ověřeny i jinou metodou). Pokud se provádí rozhovory, vţdy by to mělo být s více 

neţ jedním pracovníkem firmy, nebo z dat získaných rozhovorem a z dat ze 

sekundárních zdrojŧ (Štrach, 2007). 

Z výše uvedeného je tedy patrné, ţe se pro případové studie získávají data jak 

z primárních tak sekundárních zdrojŧ. Prostřednictvím případových studií se snaţí 

výzkumný pracovník učinit popisné prohlášení o šetření. 

V dizertační práci je pouţita kombinacehodnotící a interpretační případové studie. 

Při obsahové analýze podnikových materiálŧ bylo vyuţito hodnotící případová studie 

a interpretační případová studie pak při realizovaném interview se strukturovaným 

rozhovorem (viz Příloha 1). 

3.4 Dotazníkové šetření 

Pro potřeby dizertační práce jsou vyuţity kombinace uvedených variant v závislosti 

na ověření příslušných dat, které vyplývají z provedeného kvalitativního výzkumu – 

případové studie. 

Dotazníkové šetření je nejčastěji vyuţívanou výzkumnou metodou. Jeho charakter je 

závislý na obsaţených otázkách a jejich zaměření. Ve své podstatě jsou určeny 

k usnadnění vzájemné komunikace mezi respondenty a tazatelem (Davies, 2007). 

Podle charakteru poloţených otázek lze mluvit o třech základních typech – 

otevřených, uzavřených a polozavřených. Na otevřené otázky je moţné zodpovídat 

volně, respondent není nijak omezen. Uzavřené otázky nabízejí dotazovanému 

moţné varianty odpovědí, od kterých se však nemŧţe nijak odchýlit (je daná přesná 

nabídka odpovědí). Aby byla dána určitá volnost, vyuţívají se hodnotící škály či 

Likertovy škály (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011). 

Dotazník pro uvedené šetření byl sestaven na třech pilířích. Tyto pilíře jsou 

následující: 

 realizované šetření v rámci specifického výzkumu Metody měření 

efektivnosti marketingových činností a jejich aplikace, FP-S-10-21; 
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 skupiny pouţívaných metrik, definovaných v publikaci KPI Mega 

Library od R. Baroudiho (2010); 

 provedený pilotní výzkum formou případové studie. 

Z uvedených pilířŧ byly stanoveny otázky, zaměřené na zjištění stavu, zda podniky 

sledují marketingovou výkonnost a efektivnost, a jaké metriky pro toto sledování 

vyuţívají. Zjištěné odpovědi byly následně podrobeny statistickému zhodnocení. 

3.5 Statistické metody 

Pro ověření stanovených hypotéz byla získaná data zpracována pomocí vybraných 

statistických metod. Tyto metody poskytují přesnější náhled na zkoumanou 

problematiku. Jedná se o: 

 deskriptivní statistika, 

 shluková analýza, 

 faktorová analýza, 

 Pearsonova analýza závislosti chí-square, 

 Dvouvýběrový t-test 

 logické závislosti. 

3.5.1 Shluková analýza 

Metody shlukové analýzy spočívají v tom, ţe informace obsaţené ve vícerozměrných 

pozorováních je moţné roztřídit do několika poměrně stejnorodých shlukŧ (tříd). 

Pouţitím vhodných algoritmŧ se pak podaří odhalit strukturu studované mnoţiny 

objektŧ a jednotlivé objekty klasifikovat (Hrach, Mihola, 2006). 

V oblasti vícerozměrných analýz lze předpokládat moţnost, ţe je k dispozici určitá 

skupina objektŧ O. Kaţdý z těchto objektŧ Oi je charakterizován p znaky 

nabývajících hodnot z{0,1}. Ty tvoří datovou maticiX typun × p, kde n je počet 

objektŧ a p je počet proměnných (alternativních). Lze uvaţovat rŧzné rozklady S(k) 

mnoţiny n objektŧ do k shlukŧ. Cílem těchto rozkladŧ je dosáhnout stavu, kdy 

objekty uvnitř shluku jsou si co nejvíce podobné, a naopak s objekty z jiných shlukŧ 

podobné co nejméně (Řezanková, 2010). 

Vhodnost shlukovacího algoritmu lze posuzovat několika zpŧsoby, kdy jedním 

z nejdŧleţitějších hledisek je posouzení míry podobnosti A. Často se však 

z praktických dŧvodŧ pouţívají rŧzné míry vzdálenosti. Jedná se v podstatě o stejný 

jev, který je měřený v opačném směru (Řezanková, Húsek, Snášel, 2007; Hebák, 
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Hustopecký, 1987). Platí však, ţe kaţdou míru vzdálenosti D (D≥0) lze převést na 

míru podobnosti A (např. A=e-D). 

Metody shlukové analýzy lze rozdělit podle cílŧ, k nimţ směřují, a to na hierarchické 

a nehierarchické. V této práci je vyuţita hierarchická metoda, která je zaloţena na 

systému navzájem rŧzných neprázdných podmnoţin mnoţiny X, v němţ prŧnikem 

kaţdých dvou podmnoţin je buď jedna z nich, nebo prázdná mnoţina a v němţ 

existuje alespoň jedna dvojice podmnoţin, jejichţ prŧnikem je jedna z nich. 

Algoritmus této metody lze mŧţeme popsat následujícími šesti body (Hebák, 

Hustopecký, 1987; Řezanková, Húsek, Snášel, 2007): 

1. vypočte se matice vhodných měr vzdáleností, 

2. proces začíná od rozkladu, tj. od n shlukŧ, z nichţ kaţdý obsahuje jeden 

objekt, 

3. prohledá se matice (vzhledem k symetrii pouze horní nebo dolní 

trojúhelník) a naleznou se dva shluky (Ci, Cj), jejichţ vzdálenost D(Ci,Cj) 

je minimální, 

4. oba shluky se spojí do nového g-tého shluku; v matici se vymaţe i-tý 

řádek, j-tý sloupec a nahradí se řádkem a sloupcem pro nový shluk (řád 

matice se sníţil o jedničku), 

5. poznamená se pořadí cyklu, identifikují se spojené objekty a hladinu pro 

spojení, 

6. za předpokladu, ţe proces neskončil spojením všech objektŧ do jediného 

shluku, pokračuje se krokem 3. 

Mezi nejdŧleţitější patří kroky 1 a 4. V prvním kroku je výpočet příslušných měr pro 

všechny páry objektŧ. Vzniká tak symetrická čtvercová matice, která má na 

diagonále nuly (pokud se jedná o matici měr vzdáleností). Vzhledem k tomu, ţe jsou 

k dispozici alternativní data, lze pro výpočet podobnosti konstruovat míry, které jsou 

uţívané ve statistice k vyjádření míry závislosti mezi proměnnými. Pro alternativní 

proměnné lze pouţít kritérium χ
2
 (Chí-square measure). Toto kritérium lze určit 

podle vztahu, uvedeném ve vzorci 1 (Hebák, Hustopecký, 1987): 

𝐴 𝑟, 𝑠 = 𝑝
𝑎𝑑 − 𝑏𝑐

  𝑎 + 𝑏  𝑐 + 𝑑  𝑎 + 𝑐  𝑏 + 𝑑 
 (1) 

kde koeficienty a, b, c a d představují četnosti výskytŧ shody či neshody 

u p proměnných. 
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V kroku čtyři dochází ke spojování shlukŧ. Jedním z kritérií pro toto spojení je např. 

metoda nejvzdálenějšího souseda, která jako kritérium pro spojování shlukŧ bere 

maximum z moţných mezishlukových vzdáleností, přičemţ má tendenci vytvářet 

kompaktní shluky. Je moţné pro spojení pouţít následující vzorec 2: 

),max(),( jiji OOCCD   (2) 

pro Ci≠Cj. 

3.5.2 Faktorová analýza 

Realizace faktorové analýzy je zaloţena na výběrových korelačních a parciálních 

korelačních koeficientech. Korelační koeficient představuje blízkost lineární 

závislosti jednotlivých proměnných a parciálních korelačních koeficientŧ. Parciální 

korelační koeficient znázorňuje podobnost dvou proměnných v takové situaci, ţe 

ostatní proměnné povaţuje za konstantní. Pokud je moţné vysvětlit závislost 

proměnných pomocí společných faktorŧ, musí být parciální korelační koeficienty 

velmi malé, blízké nule (Škaloudová, 2010). 

Pro provedení faktorové analýzy je nezbytné mít k dispozici n pozorování kaţdé 

z k proměnných X1, X2, X3… Xk. Pokud mezi uvedenými proměnnými existují 

lineární závislosti, budou jejich korelační koeficienty v absolutním vyjádření velké. 

Za předpokladu splnění podmínky závislosti na společné proměnné – faktorech, 

budou parciální korelační koeficienty proměnných X1, X2, X3… Xkvelmi malé. 

Pro posouzení vhodnosti faktorové analýzy lze vyuţít dvou metod: 

 Kaiser-Meyer-Olkinova míra (dále KMO) vyjadřuje koeficient, který 

mŧţe teoreticky nabývat hodnot mezi 0 a 1. Jeho hodnota je dána 

podílem součtu druhých mocnin korelačních koeficientŧ k součtu 

druhých mocnin korelačních a parciálních koeficientŧ. 

 Bartletův test sféricity je vyuţíván pro testování nulové hypotézy, ţe 

korelační matice daných proměnných je jednotková (pouze na diagonále 

jsou jedničky, jinde nuly). Pokud je nulová hypotéza zamítnuta, lze 

vyuţít pro dané proměnné faktorové analýzy. 

Faktorovou analýzu lze vyjádřit jako vztah mezi standardizovanými proměnnými Xi 

a lineární kombinací menšího počtu hypotetických faktorŧ Fj (viz vzorec 3). 

𝑋𝑖 = 𝑎𝑖1𝐹1 + 𝑎𝑖2𝐹2 + 𝑎𝑖3𝐹3 + ⋯+ 𝑎𝑖𝑚𝐹𝑚 + 𝑒𝑖  (3) 

pro i = 1, 2, 3, …k, kde 

k – počet proměnných 
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m – počet faktorŧ; platí m < n 

ei – specifická součást proměnné Xi 

Zpŧsob, jak určit počet faktorŧ a velikost jejich faktorových zátěţí, představují 

metody extrakce faktorŧ. Mezi metody extrakce patří: 

 Metoda hlavních komponent dává nekorelované faktory, sestaveny 

podle rozptylu. Analýza hlavních komponent se snaţí zredukovat počet 

proměnných, aby bylo moţné vyjádřit rozptyl pŧvodních proměnných. 

Pokud jsou vysoké korelace mezi jednotlivými proměnnými, lze celkový 

rozptyl vyjádřit jednou hlavní komponentou. Provedení této metody dává 

jednoznačné faktorové řešení, kdy proměnné vyčerpávají nejvyšší moţné 

procento rozptylu. 

 Metoda hlavních os vyuţívá redukovanou korelační matici, která 

nahrazuje matici výběrových korelačních koeficientŧ. 

 Metoda nejmenších čtverců extrahuje jednotlivé faktory takovým 

zpŧsobem, aby bylo dosaţeno minimalizace součtu čtvercŧ korelačních 

koeficientŧ, které neleţí na diagonále korelační matice. 

Pro potvrzení provedené faktorové analýzy je vyuţíváno ukazatel Cronbachovo alfa. 

Tento ukazatel je chápán jako koeficient spolehlivosti, který je vyuţíván jako určitá 

obdoba korelačního koeficientu. Obvykle lze dosáhnout hodnoty v intervalu 〈0;1〉. 

Krajní hodnota 0 popisuje situaci, kdy jednotlivé proměnné jsou navzájem 

nekorelované. Naopak, hodnota 1 popisuje vzájemně korelované proměnné. Čím je 

hodnota blíţe k 1, tím je vykázán vyšší stupeň shody (Hrach, Mihola, 2006). 

Cronbachovo alfa lze vypočíst pomocí vzorce 4: 

𝛼 =
𝑁 × 𝑐 

𝑣 +  𝑁 − 1 × 𝑐 
 (4) 

kde N – stanovená minimální velikost vzorku 

𝑐 – prŧměrná vnitřní kovariance mezi proměnnými 

𝑣 – prŧměrná variance 

3.5.3 Pearsonův test 

Pearsonŧv test lze zařadit mezi testy dobré shody, které se vyuţívají v případech 

měření jediného znaku X na stanoveném základním souboru. Tento znak X je 

povaţován za náhodnou veličinu (Stříţ, Rytíř, Klímek, 2008). 
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Pro ověření testového kritéria se vyuţívá testová statistika (viz vzorec 5): 

χ2 =  
 𝑓𝑗 − 𝑛𝑝𝑗  

2

𝑛𝑝𝑗

𝑟

𝑗=1

 (5) 

kde r – počet tříd, do kterých je datový soubor rozdělen 

Nezbytnou poloţku představuje nulová hypotéza H0, která vychází z předpokladu, ţe 

zjištěné odchylky jsou náhodné. Alternativní hypotéza H1 naopak vychází 

z předpokladu, ţe odchylky jsou nenáhodné, která je testována v příslušném 

kritickém oboru (Anděl, 2005). 

𝑊𝛼 =  χ2: χ2 ≥ χ1−𝛼
2  𝑟 − 1   (6) 

Pokud je hodnota testového kritéria v uvedeném kritickém oboru realizována, je 

nulová hypotéza zamítnuta na 100% α hladině významnosti a přijata alternativní 

hypotéza. 

3.5.4 Test nezávislosti dvou znaků 

Pearsonova analýza χ
2
 je vyuţívána tehdy, pokud je potřeba provést ověření 

statistické závislosti. Toto ověření předpokládá shodnost teoretické četnosti 

a pozorované četnosti – proměnné budou navzájem nezávislé. 

Pro ověření potřebného testového kritéria se vyuţívá testová statistika, která má 

Pearsonovo rozdělení (viz vzorec 7): 

χ2 =   
 𝑛𝑖𝑗 − 𝑛𝑝 𝑖𝑗  

2

𝑛𝑝 𝑖𝑗

𝑐

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

 (7) 

Pro zvolenou hladinu významnosti α je nezbytný kritický obor Wα. Wα, představuje 

kritický obor, kterým je testována zvolená hladina významnosti α. Hodnota 𝑝 𝑖𝑗  

zahrnuje odhady simultánních pravděpodobností. Pokud je hodnota testového kritéria 

v daném kritickém oboru vyuţita, dochází k zamítnutí nulové hypotézy na 100% 

α hladině významnosti a přijímá se alternativní hypotéza (Stříţ, Rytíř, Klímek, 

2008). 

𝑊𝛼 =  χ2: χ2 ≥ χ2
1−𝛼  𝑟 − 1  𝑐 − 1    (8) 

Hypotéza H0 (existuje závislost) se nezamítá na hladině významnosti α za 

předpokladu, ţe hodnota signifikance (významnost) bude na úrovni poţadované 

chybovosti. Dŧleţitou podmínkou pro dané rozhodnutí je definovaná úroveň 

spolehlivosti podle příslušné hladiny významnosti. 

Intenzita zjištěné závislosti dvou proměnných je získána pomocí takzvaného 

Pearsonova kontingenčního koeficientu (viz vzorec 9). Pearsonŧv kontingenční 
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koeficient vyjadřuje míru intenzity závislosti dvou proměnných. Koeficient mŧţe 

nabývat hodnot v intervalu 〈0; 1〉. Čím je zjištěná hodnota vyšší, tím je závislost silnější 

(Řezanková, 2010). 

𝐶𝑝 =  
χ2

χ2 + 𝑛
 (9) 

kde n – počet případŧ 

3.5.5 Dvouvýběrový t-test 

Dvouvýběrový t-test se vyuţívá při testování dvou měřených parametr na stejném 

výběrovém souboru. S jeho pomocí dochází k porovnávání střední hodnoty μ1 a μ2. 

Vychází z předpokladu, kdy parametr X i parametr Y mají normální rozdělení 

N(μ;σ
2
) a jsou vzájemně nezávislé. Základní poţadavky dvouvýběrového t-testu je 

normalita obou analyzovaných výběrŧ, stejný rozptyl a vzájemná nezávislost 

jednotlivých parametrŧ (Řezanková, 2010; Anděl, 2007; Kunderová, 2004). 

Uvedený test se mŧţe provádět ve dvou rozličných variantách, a to (Kába, 

Svatošová, 2012): 

 Test hypotéz H0: μ1=μ2 při stejných rozptylech 

Za předpokladu rovnosti obou rozptylŧ (μ1=μ2=μ) lze se vyuţít vzorce 

(10) a (11). 

𝑡 =
𝑥 − 𝑦 

𝑠 
1

𝑚
+

1

𝑛

 
(10) 

𝑠2 =
1

𝑚 + 𝑛 − 2
  𝑚 − 1 𝑠1

2 +  𝑛 − 1 𝑠2
2  (11) 

Pokud je H0 platná, má testové kritérium studentovo rozdělení a počet 

stupňŧ volnosti je určen vztahem f=m+n-2. 

 Test hypotéz H0: μ1≠μ2 při stejných rozptylech 

Vzhledem k předpokladu μ1≠μ2 dochází k odlišnému přístupu výpočtu 

testového kritéria podle vzorce (12). 

𝑡 =
𝑥 − 𝑦 

 𝑠1
2

𝑚
+

𝑠2
2

𝑛

 
(12) 

V případě platnosti H0 dochází ke změně výpočtu počtu stupňŧ volnosti 

f, a to podle vzorce (13). 
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𝑓 =
 
𝑠1

2

𝑚
+

𝑠2
2

𝑚
 

2

 
𝑠1

2

𝑚
 

2

𝑚−1
+

 
𝑠2

2

𝑛
 

2

𝑛−1

 
(13) 

Uvedené předpoklady (rovnost rozptylŧ) je nezbytné ověřit pomocí F-testu, který 

porovnává shodnost jednotlivých rozptylŧ pro oba výběry (Budíková, Králová, 

Maroš, 2010). 

𝐹 =
𝑠1

2

𝑠2
2 

𝑠1
2 ≥ 𝑠2

2 

(14) 

3.6 Stanovení výzkumného vzorku 

Soubory, které jsou předmětem zkoumání, jsou označovány jako základní soubor 

(někdy se základní soubor označuje jako populace). V praxi často z rŧzných dŧvodŧ 

nepracujeme s celým rozsahem statistického souboru, ale jen se vzorkem 

statistických jednotek neboli s výběrovým souborem. K tomu dochází buď proto, ţe 

zkoumání celého statistického souboru by bylo nákladné, časově zdlouhavé nebo 

z jiných praktických ohledŧ neuskutečnitelné, a dále proto, ţe zobecnění provedené 

z dat výběrového souboru povaţujeme pro daný účel zkoumání za dostatečně přesné 

a z hlediska poznání za reprezentativní (Saunders, Lewis, Thornhill, 2009). 

Výchozí podmínkou pro stanovení základního souboru je definování předmětu 

činnosti podle ukazatele CZ-NACE. Pro účely dizertační práce byly zvoleny 

3 základní skupiny ze sekce C – Zpracovatelský prŧmysl, a to: 

1) 28 – Výroba strojŧ a zařízení jinde neuvedených, 

2) 29 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklŧ), přívěsŧ a návěsŧ, 

3) 30 – Výroba ostatních dopravních prostředkŧ a zařízení. 

Další významnou podmínkou pro rozlišování podniku je jeho velikost. Velikost 

podniku je definována jednotlivými skupinami, vycházející ze směrnice Evropského 

společenství, která popisuje nové prahy pro toto rozdělení. Tyto prahy jsou uvedeny 

v Tabulce 1. Jsou řešeny na dvou úrovních, a to podle počtu zaměstnancŧ, či ročního 

obratu. Počet zaměstnancŧ představuje klíčové kritérium pro přiřazení podniku do 

dané kategorie (Evropské společenství, 2006). 
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Tabulka 1: Nové prahy pro rozdělení podnikŧ do jednotlivých kategorií 

 
Počet 

zaměstnanců 
Roční obrat  

Roční 

bilanční 

suma 

Mikro podnik < 10 ≤ 2 mil. € nebo ≤ 2 mil. € 

Malý podnik < 50 ≤ 10 mil. € nebo ≤ 10 mil. € 

Střední podnik < 250 ≤ 50 mil. € nebo ≤ 43 mil. € 

Zdroj: Evropské společenství, 2006 

Základní soubor, vymezený výše uvedenými podmínkami, obsahoval podle databáze 

RES ČSÚ 7 329 podnikatelských subjektŧ. Přehled četností z pohledu právní formy 

jednotlivých subjektŧ není předmět dizertační práce, proto není brána v potaz. 

Významnou proměnnou je velikost podniku, která představuje jednu ze základních 

uvaţovaných proměnných. Základní struktura podnikŧ podle jejich velikosti je 

uvedena v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Struktura základního souboru podle velikosti podniku 

 Absolutní četnost 
Relativní 

četnost 

Kumulativní 

relativní četnost 

Mikro podnik (0-9) 2 226 
4 656 

30,37 % 30,37 % 

Malý podnik (10-49) 2 430 33,15 % 63,52 % 

Střední podnik (50-249) 1 813 24,75 % 88,27 % 

Velký podnik (více jak 250) 860 11,73 % 100,00 % 

Celkem 7 329 100,00 %  

Zdroj: vlastní zpracování 

Vyjma velikost podniku představuje dŧleţitou poloţku také rozdělení podnikŧ podle 

struktury CZ-NACE. Struktura podnikŧ v základním souboru podle této klasifikace 

je uvedena v Tabulce 3. 
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Tabulka 3: Struktura základního souboru podle příslušnosti CZ-NACE 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní 

relativní četnost 

28 – Výroba strojŧ a zařízení jinde neuvedených 5 731 78,20 % 78,20 % 

29 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklŧ), 

přívěsŧ a návěsŧ 
1 188 16,20 % 94,40 % 

30 – Výroba ostatních dopravních prostředkŧ a zařízení 410 5,60 % 100,00 % 

Celkem 7 329 100,00 %  

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro stanovení výběrového vzorku, který lze povaţovat za reprezentativní, je 

nezbytné vycházet ze základního souboru a jeho struktury. Aby bylo moţné označit 

reprezentativní výběrový vzorek, musí být zohledněno pět faktorŧ. Tyto faktory 

dohromady vytvářejí proces definování vzorku (Watson, 2001): 

1) stanovení cílŧ, 

2) stanovení poţadované přesností získaných cílŧ, 

3) určení úrovně spolehlivosti, 

4) odhadnutí míry variability, 

5) odhadnutí četnosti odpovědí. 

Samotný výpočet velikosti výběrového vzorku se vypočte podle vzorce 9(Israel, 

2012; Watson, 2001; Saunders, Lewis, Thornhill, 2009): 

𝑛0 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 (15) 

kde n0 – minimální velikost vzorku 

Z – úroveň spolehlivosti, kde pro 99% je 2,5758, pro 95% je 1,96 a pro 90% je 

1,6449 

p – odhad podílu atributu, který je prezentován v celkové populaci 

q – (1-p) 

e – poţadovaná úroveň přesnosti 

Pokud není známá proporce základního souboru, jsou proměnné p a q rovny 0,5. Při 

poţadované úrovni spolehlivosti 95% a dosazení příslušnch hodnot do vzorce (15) je 

pak výsledný vzorek roven 385 respondentŧ. 
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𝑛0 =
1,962 × 0,5 × 0,5

0,052
= 384,16 ≅ 385 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡ů 

V případě, kdy je základní soubor menší neţ 10 000 jednotek, je nezbytné zjištěný 

vzorek n0 přepočítat, aby měl vypovídací hodnotu. Je tedy dŧleţité zjistit nastavenou 

minimální velikost vzorku, která je dána vzorcem 10 (Saunders, Lewis, Thornhill, 

2009): 

𝑛 =
𝑛0

1 +
 𝑛0−1 

𝑁

 
(16) 

kde n – stanovená minimální velikost vzorku 

N – celkový základní soubor 

n0 – minimální velikost vzorku 

Základní soubor pro potřeby této dizertační práce je definován pomocí výše 

uvedených podmínek v počtu 7 329 podnikatelských subjektŧ. Vzhledem k výše 

uvedenému pravidlu o 10 000 jednotkách je zjištěn výsledný výběrový vzorek. 

𝑛 =
385

1 +
 385−1 

7330

= 365,83 ≅ 366 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡ů 

Výběrový vzorek v počtu 366 jednotek je následně rozdělen, aby bylo dosaţeno 

reprezentativnosti celého souboru. Ten je zajištěn díky stejnému procentuálnímu 

zastoupení jednotlivých skupin podnikŧ, které představuje teoretické četnosti. 

Základní kritérium je velikost tohoto podniku (viz Tabulka 4). 

Tabulka 4: Struktura výběrového souboru podle velikosti podniku 

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní 

relativní četnost 

Mikro podnik (0-9) 111 
232 

30,37 % 30,37 % 

Malý podnik (10-49) 121 33,15 % 63,52 % 

Střední podnik (50-249) 91 24,75 % 88,27 % 

Velký podnik (více jak 250) 43 11,73 % 100,00 % 

Celkem 366 100,00 %  

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura výběrového souboru podle klasifikace CZ-NACE koresponduje 

s rozdělením základního souboru (viz Tabulka 5). 
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Tabulka 5: Struktura výběrového souboru podle příslušnosti CZ-NACE 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní 

relativní četnost 

28 – Výroba strojŧ a zařízení jinde neuvedených 286 78,14 % 78,14 % 

29 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklŧ), 

přívěsŧ a návěsŧ 
59 16,12 % 94,26 % 

30 – Výroba ostatních dopravních prostředkŧ a zařízení 21 5,74 % 100,00 % 

Celkem 366 100,00 %  

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Teoretická východiska 

Teoretická východiska představují dŧleţitou bázi pro zpracování dizertační práce. 

Podrobným studiem dostupných pramenŧ bylo zjištěno, ţe problematika efektivnosti 

marketingových činností ve strojírenství není dŧkladně zpracována a publikována. 

Bylo tedy nezbytné vyhledat takové podklady, které by teoreticky podpořily 

jednotlivé části dizertační práce. 

4.1 Vymezení základních pojmů 

Výkonnost podniku reprezentuje charakteristiku, jeţ popisuje zpŧsob, jakým 

zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním 

zpŧsobem vykonávání této činnosti (Wagner, 2009). Pro měření výkonnosti podniku 

lze vyuţít rŧzných metod, např. Key Performance Indicators (Zaherawati et al., 2011; 

Parmenter, 2010) nebo Balanced Scorecard (BSC) (Bartoš, 2006). 

Efektivnost tvoří vztah mezi definovaným cílem a výsledkem, kterého bylo 

dosaţeno. Představuje maximální vyuţití výrobních faktorŧ, kde jednotlivé výrobní 

faktory jsou ve správném mnoţství a poměru. Vyjadřuje se poměr výstupŧ ke 

vstupŧm, tedy získaných trţeb a vynaloţených nákladŧ (Hindls, a kol., 2003; Synek, 

Kislingerová, 2010; Molnár, 2001). 

Efektivitou je rozuměna účinnost vynaloţených vstupŧ do dané činnosti vŧči 

vyprodukovaným výstupŧm. Tedy, nejvyšší moţná úroveň uspokojení při vyuţití 

daných vstupŧ a technologií (Samuelson, Nordhaus, 2007; Cejthamr, 2010). 

Marketingová efektivnost je definována jako návratnost vynaloţených finančních 

prostředkŧ do marketingových činností. Pro ověření návratnosti lze vyuţít rŧzných 

metod měření (Kotler, Keller, 2006). 

Metrika představuje měřicí systém, který kvantifikuje trend, dynamiku nebo 

vlastnosti. Z dŧvodu vysvětlování fenoménŧ a případŧ je nezbytné dodrţovat 

přísnost a objektivitu, aby bylo moţné porovnávat pozorování v rŧzném čase a na 

rŧzných místech (Farris et al., 2010). V této dizertační práci jsou pojmy metriky 

a indikátory pojímány jako synonyma. 

4.2 Definice marketingu 

Definice a přesná charakteristika marketingu představuje obtíţný úkol z dŧvodu 

odlišného vnímání celé problematiky. Existuje celá řada definic, jak charakterizovat 

marketing a jednotlivé marketingové činnosti. 
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Kotler a Keller (2012, s. 35) definují marketing jako „proces identifikování, 

setkávání a vyplňování potřeb ziskovým způsobem“. Částečně vychází z přístupu 

uspokojování potřeb cílových zákazníkŧ. 

Podle Americké marketingové asociace představuje marketing „činnosti, soubor 

nařízení, a procesy pro vytváření, oznámení a výměny nabídek, které mají hodnotu 

pro zákazníky, partnery a širokou veřejnost“ (AMA, 2007). 

„Marketing je řídící proces, zodpovědný za identifikování, očekávání a uspokojování 

zákaznických požadavků. Operuje ve víře, že podnikatelská rozhodnutí mohou být 

řízena spíše trhem a zákazníky než vlastními motivy, technologií a výrobní 

kapacitou„ (Yadin, 2002, s. 226). 

„Marketing je taková podnikatelská činnost, která vytváří a předává určité standardy 

zákazníkům a široké veřejnosti. Její primární funkcí je mimo jiné vytvářet a udržovat 

dlouhodobé vztahy se stakeholdery“ (Lancaster, Massingham, 2011, s. 2). 

Tomek a Vávrová (2011, s. 28) popisují marketing jako kombinaci „filosofie 

podnikání“ a „systém funkcí“, které jsou realizovány v okolí podniku. Jedná se tedy 

o „vědeckou disciplínu, jež má řadu typických charakteristik“. Uvedený popis 

potvrzuje prolnutí marketingových funkcí a filozofie podnikání a jejich realizace na 

cílovém trhu (viz Obrázek 3). 

 
Zdroj: upraveno podle Tomek, Vávrová, 2003 

Obrázek 3: Dvojí pohled na marketing 

Mnoho definic marketingu pojednává o celkovém přístupu podniku na trhu a je 

zaměřeno na plnění potřeb zákazníkŧ. Z pohledu marketingových činností obvyklé 

definice marketingu uvádějí prodej či nespecifikovaný zpŧsob distribuce. 

Z uvedených definic je patrné, ţe marketingové procesy představují komplexní 

a sloţitý souhrn marketingových činností, které utvářejí trh a trţní systém. Z dŧvodŧ 



– 37 – 

účinné aplikace při vytváření trţní pozice a získávání potenciálních trhŧ je nezbytné, 

aby podniky přijaly a zakomponovaly jednotlivé faktory a jejich vzájemné vazby. To 

vytváří jednolitý strukturovaný systém. Významným zaměřením uvedených definic 

je mj. zaměření veškerých marketingových činností na zákazníka a vyplňování jeho 

poţadavkŧ a ostatních potřeb. 

4.3 Vymezení a specifikace marketingových činností 

Marketingové činnosti představují dílčí elementy v marketingovém procesu. 

Marketingový proces zahrnuje podle Kotlera a kol. (2007) čtyři části, a to: 

 analýza marketingových příleţitostí, 

 volba cílových trhŧ, 

 vytvoření marketingového mixu, 

 řízení marketingového úsilí. 

Uvedené čtyři části obsahují potřebné marketingové role a činnosti, které ovlivňují 

výslednou marketingovou strategii. 

Definice marketingovýchčinnostímohou být pojímány z rŧzných pohledŧ. Siu (2002) 

popisuje marketingové činnosti jako soubor oblastí, na které je nezbytné se 

v podniku zaměřit. Na spotřebitelském trhu (B2C) je tento soubor moţné rozdělit na 

devatenáct jednotlivých marketingových činnosti: 

1) prŧzkum trhu, 

2) kontrola kvality, 

3) cenová tvorba, 

4) úvěrové rozšíření, 

5) vztahy s dealery, 

6) vztahy se zákazníky, 

7) veřejné vztahy, 

8) reklama, 

9) obchodní rekrutování, 

10) obchodní trénink, 

11) skladování, 

12) odbyt či prodej, 
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13) kontrola prodeje, 

14) balení, 

15) odhad prodeje, 

16) produktový plán, 

17) plán výroby, 

18) řízení zásob, 

19) sluţby spojené s produkty. 

Uvedený souhrn marketingových činností je definován jako významné činnosti, které 

musí být realizovány marketingovým oddělením či jeho alternativou. I přes vývoj 

informačních technologií jsou uvedené marketingové činnosti stále velmi aktuální, 

neboť pomáhají v podniku řídit potřebné znalosti a podporovat podnikatelské 

procesy (Webb a kol., 2011). 

Oproti uvedenému výčtu marketingových činností jsou marketingové činnosti podle 

koncepce Total Quality Management obsaţeny ve všech podnikových činnostech. 

Jejích cílem je přístup managementu, který je formován a částečně také řízen 

zákazníkem, aby bylo dosaţeno plné spokojenosti zákazníkŧ (Nenadál, 2002). 

Uvedené podnikové činnosti jsou podle přístupu TQM zahrnuty do tzv. smyčky 

jakosti, jeţ zahrnuje v jednotlivých fázích výše uvedené marketingové činnosti 

(Nenadál a kol., 2008; Bagad, 2008). Smyčka jakosti obsahuje v jednolitém 

opakujícím se cyklu následující poloţky: 

1) výzkum trhu, 

2) návrh a specifikace produktu 

3) konstrukce, 

4) plánování a vývoj, 

5) produkce, 

6) kontrola a testování, 

7) balení a skladování, 

8) distribuce a prodej, 

9) instalace a uţívání 

10) údrţba a servis, 

11) zpětný odběr a likvidace. 
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Definování marketingových činností není jednoznačné, protoţe tuto definici 

ovlivňuje náhled marketéra na pouţití jednotlivých činností. Nejobvyklejší shrnutí 

marketingových činností je do marketingového mixu. 

V případě marketingových činností, které jsou realizované na B2B trzích (tedy ve 

strojírenství), se vychází ze stejného výčtu činností jako pro B2C trhy. Činnosti, 

které vyjádřila Siu (2002), lze podle přístupu Mohamada, Ramayaha a Puspowarsita 

(2011) zařadit do jednotlivých prvkŧ marketingového mixu: 

 Produkt 

o balení 

o odhad prodeje 

o plán výroby 

o plán produkce 

o řízení zásob 

o sluţby spojené s produktem 

 Marketingová komunikace 

o reklama 

o vztahy se zákazníky 

o vztahy s dealery 

o veřejné vztahy 

o obchodní rekrutování 

o obchodní trénink 

 Distribuce 

o odbyt/prodej 

o skladování 

o kontrola prodeje 

 Cena 

o cenová tvorba 

o úvěrové rozšíření 
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Z uvedeného výčtu nelze jednoznačně zařadit dvě činnosti. Tyto činnosti představují 

určitou nadstavbu, poskytující informace o všech prvcích marketingového mixu. 

Jedná se o prŧzkum trhu a kontrolu kvality, které získávají informace pro všechny 

prvky marketingového mixu. 

Jednotlivé marketingové činnosti se navzájem prolínají a ovlivňují, nelze je tedy 

zařadit pouze do jediné skupiny. Na uvedené marketingové činnosti lze nahlíţet 

z rŧzných hledisek. Mezi nejvýznamnější hlediska, která mohou být v podniku 

aplikována, patří: 

 marketingové činnosti z hlediska času, 

 marketingové činnosti z hlediska nástrojŧ marketingového mixu, 

 marketingové činnosti z hlediska trhu. 

4.3.1 Specifikace marketingových činností z hlediska času 

Z časového hlediska vycházejí marketingové činnosti z procesu poskytování 

hodnoty, určené pro zákazníky. Tento proces je tak v úzké vazbě se stanovenou 

podnikovou strategií a následně také se strategickým managementem. Ve vztahu 

k jednotlivým úrovním managementu lze marketing rozlišit na tři typy (Jakubíková, 

2008): 

 strategický marketing – stanovení strategických záměrŧ a rozhodování 

o těchto záměrech (vykonává top management), 

 taktický marketing – volba vhodné taktiky pro realizaci stanovených 

strategií (vykonává střední management), 

 operativní marketing – operativní rozhodování (vykonává niţší 

management). 

Strategický marketing se zaměřuje na rozvoj poslání podniku, podnikového image ve 

spojení s cíli a úkoly. Mezi základní úkoly patří volba cílového trhu, definování 

klíčových segmentŧ a jejich potřeb, na které by se měl podnik zaměřit, aby dosáhl 

vrcholových cílŧ. V dalších fázích pomáhá stanovit a následně zacílit nabídku 

produktŧ a zvolit nástroje, jejichţ prostřednictvím se dosáhne předem stanovených 

cílŧ (Chorafas, 2011; Jakubíková, 2008). Časový horizont strategického marketingu 

je udáván v rozmezí 5-10 let v závislosti na dalších ovlivňujících faktorech 

(Hanzelková a kol., 2009). 

Taktický marketing zahrnuje konkrétní nástroje, které pomáhají udrţet zákazníky. 

Pro tuto potřebu se vyuţívají modely nákupního chování a nástroje marketingového 
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mixu (Kotler, Keller, 2012). Taktický marketing je realizován v rozmezí 1-5 let 

(Kotler a kol., 2007). 

Na základě taktického marketingu převádí operativní marketing přijatá rozhodnutí, 

definovanévyšším managementem do běţné, kaţdodenní činnosti. Operativní 

marketing tak reaguje na aktuální dění na trhu a upravuje tak pouţívání jednotlivých 

nástrojŧ marketingového mixu (Tomek, Vávrová, 2011). Doba, na kterou je 

uplatňován operativní marketing, je zpravidla v délce jednoho roku (Kotler, Keller, 

2006). 

Jednotlivé úrovně marketingu (strategický a taktický) jsou rozlišeny v procesu 

vytváření hodnoty pro zákazníka (viz Obrázek 4). Kaţdá úroveň zahrnuje v zásadě 

odlišné oblasti, které se však vzájemně v určitých směrech velice prolínají. 

 
Zdroj: upraveno podle Kotler, Keller in Jakubíková, 2008, s.61 

Obrázek 4: Proces vytváření hodnoty a její poskytování 

Volba hodnoty, která má být poskytována zákazníkovi představuje prvotní 

marketingové činnosti, které musí podnik realizovat ještě před samotným vývojem 

produktu (fáze volby hodnoty). Po definování hodnoty pro příslušný trţní segment 

dochází ke specifikaci produktu, stanovení jeho ceny a distribuci k zákazníkŧm (fáze 

předávání hodnoty) při vyuţití odpovídajících prodejních zpŧsobŧ a potřebných 

komunikačních nástrojŧ (fáze sdělování hodnoty) (Kotler, Keller, 2006). 

4.3.1.1 Hodnototvorný řetězec 

Veškeré marketingové činnosti jsou zohledněny v hodnototvorném řetězci, který 

pomáhá vytvářet hodnotu pro konečné zákazníky. Tato schopnost představuje pro 

podnik podstatu jeho dlouhodobé existence a generování zisku (Koller, Goedhart, 

Wessels, 2010). Je tedy nezbytné na podnik nahlíţet z inovačního hlediska, kdy 

dochází k maximalizaci hodnoty pro zákazníka a současné rŧstu hodnoty podniku. 

Tento koncept zobrazuje hodnototvorný řetězec. Hodnototvorný řetězec rozlišuje 

podnikové činnosti z hlediska několika krokŧ, které na sebe vzájemně a logicky 

navazují (Sedláčková, Buchta, 2006). 
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Nejznámější variantou hodnototvorného řetězce je pojetí podle Portera. V jeho pojetí 

je nezbytné, aby byla odhalena konkurenční výhoda podniku, nahlíţet na podnik 

komplexně. Podnikové činnosti vytvářejí dojem samostatnosti, určitým zpŧsobem 

však na sebe navazují, vzájemně se ovlivňují a vytváří konečný produkt s vyšší 

přidanou hodnotou, který je následně umístěn na trh. Konkurenční výhoda je tedy 

skryta v synergickém účinku těchto činností. Pro její nalezení a následné pochopení 

musí být všechny podnikové činnosti podrobovány systematickému prŧzkumu 

a analýze a jejich vzájemná koexistence. 

Základním nástrojem je právě hodnototvorný řetězec (viz Obrázek 5). Porterŧv 

hodnototvorný řetězec rozčleňuje podnik na strategicky významné činnosti 

(Sedláčková, Buchta, 2006; Tomek, Vávrová, 2003). 

 
Zdroj:Tomek, Vávrová, 2004, s. 20 

Obrázek 5: Hodnototvorný řetězec 

Hodnototvorný řetězec zahrnuje činnosti, které je moţné rozdělit na primární 

a podpŧrné činnosti. Primární činnosti jsou přímo zapojené do hodnototvorného 

procesu pro zákazníka. Zahrnují fyzickou produkci výrobku či sluţby, a také 

prodejem, dodáním produktu zákazníkovi a jeho následným servisem. 

Z hlediska primárních činností lze uvaţovat pět základních skupin činností, které je 

moţné (ve vazbě na specifičnost odvětví a podnikovou strategii) rozdělit na celou 

řadu dílčích činností. Tyto skupiny jsou (Sedláčková, Buchta, 2006; Keřkovský, 

Vykypěl, 2006): 

 řízení vstupních operací (přijímání, skladování a rozdělování vstupŧ), 

 výrobní proces a provoz (přetváření vstupŧ na konečné výstupy – 

výrobky a sluţby), 

 řízení výstupních operací (distribuce produktu k odběrateli včetně 

distribučních činností), 

 marketingové činnosti a odbyt produktŧ (vytváření prodejních stimulŧ, 

formy prodeje, vyhledávání trhŧ, cenová politika aj.), 
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 servisní sluţby (udrţování vytvořené hodnoty produktu a zvyšování jeho 

hodnoty). 

Podpŧrné činnosti představují procesy, které zaopatřují veškeré vstupy a technologie 

pro primární činnosti. Tyto podpŧrné činnosti nevytváří konečnou hodnotu pro 

zákazníka, ale podporují funkčnost celého produkčního řetězce. Tento řetězec lze 

rozdělit do čtyř základních skupin, které se mohou dále rozčleňovat, a to podle 

konkrétních potřeb podniku (Tomek, Vávrová, 2004; Sedláčková, Buchta, 2006): 

 Infrastruktura obsahuje plánování, právní záleţitosti, zpŧsoby 

financování, quality management, informační systém a další činnosti, 

které zajišťují kaţdodenní chod podniku. 

 Řízení lidských zdrojů zahrnuje veškeré činnosti, které se týkají náboru 

nových pracovníkŧ a jejich školení, rozmisťování, propouštění, 

motivačních nástrojŧ a mzdových systémŧ. 

 Technologie v řetězci představuje know-how, pracovní postupy, 

technické zařízení. Zabývá se tedy snahou o zdokonalení výrobku, sluţby 

a pracovního postupu. 

 Nákupní činnost zajišťuje přísun poţadovaných podnikových vstupŧ (od 

materiálu a surovin aţ po strojní zařízení a budovy). 

Pro podnik je stanovení hodnototvorného řetězce relativně náročným procesem, 

protoţe je mohou činnosti s moţným diferenciačním potenciálem, činnosti s nízkým 

či naopak vysokým podílem nákladŧ mohou navzájem slučovat nebo naopak 

rozmělňovat. Kaţdé z takto vyzdviţených činností se dá vyuţít k získání výhody na 

trhu, a to buď jejich efektnějším vyuţitím či odstraněním odhaleného problému. 

Nevýhodou hodnototvorného řetězce jako moţné analýzy je obzvláště subjektivní 

náhled a závislost podnikového hodnototvorného řetězce řetězcích ostatních podnikŧ 

(odběratelské a dodavatelské řetězce). Zařazení kaţdé činnosti do hodnototvorného 

řetězce je zcela závislé na posouzení hodnotitele. Činnosti by však měly být vţdy 

zařazeny na takové místo, kde vytvářejí největší konkurenční výhodu (Tomek, 

Vávrová, 2004). 

4.3.2 Specifikace marketingových činností z hlediska nástrojů marketingového 

mixu 

Veškeré marketingové činnosti jsou zakomponovány v jednotlivých nástrojích 

marketingového mixu. Základní marketingové nástroje představují produkt, cenu, 

distribuci a marketingovou komunikaci. Uvedené nástroje představují klasické 

vyjádření marketingového mixu (Kotler, Keller, 2006). 
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Marketingový mix představuje základní soubor rŧzných opatření, která pomáhají 

uspokojovat potřeby a poţadavky konečných spotřebitelŧ, a současně pomáhá 

podniku plnit stanovené cíle (Solomon, Marshall, Stuart, 2012). Jednotlivé prvky 

marketingového mixu a jejich proměnné jsou ve vzájemné vazbě. Nelze tedy 

vyjmout jeden prvek mixu, aniţ by to bylo bez významných dopadŧ na zbývající 

prvky. 

Podstata jednotlivých prvkŧ marketingového mixu vychází z klíčových 

marketingových koncepcí. Tyto koncepce popisují jednotlivé kroky, které vedou 

k uspokojování zákazníka a jeho potřeb (viz Obrázek 6). Základní krok z hlediska 

jednotlivých marketingových činností vychází ze specifikace potřeb a přání 

zákazníka, na jejichţ základě je vytvořena odpovídající nabídka. V případě správné 

nabídky je zákazníkovi poskytnuta poţadovaná hodnota a dochází k uspokojování 

potřeb. Tím mohou být vytvářeny dlouhodobě prospěšné vztahy pro všechny 

zúčastněné strany (Kotler a kol., 2007). 

 
Zdroj: upraveno podle Kotler, Keller, 2006, s. 38 

Obrázek 6: Strategie marketingového mixu 

Kaţdý podnik musí připravovat jednotlivé části nabídkového mixu (produkt a sluţby, 

a cena za ně), komunikační mix a jednotlivé nástroje, a to takovým zpŧsobem, aby 

bylo dosaţeno vyuţívaných obchodních cest a v konečném dŧsledku také cílového 

zákazníka (Kotler, Keller, 2006). 

4.3.2.1 Produkt (product) 

Produkt představuje výstupy podniku, které jsou nabízeny na trhu s cílem uspokojit 

potřeby zákazníkŧ. Z hlediska hmatatelnosti je moţné za produkt povaţovat výrobky 

a sluţby. Příkladem moţných skupin produktŧ mohou být myšlenky, zboţí, 

zkušenosti nebo události (Kotler, Keller, 2006). Jedná se tedy o základ realizace 

marketingové strategie, kdy jsou produktu přiřazovány vlastnosti a odvozené rysy ze 

strany zákazníka (Tomek, Vávrová, 2011). 
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Celý produkt, bez ohledu na jeho hmatatelnou podstatu, lze rozdělit na tři úrovně 

(Kotler a kol., 2007; Kincl a kol., 2004). Tyto úrovně jsou však z hlediska 

terminologie nepatrně odlišné. I přesto však vyjadřují stejnou podstatu. 

Nejdŧleţitější vlastnosti produktu, které zákazník vyhledává pro uspokojení vlastních 

potřeb, je všeobecná prospěšnost základního produktu. Tuto prospěšnost je následně 

potřeba přetvořit do konkrétního produktu. Vyjma konkrétního produktu poţaduje 

zákazník také doprovodné sluţby, které zvyšují přidanou hodnotu (Kotler, Keller, 

2006). 

Při rozdělení produktŧ z pohledu jejich určení lze trh rozlišit dvě základní široké 

skupiny, a to (Kotler a kol., 2007): 

 spotřební trh 

o zboţí denní spotřeby 

o zboţí dlouhodobé spotřeby 

o speciální a exkluzivní zboţí 

o nevyhledávané zboţí 

 prŧmyslový trh 

o materiály a součásti 

o kapitálové poloţky 

o pomocné materiály a sluţby 

Z hlediska produkce, která je určená na prŧmyslové trhy, je moţné rozdělit produkt 

na tři základní skupiny, zobrazené na Obrázku 7 (Kotler a kol., 2007). 

 
Zdroj: upraveno podle Kotler a kol., 2007, s. 619 

Obrázek 7: Klasifikace prŧmyslového produktu 
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Zásadní rozdíly uvedených skupin produktŧ je moţné spatřovat v jejich vyuţití. 

Materiály a součásti představují takovou produkci, do které tyto poloţky vstupují 

jako součást finálního produktu. Za kapitálové poloţky lze povaţovat takové 

prŧmyslové produkty, které pomáhají kupujícímu v produkci finálního produktu, 

nabízeného konečnému spotřebiteli. Mŧţe se jednat např. o nářadí, stroje, budovy aj. 

Pomocný materiál a sluţby obsahuje zboţí denní spotřeby (mají homogenní status, 

obvykle potřebné pro provoz – palivo, kancelářské zboţí, maziva atd.) a provozní 

sluţby, které se obvykle týkají oprav, údrţby či konzultací (Kotler a kol., 2007; Kincl 

a kol., 2004). 

Poskytováním fyzického výrobku dochází k nabídce pouze části celkové produkce. 

Sluţby představují další oblast, kterou podniky nabízejí pro konečného zákazníka. 

Na prŧmyslových trzích jsou vyjma samotného výrobku nabízeny doprovodné 

sluţby, které zvyšují komfort zákazníka a poskytují mu určité uţivatelské know-how. 

Mezi doprovodné sluţbylze zařadit např. (Kotler a kol., 2007; Forsyth, 2007): 

 opravy a údrţba zařízení; 

 záruka, přizpŧsobená na „míru“ zákazníka; 

 předváděcí prostory; 

 pravidelné školení k pouţívání produktu. 

4.3.2.2 Distribuce (place) 

Distribuce jako marketingový nástroj představuje takové prostředky, které učiní 

produkt dostupný cílovým zákazníkŧm, a to pomocí vlastních a cizích distribučních 

cest. Dochází ke splnění poţadavku na koupi produktu na určitém místě, v určitém 

čase a mnoţství a samotné realizaci prodeje. (Tomek, Vávrová, 2011; Kincl a kol, 

2004). 

Základní součásti distribučního systému jsou (Kincl a kol, 2004): 

 distribuční cesty 

 distribuční mezičlánky 

 distribuční systémy 

 fyzická distribuce 

Samotné trhy lze rozdělovat podle rŧzných hledisek. Za základní je moţné povaţovat 

následující rozdělení: 

 z hlediska zákaznického zaměření (Kotler, Keller, 2006) 
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o spotřební trhy 

o obchodní trhy 

o globální trhy 

o neziskové a vládní trhy 

 z hlediska trţních subjektŧ (Tomek, Vávrová, 2011) 

o trh surovin a dalších zdrojŧ 

o prŧmyslové trhy 

o trhy zprostředkovatelŧ 

o trhy spotřebitelŧ 

o státní a rozpočtové trhy 

 z hlediska přístupu k poznávací a realizační stránce (Tomek, Vávrová, 

2011) 

o trh odbytový 

o trh nákupní 

Pro potřeby této dizertační práce se bude vycházet především ze spotřebitelských 

a prŧmyslových trhŧ. 

4.3.2.3 Marketingová komunikace (promotion) 

Marketingová komunikace je nedílnou součástí marketingového mixu. V odborné 

literatuře jsou však rozdílné názory na její pojetí vzhledem k rŧznorodým úhlŧm 

pohledu. V zásadě lze však marketingovou komunikaci označit jako prostředek, 

jehoţ prostřednictvím podniky informují a přesvědčují zákazníky a připomínají jim 

nabízené produkty a značky (Kotler, Keller, 2006). 

Hesková (2005) se přiklání k názoru Kotlera a Kellera (2006) o neexistenci 

jednotného popisu marketingové komunikace. Sama definuje marketingovou 

komunikaci jako komunikaci s okolím podniku, jejímţ cílem je předání informace 

a ovlivňování potenciálního zákazníka. 

Podle Výrosta (2008, s. 217) je „komunikace specifickou formou spojení mezi lidmi, 

a to prostřednictvím předávání a přijímání významů“a souvisí tak s významnou 

interakcí. 

Za hlavní cíl marketingové komunikace lze povaţovat přesvědčení zákazníka 

a širokou veřejnost. Toto přesvědčení spočívá v ovlivňování názorŧ, postojŧ 
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a chování zákazníka a vytvoření pozitivní motivace ke koupi produktu (Přikrylová, 

Jahodová, 2010). 

Komunikační proces zprostředkovává předávání informací od zadavatelek příjemci. 

Model komunikačního procesu, který vyjadřuje principy komunikace, sestává z osmi 

prvkŧ, znázorněných na Obrázku 8 (Vitale, Giglierano, 2002). 

 
Zdroj: upraveno podle Vitale, Giglierano, 2002, s. 421 

Obrázek 8: Model komunikačního procesu 

V podnikovém okolí je dŧleţité sdělovat informace zaměstnancŧm, zákazníkŧm, 

dodavatelŧm a ostatním skupinám stakeholderŧ (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

Pro stanovení marketingové komunikace je nezbytné mít stanovenou komunikační 

strategii. Komunikační strategie popisuje zpŧsob, jak mŧţe podnik dosáhnout 

stanovených cílŧ komunikačního mixu. Tyto cíle vycházejí a jsou podřízeny 

marketingové strategii (Karlíček, Král, 2011). 

Za tradiční nástroje marketingové komunikace je povaţováno šest hlavních zpŧsobŧ. 

Jedná se o (Kotler, Keller, 2006): 

 Reklama (např. poutače, billboardy, tiskové a vysílané reklamy), 

 Podpora prodeje (např. veletrhy a výstavy, slevy a kupony, věrnostní 

programy), 

 Události a záţitky (např. exkurze, umění, festivaly), 

 Public relations(např. semináře, publikace, identity media), 

 Direct marketing (např. prodejní schŧzky, vzorky, prodejní prezentace), 

 Osobní prodej (např. katalogy, zasílání pošty, e-maily). 
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Podle Freye (2008) mají výrazné zastoupení v soudobé marketingové komunikaci 

vyjma tradičních nástrojŧ také product placement, virový marketing a varianty 

nástroje point-of-sale (viz Graf 1). 

 
Zdroj: upraveno podle Frey, 2008, s. 19 

Graf 1: Vyuţívání nových marketingových nástrojŧ v EU 

Dalšími trendy v marketingové komunikaci je podle Čichovského, Boháčka a Urbana 

(2012) inovace. Tyto inovace jsou zpŧsobeny exponenciálním rozvojem 

informačních technologií a pouţívání sociálních sítí. Mezi uvedené trendy patří: 

 nízkonákladová komunikace, 

 geomarketing, 

 beznákladová komunikace, 

 nové komunikační nástroje – sociální sítě, 

 netradiční nosiče inovované komunikace. 

4.3.2.4 Cena (price) 

Cena představuje jediný prvek marketingového mixu, který podniku generuje výnosy 

a příjmy. Zbývající prvky generují pouze náklady. Jedná se o takovou peněţní 

částku, která je účtovaná za poskytnutý výrobek či sluţbu. Cenu lze tak povaţovat za 

souhrn hodnot, které jsou poskytovány zákazníkovi (Kotler, Keller, 2006). 

Kaţdý podnik je ovlivňován při stanovování úrovně ceny rŧznými faktory. Tyto 

faktory lze zahrnout do dvou základních skupin (Kotler a kol., 2007; Kincl a kol., 

2004): 
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 vnitřní faktory 

o marketingové cíle (např. podíl na trhu, maximalizace současného 

zisku, vŧdce v úrovni kvality, kompletní pokrytí nákladŧ), 

o strategie marketingového mixu (např. stanovení cílových nákladŧ, 

vytvoření necenových pozic), 

o náklady (např. náklady na odlišných úrovních výroby, jednotlivé 

typy nákladŧ), 

o cenová organizace (např. stanovení kompetencí v oblasti 

cenotvorby). 

 vnější faktory 

o typ trhu a poptávky (např. dokonale konkurenční trh, nedokonalá 

konkurence, cenová elasticita), 

o konkurence (např. cenová úroveň konkurenčních podnikŧ, úroveň 

nákladŧ), 

o ostatní faktory prostředí (např. distributorské ceny, sociální otázky, 

vládní rozhodnutí). 

Cena mŧţe být stanovena rŧznými metodami. Tyto metody odráţejí obecně 

stanovené cíle podniku, zkušenosti příslušných manaţerŧ či moţnosti diferenciace 

nabízených produktŧ (Kotler, Keller, 2006). 

Cena se v zásadě odvíjí od nákladŧ podniku. Pokud jsou známé úplné náklady či 

alespoň prŧměrné náklady na jednotlivé mnoţství produkce, celkové náklady se 

rovnají součinu vyrobeného mnoţství a nákladŧ na vyráběnou jednotku. Hlavní 

předpoklad je, ţe celkové náklady obsahují variabilní a fixní náklady. 

4.3.2.5 Nové pojetí marketingového mixu 4P 

I přes zaměření marketingového mixu na zákazníky je stále vyuţíván marketingový 

mix označovaný jako 4P. Nicméně, Kotler a Keller (2012) upravují tento mix 

v závislosti na konceptu holistického marketingu a vysvětlení, ţe je nezbytné 

akceptovat moderní marketingové skutečnosti. V jejich pojetí se jedná o následující 

prvky (Kotler, Keller, 2012, s. 25): 

 lidé (people) 

Lidé v sobě odráţí interní marketing a představují tak vlastní zaměstnance, které lze 

povaţovat za kritické z hlediska marketingového úspěchu. Veškeré marketingové 

činnosti jsou pak tak dobré jak jsou dobří zaměstnanci uvnitř podniku. Současně také 
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reflektuje fakt, ţe marketingový pracovníci musí vnímat spotřebitele a chápat jejich 

ţivoty z širokého spektra namísto pouhé koupě a spotřeby pro-duktu. 

 procesy (processes) 

Procesy jako marketingový prvek zahrnují disciplínu, kreativitu a strukturu, 

vyplývající z marketingového řízení. Je dŧleţité, aby se obchodníci vyvarovali 

plánování a rozhodování, které vycházejí z nepromyšleného konceptu. Pouze 

zavedením optimálních procesŧ, které provádějí příslušné činnosti a programy, 

mohou podniky vytvářet dlouhodobé partnerské vztahy. 

 programy (programs) 

Programy odráţejí podnikové činnosti zaměřené na spotřebitele. Zahrnují klasické 

prvky marketingového mixu a další marketingové činnosti, které nelze zjevně zařadit 

do některého z prvkŧ marketingového mixu. Veškeré marketingové činnosti musí být 

začleněny do jednoho celku bez ohledu na to, zda jsou tyto činnosti pouţitelné 

online, zda jsou tradiční či netradiční. Tento celek představuje více neţ pouhou sumu 

jednotlivých částí a vţdy v sobě odrazuje komplexní podnikové cíle. 

 výkonnost (performance) 

Výkonnost představuje nástroj holistického marketingu, který zachycuje škálu 

moţných opatření s finančními a nefinančními dopady (např. ziskovost a značka) 

a také sociální odpovědnost, právní, etické a související společenství. 

Další moţné rozšíření marketingového mixu je závislé na jeho pochopení ze strany 

jednotlivých autorŧ a marketérŧ. 

4.3.2.6 Alternativní formy marketingového mixu 

Vyjma základního marketingového mixu 4P a jeho rozšířených variant 5P či 7P se 

lze setkat také s rŧznými alternativami, které lze v některých případech moţné 

vyuţívat jako náhrady klasického marketingového mixu nebo jako určitý doplněk 

pro vytvoření komplexního náhledu na celou oblast marketingových činností. Jedná 

se o: 

 marketingový mix 4C, 

 marketingový mix 3V, 

 on-line marketingový mix 4S. 
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4.3.2.6.1 Marketingový mix 4C 

Marketingový mix 4C představuje určitou modifikaci klasického marketingového 

mixu 4P, a to na marketingový mix ze zákaznického hlediska. Marketingový mix 4C 

se ve své podstatě zaměřuje na výklenkové produkty. Dochází tedy k určité 

transformaci jednotlivých prvkŧ, a to následujícím zpŧsobem (Kar, 2011; Kotler, 

Keller, 2006; Bhasin, 2011): 

 Cena (Price) → Zákaznické náklady (Total customer costs) – Zákazník 

musí vynaloţit více peněţních prostředkŧ při pořízení produktu neţ je 

pouze samotná cena za produkt. 

 Produkt (Product) → Zákaznické řešení (Customer solution) – Zákazník 

je v popředí podnikového zájmu. Produkty musí uspokojit zákaznické 

potřeby a stát se řešením jejich problémŧ. 

 Distribuce (Place) → Dostupnost/Pohodlí (Convenience) – Pohodlí 

zákazníka hraje při získávání výrobku rozhodující roli. V případě, kdy je 

součástí produktu také jeho dodávka a instalace, musí být tyto dodány 

s produktem jako celek. V opačném případě zákazník odstupuje od 

smlouvy produkt, jako takový, nekoupí. 

 Propagace (Promotion) → Komunikace (Communication) – Pojetí 

komunikace je velmi podobné klasickému pojetí ve 4P. Vyuţívá se více 

podlinkových marketingových kampaní oproti nadlinkovým 

marketingovým kampaním v rámci klasického marketingového mixu 4P. 

Podlinkové kampaně pomáhají vytvářet dlouhodobé vztahy se zákazníky. 

4.3.2.6.2 Marketingový mix 3V 

Alternativní marketingový mix 3V představuje strategickou metodu pro definování 

odpovídajícího produktového portfolia. Jeho podstatou je poznání zákaznické 

hodnoty při vyuţívání hodnotných zdrojŧ. Okamţikem zjištění, které hodnoty se 

přizpŧsobí zjištěným zákaznickým potřebám a jakým zpŧsobem jsou komunikovány, 

lze povaţovat za úspěšnou realizaci podnikání. Uvedený marketingový mix zahrnuje 

následující prvky (Kumar, 2007; Management Mania, 2011-2013): 

 Valued customer (hodnotný zákazník), 

 Value proposition (hodnotová nabídka), 

 Value network (hodnotová síť). 
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Uvedené prvky jsou zaměřeny na vytváření hodnoty. Pomáhají odpovědět na tři 

otázky: Koho obsluhovat?, Co nabízet?, Jak nabízet? Nalezením odpovědí na 

uvedené otázky bude v podstatě dosaţeno zodpovězení klasických ekonomických 

otázek CO?, JAK?, PRO KOHO?. Uvedený mix lze aplikovat jako samostatný mix. 

Nicméně, je vhodnější jej vyuţít jako doplněk marketingového mixu 4P či 4C. 

4.3.2.6.3 On-line Marketingový mix 4S 

Marketingový mix 4S představuje relativně mladý nástroj (z hlediska 

marketingového mixu), který se rozvinul díky rozvoji internetových trhŧ 

a obchodování na nich. Internetový marketing zahrnuje skupinu čtyř kritických 

faktorŧ, na které se podnik musí zaměřit. Jedná se tedy o online marketingový mix, 

který podle Constantinidese (2002)zahrnuje: 

 Strategické zaměření (scope) – Tento prvek je zaměřen na podnikové 

cíle (strategické a operativní), s jejichţ podporou dochází k měření 

trţního potenciálu a identifikaci potenciálu konkurenčních podnikŧ. 

Význam má také role, jakou elektronické obchodování (E-commerce) 

zastává v daném podniku. 

 Webová stránka (site) – Webové stránky reprezentují místo, na kterém 

dochází ke kontaktu mezi podnikem a zákazníkem. Vhodná webová 

prezentace pomáhá vytvářet zákazníkŧm potřebné zkušenosti 

a představuje tak nejvýznamnější komunikační element v rámci 

elektronického podnikání. Kaţdá podniková webová stránka obvykle 

obsahuje vizualizaci produktŧ, ceníky a katalogy nabízeného sortimentu, 

a představuje taktéţ místo prodeje. Jedná se tedy o funkční platformu 

komunikace, interakce a transakce s internetovým zákazníkem. 

 Synergie (synergy) – Podstata synergie v marketingovém mixu 4S je 

provedená integrace cílŧ virtuální organizace. Jejím prostřednictvím je 

dosaţeno propojení procesŧ virtuálního a fyzického prostředí organizace. 

Ve vzájemné vazbě jsou tzv. front-office (integrace fyzického podniku) 

a back-office (integrace webové stránky s podnikovými procesy) 

 Systém (system) – V systému, jako prvku marketingového mixu, jsou 

zahrnuty faktory, které se týkají technických a servisních úkolŧ v oblasti 

pouţívaných informačních technologií (potřebný hardware, software). 
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4.3.3 Specifikace marketingových činností z hlediska trhu 

Trh lze definovat podle rŧzných kritérií či úhlŧ pohledu. Z pohledu marketingu jsou 

podstatné jednotlivé trţní subjekty, které na trhu vystupují a realizují základní trţní 

transakce. Je moţné se tedy setkat s (Kotler, Keller, 2006; Tomek, Vávrová, 2011): 

 trh surovin a dalších zdrojŧ, 

 trhy zprostředkovatelŧ – trţní subjekty, vytvářející určitý distribuční 

mezičlánek mezi výrobcem a konečným spotřebitelem, 

 prŧmyslové trhy – střet výrobcŧ a zpracovatelŧ materiálŧ či polotovarŧ 

pro další výrobu, 

 spotřebitelské trhy – setkání mezi konečným spotřebitelem a výrobcem, 

ev. prodejcem, 

 státní trhy. 

Bez ohledu na konkrétní trh pŧsobí na podnik dva základní typy, a to nákupní trh 

a odbytový trh. V okamţiku pořizování produktŧ dochází k realizaci tzv. nákupního 

marketingu. Při prodeji se pak jedná o odbytový marketing. Odbytový marketing 

představuje souhrn podnikových činností, které pomáhají vytvářet skladovací 

prostory a komplexní systém manipulace (viz Obrázek 9). 

Dŧleţitou podmínkou je samotná fyzická distribuce produktŧ, která je podstatou 

podnikové logistiky. Její součástí je samotné vytváření plánŧ nákupŧ a prodejŧ na 

základě získaných trţních informací, jejich realizace a následné technické 

zabezpečení fyzické distribuce (Tomek, Vávrová, 2011). 

 
Zdroj: upraveno podle Tomek, Vávrová, 2011, s. 62 

Obrázek 9: Vztah podniku k postavení na trhu 
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V rámci podnikové logistiky ve vztahu k nákupnímu a odbytovému trhu 

a marketingu mŧţeme hovořit i o tzv. marketingové logistice. Marketingová logistika 

představuje technicko-ekonomické činnosti, které jsou v úzkém vztahu se 

skladováním (např. manipulační a přepravní prostředky, skladovací kapacita, náklady 

na skladování) a organizací dopravy (např. stanovení přepravních tras, optimální 

umístění ve skladu). 

Marketingová logistika popisuje systém plánování, implementaci a kontrolu 

fyzického toku produktŧ a pouţívaných materiálŧ z místa vzniku k místu pouţití – 

propojuje tak nákupní a odbytový trh. Cílem marketingové logistiky je předání 

správného zboţí a mnoţství ve správný čas a na správné místo (viz Obrázek 10). 

Náplní celého sytému spočívá v koordinaci dodavatelského řetězce a přesun 

produktŧ od podniku k zákazníkovi a naopak, nechtěné a nevyuţité produkty od 

zákazníkŧ zpět k podniku (Kotler a kol., 2007; Tomek, Vávrová, 2011; Lambert, 

Stock, Ellram, 1998). 

 
Zdroj: upraveno podle Tomek, Vávrová, 2011, s. 290 

Obrázek 10: Marketingová logistika 

Nákupní marketing představuje v kaţdém podniku určitý protiklad k tzv. 

odbytovému marketingu. To je zpŧsobeno tím, ţe kaţdý podnik je současně jak 

nakupujícím subjektem, tak také prodávajícím. Na jedné straně podnik realizuje 

vlastní výkony/výstupy na odbytovém trhu jako prodávající, na druhé straně pak 

nakupuje zdroje pro své výstupy (Tomek, Vávrová, 2006). Vztah mezi nákupním 

a odbytovým marketingem je znázorněn na Obrázku 11. 
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Zdroj: upraveno podle Tomek, Vávrová, 2011, s. 62 

Obrázek 11: Marketing jako systém poţadavkŧ a jejich plnění 

Model nákupního marketingu implementuje marketingové přístupy do všech 

nákupních procesŧ – od stanovení nákupní strategie aţ po dodání produktu 

zákazníkovi a tvorbu dlouhodobě prospěšných vztahŧ, a to jak se zákazníky, tak také 

s dodavateli. Podstata nákupního marketingu odpovídá principu nákupního chování 

podniku (Desmedt, 2010; Tomek, Vávrová, 2011): 

 Nákupčí zprostředkovává přání vnitropodnikových zákazníkŧ, které je 

povinen splnit. Oproti samotnému nákupu však stojí dodavatelé, kteří 

odebírají vytvořené výkony (setkávají se poţadavky a výkony). 

 Dodavatel musí respektovat přání zákazníka, pro kterého jsou dané 

výkony určeny a komu jsou nabízeny. Za poskytnutí těchto výkonŧ 

poţaduje přiměřenou protihodnotu. 

Nákupní marketing představuje kombinaci strategických marketingových dovedností 

a taktických prodejních dovedností. Nezbytné je, aby marketéři pochopili vlastní vize 

a cíle, které jim pomohou vytvářet vhodné zákazníky a optimální prodejní nabídky 

(viz Obrázek 12). Dŧleţitým předpokladem nákupního marketingu je, aby specifické 

zdroje a správné kompetence byly dostupné příslušným pracovníkŧm (Desmedt, 

2006, s. 22). Z uvedeného popisu vyplývá osm krokŧ, které musí podnik z pozice 

výrobce realizovat: 

1. Volba cílŧ a strategie nákupu 

2. Volba správné varianty 

3. Pochopení obchodní situace prodejce 

4. Pochopení cílŧ a strategie prodejce 

5. Analýza a volba segmentu 
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6. Rozvoj strategie a hodnocení nabídky 

7. Zhodnocení dosaţených výsledkŧ 

 
Zdroj: upraveno podle Desmedt, 2010, s. 22 

Obrázek 12: Rámec nákupního marketingu 

4.4 Marketing na průmyslových trzích 

Marketing na prŧmyslových trzích (prŧmyslový marketing) představuje veškeré 

marketingové metody, nástroje, strategie aj., které prŧmyslové podniky uplatňují při 

svém podnikání (Zott, Amit, 2008). To představuje jednotlivé části prŧmyslového 

řetězce, který pŧsobí napříč všemi prŧmyslovými sektory, které se zapojují do 

finálního provedení produktu. 

Prŧmyslový trh zahrnuje veškeré subjekty, které nakupují zboţí a sluţby za účelem 

jejich vyuţití při výrobě dalších výrobkŧ a sluţeb, které jsou v rámci celého 

prŧmyslového řetězce určeny konečnému spotřebiteli. 

Zákazníci na prŧmyslových trzích vytvářejí rozhodující potřebu pro uspokojení 

potřeb po produktech, které jsou potřebné pro vyprodukování finálního produktu, 

jenţ je určen pro konečného spotřebitele. Dochází tedy k úzké závislosti daného trhu 

po poptávce finálního produktu na spotřebitelském trhu. Prŧmyslový trh obsahuje 

veškeré podniky, jeţ nabízejí takové produkty (jak výrobky a zboţí, tak také sluţby), 

které jsou určeny pro výrobu jiných produktŧ. Tento typ trhu má zásadní odlišnosti 

ve srovnání se spotřebitelským trhem (Lancaster, Massingham, 2011). 
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Aby byl podnik zařazen na prŧmyslový trh, musí z hlediska svého okolí splňovat 

určitá specifika (Kotler, 2000): 

 menší počet kupujících subjektŧ, 

 nákupy jsou velkého rozsahu, 

 úzké vazby na příslušné regiony (geografická koncentrace), 

 významnou roli hrají osobní vztahy mezi kupujícími a prodávajícími, 

 profesionální přístupy kupujících a prodávajících, 

 závislost kupujících, výrobcŧ dílčích částí produktu, na poptávce po 

konečném produktu (odvozená poptávka), 

 existuje menší cenová citlivost, 

 dochází k přímým nákupŧm. 

Obdobně jako spotřebitelské trhy musí i prŧmyslové trhy realizovat podobné postupy 

a splňovat podobné podmínky: 

1. identifikace a pochopení zákaznických potřeb, 

2. nalezení nových příleţitostí pro rŧst podnikání, 

3. zlepšení hodnotového managementu a jeho nástrojŧ, 

4. výpočet marketingové výkonnosti a účetních metrik, 

5. konkurenceschopnost a rŧst na globálních trzích, 

6. přijetí vhodného marketingového konceptu a podporovat příslušný 

marketingový program. 

Zásadní rozdíly mezi prŧmyslovým trhem a spotřebitelským trhem lze vyjádřit 

porovnáním přístupŧ v rámci nákupního procesu (viz Tabulka 6). 
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Tabulka 6: Rozdíly mezi prŧmyslovým trhem a spotřebitelským trhem 

Spotřebitelský trh (B2C) Průmyslový trh (B2B) 

Obvykle impulzivní nákupy 
Nákup probíhá po pečlivém zváţení 

jednotlivých alternativ 

Nákup je realizován podle racionálních kritérií 

Nákup je zaloţen na základě emocionálních 

reakcí na marketingovou komunikaci nebo 

produkt 

Nákupy obvykle obsahují konkurenční 

nabídky, cenová jednání a další finanční 

dohody 

Nákupy jsou realizovány za pevně stanovenou 

cenu 

Produkty jsou obvykle nakupovány u výrobce 
Produkty jsou obvykle nakupovány u 

zprostředkovatele/prodejce 

Nákupy jsou vysoce nákladné a rizikové 
Většina nákupŧ zahrnuje nízké riziko a nízké 

náklady 

Existuje omezený počet nakupujících 
Na trhu je velké mnoţství spotřebitelŧ a 

domácností 

Zdroj: upraveno podle Solomon, Marshall, Stuart, 2006, s. 166 

Kompletní prŧmyslový trh zahrnuje rŧznorodé podniky a organizace. Tyto subjekty 

je moţné rozdělit podle jejich zákaznické podstaty (viz Obrázek 13). V zásadě je 

moţné se setkat s výrobci, distributory a neziskovými organizacemi (Solomon, 

Marshall, Stuart, 2006; Stone, Desmond, 2007): 

 Výrobci – obsahem nákupu jsou produkty, které jsou potřebné pro další 

produkci (surový materiál, suroviny, zboţí); 

 Distributoři – nakupují finální výrobky, které dále prodávají, pronajímají 

či celkově zpřístupňují konečnému spotřebiteli, a to jak domácnostem, 

tak i podnikŧm; 

 Neziskové organizace – mezi neziskové organizace jako celek na 

prŧmyslovém trhu lze zařadit vládní organizace a samotné neziskové 

organizace (vzdělávací, komunitní, zdravotnické aj.). 
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Zdroj: upraveno podle Solomon, Marshall, Stuart, 2012, s. 163 

Obrázek 13: Struktura prŧmyslového trhu 

4.4.1 Základní přístupy v obchodování na průmyslových trzích 

Při nákupu provádí zákazník rozhodování na odlišných úrovních dŧleţitosti. 

Samotná sloţitost celého rozhodování je závislá na typu kupní situace. Tyto situace 

jsou (Kotler, 2000; Kotler, Keller, 2012; Tomek, Vávrová, 2011): 

 Nový nákup – Podnik nakupuje výrobky a sluţby, které v minulosti 

nenakupoval a nemá s nimi ţádné zkušenosti. Musí tedy získat velké 

mnoţství potřebných informací. Čím více je nákup obtíţnější, tím více 

účastníkŧ (expertŧ) je do něj zapojeno. 

 Opakovaný přímý nákup – Obvykle se jedná o situaci, kdy dochází 

k nákupu produktŧ a sluţeb, jeţ podnik jiţ v minulosti plynule 

a periodicky nakupoval. Tím získával i patřičné zkušenosti. Jednotliví 

dodavatelé jsou známí a nákupy tak představují zcela rutinní 

a automatické činnosti. 

 Modifikovaný přímý nákup – Vzhledem k poţadavkŧm podniku dochází 

ke změně atributŧ nakupovaného sortimentu (kvalita, změna ceny, změna 

výrobku). 

Kupující na prŧmyslovém trhu provádí mnohem méně rozhodnutí při opakovaném 

přímém nákupu oproti novému nákupu, kde je nezbytné provést velké mnoţství 

rozhodnutí. Nový nákup se tak stává z marketingového pohledu významnou 

příleţitostí. Kupující musí definovat specifikace produktu, cenovou úroveň, dodací 

podmínky, platební a servisní podmínky, objednávané mnoţství a v neposlední řadě 

také vybraného dodavatele. 
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Proces nákupního rozhodování na prŧmyslových trzích se ve své podstatě odlišuje od 

podstaty nákupŧ na spotřebních trzích (viz Obrázek 14). Zásadní rozdíl lze spatřovat 

v tom, ţe na prŧmyslovém trhu se nakupuje za účelem optimalizace nákladŧ či 

zvýšení zisku (Kincl a kol., 2004). 

 
Zdroj: upraveno podle Kincl a kol., 2004, s. 102 

Obrázek 14: Proces nákupního rozhodování na prŧmyslovém trhu 

V současnosti se podniky zaměřují na trţní orientaci, tzn. primární orientaci na 

zvyšování konkurenceschopnosti na straně prodeje. Stejně dŧleţité je však i zaměření 

se na stranu nákupu. Dochází tak vlastně ke kombinaci spotřebitelského trhu a trhu 

výrobcŧ. Na prŧmyslovém trhu vznikají rozdílné přístupy k nákupnímu chování ve 

srovnání s trhy spotřebitelskými. Z uvedeného vyplývá, ţe je nezbytné uplatňovat 

marketingové přístupy ve všech fázích nákupu. Tento postup se uvádí jako nákupní 

marketing (Kincl a kol., 2004; Desmedt, 2010). 

4.4.1.1 Chování zákazníka na průmyslových trzích 

Nákup podniku představuje komplexní a sloţitý proces, kdy dochází k rozhodnutí 

o budoucích investicích, nákupu specifického materiálu nebo navázání dlouhodobé 

spolupráce. Hlavní vlivy, které pŧsobí na rozhodování podnikŧ jako zákazníkŧ, jsou-

zobrazeny na Obrázku 15. Jedná se o (Kotler a kol., 2007; Deherder, Blatt, 2011): 

 Vlivy prostředí 

Podniky jsou ovlivňovány primárně ekonomickými vlivy ze současného 

a očekávaného ekonomického vývoje (např. hodnota peněz, hospodářský výhled, 

úroveň HDP). Významnou úroveň vlivŧ mají také dosaţené technologické úrovně, 
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kulturní vlivy, konkurenční změny nebo politické vlivy. Podnik tak musí pozorovat 

všechny moţné vlivy a vhodně odhadnout jejich dopady na zákazníky. 

 Vlivy organizace 

Kaţdý podnik má rozdílné poţadavky, odlišné procesy a systémy, se kterými musí 

být nákupčí plně obeznámen. Dŧleţitou roli hraje také míra centralizace nákupŧ. 

 Vliv role zákazníka 

Jednotlivé role zohledňují pozice zákazníka v rŧzných etapách rozhodování 

o nákupu. Tyto role jsou: 

o Iniciátoři (Iniciators) – pracovníci či uţivatelé, kteří podněcují 

potřebu k nákupu, 

o Uživatelé (Users) – pracovníci, kteří budou s výrobkem pracovat, 

o Ovlivňovatelé (Influencers) – pracovníci, kteří za pomocí 

informací ovlivňovali nákupní rozhodování, 

o Rozhodovatelé (Deciders) – osoby, které rozhodovaly o poţadavku 

a volbě dodavatele, 

o Schvalovatelé (Approvers) – schvalují rozhodnutí rozhodovatelŧ 

a kupujících, 

o Nákupčí (Buyers) – mají formální pravomoci k výběru dodavatele, 

o Strážci (Gatekeepers) – chrání pracovníky nákupního centra před 

neţádoucím přístupem informací od dodavatelŧ. 

 Individuální faktory 

Na nákupech podniku se obvykle podílí hlavně nákupní oddělení, kde mají jednotliví 

pracovníci vlastní zájmy, motivy, přesvědčeními a preferencemi. Nejvýraznější vliv 

má na samotný nákup technické oddělení, které potřebuje při prvním nákupu veškeré 

dostupné informace ze strany obchodníka. 

 Interpersonální faktory 

Jedná se obvykle o neformální útvar - nákupní středisko, který zahrnuje několik lidí 

s odlišnými zájmy, pravomocemi a schopnostmi. Základním úkolem je získávání 

a vyhodnocování informací, které mohou být uţitečné při následujících nákupech. 
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Zdroj: upraveno podle Kotler a kol., 2007 

Obrázek 15: Faktory, ovlivňující chování prŧmyslového zákazníka 

Pochopení chování zákazníka na prŧmyslových trzích je podstatnou podmínkou pro 

nalezení klíčových sektorŧ, určení vlivŧ na těchto sektorech a také pŧsobení 

a přesvědčení prŧmyslového zákazníka. 

4.5 Výkonnost a efektivnost podniku 

Výkonnost a ekonomická efektivnost je zjišťována téměř ve všech prŧmyslových 

odvětvích a ve všech podnikových oblastech. Pro porovnávání plánovaných výsledkŧ 

jsou vyuţívány ukazatelé ekonomické efektivnosti jako nástroj pro zjišťování 

efektivního vyuţití pouţívaných zdrojŧ (Maryška, 2007). 

Efektivnost představuje maximální moţné vyuţití výrobních faktorŧ, kde jednotlivé 

výrobní faktory jsou v odpovídajícím a mnoţství a poměru. Pomocí efektivnosti se 

vyjadřuje poměr výstupŧ ke vstupŧm, tedy získaných trţeb a vynaloţených nákladŧ 

(Synek, Kislingerová, 2010). 

Výkonnost podniku reprezentuje charakteristiku, jeţ popisuje zpŧsob, jakým 

zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním 

zpŧsobem vykonávání této činnosti (Wagner, 2009). Pro měření výkonnosti podniku 

lze vyuţít rŧzných systémŧ či metod. Jedná se např. o: 

 Balanced Scorecard (Bartoš, 2006; Broccardo, 2010; Vouldis, Kokkinaki, 

2011) 

 ISO normy řady 9000 (ISO 2006, 2010a, 2010b) 

 Six sigma (Bartoš, 2006; Broccardo, 2010; Vouldis, Kokkinaki, 2011) 

 Key Performance Indicators (Zaherawati et al., 2011; Parmenter, 2010; 

Kerzner, 2011) 

Výkonnost podnikových činností je závislá na odpovídající míře konkurenční 

výhody, která je podnikem vyuţívána. Pro dlouhodobou úspěšnost je nezbytné, aby 

byl podnik flexibilní a přizpŧsoboval se aktuální situaci a prŧběţně implementoval 

tyto měnící se podmínky do jednotlivých činností (Chan, He, Wang, 2012). 
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Dŧleţitou podmínkou je pravidelné měření jednotlivých činností, aby bylo moţné 

flexibilně reagovat (Halachmi, 2005). V případě splnění veškerých podmínek lze 

označit podnikové činnosti za výkonné a efektivní (Pavelková, Knápková, 2012). 

Podle Paladina (2011) je nezbytné pro podnikový výkonnostní management 

(corporate performance management – CPM), aby bylo splněno klíčových pět zásad. 

Tyto zásady představují nejlepší vhodné postupy, s jakými lze dosáhnout vysokého 

podnikového výkonu. Zmiňované zásady jsou: 

Zásada 1: vytvoření a řízení kanceláře CPM 

Zásada 2: aktualizace a komunikacestrategie 

Zásada 3: postupné provádění strategie a její řízení 

Zásada 4: zlepšování výkonnosti 

Zásada 5: správa a vyuţívání znalosti 

Jednotlivé oblasti, v rámci kterých je v podnicích zjišťována výkonnost, jsou podle 

Hulta et al. (2008) a Wágnera (2009): 

 finanční výkonnost 

 provozní výkonnost 

 procesní výkonnost 

 podniková výkonnost (jako celku) 

Z uvedeného výčtu vyplývá, ţe v podnicích stále existuje příliš konzervativní přístup 

k měření výkonnosti na celopodnikové úrovni a všech oblastech činností. 

Výkonnost představuje tedy takový stav, jenţ popisuje zpŧsob, kterým podnik 

realizuje danou činnost, na základě určité podobnosti se vzorovým zpŧsobem 

vykonávání takovéto činnosti. Výkonnost podniku reprezentuje charakteristiku, jeţ 

popisuje zpŧsob, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě 

podobnosti s referenčním zpŧsobem vykonávání této činnosti (Wagner, 2009). 

V úzké vazbě s výkonností je efektivnost a efektivita. 

Efektivnost představuje maximální vyuţití výrobních faktorŧ, kde jednotlivé výrobní 

faktory jsou ve správném mnoţství a poměru. Vyjadřuje se poměr výstupŧ ke 

vstupŧm, tedy získaných trţeb a vynaloţených nákladŧ. Jedná se tedy schopnost, kdy 

vloţené jednotky dosahují určitých kritérií, které jsou srovnatelné na základě předem 

daných kritérií. Za předpokladu splnění těchto výsledkŧ lze mluvit o efektivnosti. 



– 65 – 

Dosaţené výsledky jsou obvykle vyjádřitelné v kladných hodnotách. Efektivnost je 

obvykle úzce spjatá s výkonností (Synek, Kislingerová, 2010). 

Existuje úzký vztah mezi efektivností a efektivitou, kdy je zákazníkovi poskytován 

produkt, který nesplňuje některý ze zákaznických poţadavkŧ. V takovém případě 

dochází k jednomu ze čtyř dopadŧ, znázorněných v Tabulce 7 (Stone, Desmond, 

2007). 

Tabulka 7: Vztah mezi efektivitou a účinností 

 

Efektivnost 

Neefektivní Efektivní 

Ú
či

n
n

o
st

 

Neúčinný Umři rychle Přetrvej 

Účinný Umři pomalu Prosperuj 

Zdroj: upraveno podle Stone, Desmond, 2007, s. 7 

Podnik musí mít stanovené měřítko, podle kterého lze zhodnotit dosaţené výsledky, 

a tím pádem ověřit úroveň dosaţené efektivnosti (Christian, 1964). Pro správné 

zjištění podnikové efektivnosti je nezbytné zohlednit několik významných podmínek, 

např. přijmutí dlouhodobé perspektivy, prŧmyslová kultura nebo odpovídající úroveň 

investic do výroby (Shaw, 1995). 

Podniková výkonnost a efektivnost představují indikátory, na základě kterých mají 

moţnost jednotlivé zájmové skupiny podniku reagovat. Tyto skupiny, nazývané 

stakeholdeři, mohou mít odlišné dŧvody pro to, aby byl podnik prosperující 

a efektivní. Dŧleţitá je proto tvorba dlouhodobých vztahŧ s jednotlivými 

stakeholdery, jeţ významně ovlivňují dlouhodobou úspěšnost podniku a znalost 

jejich potřeb a přání (Šimberová, 2008, 2010). Stávající teorie stakeholderŧ vychází 

ze dvou typŧ stakeholderských skupin, které jsou primární a sekundární (Doyle, 

2008; Pavelková, Knápková, 2012). 

Za primární stakeholdery lze povaţovat především vlastníky a akcionáře podniku, 

kteří po podniku poţadují maximalizaci a efektivní zúročení vloţeného kapitálu. 

Vyjma vlastníkŧ a akcionářŧ podniku jsou významnou skupinou zaměstnanci, 

zákazníci či banky a pojišťovny jako věřitelské organizace. Jedná se o takové aktéry, 

kteří jsou v přímém, smluvním vztahu s podnikem. Sekundární stakeholdeři jsou na 

podnik navázáni volněji a mohou být ovlivněni podnikovými výstupy bez smluvního 

vztahu. Jedná se např. o místní komunity, asociace, konkurence či investory 

(Kocmanová a kol., 2010). 
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Kaţdý nedostatek procesního systému měření efektivnosti a výkonnosti mŧţe 

ovlivnit nekvalitní náklady, které mají největší sílu. Tyto náklady vytvářejí racionální 

dŧvody pro aplikaci neustálého zlepšování (viz Obrázek 16). Samotný proces 

implementace je následován systematickými plány monitorování a měření 

výkonnosti, aby bylo moţné identifikovat moţné kritické faktory při zefektivňování 

procesŧ a činností (Wade, Recardo, 2001). 

 
Zdroj: upraveno podle upraveno podle Franceschini, Galetto, Maisano, 2007 

Obrázek 16: Řetězec procesu zlepšování 

V procesu zlepšování výkonnosti a efektivnosti jsou dvě hlavní oblasti činností, a to 

(Franceschini, Galetto, Maisano, 2007): 

 Definice metrik spočívá v definování, které měření výkonnosti má být 

pouţito a jaké údaje mají být shromaţďovány. Parametry pro měření jsou 

vybrány v závislosti na kritických aspektech a potenciálu rŧstu. 

 Rozhodnutí je závislé na odlišnostech mezi cíli a měřenou úrovní 

výkonnosti, které vytvářejí tři rozdílné postupy činností: 

(1) individuální řešení problémŧ, 

(2) dodatečné zlepšování po jednotlivých krocích, 

(3) reengineering procesŧ. 

Řízení podnikové výkonnosti lze definovat jako systém, který vyuţívá informací pro 

vytvoření vhodných změn v organizační kultuře, systémech a procesech, aby bylo 

dosaţeno optimální dohody cílŧ výkonu, přerozdělování zdrojŧ, informování 

managementu o moţných úpravách podnikové strategie nebo sdílení dosaţených 

výsledkŧ pro pokračování jednotlivých cílŧ. Tento systém by měl být schopen 

sledovat a kontrolovat proces implementace strategie (Lima, Costa, Angelis, 2009). 
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Měření podnikové výkonnosti je plně závislé na poţadavcích stakeholderŧ podniku 

(Currie, Seaton, Wesley, 2009), kteří obvykle chtějí maximalizovat vlastní bohatství 

(Shao, 2009). Tato maximalizace však závisí na stávající kondici podniku, 

dosahování stanovených cílŧ a na celkové ekonomické situaci na trhu, kde daný 

podnik operuje. 

Aby podnik mohl zjistit vlastní efektivnost (bez ohledu na oblast zájmu), je nezbytné 

mít stanovené určité měřítko, podle kterého lze zhodnotit dosaţené výsledky – ověřit 

úroveň dosaţené efektivnosti (Christian, 1964). Pro správné zjištění podnikové 

efektivnosti je dŧleţité zohlednit několik významných podmínek: přijmutí 

dlouhodobé perspektivy, prŧmyslová kultura nebo odpovídající úroveň investic do 

výroby (Shaw, 1995). 

Dosaţení výkonnosti a efektivnosti podniku je podloţeno odpovídající úrovní 

podnikové strategie. Tento vztah je ovlivňován mimo jiné vnějším prostředím 

podniku a jeho organizační strukturou. Vnější prostředí lze následně rozčlenit na tři 

základní prvky. Jedná se o dynamiku inovačních procesŧ, sloţitost v produkci 

a marketingových technikách, a úroveň konkurence (Nandakumar, Ghobadian, 

O´Regan, 2010). 

4.5.1 Metrika jako součást systému výkonnosti 

Metrika představuje měřicí systém, který kvantifikuje trend, dynamiku nebo 

vlastnosti. Z dŧvodu vysvětlování fenoménŧ a případŧ je nezbytné dodrţovat 

přísnost a objektivitu, aby bylo moţné porovnávat pozorování v rŧzném čase a na 

rŧzných místech (Farris et al., 2010). 

Definované metriky jsou obvykle stanovené a určené pro konkrétní podmínky 

a konkrétní podnik. I přes univerzálnost některých ukazatelŧ (obzvláště finančních) 

je v některých případech nemoţné objektivní srovnání. Aby bylo provádění 

srovnávání výkonnosti vypovídající, musí být dosaţeno efektivního vynakládání 

prostředkŧ mezi vyuţívaný kapitál a obchodní portfolio (Schwerdt, Von Wendland, 

2010). 

Kerzner (2011) popisuje metriku jako přímé číselné měření, které reprezentuje části 

obchodních dat ve vztahu k více dimenzím. Z toho vyplývá, ţe je nezbytné sledovat 

nejen ekonomické ukazatele, ale také situaci a prostředí, ve kterých bylo dosaţeno 

daných výsledkŧ. Metriky je moţné podle Učně (2008) rozdělit na dvě základní 

skupiny, a to na tvrdé metriky a měkké metriky. 

Tvrdé metriky představují objektivně měřitelné ukazatele, jeţ sledují trend plnění 

podnikových cílŧ, a současně sledují výkonnost podnikových procesŧ, významných 
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činností či zákazníka. Vhodně stanovené tvrdé metriky mohou přímo ovlivnit 

primární konkurenční faktory či jsou s těmito faktory úzce spjaty. Za tvrdou metriku 

lze povaţovat i indikátory. 

Indikátor je chápán jako ukazatel se stanovenými mezemi (jsou stanoveny horní 

a dolní limity). V případě, kdy reálná hodnota vykazuje odchylku od stanovených 

limitŧ, je dosaţeno neţádoucího stavu (ČSN EN 15341, 2010). Tvrdé metriky, které 

nelze povaţovat za indikátory, a které nemají definovány limity, musí mít 

definovány ţádoucí stav, vŧči kterému se pak provádí jejich hodnocení. Zpravidla se 

jedná o jednu určitou hodnotu ukazatele. Základní vlastnosti tvrdých metrik jsou 

(Učeň, 2008): 

 snadná měřitelnost, 

 jejich uţívání nevytváří dodatečné náklady, 

 jsou finančně převoditelné. 

Měkké metriky jsou vyuţívány k měření a hodnocení dosahované úrovně výkonnosti 

procesŧ. Jsou sestavovány ve shodě s účelem pouţití hodnocení míry plnění cílŧ, 

dosahování inovačního potenciálu procesŧ či výkonnosti lidí a vyuţívaných zdrojŧ. 

Kaţdá metrika či indikátory jsou definovány několika moţnými atributy, jejichţ 

uplatnění je závislé na mnoha podnikových oblastech (např. navázání na úrovně 

podnikového managementu, kontrola cílŧ, optimalizace procesŧ, podpora při 

sniţování rizika) (viz Obrázek 17). Uvaţované atributy jsou (Učeň, 2008): 

 název a identifikace, 

 definice a algoritmus, 

 vlastník, 

 výchozí a cílová hodnota, 

 interval, 

 periodicita měření. 
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Zdroj: upraveno podle Učeň, 2008, s. 22 

Obrázek 17: Ukazatelé hodnocení efektivnosti a výkonnosti 

4.6 Systémy měření výkonnosti v podniku 

V návaznosti na podnikovou strategii je nutné vytvořit systém měření výkonnosti. 

Systém měření výkonnosti podniku vychází ze tří základních poţadavkŧ na 

podnikový management (Franceschini, Galetto, Maisano, 2007): 

 strategický plán, 

 analýza klíčových subprocesŧ, 

 potřeby stakeholderŧ. 

Strategický plán se zaměřuje na podporu podniku, který se musí nezbytně 

přizpŧsobovat měnícímu se prostředí. Toto prostředí nabízí rŧznorodé příleţitosti, 

které mohou pomoci podniku se rozvíjet a rŧst (Kotler, et al., 2007). 

Mezi moţné systémy výkonnosti, které lze v podniku aplikovat, je moţné podle 

Vouldis a Kokkinaki (2011) zahrnout: 

 Balanced Scorecard 

 Model Excelence EFQM 

 ISO 9001:2008 

 Model Six sigma 

 Výkonnostní hranol 

 Klíčové indikátory výkonnosti (Key Performance Indicators) 
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Ve všech uvedených modelech je jedním z klíčových prvkŧ uspokojování zákazníka 

a následně poţadavky ostatních stakeholderŧ. Pro ověření plnění poţadavkŧ je 

vyuţito interního a stakeholderského auditu, kde dojde k rozlišení jednotlivých 

skupin stakeholderŧ do čtyř skupin podle jejich významnosti a dŧleţitosti pro podnik 

(Louche, Baeten, 2006). 

4.6.1 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard je model, který pouţívá rŧzné úrovně napříč podnikovým 

prostředím. Tento model obvykle zobrazuje strategii, která zahrnuje čtyři základní 

skupiny perspektiv (Vouldis, Kokkinaki, 2011; Franceschini, Galetto, Maisano, 

2007; Bartoš, 2006; Broccardo, 2010): 

 Finanční perspektiva zahrnuje finanční cíle, které jsou v úzké 

provázanosti s podnikovou strategií. 

 Vnitropodniková perspektiva se soustředí na činnosti a klíčové procesy, 

které jsou nezbytné pro dodávání očekávané zákaznické hodnoty. 

 Perspektiva inovací a vzdělávání pomáhá rozšiřovat podnikové cíle, 

které respektují poţadavky zaměstnancŧ na vzdělávání, systém 

a organizační zařazení. 

 Zákaznická perspektiva zkoumá aspekty, které jsou v přímé spojitosti 

s očekáváním zákazníkŧ a úplným uspokojováním jejich potřeb. 

Jednotlivé perspektivy jsou ovlivněny vizí a strategií podniku, jeţ vychází 

z poţadavkŧ a přání zákazníkŧ (viz Obrázek 18). Za předpokladu změny obou 

podnikových poloţek je nezbytné tyto změny zahrnout do jednotlivých částí. 

Významnou podmínkou při vyuţívání Balanced Scorecard je jeho neustálé 

vyvaţování v rámci celého koloběhu (Hudymáčová, Hila, 2011). 
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Zdroj: upraveno podle Vouldis, Kokkinaki, 2011 

Obrázek 18: Perspektivy modelu Balanced Scorecard 

4.6.2 Model Excelence EFQM 

Podstatou modelu excelence EFQM je dosahování výborných výsledkŧ (z pohledu 

zákazníkŧ, zaměstnancŧ a podniku), které jsou pro podnikový management přijatelné 

a podporující strategii prostřednictvím pracovníkŧ, partnerství, zdrojŧ a procesŧ 

(ČSJ, 2013). 

Model Excelence EFQM zahrnuje devět hlavních a dvaatřicet dílčích kritérií, které 

umoţňují podnikŧm, jeţ zobrazují čtyři skupiny oblastí, na něţ se model excelence 

zaměřuje (ČSJ, 2013; Vouldis, Kokkinaki, 2011; Nenadál, 2004): 

 Sebehodnocení – podnik zhodnocuje vlastní pozici na cestě k získání 

excelence, kdy dochází ke stanovení klíčových silných stránek 

a příleţitostí. 

 Podniková kultura – podnik připravuje společný slovník a vytváří 

odpovídající zpŧsob uvaţování o podniku, které usnadňuje efektivní 

sdělování myšlenek do podnikového okolí. 

 Sjednocení stávajících a plánovaných podkladů pro odstranění 

možných duplicit. 

 Struktura pro systém podnikového managementu. 

Samotný model EFQM je zobrazen na Obrázku 19. Prvních pět kritérií 

(předpoklady) popisují postupy, které by měl podnik realizovat za účelem 

maximalizace výsledkŧ v jednotlivých oblastech. Druhá polovina modelu pak 

obsahuje výsledková kritéria, která poukazují na to, čeho jiţ podnik dosáhl (Nenadál, 

2004). 
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Zdroj: upraveno podle ČSJ, 2013 

Obrázek 19: Model excelence EFQM 

Model EFQM vychází z principŧ Total Quality Managementu (TQM), který 

obsahuje (Nenadál, 2002): 

 orientace na zákazníka, 

 neustálé zlepšování, 

 účast všech zúčastněných, 

 sociální ohleduplnost. 

4.6.3 Systém měření výkonnosti podle ČSN EN ISO 

Podle systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO (ČSN EN ISO 9001, 2010; 

ČSN EN ISO 9000, 2006; ČSN EN ISO 9004, 2010) je nezbytné, aby podnik 

plánoval a realizoval procesy měření, analýzy a zlepšování, které jsou nezbytné pro 

zajišťování shody produktu s poţadavky zákazníkŧ a neustálé zlepšování 

a zvyšování efektivnosti systému managementu jakosti. K tomuto měření je 

vyuţíváno interního auditu, který představuje efektivní nástroj, jenţ posuzuje 

komplexní systém managementu jakosti. 

Samotné měření výkonnosti vychází ze systému managementu jakosti, který je 

podrobován neustálému zlepšování. Vstupem pro systém jsou poţadavky zákazníkŧ 

a dalších zájmových skupin – stakeholderŧ (viz Obrázek 20). Tyto poţadavky jsou 

podkladem pro vytváření přidané hodnoty při procesu realizace produktu, který je 

následně nabízen zákazníkovi a konečnému spotřebiteli. Dŧleţitou roli hraje 

informační tok, jehoţ prostřednictvím získá podnik informace o poţadavcích na 
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produkt (prvotní fáze) a následnou zpětnou vazbu při úrovni splnění počátečních 

poţadavkŧ (Nenadál, 2004). 

 
Zdroj: upraveno ISO 9001:2009 

Obrázek 20: Měření výkonnosti podle systému managementu jakosti ČSN EN ISO 

4.6.4 Model Six sigma 

Model Six sigma je podnikatelský proces, umoţňující zvyšovat ziskovost podniku 

prostřednictvím sledování kaţdodenních činností, minimalizaci vyráběných neshod 

a maximalizaci spokojenosti zákazníkŧ. Podnikŧm tak poskytuje určitý návod, jak se 

vyvarovat moţných chyb ve všech činnostech (od objednávky aţ po finální 

expedici). Six sigma představuje komplexně přijímaný model napříč všemi 

odvětvími a prostředími, a to díky univerzálnosti celého systému (viz Obrázek 21). 

Podstata modelu je aplikace směrodatné odchylky jako míru variability procesu 

(Levay, 2013; Paladino, 2007). 

 
Zdroj: upraveno Evans, Levay, 2013 

Obrázek 21: Postup implementace modelu Six sigma 

Základní principy modelu zahrnují (Vouldis, Kokkinaki, 2011; Evans, Lindsay, 

2005): 
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 poměření klíčových procesŧ a zákaznických poţadavkŧ s podnikovými 

cíli, 

 vytvoření standardŧ systému měření, 

 nalezení odpovídajících metrik, 

 poskytování školení v oblasti projektového managementu a six sigma, 

 definování pruţných cílŧ, 

 sestavení týmŧ pro zlepšování kvality a ziskovosti a redukce potřebného 

času a odpadu. 

4.6.5 Výkonnostní hranol 

Výkonnostní hranol představuje rámec, který podporuje měření podnikového 

výkonu. Vychází z modelu Balanced Scorecard, který představuje první generaci 

rámcŧ měření výkonnosti. Jako jeden ze systémŧ měření výkonnosti druhá generace 

obsahuje oproti první generaci přání a potřeby všech stakeholderŧ (Ryan, 2012; 

Vouldis, Kokkinaki, 2011). 

Tento rámec představuje flexibilní nástroj, který mŧţe být vyuţit bez ohledu na 

velikost podniku či jeho právní formu. Podstatou tohoto systému je vyuţití sady 

výkonnostních indikátorŧ, které pomáhají vyplnit potřeby a přání nejen zákazníkŧ, 

ale také ostatních klíčových skupin stakeholderŧ, a to prostřednictvím strategických 

map (viz Obrázek 22). Strategické mapy stanovují cíle a potenciální ovladače 

výkonu (Vouldis, Kokkinaki, 2011). 

Výkonnostní hranol zahrnuje v sobě pět dimenzí, které zobrazují jednotlivé roviny 

zájmu podniku (Vouldis, Kokkinaki, 2011; Ryan, 2012): 

 spokojenost stakeholderŧ, 

 příspěvek stakeholderŧ, 

 strategie, 

 procesy, 

 schopnosti. 
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Zdroj: upraveno podle Ryan, 2012 

Obrázek 22: Výkonnostní hranol 

4.6.6 Klíčové indikátory výkonnosti (Key Performance Indicators) 

Měření výkonnosti pomáhá organizacím uspořádat kaţdodenní činnosti pro dosaţení 

strategických cílŧ. Dŧleţité je však správné rozdělení vyuţívaných metrik, obzvláště 

v prŧmyslových podnicích. Prŧmyslové podniky nemají takové tendence měřit 

výkonnost a efektivnost ve finančních jednotkách, zaměřují se v zásadě na 

nefinanční vyjádření. Metriky, které podniky vyuţívají, lze zařadit do skupiny tzv. 

Klíčových indikátorŧ výkonŧ (KPI). Jedná se o seskupení metrik, které se zaměřují 

na nejvíce kritické oblasti pro současný a budoucí rozvoj podniku. KPI tak 

představuje nástroj, který umoţní vhodně změřit výkonnost, zjistit příslušné výsledky 

a následně je vhodně interpretovat (Zaherawati et al., 2011; Kerzner, 2011; ČSN EN 

ISO 9004) 

Jednotlivé metriky pro zjištění výkonnosti podniku a jeho výsledkŧ jsou zahrnuty 

v jedné ze čtyř skupin indikátorŧ: Klíčový výsledkové indikátory (Key Result 

Indicators – KRI), Indikátory výsledkŧ (Result Indicators – RI), Indikátory výkonu 

(Performance Indicators – PI) a Klíčové indikátory výkonŧ (Key Performance 

Indicators – KPI). Pořadí jednotlivých skupin je znázorněno na Obrázku 23. 
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Zdroj: Parmenter, 2010 

Obrázek 23:Čtyři typy měřítek výkonnosti 

Jednotlivé úrovně lze z určitého úhlu pohledu popsat jako „vrstvy cibule“. Vnější 

obal (KRI) shrnuje veškeré činnosti, kterých je potřeba k vytvoření „produktu“. Při 

„loupání“ jednotlivých vrstev dochází k dalším informacím, které reprezentují 

rŧznorodou výkonnost (PI) a výsledky (RI). Jádro pak představují klíčové 

výkonnostní indikátory (KPI). 

Tyto indikátory zahrnují všechny podnikové oblasti, které je nezbytné sledovat 

a měřit. Jednotlivé skupiny indikátorŧ obsahují specifické informace (Parmenter, 

2010): 

 KRI obsahuje informace o tom, co se jiţ vykonalo a zda podnik jde 

správným směrem, 

 RI informuje o tom, co bylo jiţ uděláno, 

 PI sděluje, co se má udělat, 

 KPI popisuje, co se má udělat pro zvýšení výkonnosti a zlepšení 

dosaţených výsledkŧ. 

Metriky, které jsou zahrnuté do skupiny KRI, mohou být mylně zařazeny mezi 

výkonnostní metriky. Výsledky těchto ukazatelŧ (KRI) dávají jasný obrázek toho, 

jakým směrem se má podnik ubírat – neřeknou však, jak zlepšit dosaţené výsledky. 

Oproti KPI se zaobírají dlouhým obdobím. 

Sloţení potřebných metrik do KPI je závislé na odvětví, podnikové strategii 

a aktuální situaci. Výrobní podniky mohou seskupit oblasti podle zaměření (např. 

náklady, motivace, kvalita či logistika). Samotné seskupení by mělo být flexibilní 

a dle potřeb lehce zaměnitelné (Samsonowa, Buxmann, Gerteis, 2009). Kaţdá 

organizace by měla dodrţovat tzv. pravidlo 10/80/10. To značí, ţe by měla vyuţívat 
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deset metrik v rámci KRI, osmdesát metrik v PI a RI, a deset metrik KPI (Parmenter, 

2010). 

Výhodou metrik, zařazených do KPI je, ţe je lze vyuţít v rŧzných prostředích. 

Spokojenost s jejím vyuţitím je však v současnosti relativně nízká. Existuje značný 

počet vedoucích pracovníkŧ, kteří nejsou spokojeni se svým měřením výkonnosti. To 

je zpŧsobeno především nepochopením podstaty KPI nebo vyuţitím nevhodných 

metrik k měření sledovaných procesŧ (Muchiri et al., 2010; Namešanská, Pačaiová, 

2012). 

4.7 Výkonnost a efektivnost marketingových činností 

Efektivnost marketingových činností lze definovat jako návratnost vynaloţených 

finančních prostředkŧ do realizovaných marketingových činností. Pro ověření 

návratnosti, a tedy efektivnosti, lze vyuţít rŧzných metod. Podniky musí klást 

prioritu na měření efektivnosti prostřednictvím marketingových metrik. 

Marketingové metriky pomáhají vytvářet měřicí systém, který kvantifikuje trend, 

dynamiku nebo vlastnosti marketingových činností. Z dŧvodu vysvětlování 

fenoménŧ a případŧ je nezbytné dodrţovat přísnost a objektivitu, aby bylo moţné 

porovnávat pozorování v rŧzném čase a na rŧzných místech (Farris, et al., 2010). 

Měření výkonnosti marketingových činností představuje podnikový proces, který 

poskytuje výkonnostní zpětnou vazbu na výsledky marketingových činností. 

Výkonnost podniku se tak stává dŧleţitou součástí podnikového rozpočtování 

a výkonnostních náhrad a propagace (Clark, Abela, Ambler, 2006; Ginevičius, 

Podvezko, Ginevičius, 2013). 

Měření efektivnosti marketingových činnostíje jiţ přijímáno jako nezbytnost pro 

kontrolu podnikové výkonnosti. Na uvedeném základě se definoval jednoduchý 

rámec pro zjištění marketingové efektivnosti. Tento rámec zohledňuje moţné vztahy 

mezi jednotlivými vstupy a výstupy, mezi které lze zahrnout také finanční výstupy 

jako získané hodnoty (Shaw, 1998). 

Efektivnost marketingových činností je výrazně závislá a silně ovlivněná skupinou 

faktorŧ, které kladou na marketéra poţadavky na úspěšnou implementaci 

marketingových plánŧ na rŧzných podnikových úrovních. Tyto skupiny faktorŧ jsou 

(Tuan, 2012; Nwokah, Ahiauzu, 2008): 

1. marketingová strategie, 

2. marketingová kreativita, 

3. realizace marketingových činností, 
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4. marketingová infrastruktura, 

5. vnější faktory. 

Vzhledem k rostoucím poţadavkŧm na soubor znalostí marketérŧ je nezbytné 

určovat přísnější rámec, kde by docházelo k měření krátkodobých a dlouhodobých 

finančních dopadŧ na podnikové marketingové investice. 

Měření marketingové efektivnosti je jiţ dlouho přijímáno jako nezbytnost pro 

kontrolu podnikové výkonnosti. Shaw (1998) na uvedeném základě definoval 

jednoduchý rámec pro zjištění efektivnosti marketingových činností. Tento rámec 

zohledňuje moţné vztahy mezi jednotlivými vstupy a výstupy, zahrnující také 

finanční výstupy jako hodnoty (viz Obrázek 24). 

 
zdroj: upraveno podle Shaw (1998) 

Obrázek 24: Jednoduchý rámec marketingové efektivnosti 

Marketingové vstupy obsahují jednotlivé činnosti, které vycházejí z marketingových 

činností. Zákaznická černá skříňka ve své podstatě obsahuje mnoţství pokusŧ, jak 

najít odpovědi, jak a proč zákazníci reagují na marketingové vstupy, aby 

vygenerovali danému podniku příjmy. Nejvyuţívanější přístupy jsou výzkumná 

zjištění, vyuţívající databáze PIMS (Profit Impact of Market Strategy). Hodnota 

představuje konečné výstupy, které jsou pro podnik ţádoucí (Shaw, 1998). 

Samiee (2008) popisuje rozdílnost v pohledu mezi odborníky (výrobci a zákazníky) 

na pojem hodnoty. Výrobce se orientuje na vlastní produkci a pojímá hodnotu jako 

úroveň produkce, která plní poţadavky kupujících k uspokojení vlastních poţadavkŧ. 

Hodnota jako marketingový výstup mŧţe zahrnovat některé typy ukazatelŧ jako 

např. trţní podíl, prémiová cena nebo zisková marţe. 

Efektivnost marketingových činností se zaměřuje na takové oblasti, které pomáhají 

plnit podnikové cíle, zvyšovat hodnotu shareholderŧ, čistý cash-flow či navyšování 

zisku (Ambler, 2008). Tato efektivnost se odráţí v úrovni, ve které se projevuje pět 

hlavních atributŧ marketingové orientace (Kotler, Keller, 2006): 

 zákaznická filozofie, 

 integrovaná organizace nákupu, 

 adekvátní marketingová informace, 
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 strategická orientace, 

 provozní efektivita. 

Rámec marketingové efektivnosti je moţné přijímat jako tzv. Return on Marketing 

Investment (ROMI). Jeho podstatou je poskytnutí systematického přístupu 

v pochopení příslušného trhu a sousled vlastních a konkurenčních činností, aby bylo 

moţné určit relativní efektivnost rŧzných marketingových činností. Tento přístup je 

nezbytné uplatňovat jiţ při samotné tvorbě marketingového plánu, aby bylo reálné 

přesně určit dopad příslušné investice na organizaci (Powel, 2008). 

Efektivnost podniku je vhodné přijímat ve smyslu efektivnosti ekonomických 

činností. Zmíněné pojetí zahrnuje jak účelnost vynaloţených výrobních faktorŧ, tak 

také uţitečnost. Z marketingového hlediska je však dŧleţité nahlíţet na všechny 

činnosti z pohledu jejich dopadu na samotné podnikání a podnikové výkonnosti. 

Měření finančních dopadŧ na marketing je tak jednou z nejvyšších priorit (Williams, 

Naumann, 2011). 

Celý proces marketingové efektivnosti je však potřeba podrobovat neustálému 

procesu zlepšování, obzvláště v současném období ekonomické a finanční krize. 

Výrobci toho chtějí dosáhnout s pomocí vlastního marketingového auditu, který 

odhalí významné nedostatky stávajícího přístupu k měření efektivnosti (Christian, 

1959). 

Marketingová efektivnost ověřuje úspěšnost vyuţívaných marketingových činností, 

které nemusí být zřetelné. Vhodný přístup je zaměření se na takové činnosti, které 

mají přímý dopad na zákazníka, tedy primárně na produkt a formy marketingové 

komunikace. 

Model marketingové efektivnosti obsahuje ve svém procesu čtyři prvky, které 

kriticky ovlivňují strategii měření. Tyto prvky jsou (McDonald, Mouncey, 2011): 

 metrika – co by mělo být měřeno; 

 data – jaké informace mají být sbírány; 

 cíl – čeho má být dosaţeno v časovém rámci; 

 výsledek – aktuální úroveň v časovém rámci. 

McDonald a Mouncey (2011) definovali v rámci modelu měření efektivnosti 

marketingových činností pět základních komponent, v jejichţ prostředí se výše 

uvedené prvky realizují (viz Obrázek 25). Tyto prvky jsou: 
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1. podniková výkonnost, 

2. trţní segmenty, 

3. dopady faktorŧ, 

4. marketingové a další akce, 

5. rozpočtové prostředky. 

 
Zdroj: upraveno podle McDonald, Mouncey, 2011 

Obrázek 25: Model měření efektivnosti marketingových činností 

„Černé šipky“ směřují pro zjištění, co je potřeba udělat do budoucnosti pro dosaţení 

podnikových cílŧ. Naopak „šedé šipky“ sledují aktuální skutečnosti, co se děje, jak je 

strategie prováděna pro dosaţení stanovených cílŧ. Oba směry obsahují a identifikují 

klíčové metriky pro měření celkové výkonnosti podniku v prŧběhu času (McDonald, 

Mouncey, 2011). 

4.7.1 Využívané metriky pro marketingovou efektivnost 

Marketingové metriky představují takové metriky, které jsou určeny pro zjišťování 

efektivnosti marketingových činností v organizaci. Za klíčové marketingové metriky 

je moţné povaţovat rŧzné typy v závislosti na odvětví podniku. Dŧvodem je přílišná 

komplexnost některých metrik. Nejvhodnějším zpŧsobem, jak zajistit kvalitní měření 

oblastí, které podnik povaţuje za klíčové, je vyuţívání portfolia metrik podle potřeb 

daného podniku (Lindgreen et al., 2011). 

Z hlediska úhlu pohledu je jedním ze základních rozdělení marketingových metrik na 

interní trţní metriky, externí trţní metriky a proces. Externí metriky jsou zacíleny na 
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měření komplexních změn v krátkém období. Mohou zahrnovat metriky ze 

zákaznické oblasti či z hlediska trhu. Interní metriky posuzují úroveň inovací 

a zaměstnaneckých závazkŧ v podniku (viz Tabulka 8). Proces ověřuje, jak jsou 

jednotlivé metriky získávány a ověřovány, a jakou mají vazbu na podnikové cíle 

(McDonald, Mouncey, 2011). 

Tabulka 8: Příklad externích a interních nefinančních marketingových metrik 

Externí metriky Interní metriky 

Povědomí Povědomí o cílech 

Trţní podíl Vazba na cíle 

Relativní cena trţního podílu Aktivní inovační podpora 

Počet reklamací Autonomie 

Spokojenost zákazníkŧ a loajalita Relativní zaměstnanecká spokojenost 

Celkový počet zákazníkŧ Ochota ke změně 

Zdroj: upraveno podle McDonald, Mouncey, 2011 

Z obecného pohledu mohou být marketingové metriky zařazeny do obchodní oblasti 

nebo do projektového managementu, a to za předpokladu, ţe je na marketingové 

činnosti nahlíţeno jako na projekt. Na základě provedených výzkumŧ definoval 

Kerzner (2011) čtyři širší skupiny metrik pro zjišťování výkonnosti a efektivnosti: 

 metriky, zaloţené na podnikání (finanční metriky), 

 metriky, zaloţené na úspěchu, 

 metriky, zaloţené na projektu, 

 procesní metriky projektového managementu. 

Uvedené čtyři kategorie mohou obsahovat širokou škálu metrik. V kaţdé kategorii 

tak mohou být typy a podkategorie metrik, závislé na zpŧsobu jejich uţití. Příkladem 

překrývání jednotlivých kategorií mohou být následující skupiny metrik, které 

vycházejí z hlavních kategorií (Kerzner, 2011): 

 Kvantitativní metriky – plánování procentních výdajŧ z celkové pracovní 

síly, 

 Praktické metriky – upravující efektivitu, 

 Řídící metriky – hodnocení rizik, 

 Finanční metriky – zisková marţe, ROI atd., 
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 Milníkové metriky – počet balení na čas, 

 Koncové výsledky či úspěšné metriky – spokojenost zákazníkŧ. 

Aby podniky byly schopny identifikovat odpovídající faktory, které ovlivňují jejich 

úspěch, obvykle rozkládají standardní finanční ukazatele jako např. ukazatel ROA – 

návratnost aktiv. K tomuto rozkladu vyuţívají tzv. DuPontova modelu, ve kterém je 

ukazatel ROA sloţen ze dvou komponent: hodnot čistého zisku a aktiv (viz 

vzorec 12). Tento vztah je však moţné rozepsat také jako součin dvou dílčích 

komponent (Učeň, 2008): 

ROA =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
×

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (12) 

Tyto dvě komponenty (zisková marţe a obrat aktiv) tak dávají podniku moţnost 

zaměřit se na další oblasti. Dŧleţitým předpokladem je také nahlíţení na uţívané 

ukazatele vhodným zpŧsobem. Příkladem mŧţe být rozklad ukazatele objem prodeje: 

 objem prodeje = počet prodejců ×
prům .prodej

prodejci
 

 objem prodeje = počet zákazníků × prodej na zákazníka 

 objem prodeje = celkový prodej na trhu × tržní podíl 

Vhodným rozkladem se tak mŧţe podnik dostat ke klíčovým ukazatelŧm, které 

potřebuje identifikovat nejen ve vztahu k marketingu (Farris et al., 2010). 

Marketingové metriky mohou být rozčleněny podle široké škály hledisek. Jejich 

rozdělení je podle jejich charakteru moţné z několika rŧzných pohledŧ. Vzhledem 

k zahrnutí metrik v rŧzných skupinách je zřejmé přechylování jednotlivých metrik. 

Finanční metriky jako celek lze přijímat nejen jako tradiční ukazatele, ale také jako 

moderní. 

Nejobvyklejší je rozdělení na finanční a nefinanční metriky. Toto rozdělení vychází 

z tradičního pojetí zjišťování výkonnosti, kdy byly porovnávány výsledky za minulá 

období. Jedná se o tzv. vlečné výkonnostní měření (Trailing performance measures). 

Docházelo však pouze k vizualizaci minulosti a tyto výsledky tak postrádaly prvky 

varování při nepříznivém vývoji. Je nezbytné vyuţívat určitý varovný systém, který 

dá včasnou informaci o moţném vývoji (úspěchu či selhání). Tento systém (Leading 

performance measures) vyuţívá obvykle kategorie zákaznické spokojenosti 

a management lidských zdrojŧ (Wade, Recardo, 2001). 
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Zdroj: upraveno podle Kotler, Keller, 2012 

Obrázek 26: Zpŧsoby měření marketingové efektivnosti 

Podle provedených výzkumŧ sledují podniky v současnosti čtyři moţné cesty 

měření. Systém marketingových metrik (marketing dashboard) mŧţe prezentovat 

poznatky ze všech „cest“ v grafických souvislostech s jemnými vazbami mezi 

jednotlivými cestami, a to stejným zpŧsobem, jak je znázorněno na Obrázku 26 

(Kotler, Keller, 2012). Tyto cesty či klasifikace jsou: 

1. Zákaznické metriky 

Zákaznické metriky ukazují, jaké vyhlídky mají zákazníci – od uvědomění si po 

preferenci zkušební opakovaný nákup. Tato oblast se také zaměřuje na zjištění, zda 

zkušenosti zákazníkŧ přispívají ke vnímání hodnoty a konkurenční výhody. 

2. Jednotkové metriky 

Odráţí to, co obchodníci znají o produktu (mnoţství prodeje, zeměpisné podmínky, 

marketingové náklady na jednotku), jako měřítko efektivnosti. Dále se zaměřují na 

optimalizaci marţe z hlediska distribučních kanálŧ a charakteristiky výrobkové řady. 

3. Metriky založené na Cash-flow 

Zaměřují se na marketingové výdaje a jejich výnosy v krátkém období. Dále 

zohledňuje programy a kampaně modelŧ rentability ROI, které měří okamţitý dopad 

či čistou současnou hodnotu příjmŧ s dané investice. 
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4. Metriky značky 

Metriky značky sledují vývoj dlouhodobých dopadŧ marketingu prostřednictvím 

měření hodnoty značky. Tato hodnota posoudí vnímavost značky ze strany zákazníkŧ 

a výhledy potenciálních zákazníkŧ stejně, jako celkové finanční zdraví značky. 

4.7.2 Další přístupy ke klasifikaci marketingových metrik 

Marketingové metriky představují takové metriky, které jsou určeny pro zjišťování 

efektivnosti marketingových činností v organizaci. Z hlediska úhlu pohledu je jedním 

ze základních rozdělení marketingových metrik na interní trţní metriky, externí trţní 

metriky a proces. Interní metriky se zaměřují na posouzení vlastností a závazkŧ 

pracovníkŧ, kteří realizují pro podnik inovační potenciál, a posuzují úroveň inovací. 

Externí metriky jsou zacíleny na měření komplexních změn značky v krátkém 

období. Proces ověřuje, jak jsou jednotlivé metriky získávány a ověřovány (Ambler, 

2000). 

Jako příklady klasifikace metrik, které mŧţeme označovat za marketingové, lze uvést 

výčet (viz Tabulka 9) podle moţnosti zařazení metrik do příslušných oblastí, které 

uvádí Baroudi (2010). 

Tabulka 9: Příklad skupin marketingových metrik 

Skupina metrik Příklady metrik 

Zákaznické metriky 

Ztráta zákaznické loajality [%] 

Ţivotní cyklus zákazníka 

Nárŧst prodeje díky loajálním zákazníkŧm [%] 

Počet návštěv zákazníkŧ 

Obrat na nového zákazníka [%] 

Hodnocení mystery shoppera 

Metriky trţního podílu 

Prodej v distribučním kanálu 

Zákaznické oslabení [%] 

Ztráty ke konkurenci 

Uvedení nového produktu 

Metriky balení 
Stíţnosti na balení 

Kvalita balení a pouţitý materiál [%] 

Webové metriky 

Podíl návštěvníkŧ vstupujících do rezervačního systému [%] 

Nekupující zákazníci / návštěvníci 

Feedback internetových kanálŧ 

Nový návštěvníci [%] 

Ukazatel optimalizace SEO 
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Brand marketing 

Znalost značky [%] 

ROI značky 

Povědomí o značce [%] 

Prodejní metriky 

Počet klientŧ na prodejce 

Náklady na získání nového zákazníka 

Mnoţství prodejŧ vŧči prodejním cílŧm [%] 

Zdroj: upraveno podle Baroudi, 2010 

Rozdělení marketingových metrik podle jejich charakteru je moţné z několika 

rŧzných pohledŧ. Vzhledem k zahrnutí metrik v rŧzných skupinách je zřejmé 

přechylování jednotlivých metrik. Finanční metriky jako celek lze chápat nejen jako 

tradiční ukazatele, ale také jako moderní, a to v závislosti na zahrnutých 

indikátorech. 

1. Rozdělení podle vyčíslení ve finančních jednotkách 

Z hlediska vyčíslení ve finančních jednotkách lze metriky rozdělit na finanční 

a nefinanční. Toto rozdělení je obvykle vyuţíváno jako primární pro zjišťování 

marketingové výkonnosti. Finanční metriky mohou být v některých případech 

akceptovány jako účetní metriky, protoţe jejich vyjádření je ve finančních 

jednotkách. 

Nefinanční metriky popisují jednotlivé činnosti v jiných jednotkách, neţ jsou 

finanční (např. mnoţství, procentní sazba). Výběr nejlepších metrik je rozdílný nejen 

mezi podniky v jednom odvětví, ale také napříč mezi odvětvími (Ambler, 2002). 

Finanční ukazatelé jsou obvykle vyuţívány jako první relevantní metriky (Ambler, 

Xiucun, 2003; Ghosh, Wu, 2006; Šiška, Lízalová, 2011). 

2. Rozdělení podle příslušnosti metrik 

Marketingové metriky lze rozdělit do šesti oblastí, které jsou specificky zaměřené 

podle příslušných kritérií (Llonch, Eusebio, Ambler, 2002). Tato kritéria představují 

zařazení do následujících oblastí: (1) Finanční ukazatelé, (2) Měření trţních 

ukazatelŧ, (3) Měření chování zákazníkŧ, (4) Měření pohybu zákazníkŧ, (5) Měření 

přímých zákazníkŧ, (6) Měření inovací. Tyto oblasti jsou uvedeny v Tabulce 10. 
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Tabulka 10: Rozdělení podle příslušnosti metrik 

Oblast Příklady metrik 

Finanční ukazatelé 

Obrat (mnoţství přijatých finančních prostředkŧ) 

Příspěvek na úhradu (cena – VC) 

Zisky (TR – TC) 

Měření trţních ukazatelŧ 

Trţní podíl (podíl podniku / velikost trhu) 

Reklamní podíl 

Propagační podíl 

Měření chování zákazníkŧ 

Zákaznická penetrace 

Zákaznická loajalita 

Získání nových zákazníkŧ 

Měření pohybu zákazníkŧ 

Povědomí o značce 

Spokojenost 

Záměr nákupu 

Měření přímých zákazníkŧ 

Distribuční úroveň 

Ziskovost zprostředkovatelŧ 

Kvalita sluţeb 

Měření inovací 
Uvedení nového produktu 

Příjem z nových produktŧ (procentní podíl z obratu) 

Zdroj: upraveno podle Llonch, Eusebio, Ambler, 2002 

V současnosti lze vyuţít jako marketingové metriky mnoho rŧzných metod. Tyto 

metody pomáhají sledovat podnikovou výkonnost za pomoci shromaţďování dat 

z dílčích marketingových činností, jako jsou např. marketingové kampaně, 

marketingové kanály nebo zákaznické reakce (Li, 2011). 

Marketingové činnosti mají přímý vliv na podnikové výsledky, obzvláště na finanční 

výsledky. To je zpŧsobeno především efektivností činností a spokojeností zákazníkŧ 

(Ambler, 2000), které mají dopad na prodej. 

Podstatné je, ţe marketingové metriky se obvykle pouţívají pro hodnocení 

výkonnosti, dosaţené v minulosti ke zlepšení budoucí marketingové strategie. To je 

dŧvod, proč podniky musí rozhodnout o správné kombinaci metrik (finančních 

a nefinančních ukazatelŧ). Téměř všichni manaţeři přijímají více finančních neţ 

nefinančních ukazatelŧ. 

Obvyklý přístup managementu v prŧmyslových podnicích vychází ze stanovení 

marketingového rozpočtu jako procentního podílu z obratu. Tento přístup byl však 

podepřen výsledky za předchozí období. Vhodnější přístup pro definování výše 
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marketingového rozpočtu probíhá tím zpŧsobem, ţe management musí rozhodnout 

o rozdělení zmiňovaného rozpočtu na jednotlivé marketingové části. To také 

podněcuje zvyšující se poţadavky na efektivní měření provedených činností 

(Christian, 1964). 

3. Rozdělení podle kontroly 

Odlišné rozdělení marketingových metrik jako proměnných definoval Sampaio et al. 

(2011). Tyto proměnné jsou kontrolovatelné a nekontrolovatelné. Kontrolovatelné 

metriky jsou stanoveny jako jednotlivé části marketingového mixu (cena, místo, 

produkt, marketingová komunikace), nekontrolovatelné proměnné mají vliv na 

marketingové výstupy a rozhodnutí. 

4. Rozdělení podle zákaznického zaměření 

Proces měření je v současnosti v mnoha případech zaměřen na zákaznickou úroveň. 

Zahay a Griffin (2010) se přiklánějí ve své práci k názoru, ţe zákaznická měřítka na 

rozdíl od finančních metrik nejsou tak přísná. Jedná se například o celoţivotní 

zákaznickou hodnotu (customer lifetime value), sdílení finančních zdrojŧ (share of 

wallet), udrţení zákazníkŧ (customer retention). 

Tyto metriky uvádí také Lošťáková (2005) jako významnou část měření efektivnosti. 

Měření na zákaznické úrovni doporučuje také Lenskold (2011), který však jako 

jednu z hlavních metrik uvádí značku a povědomí o značce v kombinaci s finančními 

ukazateli ROI a ROMI. 

5. Rozdělení podle náhledu na marketingové investice 

Ukazatel ROI nebo ROMI je povaţován jako jedna z nejdŧleţitějších metod měření 

marketingové efektivnosti, protoţe podniky preferují finanční návratnost (Lenskold, 

2003). K tomuto názoru se připojuje také Greenyer (2006), který uvádí závislost 

marketingové ROI s korelací zákaznických charakteristik s nákupními vzory. S výše 

uvedenou závislostí také upozorňuje na zvyšující se očekávání, které vychází právě 

z měření zákaznického chování. 

Podniky vyuţívají jenom některé metriky, které tak představují nejvíce vyuţívané 

metriky (Seggie, Cavusgil, Phelan, 2007): 

 Ekonomická přidaná hodnota – EVA, 

 Balanced Scorecard, 

 Hodnota značky (brand equity), 
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 Relační kapitál (relational equity), 

 Zákaznická hodnota (customer equity). 

Je však nezbytné pohlíţet na výdaje na marketingové činnosti jako na investice 

a řešit moţné zpŧsoby měření efektivnosti marketingových investic. Seggie, 

Cavusgil a Phelan (2007) definovali rámec, v němţ zjistili, ţe neexistuje metrika, 

která splňuje jejich poţadavky v sedmi dimenzích. Jedná se o následující dimenze: 

1. Finanční dimenze, 

2. Dimenze budoucnosti (nahlíţení na další vývoj), 

3. Dlouhodobá dimenze, 

4. Mikro úroveň dat, 

5. Relativní dimenze, 

6. Příčinná dimenze, 

7. Objektivní dimenze. 

Tyto dimenze jsou vyuţívány v systematickém přehodnocování běţně pouţívaných 

obchodních metrik. 

6. Rozdělení z hlediska finanční analýzy 

Tradiční ukazatelé pro hodnocení výkonnosti podniku vycházejí z finanční analýzy 

podniku. Tyto ukazatelé se rozdělují na dvě, vzájemně propojené analýzy. Jsou to 

(Šmejkal, 2010): 

 fundamentální analýza, 

 technická analýza. 

Fundamentální analýza je zaloţena na subjektivní analýze a odhadech, zkušenostech 

odborníkŧ a propojení ekonomických a mimoekonomických jevŧ. Pro odvození 

závěrŧ se zpravidla nevyuţívají programové postupy. Technická analýza vyuţívá 

programové postupy, matematické a statistické metody, které zpracovávají 

kvantitativní ekonomická data s následným ekonomickým zhodnocením dosaţených 

výsledkŧ. 

Moderní metody hodnocení byly vytvořeny na základě rozdílnosti trţního ocenění 

podniku a výkonnosti, plynoucí z účetních dokladŧ. Vzhledem k této rozdílnosti se 

doporučuje vyuţívat (Šmejkal, 2010): 
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 diskontované cash flow, 

 trţní přidaná hodnota, 

 ekonomická přidaná hodnota, 

 celková návratnost pro shareholdery, 

 přidaná hodnota pro shareholdery, 

 rentabilita přebytkŧ, 

 cash flow rentabilita investic, 

 návratnost celkových aktiv. 

Ambler, Kokkinaki a Puntoni (2004) navrhli jednoduchý rámec, který rozděluje 

jednotlivé metriky do kategorií. Tyto kategorie jsou vstupy, přechodné metriky, 

chování a finanční výstupy. Mezi vstupy zařazují jako komplexní ukazatele 

marketingové činnosti a výdaje. Finanční výstupy jsou definovány jako příjmy a cash 

flow. Přechodné metriky zahrnují chování zákazníkŧ a další typy s afektivními 

a kognitivními vlastnostmi (viz Obrázek 27). 

 
zdroj: upraveno podle Ambler, Kokkinaki, Puntoni (2004) 

Obrázek 27: Kategorie metrik 

V rámci specifického výzkumu FP-S-10-21 „Metody měření efektivnosti 

marketingových činností a jejích aplikace“ na Fakultě podnikatelské byly zkoumány 

vztahy českých podnikŧ k měření efektivnosti marketingových činností. Samotný 

výzkum byl zaměřen na zjištění, zda podniky měří marketingovou efektivnost. Ze 

získaných výsledkŧ vyplynulo, ţe podniky zjišťují efektivnost činností, ale vyuţívají 

k tomu převáţně výsledky finančních ukazatelŧ, které spadají do skupiny metrik 

KRI. 

Na základě těchto výsledkŧ jsou manaţeři schopni popsat procesy, které byly 

nastaveny v době výkonu jednotlivých činností. Nelze tak jednoznačně říci, jestli 

dosaţené výsledky lze opakovat i v budoucích obdobích. Dŧleţité je však to, ţe 
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v případě dosaţení kladných výsledkŧ jsou procesy nastaveny vhodným zpŧsobem 

a je tak pravděpodobné dosaţení podobných výsledkŧ také v dalších obdobích. 

4.8 Kritické shrnutí teoretického poznání 

Marketingové činnosti představují cyklus, obsahující veškeré činnosti, které mají 

počátek v prŧzkumu trhu, prochází přes výrobní proces včetně ocenění a končí opět 

prŧzkumem trhu. Vychází principiálně ze smyčky jakosti. Nicméně, v odborné 

literatuře je nedostatek specifikací, jaké ve své podstatě marketingové činnosti jsou. 

Výčet marketingových činností uvádí Siu (2002). 

Obdobný výčet nespecifikuje ani Kotler a Keller (2006) či Lancaster a Massingham 

(2011) i přesto, ţe o marketingových činnostech hovoří. Z časového hlediska je 

obtíţné jednotlivé marketingové činnosti zařadit na dané úrovně, protoţe je moţné 

uvedené činnosti realizovat ve všech časových obdobích. Podobná situace nastává 

jak z hlediska nástrojŧ marketingového mixu, tak i z trţního hlediska. 

V oblasti B2B trhŧ není jednoznačně definován souhrn marketingových činností, jeţ 

jsou na těchto trzích pouţívané. V zásadě lze však předpokládat, ţe jsou přijímány 

a prováděny takové činnosti, které uvádí Siu (2002), uvedené v kapitole 4.3 

Vymezení a specifikace marketingových činností. 

Z pohledu zjišťování marketingové efektivnosti se objevuje problém, jakým 

zpŧsobem lze tuto efektivnost získat. Předpokladem v kaţdém podniku je určité 

očekávání, ţe díky vynaloţeným prostředkŧm na realizaci, např. produktu, 

technologie či komunikační kampaně, dojde k pozitivní změně a tvorby hodnoty, 

která je poţadovaná na straně zákazníkŧ. 

Kaţdý podnik očekává za vynaloţené prostředky změnu, ať uţ v podobě zlepšení 

image nebo nárŧstu prodejŧ. Jestliţe kontrola poukáţe na neefektivnost, je zapotřebí 

učinit urychleně nápravná opatření, aby investice nebyly zbytečné. Nápravnými 

opatřeními rozumíme staţení resp. prozkoumání a pozměnění daného programu. 

Běţně vyuţívané systémy, které se vyuţívají pro zjišťování výkonnosti 

a efektivnosti, vytvářejí v podniku určitou konkurenční výhodu a vycházejí 

z poţadavkŧ na ziskovost podniku a zákaznických poţadavkŧ (viz Tabulka 11). 
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Tabulka 11: Přehled vyuţívaných systémŧ k měření výkonnosti 

 
Autor Popis 

Balancedscorecard 

Hudymáčová, Hila (2011) 

Vouldis, Kokkinaki(2011) 

Broccardo (2010) 

Franceschini, Galleto, Maisano (2007) 

Zaměření na celý podnik s vyuţitím 

definovaných perspektiv. 

Model excelence 

EFQM 

ČSJ (2013) 

Vouldis, Kokkinaki(2011) 

Nenadál (2004) 

Tvorba takových výsledkŧ, které jsou 

přijatelné pro jednotlivé skupiny 

stakeholderŧ – vyuţití principŧ TQM. 

Systém ISO řady 

9000 

ČSN EN ISO 9004:2010 

ČSN EN ISO 9001:2010 

ČSN EN ISO 9000:2006 

Nenadál (2004) 

Implementuje poţadavky systému ISO 

na neustálé zlepšování a vytváření 

shody mezi výsledným produktem a 

poţadavky zákazníkŧ. 

Six sigma 
Vouldis, Kokkinaki(2011) 

Evans, Lindsay (2005) 

Systém je zaměřený na operativní 

podnikové činnosti a představuje tak 

velmi univerzální nástroj pro rŧzné 

podniky a odvětví. 

Výkonnostní hranol 
Ryan (2012) 

Vouldis, Kokkinaki(2011) 

Rámec výkonu, jenţ podporuje 

vytváření strategických map se 

zaměřením na stanovení cílŧ a 

ovladačŧ výkonu. 

Klíčové indikátory 

výkonnosti – KPI 

Zaherawati et al. (2011) 

Parmenter (2010) 

Muchiri et al. (2010) 

Samsonowa, Buxmann, Gerteis (2009) 

ČSN EN ISO 9004:2010 

Systém, zaměřený na zjišťování 

činností, které jsou významné pro 

dosaţení poţadovaného výkonu 

v budoucím období. 

zdroj: vlastní zpracování 

Bez ohledu na vyuţívaný systém měření výkonnosti a vyuţívané ukazatele je 

dŧleţité vědomí toho, z jakého dŧvodu je zvolený systém výkonnosti vyuţívaný a co 

má hodnotit. Významným prvkem je definování odpovídající podnikové strategie 

a stanovení klíčových faktorŧ výkonnosti. Za předpokladu známosti těchto hodnot je 

moţné určit tyto ukazatele (BCG, 2006). V uvedených systémech měření výkonnosti 

dochází k aplikaci poţadavkŧ zákazníkŧ a jejich dlouhodobá spokojenost. Zákazníci 

představují jednu z nejvýznamnějších stakeholderských skupin, na které jsou 

zacíleny všechny podstatné marketingové činnosti. Samotné hodnocení dopadu 

marketingových činností představuje systematický přístup, který začíná uţ při 

definování marketingové strategie a zní vyplývajících činností. Zhodnocení těchto 

marketingových činností je realizováno prostřednictvím příslušných metrik. 
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Z hlediska jejich zařazení existují však rŧzné náhledy na to, jakým zpŧsobem 

definovat skupiny metrik. Zahrnutí metrik do jednotlivých skupin je tak závislé na 

zpŧsobu, jak je nahlíţeno na jednotlivé přístupy k měření marketingové efektivnosti. 

Podle uvedeného přístupu je moţné stanovit základní skupiny metrik, které jsou 

v praxi vyuţívány (viz Tabulka 12). 

Tabulka 12: Přehled přístupŧ pro rozdělení marketingových  metrik 

Oblast Příklady metrik Autor Popis 

Z hlediska 

zaměření 

výsledků 

Externí trţní 

metriky 
Ambler (2000) 

Externí metriky měří finanční změny 

značky v krátkém období. 

Interní trţní 

metriky 
Ambler (2000) 

Interní metriky posuzují úroveň 

inovací v podniku. 

Z hlediska 

finančního 

vyjádření 

Finanční metriky 

Gaiardelli, Saccani, 

Songini (2007) 

Greenyer (2006) 

O´Sullivan, Abela, 

Hutchinson (2009) 

Finanční metriky pomáhají definovat 

přesnou finanční sumu nebo 

vyuţívají finanční hodnoty pro 

zjištění přesných hodnot. 

Nefinanční metriky 

Greiling (2006) 

Barwise, Farley (2004) 

Zahay, Griffin (2010) 

Nefinanční metriky nemohou určit 

přesnou finanční částku. V přímém 

vyuţití nelze ani finanční částky 

vyuţít. 

Z hlediska 

tržních subjektů 

Zákaznické 

metriky 

Llonch, Eusebio, 

Ambler (2002) 

Barwise, Farley (2004) 

Zahay, Griffin (2010) 

Zákaznické metriky vyjadřují pohyb 

zákazníkŧ na trhu, jejich chování 

Trţní metriky 

Llonch, Eusebio, 

Ambler (2002) 

Ambler (2000) 

Trţní metriky popisují úroveň podílŧ 

jednotlivých činností na trhu, 

konkurence či inovací. 

Z hlediska 

zaměření 

výsledků 

KPI 

Zaherawati et al. 

(2011) 

Parmenter (2010) 

Skupina metrik, která popisuje, co se 

má ještě vykonat pro zvýšení 

výkonnosti 

KRI Parmenter (2010) 
Skupina indikátorŧ, které informují o 

vykonaných činnostech. 

Z hlediska 

kontroly 

marketingových 

proměnných 

Kontrolovatelné 

proměnné 
Sampaio et al. (2011) 

Za kontrolovatelné proměnné jsou 

povaţovány jednotlivé nástroje 

marketingového mixu. 

Nekontrolovatelné 

proměnné 
Sampaio et al. (2011) 

Nekontrolovatelné proměnné mají 

dopad na jednotlivá marketingová 

rozhodnutí a marketingové výstupy. 

zdroj: vlastní zpracování 
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4.9 Struktura a vývoj strojírenství v České republice 

Pozitivní vývoj prŧmyslové produkce je v době krize dŧleţitý pro její překonání. 

V České republice lze tento vývoj popsat jako stav odpovídající období po krizi. Při 

srovnání indexu produkce na úrovni meziročních změn byl do roku 2007 trend mírně 

rostoucí. Od roku 2007 se začaly objevovat náznaky nadcházející krize, které 

znamenaly následný propad celkové prŧmyslové produkce v České republice 

v letech 2007-2009 o téměř 30 %. Z hlediska bazického indexu byla hodnota 

celkového propadu nepatrně nad úroveň produkce v roce 2005 (viz Tabulka 13). 

Tabulka 13: Index prŧmyslové produkce v České republice 

CZ-Nace 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Průmysl celkem 

(B, C, D) 
103,9 100 108,3 108,3 110,6 119,8 98,2 117,7 86,4 101,6 110,3 112,1 106,9 119,3 

B Těžba a 

dobývání 
96,8 100 100,0 100,0 98,9 98,9 97,0 95,9 99,0 95,0 99,7 94,7 101,3 96,3 

C 

Zpracovatelský 

průmysl 

105,2 100 109,5 109,5 112,4 123,0 98,5 121,2 84,7 102,7 111,5 114,5 108,3 123,4 

28 - Výroba 

strojů a zařízení 

j. n. 

111,0 100 120,0 120,0 115,7 138,9 106,5 147,9 71,7 106,0 115,3 122,3 108,9 136,0 

29 - Výroba 

motorových 

vozidel, přívěsů 

a návěsů 

123,1 100 118,2 118,2 116,7 137,9 99,1 136,7 89,1 121,8 122,7 149,4 118,4 181,1 

30 - Výroba 

ostatních 

dopravních 

prostředků a 

zařízení 

98,7 100 123,3 123,3 145,7 179,6 102,3 183,7 97,6 179,2 110,9 198,8 126,4 241,9 

D Výroba a 

rozvod 

elektřiny, plynu, 

tepla a 

klimatizovaného 

vzduchu 

98,0 100 103,1 103,1 101,6 104,8 95,4 100,0 96,1 96,1 105,2 101,1 97,2 98,5 

zdroj: upraveno podle ČSÚ (2013b) 
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Zpracovatelský prŧmysl jako součást prŧmyslové produkce v uvedeném období 

zobrazoval téměř identický vývoj, který byl v celé prŧmyslové produkci (viz Graf 2). 

To bylo zpŧsobeno mj. rŧstem podílu trţeb zpracovatelského prŧmyslu oproti 

celkové prŧmyslové produkci, mírnému poklesu energetiky a naopak mírnému rŧstu 

těţby a dobývání. Tyto změny byly ovlivněny oţivením zahraniční poptávky 

(BusinessInfo, 2012). 

 
zdroj: ČSÚ (2012a) 

Graf 2: Vývoj prŧmyslové produkce v České republice podle skupin činností – meziroční index 

Nejvýraznější změny v letech 2005 aţ 2011 byly zaznamenány v oblasti 

zpracovatelského prŧmyslu, který obsahuje 24 rŧzných oblastí. Tyto oblasti jsou 

definovány podle metodiky CZ-NACE (viz Příloha č. 3:). 

Z dŧvodu rozsáhlosti skupiny zpracovatelského prŧmyslu je tato dizertační práce 

zaměřena pouze na tři skupiny, a to (BusinessInfo, 2012): 

 28 – Výroba strojŧ a zařízení jinde neuvedených, 

 29 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklŧ), přívěsŧ a návěsŧ, 

 30 – Výroba ostatních dopravních prostředkŧ a zařízení. 

Podíl vybraných skupin 28, 29 a 30 vŧči celému zpracovatelskému prŧmyslu 

představuje téměř jednu třetinu veškeré produkce (viz Graf 3Graf 3). 
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zdroj: BusinessInfo (2012) 

Graf 3: Vývoj trţeb za vlastní výrobky a sluţby v letech 2005-2011 (v tis. Kč) 

Skupina 28 – Výroba strojŧ a zařízení jinde neuvedených zahrnuje takové produkty, 

které mechanicky či tepelně pŧsobí na materiály, s nimiţ jsou prováděny výrobní 

procesy včetně mechanických komponent. Uvedené skupiny zaujímají podíl 8,1 % 

z celkových trţeb za vlastní výrobky a sluţby, a představuje tak třetí nejvýznamnější 

součást ve zpracovatelském prŧmyslu (viz Graf 4). 

 
zdroj: BusinessInfo (2012) 

Graf 4: Podíl skupin CZ-NACE 28 na trţbách za prodej vlastních výrobkŧ a sluţeb v 2011 

Do skupiny 29 – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklŧ), přívěsŧ a návěsŧ 

lze započítat primárně automobilový prŧmysl, který představuje významný podíl na 

celkové produkci České republiky. Představuje téměř 30 % veškerého domácího 

exportu v rámci zpracovatelského prŧmyslu. Skupina 29 zaujímá nejvýznamnější 
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pozici v rámci zpracovatelského prŧmyslu, kdy dosahuje podíl 23,4 % z celkových 

trţeb za vlastní výrobky a sluţby (viz Graf 5). 

 
zdroj: BusinessInfo (2012) 

Graf 5: Podíl skupin CZ-NACE 29 na trţbách za prodej vlastních výrobkŧ a sluţeb v 2011 

Výroba ostatních dopravních prostředkŧ a zařízení je zahrnuta ve skupině 30. Výroba 

v rámci této skupiny je určena převáţně pro zahraniční trhy, nicméně zajišťuje 

významné dodávky pro tuzemský trh (viz Graf 6). 

 
zdroj: BusinessInfo (2012) 

Graf 6: Podíl skupin CZ-NACE 30 na trţbách za prodej vlastních výrobkŧ a sluţeb v 2011 

Významnou roli zaujímá skupina 30.4 – Výroba vojenských bojových vozidel, která 

je zaměřena na armádní verze produkovaných vozidel. Z dŧvodu strategické 

významnosti této skupiny (jak pro Českou republiku, tak i pro ostatní země) jsou 

přesné údaje utajeny. 
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30.3 - Výroba letadel a jejich motorŧ, kosmických lodí a souvisejících zařízení

30.4 - Výroba vojenských bojových vozidel
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Skupina 30 dosahuje pouze podíl 1,5 % z celkových trţeb za vlastní výrobky 

a sluţby v rámci zpracovatelského prŧmyslu, coţ představuje jednu z minoritních 

skupin. 

Oblast strojírenství vytváří v dlouhém období významné přínosy pro ekonomické 

prostředí v České republice. Současně se jedná o oblast produkce, která významnou 

měrou ovlivňuje vývoj zahraničního obchodu České republiky. Mezi nejvýznamnější 

prŧmyslové oblasti, které mají do budoucnosti vysoký potenciál rŧstu, patří produkty 

elektrotechnického a automobilového prŧmyslu, po nichţ je na zahraničních trzích 

velká poptávka (Šimberová, 2007). 

Automobilový prŧmysl má v České republice dlouhou tradici, která tak podporuje 

jedno z nejrozvinutějších odvětví v regionu východní a střední Evropy. Stávající 

vývoj českého automobilového prŧmyslu je podepřen mnohými úspěchy ve výrobě 

nebo oblasti automobilového výzkumu a vývoje (CzechInvest, 2012). 

Z hlediska prŧmyslové produkce a mnoţství nových zakázek je pravděpodobné (viz 

Graf 3), ţe trend strojírenské výroby bude mít pozitivní vývoj, podobný jako tomu 

bylo v předešlých letech. Úroveň strojírenské výroby měla mírné rostoucí tendence 

aţ do období 2008 a 2009, kdy se ekonomická krize projevila v plné síle (viz 

Tabulka 14). 

Tabulka 14: Celkový objem nových zakázek 
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Průmysl celkem 119,8 119,8 111,2 133,3 97,3 129,6 82,8 107,4 116,1 124,7 

28 – Výroba strojů a 

zařízení j. n. 
137,4 137,4 117,1 160,9 91,6 147,3 71,4 105,1 115,4 121,3 

29 – Výroba 

motorových vozidel, 

přívěsů a návěsů 

123,6 123,6 113,1 139,8 89,5 125,2 94,6 118,4 114,2 135,3 

30 – Výroba ostatních 

dopravních 

prostředků a zařízení 

108,3 108,3 153,7 166,5 84,0 139,9 163,5 228,6 70,8 162,0 

zdroj: upraveno podle ČSÚ (2013c) 
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Z hlediska prŧmyslové produkce a mnoţství nových zakázek je pravděpodobné, ţe 

trend strojírenské výroby bude mít pozitivní vývoj, podobný jako tomu bylo 

v předešlých letech (viz Graf 7). Úroveň strojírenské výroby měla mírné rostoucí 

tendence aţ do období 2008 a 2009, kdy se ekonomická krize projevila v plné síle. 

 
zdroj: upraveno podle ČSÚ (2013c) 

Graf 7: Meziroční index objemu nových zakázek 

V současnosti se však jiţ výroba dostala na úroveň před nástupem ekonomické krize. 

To lze chápat jako příznak pro další rozvoj prŧmyslových subjektŧ a také pro 

zvyšování jejich konkurenceschopnosti vŧči zahraničním subjektŧm (viz Tabulka 

15). 
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Tabulka 15: Celkový objem zakázek pro přímý vývoz 

CZ-Nace 2006 2007 2008 2009 2010 

Přímý vývoz Přímý vývoz Přímý vývoz Přímý vývoz Přímý vývoz 
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Průmysl celkem 118,0 118,0 112,8 133,0 94,7 125,9 84,9 106,9 116,8 124,8 

28 – Výroba strojů a 

zařízení j. n. 
129,5 129,5 120,1 155,6 96,2 149,6 73,3 109,7 123,6 135,6 

29 – Výroba 

motorových vozidel, 

přívěsů a návěsů 

119,8 119,8 115,5 138,4 88,4 122,4 92,7 113,5 116,2 131,9 

30 – Výroba ostatních 

dopravních 

prostředků a zařízení 

96,7 96,7 138,6 134,1 109,7 147,1 130,1 191,4 94,9 181,7 

Poznámky bazický rok = 2005 

zdroj: upraveno podle ČSÚ (2013c) 

V mezinárodním srovnání České republiky, Evropské unie a vybraných zemí bylo 

dosaţeno nepatrného nárŧstu indexu prŧmyslové produkce ve srovnání s rokem 

2010. Nejlepších výsledkŧ z hlediska vývoje prŧmyslové produkce dosáhlo Polsko 

při hodnotě indexu 108,8 %. Naopak, ze sledovaných zemí dosáhla Česká republika 

hodnoty 103,1 %. V případě pokračování dosavadního trendu lze očekávat další 

rozvoj produkce (viz Graf 8). 
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zdroj:upraveno podle ČSÚ (2013d) 

Graf 8:Index prŧmyslové produkce - mezinárodní porovnání (prŧměr roku 2010) 
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5 Výzkumná část 

Výzkumná část byla rozdělena do dvou částí, které na sebe navazovaly. Jedná se 

o následující dvě části: 

 pilotní studie – kvalitativní výzkum, 

 dotazníkové šetření – kvantitativní výzkum. 

Celý primární výzkum byl zaměřen na strojírenství jako jednu z nejvýznamnějších 

oblastí prŧmyslové produkce v České republice. Podle kategorizace činností CZ-

NACE byly vybrány skupiny 28 – Výroba strojŧ a zařízení jinde neuvedených, 29 – 

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklŧ), přívěsŧ a návěsŧ, a 30 – Výroba 

ostatních dopravních prostředkŧ a zařízení. Základní rozlišení podnikŧ v těchto 

skupinách bylo podle velikosti podniku, a to z hlediska počtu zaměstnancŧ. 

Pilotní studie jako první části primárního výzkumu se zúčastnily tři podniky, vybrané 

náhodným zpŧsobem. 

Druhé části primárního výzkumu, dotazníkového šetření, se celkem zúčastnilo 147 

podnikŧ. Vzhledem k výběrovému souboru, který byl stanoven na 366 podnikŧ (viz 

kapitola 3.6), se jedná o návratnost 40,16 %. 

5.1 Pilotní studie – případové studie 

Pilotní studie ve formě případové studie představovala základní kámen pro sestavení 

následného dotazníkového šetření. 

 Cíle výzkumu 

Cílem pilotní studie byla analýza a popis vyuţívaných zpŧsobŧ zjišťování 

efektivnosti marketingových činností v rámci jejich realizace v daných podmínkách. 

 Časový prŧběh pilotní studie 

Sbírání dat, formou realizované případové studie, probíhalo v měsících září a říjen 

2012. 

 Objekt výzkumu – respondenti pilotní studie 

Pro případové studie byly vybrány tři podniky, vybrány na základě jejich velikosti 

(tedy počtu zaměstnancŧ). Podmínky pro provedený výběr podnikŧ byly pouze jejich 

velikost a příslušnost podniku do jedné ze tří analyzovaných skupin CZ-NACE. 
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 Popis prŧběhu pilotní studie 

Podklady pro sestavení případové studie byly získány ze sekundárních zdrojŧ, 

zaměřených na efektivnost podniku a jednotlivých podnikových oblastí, 

a realizované marketingové činnosti. Samotná případová studie byla sestavena 

z osmi oblastí, z nichţ úvodní je obecného charakteru. Ostatních sedm oblastí je 

zaměřeno na zmiňované marketingové aktivity, výkonnost podniku a jejich 

ověřování. Délka případové studie trvala od 50 minut po 75 minut. Samotná 

případová studie pak spočívala v kombinaci strukturovaného dotazníku, rozhovoru 

s příslušným manaţerem podniku a analýzy podnikových materiálŧ. 

Z uvedených podnikových materiálŧ (nabídkových katalogŧ, internetových stránek) 

bylo moţné zkonfrontovat popisované marketingové činnosti, které uvedený podnik 

realizuje. V rámci pilotní studie bylo vyuţito kombinace případové studie, 

strukturovaného rozhovoru a následné analýzy podnikových materiálŧ a dokumentŧ. 

Na základě pilotní studie byly následně definovány otázky pro dotazníkové šetření 

(viz Obrázek 28). 

 
zdroj:vlastní zpracování 

Obrázek 28: Schéma pilotní studie 

Pro provedení případových studií byly vybrány tři podniky, aby v kaţdé skupině 

podle velikosti byl zastoupen jeden podnik. Podle Štracha (2007) je tento počet 

dostačující. 

5.1.1 Případová studie – podnik A 

Podnik A je součástí nadnárodního koncernu, který se zaměřuje na výrobu produktŧ, 

určených pro automobilový prŧmysl (skupiny podle CZ-NACE 29.3). Vize podniku 

a celého koncernu je dodávat produkty s nejvyšší kvalitou. Jedná se o velký podnik – 

počet zaměstnancŧ k 31.12.2011 bylo 575. 
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Veškeré marketingové činnosti jsou řízeny z marketingového oddělení v mateřském 

podniku, který vytváří komplexní marketingový koncept včetně Public Relations. Na 

pracovištích jednotlivých dceřiných podnikŧ pak koordinují marketingové činnosti 

tzv. Key Account Managers. Mezi zákazníky lze zařadit přední světové producenty 

automobilŧ, např. BMW, Audi, Porsche, Škoda, Seat či Bentley. 

Produktová nabídka vychází z poţadavkŧ zákazníkŧ, na jejichţ základě vyvine 

a následně vyrábí poţadovaný komponent automobilu. Samotná produkce je 

soustředěna primárně na sériovou výrobu komponentŧ, vycházejících z vypsané 

zakázky. Mimo přímou objednávku sériového charakteru dochází i k realizaci 

malých, zkušebních zakázek. 

Stanovení cenové politiky vychází ze zadávací dokumentace při výběrovém řízení na 

realizaci zakázky a následného smluvního ujednání. Při určité exkluzivitě zakázky 

mŧţe být cena stanovena pouze smluvním ujednáním. Další relevantní korekce ceny 

jsou uvaţovány u zakázek s dobou trvání delší neţ jeden rok. 

V případě distribuce dochází k přímým dodávkám k zákazníkovi při vyuţití externí 

spedičních společností. Dŧleţitou podmínkou přepravy je poţadavek na ochranu 

produkce, která je choulostivá. 

Komunikační politika je definována pouze na úrovni koncernu. Jednotlivé dceřiné 

podniky komunikuje prostřednictvím Key Account Managers. Vlastní finanční pro-

středky jsou vynakládány pouze na reprezentaci. 

Tabulka 16: KPI board v podniku A 

  

KVALITA 

Zmetkovitost [v %] 

Zákaznické reklamace [ppm] 

Náklady na kvalitu [% z obratu] 

Reklamace dodavatelŧm [ppm] 

NÁKLADY 

Výtěţnost kŧţe 

Výtěţnost koţenky 

Produktivita na zaměstnance 

LOGISTIKA 

Stav zásob [v tis. €] 

Transport [ppm] 

Zbytečný transport [v tis. €] 

Skladové zásoby [počet dnŧ] 

Nesplacené pohledávky [počet dnŧ] 

MOTIVACE 

Pracovní úrazy 

Nemocnost ve výrobě [v %] 

Míra fluktuace [v %] 

Přesčasové hodiny na zaměstnance [prac. h.] 

zdroj: vlastní zpracování 
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Základní měření efektivnosti marketingových činností probíhá pouze na základě 

počtu získaných zakázek. Nicméně, při rozboru činností, u nichţ je sledována 

efektivnost v rámci stanovené KPI boardu (viz Tabulka 16), je evidentní měření 

vybraných marketingových činností. Vyjma uvedené skupiny KPI je dále vyuţíváno 

statistických analýz rozptylu. 

5.1.2 Případová studie – podnik B 

Podnik B se zaměřuje na výrobu produktŧ, určených pro automobilový prŧmysl 

(skupiny podle CZ-NACE 29.3). Jedná se o střední podnik – počet zaměstnancŧ 

k 31.12.2011 bylo 71. 

Marketingové činnosti nejsou realizované prostřednictvím marketingového oddělení, 

ale v rámci činností vedoucího výroby a obchodních zástupcŧ. Skloubení těchto 

funkcí ve vazbě na marketingové činnosti se však podniku jeví jako nevhodné. 

V rámci oddělení uvedených funkcí dochází k implementaci software, zaměřeného 

na sledování kvality a vybraných marketingových činností. Podnik se zaměřuje na 

produkci dílŧ pro automobilový prŧmysl (dodávky pro výrobce autobusŧ). Klíčovým 

zákazníkem je společnost Iveco Czech Republic, a.s., dříve Karosa, a.s.), dále pak 

Hahn, Proman Chrudim, Schmidt Industrie, Story Design Litomyšl a Výtahy 

Pardubice a.s. 

Produktová politika vychází z poţadavkŧ zákazníkŧ. Z hlediska samotné produkce je 

vytvářena nabídka na základě poptávky konkrétních zákazníkŧ – výroba neprobíhá 

na sklad. Mezi produkci lze zařadit komponenty autobusŧ, práškové lakování, 

konstrukce odsavačŧ par a další zámečnické výrobky. Produkce představuje v zásadě 

zakázkovou produkci. Vzhledem k absenci vlastního vývojového oddělení se však 

jedná pouze o poskytnutí výrobní sluţby a moţné inovaci cizích výrobkŧ. Přínos 

jednotlivých produktŧ je v současnosti sledován díky úsilí o certifikaci podle 

systému ISO. 

Cenová politika vychází z nákladového zpŧsobu se zaměřením na pracnost výroby 

a náročnosti na materiál. Další relevantní korekce ceny jsou uvaţovány u zakázek 

s dobou trvání delší neţ jeden rok. 

V případě distribuce dochází obvykle k přímým dodávkám zákazníkŧm 

prostřednictvím cizích spedičních společností a vlastními dopravními prostředky 

zákazníkŧ. 

Komunikační politika je v podniku rozlišována z hlediska toho, zda se jedná 

o nového zákazníka nebo o stávajícího zákazníka. Pouţívanými nástroji jsou osobní 
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kontakt, webové stránky, reference či reklama v časopise. Dlouhodobě dochází ke 

spolupráci s učilišti, středními školami a exkurzemi základních škol. 

Efektivnost marketingových činností není nijak sledována. K určité změně sledování 

efektivnosti dochází díky procesu zavádění systému kvality ISO. V oblasti provozní 

se sleduje spotřeba pohonných hmot a materiálu. 

5.1.3 Případová studie – podnik C 

Podnik C je součástí nadnárodního koncernu, který se zaměřuje na výrobu produktŧ 

na výrobu kovoobráběcích strojŧ pro rŧznorodý prŧmysl (skupiny podle CZ-NACE 

28.4). Vlastní zaměření výroby je pak v oblasti hydraulických lisŧ. Filozofií 

koncernu je vyrábět kvalitní zařízení podle přání a potřeb zákazníka. Jedná se 

o střední podnik – počet zaměstnancŧ k 31.12.2011 bylo 38. 

Marketingové činnosti jsou řízeny z marketingového oddělení v mateřském podniku, 

které vytváří komplexní marketingový koncept celého koncernu. Dochází tedy 

k situaci, kdy mateřský podnik disponuje know-how, co lze komu prodat. Vŧči 

jednotlivým zákazníkŧm dochází ke sledování ceny produktu pro daného zákazníka, 

výrobní náklad a výsledný zisk. 

Realizace produktové politiky podniku vychází ze tří základních typŧ lisŧ. Vzhledem 

k tomu, ţe dochází k individuálním úpravám na základě poţadavkŧ zákazníka, nelze 

sledovat ţivotní cyklus produktu – kaţdý lis je jedinečný. 

Tvorba cenová politiky vychází z nákladŧ nakupovaného materiálu a následně 

uvaţuje také pracnost realizace zakázky (odhad pracnosti a případné srovnání 

s podobnými zakázkami). V ojedinělých případech dochází ke srovnávání ceny 

s konkurencí. 

Podnik realizuje činnosti v rámci distribuční politiky ve formě dodávek na klíč. 

Veškeré náklady na expedici produktu jsou ve vlastní reţii podniku, nicméně 

zahrnuté v rozpočtu dané zakázky. 

Komunikační politika je vyuţívána pouze v rovině osobního kontaktu obchodního 

zástupce se zákazníkem, čímţ se maximalizuje získání potřebných informací. 

Efektivnost komunikace je hodnocena obchodním zástupcem na poměru počtu 

nabídek a realizaci zakázek. 

Efektivnost marketingových činností není sledována a hodnocena kromě počtu 

reklamací a počtu realizovaných zakázek vŧči celkovému počtu nabídek. Efektivnost 

se sleduje zhodnocením finančních výkazŧ příslušné zakázky. 
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5.2 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření je zaměřeno na ověření skutečností, které vyplynuly z pilotního 

výzkumu. Na základě výsledkŧ pilotní studie bylo provedeno dotazníkové šetření, 

které bylo zaměřeno na ověření zjištěných poznatkŧ. Dotazník byl distribuován 

celkem 366 podnikŧm, rozdělených podle jejich velikosti (viz kapitola 3.6). Podniky 

byly vybrány z databáze RES Českého statistického úřadu. 

 Cíle výzkumu 

Cílem primárního výzkumu bylo ověření zjištěných informací a dat z pilotní studie 

ve strojírenském prostředí. 

 Časový prŧběh dotazníkového šetření 

Sběr dat probíhal v období od 28.6.2013 do 19.8.2013, tedy po dobu téměř 8 týdnŧ. 

Toto období bylo zvoleno z dŧvodu niţšího vytíţení podnikŧ. Pro dotazníkové 

šetření bylo nejefektivnějším obdobím pátý a šestý týden. 

 Objekt výzkumu – respondenti dotazníkového šetření 

Dotazník byl plně vyplněn 147 podniky (celková návratnost 40,16 %), z nichţ 20 

bylo velkých (počet zaměstnancŧ nad 250), 42 středních (počet zaměstnancŧ od 50 

do 250) a 85 bylo malých (počet zaměstnancŧ do 50). Relativní podíl jednotlivých 

podnikŧ představují velké podniky 13,6 %, střední podniky 28,6 % a malé podniky 

57,8 % (viz Tabulka 17). Současně bylo porovnáno, zda je počet odpovědí 

reprezentativní vzhledem ke stanovenému výběrovému souboru. 

Tabulka 17: Porovnání struktury počtu respondentŧ a teoretických četností z hlediska velikosti 

 
Četnosti 

respondentů 

Relativní četnosti 

respondentů 

Teoretická 

relativní četnost 

Malý podnik (0-49) 85 57,82% 63,52% 

Střední podnik (50-249) 42 28,57% 24,75% 

Velký podnik (více jak 250) 20 13,61% 11,73% 

Celkem 147 100,00% 100,00% 

zdroj: vlastní zpracování 

Relativní podíl jednotlivých podnikŧ, z hlediska jejich příslušnosti do vybraných 

skupin CZ-NACE, je uveden v Tabulce 18. V uvedené tabulce byly výsledky 

porovnány, zda je počet odpovědí reprezentativní vzhledem ke stanovenému 

výběrovému souboru. 
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Tabulka 18: Porovnání struktury počtu respondentŧ a teoretických četností z hlediska CZ-NACE 

 Četnosti 

respondentů 

Relativní četnosti 

respondentů 

Teoretická 

relativní četnost 

28 – Výroba strojŧ a zařízení jinde 

neuvedených 
111 75,55 % 78,20 % 

29 – Výroba motorových vozidel 

(kromě motocyklŧ), přívěsŧ a návěsŧ 
23 15,65 % 16,20 % 

30 – Výroba ostatních dopravních 

prostředkŧ a zařízení 
13 8,80 % 5,60 % 

Celkem 147 100,00% 100,00% 

zdroj: vlastní zpracování 

 Popis prŧběhu dotazníkového šetření 

Pro sestavení dotazníku bylo vyuţito výsledkŧ z pilotní studie. Z toho dŧvodu byly 

pouţity pouze takové dotazy, které je moţné z hlediska efektivnosti povaţovat za 

významné. Podkladem pro sestavení dotazníku slouţila případová studie z pilotní 

studie, která byla provedena v měsících září a říjen 2012. 

Dotazník obsahuje šestnáct otázek, kde některé obsahovaly další podotázky. 

Identifikační údaje byly umístěny na začátku dotazníku. Rozsah dotazníku byl 

vytvořen tak, aby jeho vyplnění zabralo respondentŧm 15 minut času. Dotazníkové 

šetření probíhalo elektronickou formou, prostřednictvím vystaveného google 

dokumentu, do kterého se zaznamenávaly odpovědi jednotlivých respondentŧ. Šíření 

dotazníku bylo zajištěno rozesláním odkazu na dotazník pomocí elektronické pošty 

marketingovým ředitelŧm či manaţerŧm. 

5.2.1 Ověření hypotézy H-1 

H-1: Efektivnost marketingových činností je ve strojírenských podnicích 

nedostatečně sledována. 

Byl stanoven předpoklad, ţe měření efektivnosti marketingových činností je závislé 

na předmětu činnosti podniku. Pro potvrzení tohoto předpokladu se vycházelo ze 

dvou otázek v dotazníku, na jehoţ základě byla stanovena kontingenční tabulka 

s četnostmi (viz Tabulka 19). Tyto otázky byly: 

 Jaký je předmět činnosti Vašeho podniku (podle CZ-NACE)?; 

 V jakých oblastech sledujete ve svém podniku výkonnost? – 

marketingová oblast. 
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Tabulka 19: Kontingenční tabulka vztahu mezi předmětem činnosti a sledováním výkonností 

v marketingové oblasti 

Předmět činnosti vůbec zřídka občas pravidelně Celkem 

28.1 8 14 4 4 30 

28.2 12 8 1 0 21 

28.3 2 13 1 0 16 

28.4 2 6 0 2 10 

28.9 8 19 2 0 29 

29.1 0 2 0 0 2 

29.2 0 4 0 0 4 

29.3 4 10 1 2 17 

30.2 2 1 0 0 3 

30.3 2 0 0 5 7 

30.4 0 2 0 0 2 

30.9 6 0 0 0 6 

Celkem 46 79 9 13 147 

zdroj: vlastní zpracování 

Aby byla kontingenční tabulka a v ní obsaţená data vhodná pro vyuţití při zjišťování 

závislosti pomocí Pearsonova chí-kvadrátu, bylo nezbytné provést sloučení 

jednotlivých skupin předmětŧ činnosti. Z dvanácti dílčích skupin byly získány tři 

základní skupiny, odpovídající rozdělení CZ-NACE (viz Tabulka 20). 

Tabulka 20: Kontingenční tabulka vztahu mezi předmětem činnosti (podle skupin) a sledováním 

výkonností v marketingové oblasti 

Předmět činnosti vůbec zřídka občas pravidelně Celkem 

28 32 60 8 6 106 

29 4 16 1 2 23 

30 10 3 0 5 18 

Celkem 46 79 9 13 147 

zdroj: vlastní zpracování 

Pro ověření uvedeného předpokladu se vycházelo z výběrového souboru. Byl vybrán 

statistický Pearsonŧv chí-kvadrát test nezávislosti z testŧ pro dvě nominální 

proměnné. Protoţe dochází k testování nezávislosti dvou nominálních proměnných, 

bylo vyuţito formulace statistických hypotéz: 
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 H0: Efektivnost marketingových činností není závislá na oboru činnosti. 

 H1: Efektivnost marketingových činností je závislá na oboru činnosti. 

Za předpokladu dosaţení 5 % hladiny významnosti se zamítá alternativní hypotéza 

H1 ve prospěch nulové hypotézy H0. V Tabulce 21 jsou uspořádané výsledky 

získané analýzou. První řádek značí vypočtenou hodnotu Pearsonova chí-kvadrátu, 

stupeň volnosti a minimální hodnota, od které se zamítá nulová hypotéza ve prospěch 

alternativní hypotézy. 

Platí-li vztah: (1) α‘≤ α; H0 se zamítá; (2) α‘>α; H0 se přijímá, pak lze zamítnout 

nulovou hypotézu a přijmout alternativní. Podle zjištěné hodnoty Pearsonova chí-

kvadrátu 0,002 existuje závislost mezi oborem činnosti podniku a sledováním 

efektivnosti marketingových činností. 

Tabulka 21: Výpočet testu pro H-1 

 Hodnota 
Stupně 

volnosti 
Signifikance Aprrox. Sig. 

Pearsonŧv χ
2
 20,769a 6 ,002  

Alternativní test Pearsonŧv χ
2
 20,630 6 ,002  

Lineární vztah ,565 1 ,452  

Pearsonŧv kontingenční koeficient ,352   ,002 

a. 4 buňky (33,3%) obsahují očekávanou četnost menší neţ 5. Minimální očekávaná četnost je 1,10. 

zdroj: vlastní zpracování 

Pro zjištění intenzity závislosti pomocí Pearsonova kontingenčního koeficientu bylo 

dosaţeno hodnoty 0,352. Pokud uvaţujeme interval 〈0; 1〉 , hodnota koeficientu 

vyjadřuje závislost na slabé úrovni. 

Nulová hypotéza H0 byla zamítnuta a přijala se alternativní hypotéza H1. Existuje 

tedy závislost mezi efektivností marketingových činností a předmětem činnosti 

podniku. 

5.2.2 Ověření hypotézy H-2 

H-2: Výrobní strojírenské podniky vyuţívají převáţně finanční metriky neţ 

nefinanční metriky pro hodnocení efektivnosti marketingových činností. 

Zjištění efektivnosti jednotlivých činností (rozlišovaných podle podniku a jeho 

dílčích oblastí) je pro podnik dŧleţitou informací. Na ověření uvedené hypotézy bylo 

vyuţito dvouvýběrového t-testu. Pro doplnění uvedené hypotézy byla následně 
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zpracována shluková analýzy s pouţitím metody Nejvzdálenějšího souseda 

s výpočtem v měřítku chí-square. 

Byl stanoven předpoklad, ţe finanční metriky jsou vyuţívané častěji neţ nefinanční 

metriky, tedy: 

 H0: Při hodnocení efektivnost marketingových činností je v podniku 

vyuţíváno více nefinančních metrik neţ finančních metrik. 

 H1: Při hodnocení efektivnost marketingových činností je v podniku 

vyuţíváno méně nefinančních metrik neţ finančních metrik. 

Pro potvrzení tohoto předpokladu za pomoci dvouvýběrového t-testu bylo vyuţito 

dvou otázek v dotazníku, na jehoţ základě byly stanoveny četnosti. Tyto otázky byly 

zaměřeny na zjištění, jaké metriky jsou v podniku vyuţívány, a to jak finanční 

metriky, tak nefinanční metriky. 

Finanční a nefinanční metriky byly definovány na základě tří pilířŧ: (1) realizovaný 

projekt poskytovaný Fakultou podnikatelskou, (b) přehledem metrik pro měření 

výkonnosti (Baroudi, 2010), (3) provedená případová studie. 

Pro ověření uvedené hypotézy bylo vyuţito dvouvýběrového t-testu a následně byly 

zobrazeny jednotlivé skupiny metrik (shluky), které jsou v uvedených podnicích 

vyuţívány. 

Základním předpokladem je ověření rozdílnosti rozptylŧ pomocí F-testu. 

Z uvedených otázek (Které finanční/nefinanční metriky využíváte pro měření 

efektivnosti marketingových činností?) byla vyuţita hodnota podílu vyuţívaných 

metrik v jednotlivých skupinách. Základní hodnoty, vyuţité pro realizaci t-testu jsou 

v Tabulce 22. 

Tabulka 22: Základní hodnoty jednotlivých výběrŧ 

 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Rozptyl 

Chybovost 

průměru 

Prŧměr počet finančních metrik ,3417 ,13835 ,02149 ,01141 

Prŧměr počet nefinančních metrik ,3043 ,14661 ,01914 ,01209 

zdroj: vlastní zpracování 

Dvouvýběrový t-test poţaduje ověření pomocí F-testu, aby byla ověřena shodnosst 

rozptylŧ obou výběrŧ. Po dosazení do vzorce (14) byl zjištěna hodnota F=1,2610. 

Hodnota testového kritéria na hladině významnosti 95% je 2,53 (neleţí v kritickém 
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oboru). Za předpokladu platnosti F= 1,2610 < F0,05(14,12)=2,53 lze prohlásit, ţe 

uvedené rozptyly lze povaţovat za identické. 

Pro zjištění samotného t-testu byly vyuţity hodnoty z Tabulky 23. Výsledná hodnota 

samotného t-testu byla zjištěna t=-3,005. 

Tabulka 23: Výpočet t-testu pro H-2 

 
  

P
á

ro
v

é 

d
if

er
en

ce
 Prŧměr -,03740 

Směrodatná odchylka ,15090 

Chybovost prŧměru ,01245 

t -3,005 

Stupně volnosti 146 

Signifikance p ,003 

zdroj: vlastní zpracování 

Protoţe dosaţená hodnota t-testu je větší neţ hodnota kritického oboru (  𝑡 =

3,005 > 𝑡0,05(26) = 2,056), stanovené nulová hypotéza se zamítá a přijímá se tedy 

alternativní hypotéza. 

Pro definování vhodných skupin metrik jako doplnění výsledku t-testu byly finanční 

a nefinanční metriky podrobeny shlukové analýze. 

 Finanční metriky 

Pomocí shlukové analýzy, s pouţitím výše uvedené metody, byl vytvořen 

dendogram. V něm byl proveden řez na úrovni 17, čímţ bylo dosaţeno tří shlukŧ 

(viz Obrázek 29). Řez na úrovni 19 a výše (nebo 16 a níţe) vytvoří takové shluky, 

které nedají ţádnou dostatečnou odpověď, jaké metriky podnik vyuţívá a v jakých 

skupinách. Kaţdý shluk obsahuje určitá specifika metrik, které obsahuje. Vzhledem 

k situaci, ţe shlukuje finanční metriky, lze předpokládat určité příbuznosti mezi 

jednotlivými metrikami. 
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zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 29: Dendogram finančních metrik 

Uvedené shluky zahrnují jednotlivé metriky, které jsou v podnicích vyuţívány (viz 

Tabulka 22). Podle podobnosti jednotlivých finančních metrik, které se uvnitř 

zjištěných tří shlukŧ nacházejí, jsou shluky definovány na následující skupiny 

metrik: 

1. provozní výsledky, 

2. marketingové výsledky, 

3. zákaznické náklady. 
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Tabulka 24: Definované shluky finančních metrik 

 Shluky Metriky Četnosti 

1 Provozní výsledky 

Zisk na zákazníka 

Fixní a variabilní náklady 

EVA 

116 

120 

75 

2 
Marketingové 

výsledky 

Marketingové útraty 

CPT (náklady na 1000 oslovených) 

CPC (náklady na prokliknutí) 

ROS 

ROI 

ROMI 

EBITDA 

19 

6 

4 

49 

29 

5 

22 

3 Zákaznické náklady 

CPO (náklady objednávku) 

Prŧměrné náklady na udrţení zákazníkŧ 

Náklady na zákazníka 

86 

38 

84 

zdroj: vlastní zpracování 

 Nefinanční metriky 

Pomocí shlukové analýzy, s pouţitím výše uvedené metody, byl vytvořen 

dendogram. V něm byl proveden řez na úrovni 20, kde je dendogram rozdělen do tří 

shlukŧ (viz Obrázek 30). Řez na úrovni 21 a výše (nebo 19 a níţe) vytvoří takové 

shluky, které nedají ţádnou dostatečnou odpověď, jaké metriky podnik vyuţívá 

a v jakých skupinách. 

Kaţdý shluk obsahuje určitá specifika metrik, které obsahuje. Vzhledem k situaci, ţe 

se shlukují nefinanční metriky, lze předpokládat určité příbuznosti mezi jednotlivými 

metrikami. To je dáno mimo jiné jejich primárním vyuţitím. 



– 114 – 

 
zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 30: Dendogram nefinančních metrik 

Na základě vyuţitého spojení pomocí metody nejvzdálenějšího souseda a početní 

metody χ
2
 byly zjištěny jednotlivé shluky. Uvedené shluky zahrnují jednotlivé 

metriky, které jsou v podnicích vyuţívány (viz Tabulka 23). Podle podobnosti 

jednotlivých finančních metrik, které se uvnitř zjištěných tří shlukŧ nacházejí, jsou 

shluky definovány na následující skupiny metrik: 

1. počet spokojených zákazníkŧ, 

2. trţní produktová nabídka, 

3. produktivita. 
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Tabulka 25: Definované shluky nefinančních metrik 

 Shluky Metriky Četnosti 

1 
Počet spokojených 

zákazníků 

Spokojenost zákazníkŧ 

Počet zákazníkŧ 

95 

59 

2 
Tržní produktová 

nabídka 

Loajalita zákazníkŧ 

Zákaznická celoţivotní hodnota 

Trţní podíl 

Počet nově získaných zákazníkŧ 

Počet zákazníkŧ s opakovanými nákupy 

Udrţení zákazníkŧ 

Produktový audit 

Znalost a hodnota značky 

Znalost a hodnota produktu 

Počet dodávek na zákazníka 

35 

11 

55 

28 

37 

24 

29 

27 

25 

41 

3 Produktivita 

Počet reklamací 

Prŧměrná čekací doba 

Produktivita na zaměstnance 

101 

58 

46 

zdroj: vlastní zpracování 

Na základě provedeného dvourozměrného t-testu bylo zjištěno, ţe prŧměrné 

mnoţství pouţívaných finančních metrik a nefinančních metrik se v uvedeném 

statistickém souboru mění. 

Na základě provedené shlukové analýzy a následné analýzy četností jednotlivých 

metrik podle příslušných shlukŧ vyplývá, ţe podniky vyuţívají více finančních 

metrik neţ nefinančních metrik. Nicméně, rozdíly mezi vyuţíváním finančních 

a nefinančních metrik není nikterak významný i přes rozdíl souhrnných četností. 

Výsledkem shlukové analýzy je tedy nalezení nejčastěji vyuţívaných metrik ve 

strojírenských podnicích k měření marketingové efektivnosti. Z uvedeného výčtu je 

zřejmé, ţe podniky se významně zaměřují na vyuţívání tradičních metrik – tedy 

finančních metrik. 

Nulová hypotéza H0 byla zamítnuta a přijala se alternativní hypotéza H1. 

5.2.3 Ověření hypotézy H-3 

H-3: Podniky se zahraniční účastí mají marketingové činnosti řešeny centrálně 

z mateřského podniku. 

Na základě provedeného pilotního výzkumu, ve formě případových studií, byl 

stanoven předpoklad, ţe marketingové činnosti jsou vytvářeny mateřským podnikem 

a následně realizovány dceřiným podnikem. Tento předpoklad byl stanoven pro 
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střední a velké podniky. Z celkového počtu podnikŧ, jeţ se zúčastnily dotazníkového 

šetření, je téměř 24% se zahraniční účastí (viz Tabulka 26). 

Tabulka 26: Poměr podnikŧ podle velikosti a zahraničního vlastníka 

Velikost podniku 

Zahraniční vlastník 

Celkem 

Ne 
Relativní 

podíl v % 
Ano 

Relativní 

podíl v % 

Malé (1-49) 68 46,26% 17 11,56% 85 

Střední (50-249) 33 22,45% 9 6,12% 42 

Velké (více jak 250) 11 7,48% 9 6,12% 20 

Celkem 112 76,19% 35 23,81% 147 

zdroj: vlastní zpracování 

Ve vztahu realizace vztahu marketingových činností a zahraniční majetkovou účastí 

v podniku byla stanovena kontingenční tabulka s příslušnými četnostmi (viz Tabulka 

27). 

Tabulka 27: Poměr podnikŧ podle zahraničního vlastníka a zpŧsobem realizace marketingových 

činností 

Marketingové 

činnosti 

Zahraniční vlastník 

Celkem 

Ne Minoritní Majoritní 

nejsou řešeny 95 8 4 107 

vlastní oddělení 10 0 0 10 

mateřský podnik 5 1 22 28 

outsourcing 2 0 0 2 

Celkem 112 9 26 147 

zdroj: vlastní zpracování 

Pro ověření uvedeného předpokladu se vycházelo z výběrového souboru. Byl vybrán 

statistický Pearsonŧv chí-kvadrát test nezávislosti z testŧ pro dvě nominální 

proměnné. Protoţe dochází k testování nezávislosti dvou nominálních proměnných, 

bylo vyuţito formulace statistických hypotéz: 

 H0: Realizace marketingových činností není závislá na zahraniční 

majetkové účasti. 

 H1: Realizace marketingových činností je závislá na zahraniční 

majetkové účasti. 
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Za předpokladu dosaţení 5% hladiny významnosti se zamítá alternativní hypotéza H1 

ve prospěch nulové hypotézy H0. V Tabulce 28 jsou uspořádané výsledky získané 

analýzou. První řádek značí vypočtenou hodnotu Pearsonova chí-kvadrátu, stupeň 

volnosti a minimální hodnota, od které se zamítá nulová hypotéza ve prospěch 

alternativní. 

Platí-li vztah: (1) α‘≤ α; H0 se zamítá; (2) α‘>α; H0 se přijímá, pak lze zamítnout 

nulovou hypotézu a přijmout alternativní. Podle zjištěné hodnoty Pearsonova chí-

kvadrátu 0,000 existuje závislost mezi zahraniční majetkovou účastí a zpŧsobem 

realizace marketingových činností. 

Tabulka 28: Výpočet testu pro H-3 

 Hodnota 
Stupně 

volnosti 
Signifikance Aprrox. Sig. 

Pearsonŧv χ
2
 89,555a 6 ,000  

Alternativní test Pearsonŧv χ
2
 76,382 6 ,000  

Lineární vztah 57,465 1 ,000  

Kontingenční koeficient ,615   ,000 

a. 7 buněk (58,3%) obsahuje očekávanou četnost menší neţ 5. Minimální očekávaná četnost je ,12. 

zdroj: vlastní zpracování 

Pro zjištění intenzity závislosti pomocí Pearsonova kontingenčního koeficientu bylo 

dosaţeno hodnoty 0,615. Pokud uvaţujeme interval 〈0; 1〉 , hodnota koeficientu 

vyjadřuje závislost na dobré úrovni. 

Vzhledem k niţšímu počtu hodnot v kontingenční tabulce, která je vyuţita pro 

výpočet Pearsonova chí-kvadrátu bylo nezbytné provést ověření platnosti. Pro 

ověření platnosti závislosti pomocí Pearsonova chí-kvadrátu bylo ještě vyuţito testu 

Spearmanova korelačního koeficientu, který vyjadřuje vazby mezi sledovanými 

proměnnými. Tento koeficient mŧţe nabývat hodnot v intervalu <-1;1˃. Z hlediska 

vztahŧ mezi zahraniční majetkovou účastí a zpŧsobem realizace marketingových 

činností bylo dosaţeno hodnoty 0,563 – to značí středně silnou závislost. 

Nulová hypotéza H0 byla zamítnuta a přijala se alternativní hypotéza H1. Existuje 

tedy závislost mezi zahraniční majetkovou účastí v podniku a realizací 

marketingových činností. 

5.2.4 Ověření hypotézy H-4 

H-4:Malé a střední strojírenské podniky měří efektivnost marketingových činností 

odlišným zpŧsobem ve srovnání s velkými podniky. 
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Uvedená hypotéza byla rozdělena na čtyři části, a to podle jednotlivých nástrojŧ 

marketingového mixu. 

Z analýzy deskriptivní statistiky je patrné, ţe se podle odpovědí společnosti zaměřují 

při realizaci marketingových činností výrazně na produktovou politiku a cenovou 

politiku. To lze tedy chápat jako významný faktor prŧmyslového prostředí (viz 

Tabulka 29). 

Tabulka 29: Deskriptivní statistika proměnných 

 Produkt Cena Komunikace Distribuce 

Prŧměr 1,68 1,61 ,76 1,50 

Medián 2,00 2,00 1,00 2,00 

Směrodatná odchylka ,860 ,807 ,698 ,887 

Rozptyl ,740 ,651 ,488 ,786 

zdroj: vlastní zpracování 

Byl stanoven předpoklad, ţe měření efektivnosti marketingových činností je závislé 

na velikosti podniku. Pro potvrzení tohoto předpokladu se vycházelo dvou otázek 

v dotazníku, na jehoţ základě byla stanovena kontingenční tabulka s četnostmi. Tyto 

otázky byly: 

 Velikost podniku – Počet zaměstnancŧ k 1.1.2013; 

 Z hlediska marketingové výkonnosti a efektivnosti sledujete 

produktovou, cenovou, komunikační a distribuční politiku. 

5.2.4.1 Produkt jako soubor marketingových činností 

Pro ověření uvedeného předpokladu se vycházelo z výběrového souboru. Byl vybrán 

statistický Pearsonŧv chí-kvadrát test nezávislosti z testŧ pro dvě nominální 

proměnné. Protoţe dochází k testování nezávislosti dvou nominálních proměnných, 

bylo vyuţito formulace statistických hypotéz: 

 H0: Efektivnost produktové politiky není závislá na velikosti podniku. 

 H1: Efektivnost produktové politiky je závislá na velikosti podniku. 

Ve vztahu realizace vztahu marketingových činností v produktové oblasti a velikostí 

podniku byla stanovena kontingenční tabulka s příslušnými četnostmi (viz Tabulka 

30). 
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Tabulka 30: Poměr podnikŧ podle velikosti a sledování efektivnosti produktových marketingových 

činností 

Velikost podniku 

Sledování efektivnosti produktové politiky 

Celkem 

vůbec zřídka občas pravidelně 

Malé (1-9) 8 19 46 12 85 

Střední (50-249) 4 17 17 4 42 

Velké (více jak 250) 3 4 6 7 20 

Celkem 15 39 69 23 147 

zdroj: vlastní zpracování 

Za předpokladu dosaţení 5% hladiny významnosti se zamítá alternativní hypotéza H1 

ve prospěch nulové hypotézy H0. V Tabulce 31 jsou uspořádané výsledky získané 

analýzou. První řádek značí vypočtenou hodnotu Pearsonova chí-kvadrátu, stupeň 

volnosti a minimální hodnota, od které se zamítá nulová hypotéza ve prospěch 

alternativní. 

Platí-li vztah: (1) α‘≤ α; H0 se zamítá; (2) α‘>α; H0 se přijímá, pak lze zamítnout 

nulovou hypotézu a přijmout alternativní. Podle zjištěné hodnoty Pearsonova chí-

kvadrátu 0,046 existuje závislost mezi velikostí podniku a sledováním efektivnosti 

produktové politiky. 

Tabulka 31: Výpočet testu pro H-4_1 

 
Hodnota 

Stupně 

volnosti 
Signifikance Aprrox. Sig. 

Pearsonŧv χ
2
 12,808a 6 ,046  

Alternativní test Pearsonŧv χ
2
 11,549 6 ,073  

Lineární vztah ,011 1 ,917  

Pearsonŧv kontingenční koeficient ,283   ,046 

a. 3 buňky (25,0%) obsahují očekávanou četnost menší neţ 5. Minimální očekávaná četnost je 2,04. 

zdroj: vlastní zpracování 

Pro zjištění intenzity závislosti pomocí Pearsonova kontingenčního koeficientu bylo 

dosaţeno hodnoty 0,283. Pokud uvaţujeme interval 〈0; 1〉 , hodnota koeficientu 

vyjadřuje závislost na slabé úrovni. 

Nulová hypotéza H0 byla zamítnuta a přijala se alternativní hypotéza H1. Existuje 

tedy závislost mezi sledováním efektivností produktové politiky a velikostí podniku. 
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V podnicích, jeţ se zúčastnily výzkumu, je vyuţíváno k měření efektivnosti 

marketingových činností v produktové oblasti převáţně skupiny metrik kvality, kdy 

prŧměrná hodnota této skupiny je 2,20. To znamená, ţe tato skupina metrik je 

v podniku vyuţívána k měření efektivnosti s pravidelností „občas (3-6x za rok)“. 

Ostatní metriky v produktové oblasti, uvedené v Tabulce 32, dosáhly prŧměrné 

hodnoty v rozmezí 1,16 – 1,52. To znamená, ţe jsou vyuţívány pouze s pravidelností 

„zřídka (1-2x za rok)“. 

Tabulka 32: Deskriptivní statistika pro skupiny metriky z hlediska produktu 

 
Zákaznické 

metriky 

Metriky 

přidané 

hodnoty 

Metriky 

kvality 

Zaměstnanecké 

metriky 

Procesní 

metriky 

Prŧměr 1,52 1,32 2,20 1,21 1,16 

Směrodatná 

odchylka 
,753 ,958 ,615 ,870 ,747 

Rozptyl ,566 ,918 ,379 ,757 ,558 

zdroj: vlastní zpracování 

5.2.4.2 Cena jako soubor marketingových činností 

Pro ověření uvedeného předpokladu se vycházelo z výběrového souboru. Byl vybrán 

statistický Pearsonŧv chí-kvadrát test nezávislosti z testŧ pro dvě nominální 

proměnné. Protoţe dochází k testování nezávislosti dvou nominálních proměnných, 

bylo vyuţito formulace statistických hypotéz: 

 H0: Efektivnost cenové politiky není závislá na velikosti podniku. 

 H1: Efektivnost cenové politiky je závislá na velikosti podniku. 

Ve vztahu realizace vztahu marketingových činností v cenové oblasti a velikostí 

podniku byla stanovena kontingenční tabulka s příslušnými četnostmi (viz Tabulka 

33). 
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Tabulka 33: Poměr podnikŧ podle velikosti a sledování efektivnosti cenových marketingových 

činností 

Velikost podniku 

Sledování efektivnosti cenové politiky 

Celkem 

vůbec zřídka občas pravidelně 

Malé (1-9) 10 35 38 2 85 

Střední (50-249) 0 13 20 9 42 

Velké (více jak 250) 2 4 7 7 20 

Celkem 12 52 65 18 147 

zdroj: vlastní zpracování 

Za předpokladu dosaţení 5% hladiny významnosti se zamítá alternativní hypotéza H1 

ve prospěch nulové hypotézy H0. V Tabulce 34 jsou uspořádané výsledky získané 

analýzou. První řádek značí vypočtenou hodnotu Pearsonova chí-kvadrátu, stupeň 

volnosti a minimální hodnota, od které se zamítá nulová hypotéza ve prospěch 

alternativní. 

Platí-li vztah: (1) α‘≤ α; H0 se zamítá; (2) α‘>α; H0 se přijímá, pak lze zamítnout 

nulovou hypotézu a přijmout alternativní. Podle zjištěné hodnoty Pearsonova chí-

kvadrátu 0,000 existuje závislost mezi velikostí podniku a sledováním efektivnosti 

cenové politiky. 

Tabulka 34: Výpočet testu pro H-4_2 

 Hodnota 
Stupně 

volnosti 
Signifikance Aprrox. Sig. 

Pearsonŧv χ
2
 25,881a 6 ,000  

Alternativní test Pearsonŧv χ
2
 29,424 6 ,000  

Lineární vztah 13,980 1 ,000  

Pearsonŧv kontingenční koeficient ,387   ,000 

a. 3 buňky (25,0%) obsahují očekávanou četnost menší neţ 5. Minimální očekávaná četnost je 1,63. 

zdroj: vlastní zpracování 

Pro zjištění intenzity závislosti pomocí Pearsonova kontingenčního koeficientu bylo 

dosaţeno hodnoty 0,387. Pokud uvaţujeme interval 〈0; 1〉 , hodnota koeficientu 

vyjadřuje závislost na slabé úrovni. 

Nulová hypotéza H0 byla zamítnuta a přijala se alternativní hypotéza H1. Existuje 

tedy závislost mezi sledováním efektivností cenové politiky a velikostí podniku. 
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V podnicích, jeţ se zúčastnily výzkumu, je vyuţíváno k měření efektivnosti 

marketingových činností v cenové oblasti převáţně skupiny ziskových metrik 

a zákaznických metrik, kdy prŧměrná hodnota těchto skupin je 1,74 a 1,68. To 

znamená, ţe tyto skupiny metrik jsou v podnicích vyuţívány k měření efektivnosti 

s pravidelností „zřídka (1-2x za rok)“. Lze je však moţné povaţovat s mírnou 

převahou k pravidelnosti „občas“. 

Skupina metrik výkonnosti v produktové oblastidosáhla prŧměrné hodnoty 1,21. Coţ 

lze taktéţ zařadit k pravidelnosti „zřídka (1-2x za rok)“. Obchodní metriky a metriky 

tvorby hodnoty pro vlastníky dosáhly hodnoty pod 1. To znamená, ţe téměř nejsou v 

podnicích vyuţívány (viz Tabulka 35). 

Tabulka 35: Deskriptivní statistika pro skupiny metriky z hlediska ceny 

 
Ziskové 

metriky 

Zákaznické 

metriky 

Metriky 

výkonnosti 

Metriky tvorby 

hodnoty pro 

vlastníky 

Obchodní 

metriky 

Prŧměr 1,74 1,68 1,21 ,44 ,63 

Směrodatná 

odchylka 
,877 ,884 ,885 ,562 ,760 

Rozptyl ,768 ,781 ,784 ,316 ,578 

zdroj: vlastní zpracování 

5.2.4.3 Marketingová komunikace jako soubor marketingových činností 

Pro ověření uvedeného předpokladu se vycházelo z výběrového souboru. Byl vybrán 

statistický Pearsonŧv chí-kvadrát test nezávislosti z testŧ pro dvě nominální 

proměnné. Protoţe dochází k testování nezávislosti dvou nominálních proměnných, 

bylo vyuţito formulace statistických hypotéz: 

 H0: Efektivnost komunikační politiky není závislá na velikosti podniku. 

 H1: Efektivnost komunikační politiky je závislá na velikosti podniku. 

Ve vztahu realizace vztahu marketingových činností v oblasti marketingové 

komunikace a velikostí podniku byla stanovena kontingenční tabulka s příslušnými 

četnostmi (viz Tabulka 36). 
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Tabulka 36: Poměr podnikŧ podle velikosti a sledování efektivnosti komunikačních marketingových 

činností 

Velikost podniku 

Sledování efektivnosti komunikační politiky 

Celkem 

vůbec zřídka občas pravidelně 

Malé (1-9) 37 46 2 0 85 

Střední (50-249) 11 21 8 2 42 

Velké (více jak 250) 6 12 0 2 20 

Celkem 54 79 10 4 147 

zdroj: vlastní zpracování 

Za předpokladu dosaţení 5% hladiny významnosti se zamítá alternativní hypotéza H1 

ve prospěch nulové hypotézy H0. V Tabulce 37 jsou uspořádané výsledky získané 

analýzou. První řádek značí vypočtenou hodnotu Pearsonova chí-kvadrátu, stupeň 

volnosti a minimální hodnota, od které se zamítá nulová hypotéza ve prospěch 

alternativní. 

Platí-li vztah: (1) α‘≤ α; H0 se zamítá; (2) α‘>α; H0 se přijímá, pak lze zamítnout 

nulovou hypotézu a přijmout alternativní. Podle zjištěné hodnoty Pearsonova chí-

kvadrátu 0,001 existuje závislost mezi velikostí podniku a sledováním efektivnosti 

komunikační politiky. 

Tabulka 37: Výpočet testu pro H-4_3 

 
Hodnota 

Stupně 

volnosti 
Signifikance Aprrox. Sig. 

Pearsonŧv χ
2
 22,786a 6 ,001  

Alternativní test Pearsonŧv χ
2
 22,612 6 ,001  

Lineární vztah 7,848 1 ,005  

Pearsonŧv kontingenční koeficient ,366   ,001 

a. 5 buňky (41,7%) obsahují očekávanou četnost menší neţ 5. Minimální očekávaná četnost je ,54. 

zdroj: vlastní zpracování 

Pro zjištění intenzity závislosti pomocí Pearsonova kontingenčního koeficientu bylo 

dosaţeno hodnoty 0,366. Pokud uvaţujeme interval 〈0; 1〉 , hodnota koeficientu 

vyjadřuje závislost na slabé úrovni. 

Vzhledem k niţšímu počtu hodnot v kontingenční tabulce, která je vyuţita pro 

výpočet Pearsonova chí-kvadrátu bylo nezbytné provést ověření platnosti. Pro 
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ověření platnosti závislosti pomocí Pearsonova chí-kvadrátu bylo ještě vyuţito testu 

Spearmanova korelačního koeficientu, který vyjadřuje vazby mezi sledovanými 

proměnnými. Tento koeficient mŧţe nabývat hodnot v intervalu <-1;1˃. Z hlediska 

vztahŧ mezi zahraniční majetkovou účastí a zpŧsobem realizace marketingových 

činností bylo dosaţeno hodnoty 0,220 – to značí mírnou závislost. 

Nulová hypotéza H0 byla zamítnuta a přijala se alternativní hypotéza H1. Existuje 

tedy závislost mezi sledováním efektivností komunikační politiky a velikostí 

podniku. 

Ve sledovaných podnicích je vyuţíváno k měření efektivnosti marketingových 

činností v oblasti marketingové komunikace převáţně skupiny metrik obchodních 

zástupcŧ, kdy prŧměrná hodnota této skupiny je 1,03. To znamená, ţe tato skupina 

metrik je v podnicích vyuţívána k měření efektivnosti s pravidelností „zřídka (1-2x 

za rok)“. Ostatní skupiny metrik dosáhly hodnot pod 1, coţ znamená, ţe nejsou 

v podnicích téměř vyuţívány (viz Tabulka 38). 

Tabulka 38: Deskriptivní statistika pro skupiny metriky z hlediska marketingové komunikace 

 

Metriky 

webových 

přístupů 

Metriky 

obchodních 

zástupců 

Metriky PR 
Metriky e-

marketingu 

Prŧměr ,31 1,03 ,50 ,60 

Směrodatná odchylka ,679 ,939 ,771 ,782 

Rozptyl ,460 ,882 ,594 ,612 

zdroj: vlastní zpracování 

5.2.4.4 Distribuce jako soubor marketingových činností 

Pro ověření uvedeného předpokladu se vycházelo z výběrového souboru. Byl vybrán 

statistický Pearsonŧv chí-kvadrát test nezávislosti z testŧ pro dvě nominální 

proměnné. Protoţe dochází k testování nezávislosti dvou nominálních proměnných, 

bylo vyuţito formulace statistických hypotéz: 

 H0: Efektivnost distribuční politiky není závislá na velikosti podniku. 

 H1: Efektivnost distribuční politiky je závislá na velikosti podniku. 

Ve vztahu realizace vztahu marketingových činností v distribuční oblasti a velikostí 

podniku byla stanovena kontingenční tabulka s příslušnými četnostmi (viz Tabulka 

39). 
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Tabulka 39: Poměr podnikŧ podle velikosti a sledování efektivnosti distribučních marketingových 

činností 

Velikost podniku 

Sledování efektivnosti distribuční politiky 

Celkem 

vůbec zřídka občas pravidelně 

Malé (1-9) 12 28 37 8 85 

Střední (50-249) 4 13 19 6 42 

Velké (více jak 250) 7 2 9 2 20 

Celkem 23 43 65 16 147 

zdroj: vlastní zpracování 

Za předpokladu dosaţení 5% hladiny významnosti se zamítá alternativní hypotéza H1 

ve prospěch nulové hypotézy H0. V Tabulce 40 jsou uspořádané výsledky získané 

analýzou. První řádek značí vypočtenou hodnotu Pearsonova chí-kvadrátu, stupeň 

volnosti a minimální hodnota, od které se zamítá nulová hypotéza ve prospěch 

alternativní. 

Platí-li vztah: (1) α‘≤ α; H0 se zamítá; (2) α‘>α; H0 se přijímá, pak lze zamítnout 

nulovou hypotézu a přijmout alternativní. Podle zjištěné hodnoty Pearsonovachí-

kvadrátu 0,145 existuje závislost mezi velikostí podniku a sledováním efektivnosti 

distribuční politiky. 

Tabulka 40: Výpočet testu pro H-4_4 

 
Hodnota 

Stupně 

volnosti 
Signifikance Aprrox. Sig. 

Pearsonŧv χ
2
 9,544a 6 ,145  

Alternativní test Pearsonŧv χ
2
 9,281 6 ,158  

Lineární vztah ,087 1 ,768  

Pearsonŧv kontingenční koeficient ,247   ,145 

a. 3 buňky (25,0%) obsahují očekávanou četnost menší neţ 5. Minimální očekávaná četnost je 2,18. 

zdroj: vlastní zpracování 

Alternativní hypotéza H1 byla zamítnuta a přijala se nulová hypotéza H0. 

Neexistuje tedy závislost mezi sledováním efektivností distribuční politiky 

a velikostí podniku. 

V podnicích, které se zúčastnily výzkumu, je vyuţíváno k měření efektivnosti 

marketingových činností v distribuční oblasti skupiny metrik dodávek a dodaných 

produktŧ, kdy prŧměrná hodnota této skupiny je 2,27. To znamená, ţe tato skupina 
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metrik je v podniku vyuţívána k měření efektivnosti s pravidelností „občas (3-6x za 

rok)“. Skupina obalových metrik dosáhla prŧměrné hodnoty 1,97. Tato hodnota se 

blíţí pravidelnosti měření „občas (3-6x za rok)“ (viz Tabulka 41). 

Tabulka 41: Deskriptivní statistika pro skupiny metriky z hlediska distribuce 

 
Metriky dodávek a 

dodaných produktů 

Obalové 

metriky 

Prŧměr 2,27 1,97 

Směrodatná odchylka ,779 ,982 

Rozptyl ,607 ,965 

zdroj: vlastní zpracování 

V celkovém pohledu na závislost marketingových činností z pohledu 

marketingového mixu a velikosti podniku bylo zjištěno, ţe existuje závislost: 

 mezi velikostí podniku a sledováním efektivnosti produktové politiky 

existuje závislost (χ
2
=0,046), jejíţ intenzita je 0,283 

 mezi velikostí podniku a sledováním efektivnosti cenové politiky existuje 

závislost (χ
2
=0,000), jejíţ intenzita je 0,387 

 mezi velikostí podniku a sledováním efektivnosti komunikační politiky 

existuje závislost (χ
2
=0,001), jejíţ intenzita je 0,366 

 mezi velikostí podniku a sledováním efektivnosti distribuční politiky 

neexistuje závislost (χ
2
=0,145). 

Celkově lze tedy říci, ţe realizované marketingové činnosti jsou v podniku 

ovlivňovány velikostí podniku. 

5.3 Stanovení indexu pro KPI metriky 

Pro stanovení metodiky výběru vhodných metrik lze vyuţít indexŧ jednotlivých 

faktorŧ. Z toho dŧvodu je dŧleţité realizovat na výzkumném vzorku faktorovou 

analýzu, s jejíţ pomocí se potřebné indexy získají. Faktorová analýza představuje 

metodu, díky níţ dochází k redukci pouţitých informací o proměnných, aby byl 

získán menší počet faktorŧ, jeţ vysvětlí všechny pŧvodní faktory. 

 Finanční metriky 

Aby bylo moţné provést na vybraných datech faktorovou analýzu, je dŧleţité získat 

hodnoty Kaiser-Meyer-Olkinovy míry a Bartletŧv test sféricity v poţadované 
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hodnotě. Hodnota Kaiser-Meyer-Olkinovy míry (dále KMO míra) pro finanční 

metriky bylo dosaţeno na hodnotě 0,503. Hodnota Bartletova testu sféricity je 0,000 

(viz Tabulka 42). 

Tabulka 42: KMO a Bartletŧv test pro všechny finanční metriky 

   

Kaiser-Meyer-Olkin  ,503 

Bartletŧv test sféricity 

Approx. Chi-Square 301,431 

df 78 

Sig. ,000 

zdroj: vlastní zpracování 

Celková míra KMO je přijatelná, nicméně pro dosaţení vhodnější hodnoty je 

nezbytné vyjmout proměnné, které tuto hodnotu sniţují. Na základě jednotlivých 

koeficientŧ v Anti-image matici je moţné identifikovat proměnné, které pouţití 

faktorové analýzy znemoţňují, a tedy je ze zpracování vyloučit. 

Anti-image matice je matice parciálních korelací mezi pŧvodními znaky po 

provedené faktorové analýze. Na diagonále jsou uvedeny hodnoty KMO míry pro 

jednotlivé poloţky. V tomto případě vychází nejniţší KMO (hodnota = 0,359) pro 

„Fixní a variabilní náklady“, a proto je z analýzy vyřazen. Následně byla provedena 

faktorová analýzy bez této veličiny a hodnota KMO jiţ vyšla 0,530. Přesto však 

pomocí Anti-image matice u jednoho indikátoru vychází nedostatečná hodnota KMO 

a to u indikátoru „CPT – Cost per thousands“ (hodnota = 0,392). Také tento ukazatel 

byl z analýzy vyřazen. 

Z očištěné skupiny proměnných byla opět provedena faktorová analýza, ve které 

bylo dosaţeno hodnoty míry KMO 0,547. Tato hodnota vyjadřuje úroveň srovnání 

významnosti normálních a parciálních korelací. Bartletŧv test sféricity pak potvrzuje 

vyuţitelnost faktorové analýzy (viz Tabulka 43). 

Tabulka 43: KMO a Bartletŧv test pro vybrané finanční metriky 

   

Kaiser-Meyer-Olkin  ,547 

Bartletŧv test sféricity 

Approx. Chi-Square 251,605 

df 55 

Sig. ,000 

zdroj: vlastní zpracování 
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Z provedené faktorové analýzy bylo definováno jedenáct faktorŧ, zahrnujících 

kompletní proměnné. Jedná se o výsledky, získané pomocí extrakce hlavních 

komponent. Z těchto faktorŧ byly následně, podle zvoleného klíče, určeny nejsilnější 

faktory. 

Uvedeným klíčem je dosaţení vlastní hodnoty (Eigenvalue) v minimální výši 1, coţ 

představuje celkovou varianci kaţdého faktoru. První čtyři faktory tak vysvětlují 

téměř 60% variance. Pro další výpočty je vyuţito hodnot, uvedených v Rotované 

sumě rozptylu faktorŧ (viz Tabulka 44). 

Tabulka 44: Celková variance pro finanční metriky 

 Počáteční vlastní hodnoty 

(Eigenvalues) 
Extrahovaná suma rozptylu faktorů Rotovaná suma rozptylu faktorů 

Celkem 
% 

variance 

Kumulativní 

% variance 
Celkem 

% 

variance 

Kumulativní 

% variance 
Celkem 

% 

variance 

Kumulativní 

% variance 

1 2,089 18,987 18,987 2,089 18,987 18,987 1,890 17,185 17,185 

2 1,916 17,416 36,404 1,916 17,416 36,404 1,649 14,978 32,163 

3 1,385 12,594 48,997 1,385 12,594 48,997 1,645 14,955 47,119 

4 1,139 10,357 59,354 1,139 10,357 59,354 1,346 12,236 59,354 

5 ,962 8,745 68,099       

6 ,889 8,080 76,185       

7 ,821 7,464 83,650       

8 ,587 5,334 88,984       

9 ,489 4,444 93,427       

10 ,365 3,319 96,747       

11 ,358 3,253 100,000       

zdroj: vlastní zpracování 

Výsledkem faktorové analýzy finančních metrik je rotovaná matice, která udává sílu 

jednotlivých proměnných, sytící zjištěné jednotlivé faktory (viz Tabulka 45). Aby 

bylo moţné označit rotované faktorové zátěţe za sytící
1
, musí být jejich hodnota 

větší jak 0,5. Lze se setkat také s faktorovou zátěţí, která je negativní. Pro potřeby 

této dizertační práce jsou takovéto negativní zátěţe ignorovány. 

                                                            
1sytící = podporující daný faktor 
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Tabulka 45: Faktorové zátěţe získané metodou maximální věrohodnosti a rotací varimax pro 

finanční metriky 

 
Návratnost 

Zákaznické 

výsledky 

Tvorba 

hodnoty 
Ziskovost 

Zisk na zákazníka ,329 ,676 -,137 -,182 

Marketingové útraty ,090 -,008 -,647 ,085 

Prŧměrné náklady na udrţení zákazníkŧ -,358 ,292 ,381 -,002 

CPC -,180 ,321 -,590 ,058 

CPO -,341 ,429 ,557 ,347 

ROS ,797 ,009 ,170 ,069 

ROI ,798 -,033 -,096 ,172 

ROMI ,096 ,244 -,098 ,742 

EVA ,391 ,184 ,579 ,160 

EBITDA ,170 -,320 ,076 ,746 

Náklady na zákazníka -,184 ,789 ,124 ,116 

Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent 

Metoda rotace: Varimax s Kaiserovou normalizací 

a Rotace sblíţila 17 iterací. 

zdroj: vlastní zpracování 

Aby bylo moţné stanovit hodnotu ukazatele Cronbachovo alfa, byly vzaty ty 

proměnné, která sytí daný faktor. Přijatelný je však pouze takový faktor, který 

obsahuje alespoň dvě kladné proměnné (viz Tabulka 46). 

Tabulka 46: Statistika spolehlivosti Cronbach α pro definované skupiny komponentŧ finančních 

metrik 

  
Faktorové 

zátěže 
Cronbachovo α 

Návratnost 

ROS ,797 
,707 

ROI ,798 

Zákaznické výsledky 
Zisk na zákazníka ,676 

,414 
Náklady na zákazníky ,789 

Tvorba hodnoty 

CPO ,557 
,430 

EVA ,579 

Ziskovost 

ROMI ,742 
,333 

EBITDA ,746 

zdroj: vlastní zpracování 
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Z hlediska faktorŧ finančních metrik byly zjištěny hodnoty ukazatele Cronbachova 

alfa. Faktor je přijatelný, pokud je jeho hodnota ukazatele větší neţ 0,5. Z toho 

dŧvodu je přijatelný pouze první faktor Návratnost s hodnotou 0,707. 

 Nefinanční metriky 

Obdobně jako u finančních metrik je nejdříve nezbytné provést Kaiser-Meyer-

Olkinovy míry a Bartletŧv test sféricity v poţadované hodnotě. Hodnota KMO míry 

pro nefinanční metriky bylo dosaţeno na hodnotě 0,469. Hodnota Bartletova testu 

sféricity je 0,0 (viz Tabulka 47). 

Tabulka 47: KMO a Bartletŧv test pro všechny nefinanční metriky 

   

Kaiser-Meyer-Olkin  ,466 

Bartletŧv test sféricity 

Approx. Chi-Square 345,332 

df 105 

Sig. ,000 

zdroj: vlastní zpracování 

Celková míra KMO v uvedeném sloţení je na nepřijatelné úrovni (0,469). Na 

základě jednotlivých koeficientŧ v Anti-image matici je moţné identifikovat 

proměnné, které pouţití faktorové analýzy znemoţňují, a tedy je ze zpracování 

vyloučit. Anti-image matice je matice parciálních korelací mezi pŧvodními znaky po 

provedené faktorové analýze. Na diagonále jsou uvedeny hodnoty KMO pro 

jednotlivé proměnné. Z jednotlivých poloţek byly vyřazeny takové proměnné, které 

dosáhli hodnoty pod 0,4. Proměnné, které byly z analýzy vyřazeny, jsou: 

 Spokojenost zákazníkŧ (0,370) 

 Počet zákazníkŧ (0,295) 

 Počet zákazníkŧ s opakovanými nákupy (0,387) 

 Počet dodávek na zákazníka (0,392) 

Následně byla provedena faktorová analýza, kde byly uvedené veličinyvyřazeny. 

Nová hodnota koeficientu KMO poté vyšla 0,582 (viz Tabulka 48). 
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Tabulka 48: KMO a Bartletŧv test pro vybrané nefinanční metriky 

   

Kaiser-Meyer-Olkin  ,582 

Bartletŧv test sféricity 

Approx. Chi-Square 176,208 

df 55 

Sig. ,000 

zdroj: vlastní zpracování 

Z provedené faktorové analýzy bylo definováno jedenáct faktorŧ, zahrnujících kom-

pletní proměnné. Jedná se o výsledky, získané pomocí extrakce hlavních komponent. 

Z těchto faktorŧ byly následně, podle zvoleného klíče, určeny nejsilnější faktory. 

Uvedeným klíčem je dosaţení vlastní hodnoty v minimální výši 1, coţ představuje 

celkovou varianci kaţdého faktoru. První čtyři faktory tak vysvětlují téměř 66% 

variance. Pro další výpočty je vyuţito hodnot, uvedených v Rotované sumě rozptylu 

faktorŧ (viz Tabulka 49). 

Tabulka 49: Celková variance pro nefinanční metriky 

 

Počáteční vlastní hodnoty 

(Eigenvalues) 
Extrahovaná suma rozptylu faktorů Rotovaná suma rozptylu faktorů 

Celkem 
% 

variance 

Kumulativní 

% variance 
Celkem 

% 

variance 

Kumulativní 

% variance 
Celkem 

% 

variance 

Kumulativní 

% variance 

1 2,022 18,381 18,381 2,022 18,381 18,381 1,804 16,396 16,396 

2 1,729 15,717 34,098 1,729 15,717 34,098 1,521 13,828 30,223 

3 1,328 12,073 46,171 1,328 12,073 46,171 1,466 13,323 43,547 

4 1,135 10,322 56,493 1,135 10,322 56,493 1,249 11,353 54,899 

5 1,013 9,206 65,699 1,013 9,206 65,699 1,188 10,799 65,699 

6 ,854 7,767 73,466       

7 ,686 6,234 79,699       

8 ,660 6,001 85,701       

9 ,635 5,769 91,469       

10 ,513 4,664 96,133       

11 ,425 3,867 100,000       

zdroj: vlastní zpracování 

Výsledkem faktorové analýzy nefinančních metrik je rotovaná matice, která udává 

sílu zjištěných jednotlivých proměnných, sytící jednotlivé faktory (viz Tabulka 50). 
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Aby bylo moţné označit rotované faktorové zátěţe za sytící
2
, musí být jejich hodnota 

větší jak 0,5. Lze se setkat také s faktorovou zátěţí, která je negativní. Pro potřeby 

této dizertační práce jsou takovéto negativní zátěţe ignorovány. 

Tabulka 50: Faktorové zátěţe získané metodou maximální věrohodnosti a rotací varimax pro 

nefinanční metriky 

 
Produktová 

nabídka 

Trţní 

podíl 
Produktivita 

Zákaznická 

celoţivotní 

hodnota 

Loajalita 

Loajalita zákazníkŧ ,219 -,086 -,030 ,159 ,835 

Zákaznická celoţivotní hodnota ,126 ,092 -,122 ,764 ,043 

Trţní podíl ,059 ,756 ,109 ,237 -,213 

Počet reklamací ,046 ,085 ,660 -,426 -,138 

Prŧměrná čekací doba -,187 -,258 ,771 ,148 ,186 

Počet nově získaných zákazníkŧ ,552 -,102 -,014 -,463 -,164 

Udrţení zákazníkŧ ,078 ,729 -,050 -,051 ,125 

Produktový audit ,515 -,312 ,069 ,349 -,488 

Produktivita na zaměstnance ,240 ,334 ,625 -,117 -,163 

Znalost a hodnota značky ,683 ,317 ,092 -,009 ,263 

Znalost a hodnota produktu ,774 ,089 -,037 ,166 ,115 

Metoda extrakce:Analýza hlavních komponent 

Metoda rotace: Varimax s Kaiserovou normalizací 

a Rotace sblíţila 9 iterací. 

zdroj: vlastní zpracování 

Pro stanovení hodnoty ukazatele Cronbachova alfa byly vyuţity ty proměnné, jeţ 

sytí příslušný faktor. Akceptovatelný je však pouze takový faktor, který je sycen 

alespoň dvěma kladnými proměnnými (viz Tabulka 51). 

 

 

 

 

 

                                                            
2 sytící = podporující daný faktor 
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Tabulka 51: Statistika spolehlivosti Cronbachα pro definované skupiny komponentŧ nefinančních 

metrik 

  
Faktorové 

zátěže 
Cronbach α 

Produktová 

nabídka 

Počet nově získaných zákazníkŧ ,552 

,524 
Produktový audit ,515 

Znalost a hodnota značky ,683 

Znalost a hodnota produktu ,774 

Zákaznická 

celoţivotní 

hodnota 

 ,764 
Nelze pouţít, je 

pouze jedna poloţka 

Loajalita 

zákazníkŧ 
 ,835 

Nelze pouţít, je 

pouze jedna poloţka 

Trţní podíl 
Trţní podíl ,756 

,455 
Udrţení zákazníkŧ ,729 

Produktivita 

Počet reklamací ,660 

,497 Prŧměrná čekací doba ,771 

Produktivita na zaměstnance ,625 

zdroj: vlastní zpracování 

Na základě provedené faktorové analýzy finančních a nefinančních metrik byly 

definovány dvě KPI skupiny, jeţ by měly být vyuţívány ve strojírenských podnicích 

jako základní metriky pro hodnocení efektivnosti marketingových činností (viz 

Tabulka 52). Vzhledem k poţadavkŧm na ukazatel Cronbach alfa jsou oba faktory 

přijatelné. 

Tabulka 52:Stanovené KPI skupiny s metrikami 

  Cronbach α 

Návratnost 
ROI 

ROS 
,707 

Produktová nabídka 

Počet nově získaných zákazníkŧ 

Produktový audit 

Znalost a hodnota značky 

Znalost a hodnota produktu 

,524 

zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet faktorového skóre je v podstatě výpočet faktorŧ Návratnosti a Produktové 

nabídky pro jednotlivé podniky, kdy je kaţdé poloţce přiřazena váha její faktorové 

zátěţe. 
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Jednotlivá faktorová skóre byla podkladem pro sestavení nového indexu (proměnné), 

jeţ je moţné následně vyuţít pro zjištění faktorŧ u jednotlivých podnikŧ. Součet 

pouţitých faktorových skóre představuje váhy daných proměnných. Proto jejich 

součet musí být roven 1. V případě nezahrnutí některých ukazatelŧ do příslušného 

faktoru se musí jednotlivé koeficienty přepočítat v příslušném poměru. 

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = 𝑅𝑂𝐼 × 0,464 + 𝑅𝑂𝑆 × 0,536 (17) 

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦

= 𝑁𝑍 × 0,246 + 𝑃𝐴 × 0,217 + 𝑍𝑍 × 0,243 + 𝑍𝑃 × 0,294 
(18) 

kde 

NZ – Počet nově získaných zákazníků 

PA – Produktový audit 

ZZ – Znalost a hodnota značky 

ZP – Znalost a hodnota produktu 
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6 Závěry výzkumu a doporučení 

Z provedeného výzkumu a analýzy literatury byly stanoveny závěry a odpovídající 

doporučení. Provedený výzkum byl zaměřený na zjištění, zda strojírenské podniku 

(rozdělení skupin podle CZ-NACE) měří efektivnost marketingových činností. 

6.1 Výsledky z ověření statistických hypotéz 

Stanovené hypotézy byly zkoumány jako součást analýzy současného zpŧsobu 

měření výkonnosti podnikŧ. Výsledky získané tímto výzkumem,podpořilyověření 

statistických hypotéz: 

Hypotéza H-1: Efektivnost marketingových činností je ve strojírenských podnicích 

nedostatečně sledována. 

Realizace marketingových činností představuje jednu z klíčových oblastí v podniku, 

jak podnik mŧţe upevňovat svou trţní pozici. Upevnění této trţní pozice je 

podpořeno efektivností uvedených činností. Z hlediska strojírenských podnikŧ 

dochází k významnému zpŧsobu tvorby konkurenceschopnosti při zdokonalování 

kvalitativních, nákladových a mnoţstevních faktorŧ jednotlivých vstupŧ, které jsou 

poskytovány na trzích se strojírenskými produkty (Bokstette, Stamp, 2009). 

Pro ověření stanovené hypotézy bylo vyuţito Pearsonova χ
2
 testu. Bylo tedy 

potvrzeno, ţe měření výkonnosti a efektivnosti marketingových činností je ve 

strojírenských podnicích na nedostatečné úrovni (viz kapitola 5.2.1). 

Hypotéza H-2: Výrobní strojírenské podniky využívají převážně finanční metriky 

než nefinanční metriky pro hodnocení efektivnosti marketingových činností. 

Marketingové metriky představují dŧleţitou oblast, které propojují marketingovou 

strategii a finanční výsledky. Toto propojení je dáno identifikací budoucích 

klíčových zákazníkŧ a podnikové hodnotyPetersen et al. (2009). První skupinou 

metrik, které jsou pouţity pro měření efektivnosti marketingových činností, jsou 

finanční metriky. Nefinanční metriky následně podporují finanční oblasti (Ambler, 

Xiucun, 2003). To potvrzuje zjištěné výsledky, které byly získané ověřováním 

stanovené hypotézy. 

Pro ověření stanovené hypotézy bylo vyuţito dvouvýběrového t-testu a následně 

shlukové analýzy ve spojení s četností jednotlivých prvkŧ. Na základě provedeného 

testu a shlukové analýzy byla hypotéza potvrzena. Ve strojírenských podnicích jsou 

více vyuţívané finanční metriky ve srovnání s nefinančními metrikami (viz kapitola 

5.2.2). 
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Hypotéza H-3: Podniky se zahraniční účastí mají marketingové činnosti řešeny 

centrálně z mateřského podniku. 

Podniky se zahraniční majetkovou účastí jsou ovlivněny riziky, která mohou 

významně sníţit akceschopnost podniku v České republice. Z těchto rizik lze uvést 

mezi nejvýznamnější (Synek, Kislingerová, 2011): (1) ztráta majority v řízení 

podniku; (2) vliv na současnou strukturu výrobních programŧ, které mohou být 

neefektivní; (3) rozdílné cíle zahraničního podniku a podniku v České republice; (4) 

přesunutí rozhodovacích pravomocí do zahraničí. 

V případně nadnárodních podnikŧ, jeţ mají dceřiné podniky v České republice, 

dochází k uplatňování vlivu na rozhodovací procesy „dcery“. Organizačně tak 

dochází k centralizaci některých podnikových útvarŧ (Tomek, Vávrová, 2011; 

Synek, Kislingerová, 2011). 

Na základě provedeného Pearsonova χ
2
 testu byla tato hypotéza potvrzena. Bylo 

tedy potvrzeno, ţe realizace marketingových činností jsou ve strojírenských 

podnicích se zahraniční majetkovou účastí řešeny centrálně (viz kapitola 5.2.3). 

Hypotéza H-4: Malé a střední strojírenské podniky měří efektivnost 

marketingových činností odlišným způsobem ve srovnání s velkými podniky.  

Z hlediska realizace marketingových činností dochází k nejasnosti marketingové 

koncepce v celém podniku (i podnikové skupině). S rostoucí velikostí podniku 

a příslušné skupiny však dochází k rostoucímu počtu řídících úrovní, které se podílejí 

na rozhodování. To mŧţe vyvolat nejasnosti z hlediska poskytování marketingových 

informací, které jsou určeny pro výrobní úsek (sortimentní profil nabídky) (Tomek, 

Vávrová, 2011; Bruckner a kol, 2012). 

Stanovená hypotéza byla rozdělena podle jednotlivých prvkŧ marketingového mixu. 

Na jejich ověření bylo vyuţito Pearsonova χ
2
 testu. Hypotéza v produktové oblasti 

byla potvrzena – efektivnost produktových činností je v malých a středních 

podnicích měřena odlišným zpŧsobem neţ ve velkých podnicích. Hypotéza v cenové 

oblasti byla potvrzena – efektivnost cenových činností je v malých a středních 

podnicích měřena odlišným zpŧsobem neţ ve velkých podnicích. Hypotéza v oblasti 

marketingové komunikace byla potvrzena – efektivnost činností marketingové 

komunikace je v malých a středních podnicích měřena odlišným zpŧsobem neţ ve 

velkých podnicích. Hypotéza v distribuční oblasti byla zamítnuta – efektivnost 

distribučních činností je měřena bez ohledu na velikost podniku (viz kapitola 5.2.4). 
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6.2 Výsledky v oblasti systémů výkonnosti 

Na základě získaných hodnot, uvedených v Tabulce 53, je zřejmé, ţe systémy 

výkonnosti jsou vyuţívány spíše ve středně velkých podnicích neţ ve velkých. 

Naopak, malé podniky vyuţívají spíše porovnání dosaţených výsledkŧ s plánem 

a hodnocení finančních ukazatelŧ. Významnou roli v procesu měření výkonnosti 

zastupuje také systém TQM, jenţ je vyuţíván v téměř stejném poměru napříč 

jednotlivými skupinami podnikŧ. 

Tabulka 53: Vztah velikosti podniku a systémŧ ověřování výkonnosti 

 Velikost podniku 

Celkem 

1-49 50-249 250 a více 

Benchmarking 8 5,26% 11 12,50% 3 7,32% 22 

Balanced Scorecard 0 0,0% 3 3,40% 4 9,76% 7 

Tota Quality Management 29 19,08% 14 15,91% 8 19,51% 51 

Porovnání dosaţených 

výsledkŧ s plánem 
53 34,87% 34 38,64% 17 41,46% 104 

Hodnocení finančních 

ukazatelŧ 
62 40,79% 26 29,55% 9 21,95% 97 

Celkem 152 100,00% 88 100,00% 41 100,00%  

zdroj: vlastní zpracování 

V podniku je obvykle sledováno pět oblastí z dŧvodu jejich výkonnosti 

a efektivnosti. Ve vzájemném srovnání jsou však zásadní rozpory v tom, jaká oblast 

je pro podnik významnější. Podle jednotlivých odpovědí, uvedených v Tabulce 54, 

všechny dotázané podniky sledují finanční a provozní oblast, kde alespoň jednou či 

dvakrát za rok je zjišťována výkonnost. 

Výrobní oblast lze obdobně označit za sledovanou i přes malý podíl podnikŧ, které 

tuto oblast vŧbec nesledují. Oproti všem oblastem stojí marketingové činnosti, které 

téměř jedna třetina podnikŧ vŧbec nesleduje. Nejčastěji uváděným dŧvodem byl 

názor, ţe stávající situace v dané oblasti je dostačující či je podle manaţerŧ potřeba 

vyuţít většího mnoţství vhodných zdrojŧ. 
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Tabulka 54: Sledovaná výkonnost v podnikových oblastech 

 
vŧbec 

(0x rok) 

zřídka 

(1-2x rok) 

občas 

(3-6x rok) 

pravidelně 

(7 a více x rok) 
Celkem 

Finanční oblast (náklady) 
0 24 77 46 147 

0,00% 16,33% 52,38% 31,29% 100,00% 

Provozní oblast 
0 72 41 34 147 

0,00% 48,98% 27,89% 23,13% 100,00% 

Výrobní oblast 
4 17 72 54 147 

2,72% 11,57% 48,98% 36,73% 100,00% 

Procesní oblast 
15 57 54 21 147 

10,20% 38,78% 36,73% 14,29% 100,00% 

Marketingová oblast 
46 79 9 13 147 

31,29% 53,75% 6,12% 8,84% 100,00% 

zdroj: vlastní zpracování 

V provedeném dotazníkovém šetření uvedlo pouze 47,62% podnikŧ, ţe jejich 

marketingové cíle jsou měřitelné. Měřitelnost marketingových cílŧ mŧţe podniku 

stanovit poţadovaný benchmark, jehoţ je potřeba dosáhnout. 

Ve vazbě na měřitelnost marketingových cílŧ je také podíl nákladŧ, které jsou 

vyuţívané pro marketingové činnosti. Z prŧzkumu vyplynulo, ţe 69,39% podnikŧ 

nesleduje výši nákladŧ na realizaci marketingových činností. Z tohoto počtu je 

nejvyšší uváděný podíl na celkových nákladech 5%. 

V závislosti na celkové náklady se mŧţe jednat o vysoké částky. Přesná hodnota 

těchto nákladŧ je však povaţována za významnou interní informaci. 

Z dotázaných podnikŧ se zaměřuje primárně na zakázkovou výrobu (finální produkt) 

více jak 84%. To je zpŧsobeno obzvláště specifičností strojírenství – zákazníkovi je 

nabízen základní produkt a k němu specifická modifikace podle individuálních 

potřeb. Součástí prodeje je také poskytnutí servisních sluţeb a také náhradních dílŧ či 

komponentŧ (viz Tabulka 55). 
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Tabulka 55: Segmenty pro cílovou produkci 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Zakázková výroba 124 84,35% 

Polotovary 11 7,48% 

Servisní sluţby 69 46,93% 

Komponenty 81 55,10% 

zdroj: vlastní zpracování 

6.3 Návrh metodiky výběru metrik pro měření efektivnosti 

marketingových činností strojírenských podniků 

Na základě provedené faktorové analýzy byly definovány základní klíčové metriky, 

které by měly být vţdy vyuţity pro ověřování efektivnosti realizovaných 

marketingových činností v kaţdém strojírenském podniku v České republice. Na 

základě těchto výsledkŧ a závěrŧ celého výzkumu je moţné navrhnout metodiku, 

která pomŧţe podnikŧm při výběru metrik pro zjišťování efektivnosti 

marketingových činností, coţ představuje hlavní cíl dizertační práce. 

Při uplatňování stanovené metodiky je vhodné postupovat podle stanovených krokŧ: 

1) Zjištění oblastí realizace marketingových činností 

Za předpokladu, ţe podnik bude poţadovat sledování efektivnosti marketingových 

činností, je nezbytné, aby měl tyto činnosti přesně definované. S tím úzce souvisí 

znalost poţadavkŧ stakeholderŧ (jejich přání, potřeb) a také vědomí stanovených 

podnikových cílŧ (viz kapitola 4.5). 

Podle výsledkŧ primárního výzkumu v jednotlivých prvcích marketingového mixu 

(viz kapitola 5.2.4) je vhodné se zaměřit obzvláště na takové oblasti činností, které 

lze označit jako klíčové, tj. podléhají pravidelnému a častému měření efektivnosti. 

V dotazníkovém šetření byly pokládány otázky na jednotlivé prvky, které vyuţívali 

škály odpovědí s moţností dosaţení prŧměrné hodnoty 3. 

Klíčovými oblastmi v produktové politice jsou oblast kvality, zákaznická oblast 

a oblast přidané hodnoty, a to z dŧvodu jejich prŧměrného vyuţívání. Z uvedeného 

výčtu je moţné označit jako nejvýznamnější oblast kvality ( 𝑥 = 2,2 ), která 

podporuje proces ověřování plnění zákaznických poţadavkŧ. 

V cenové politice jsou klíčovými oblast ziskovosti a zákaznická oblast. Ziskovost 

( 𝑥 = 1,74 ) poskytuje vhled na realizaci cenové politiky, aby bylo dosaţeno 

odpovídající úrovně zisku k pokrytí vynaloţených nákladŧ. 



– 140 – 

Z hlediska marketingové komunikace je nezbytnou oblastí činnosti obchodních 

zástupců. Činnosti obchodních zástupcŧ ( 𝑥 = 1,03 ) jsou chápány jako jeden 

z hlavních nástrojŧ pro tvorbu a udrţování vztahŧ se zákazníky. Za perspektivní 

zaměření marketingové komunikace lze povaţovat e-marketing, kde lze předpokládat 

další vyuţití IT technologií pro komunikaci podniku s okolím. 

Distribuční politika obsahuje primárně dvě oblasti činností, které analyzované 

podniky realizují a měření na velmi dobré úrovni. Oblast dodávek (𝑥 = 2,27 ) 

a problematika obalů (𝑥 = 1,97) jsou podrobovány pravidelnému a intenzivnímu 

hodnocení. 

Uvedené oblasti marketingových činností jsou zaměřeny v zásadě na tvorbu hodnoty 

pro zákazníky – čím lépe bude podnik těmto činnostem rozumět, tím lépe je bude 

schopen realizovat. 

Pro zjištění aktivit lze vyuţít (viz kapitola4.3): 

– prŧzkum trhu pro zjištění poţadavkŧ zákazníkŧ a specifikace poţadavkŧ 

ostatních skupin stakeholderŧ 

– udrţování vztahŧ s jednotlivými skupinami stakeholderŧ 

2) Volba potřebných metrik 

Podnik má moţnost zvolit dvě skupiny metrik, a to finanční a nefinanční metriky. 

Jejich volba vychází z poţadavkŧ klíčových stakeholderských skupin a z nich 

vyplývajících cílŧ. Ve strojírenských podnicích se, na základě provedené faktorové 

analýzy, jedná o tyto metriky: 

 rentabilita investic (ROI), 

 rentabilitu trţeb (ROS), 

 počet nově získaných zákazníkŧ, 

 produktový audit, 

 znalost a hodnota značky, 

 znalost a hodnota produktu. 

Uvedené metriky představují základní metriky, které by kaţdý strojírenský podnik 

měl aplikovat, aby zjistil příslušnou efektivnost realizovaných marketingových 

činností. Z pohledu uvedených metrik rentability je nezbytné, aby se jejich aplikace 

týkala pouze výsledkŧ, dosaţených realizací marketingových činností. 
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Pro volbu metrik lze vyuţít: 

– stanovení odpovědné osoby za provádění hodnocení efektivnosti 

marketingových činností na základě zjištěných poţadavkŧ 

– výběr údajŧ pro provedení hodnocení ve vazbě na vybrané metriky 

3) Dosazení hodnot do „vzorce“ indexu 

Na základě zmíněné faktorové analýzy byly stanoveny faktorová skóre. Jednotlivá 

faktorová skóre byla podkladem pro sestavení nového indexu (proměnné), jeţ je 

moţné následně vyuţít pro zjištění faktorŧ u jednotlivých podnikŧ. Součet pouţitých 

faktorových skóre představuje váhy daných proměnných. Proto jejich součet musí 

být roven 1. V případě nezahrnutí některých ukazatelŧ do příslušného faktoru se 

musí jednotlivé koeficienty přepočítat v příslušném poměru. 

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = 0,464 × 𝑅𝑂𝐼 + 0,536 × 𝑅𝑂𝑆 (19) 

kde 

ROI – Rentabilita investic 

ROS – Rentabilita trţeb 

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦

= 0,246 × 𝑁𝑍 + 0,217 × 𝑃𝐴 + 0,243 × 𝑍𝑍 + 0,294 × 𝑍𝑃 
(20) 

kde 

NZ – Počet nově získaných zákazníkŧ 

PA – Produktový audit 

ZZ – Znalost a hodnota značky 

ZP – Znalost a hodnota produktu 

Při dosazování hodnot je dŧleţité: 

– respektovat stanovenou hodnotící škálu, na níţ odpovídali respondenti 

v dotazníkovém šetření 

4) Porovnání se získanou průměrnou hodnotou 

Na základě provedení výpočtu indexu faktoru byla zjištěna souhrnná hodnota indexŧ, 

vyjádřená prŧměrem. Tento prŧměr představuje hodnotu faktoru pro jednotlivé 

záznamy dat. Lze tedy říci, ţe uvedené indexy vyjadřují nízké vazby uvnitř faktoru. 
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To je dáno mimo jiné škálou moţných odpovědí, která byla uvedena v dotazníku (viz 

Tabulka 56). 

Pro modifikaci indexŧ je vhodné, aby podniky vyuţily hodnotící škály, na kterou 

musí zodpovědět, zda danou metriku vyuţívají. Podle provedeného výzkumu musí 

podniky vyuţít hodnoty (0) ne, a (1) ano. Pro výpočet souhrnného indexu je nezbytné 

dosadit odpovědi jednotlivých respondentŧ do příslušného vzorce indexu. 

Tabulka 56: Zhodnocení indexŧ faktorŧ 

 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Rozptyl 

Index faktoru návratnosti ,2702 ,38839 ,151 

Index faktoru produktové nabídky ,1843 ,25247 ,064 

zdroj: vlastní zpracování 

Provedené srovnání podnikových výsledkŧ s prŧměrnou hodnotou indexu zobrazuje 

na dosaţenou úroveň efektivnosti sledovaných činností. 

V případě, ţe podnik bude mít celkovou hodnotu indexu vyšší, dosahuje na základě 

zjištěných výsledkŧ efektivnosti realizovaných marketingových činností. Naopak, při 

niţší hodnotě jsou tyto činnosti realizovány neefektivně. 

Při hodnocení dosaţených výsledkŧ je třeba: 

– stanovení odpovědné osoby, která bude provádět hodnocení efektivnosti 

– vypracování zprávy o hodnocení efektivnosti 

– předání zprávy odpovědným osobám 

5) Kontrola 

Nezbytnou součástí hodnotícího procesu je opakovaná kontrola, kdy je ověřovaná 

relevantnost příslušných marketingových činností. Po provedené kontrole je 

dŧleţitou podmínkou korekce případných nedostatkŧ a následně opakování celého 

cyklu. 

Při prováděné kontrole je dŧleţité: 

– stanovení odpovědné osoby za provádění kontroly 

– neustálé sledování a vyhodnocování marketingových činností 

– evidence provedených kontrol 
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– tvorba inovací pro neustálé zlepšování efektivnosti marketingových 

činností 

6.4 Limity výzkumu dizertační práce a podněty pro další výzkumy 

Za hlavní limity výzkumu dizertační práce lze povaţovat časové a geografické 

omezení. Toto omezení se projevilo obzvláště ve výběru respondentŧ, kdy byly 

voleny pouze podniky, pŧsobící v České republice. V případě odstranění těchto 

bariér by bylo moţné dosáhnout přesnějších výsledkŧ. 

Další limitou výzkumu dizertační práce je stanovená škála v některých otázkách. 

Mŧţe dojít k určitému zkreslení odpovědí na to, zda vyuţívají definované finanční 

a nefinanční metriky. Bylo by tedy vhodné stanovit moţnost odpovědí pomocí 

Likertovy škály. 

Nejvhodnější pro stanovení indexu faktoru je vyuţití konkrétní hodnoty metriky. Tu 

je však moţné získat převáţně z účetních výkazŧ pomocí finančních metrik. Naopak, 

nefinanční metriky (aţ na několik výjimek – např. metrika spokojenosti zákazníka) 

neobsahují konkrétní hodnotu, kterou by bylo moţné podrobit výzkumu. 

V rámci dalšího výzkumu v oblasti měření efektivnosti marketingových činností by 

bylo zajímavé srovnání relevantnosti řešení a ověření dosaţených výsledkŧ 

v mezinárodním prostředí. Vyjma uvedeného mezinárodního srovnání by mohl být 

další výzkum zaměřen na jinou prŧmyslovou oblast v České republice (např. 

chemický prŧmysl, elektrotechnický prŧmysl, potravinářství). 



– 144 – 

7 Přínosy dizertační práce 

Výsledkem dizertační práce (splnění hlavního cíle práce) je navrţení metodiky pro 

výběr metrik v podmínkách strojírenských podnikŧ. Navrţená metodika poskytuje 

podniku moţnost srovnání s konkurenčními podniky v oblasti efektivnosti 

marketingových činností. 

Všechny zjištěné výsledky lze spatřovat ve třech rŧzných a dŧleţitých rovinách. 

Jejich odlišení je velmi obtíţné, lze také říci, ţe i téměř nemoţné. Teoretické 

poznatky musí podporovat praktické poznatky, a naopak praktické poznatky 

přispívají k rozvoji teorie. Jednotlivé přínosy se vzájemně ovlivňují a mají vazby na 

ostatní části. 

7.1 Přínosy pro vědu a výzkum 

Přínosem pro vědu a výzkum je identifikace vyuţití systému měření efektivnosti 

marketingových činností. V rámci tohoto systému je moţno aplikovat definované 

indexy faktorŧ. Tyto faktory poskytují moţnost vzájemného srovnání mezi 

jednotlivými podniky v odvětví a podporují tak sledování a ucelený přehled poznatkŧ 

o marketingové efektivnosti. 

Efektivnost marketingových činností představuje rovnocennou součást podnikové 

výkonnosti. Z dŧvodu odpovídající úrovně řízení při realizaci marketingových 

činností je tedy nezbytné umět tyto činnosti změřit. Je však nezbytné je uvaţovat 

stále v kontextu podnikové strategie se zaměřením na výkonnost a efektivnost 

(Wagner, 2009, s. 235). 

Dalším přínosem pro vědu a výzkum je kategorizace vyuţívaných metrik podle jejich 

moţnosti finančního vyčíslení. Tyto kategorie jsou zaměřeny na finanční oblast, 

která podporuje tradiční pohled na měření efektivnosti (Kerzner, 2011; Učeň, 2008; 

Farris et al., 2010). 

Veškeré přínosy pro vědu a výzkum podporují rozšíření poznatkŧ o efektivnosti 

marketingových činností a zpŧsobu jejich měření. Hlavní přínosy dizertační práce 

jsou obzvláště: 

 evaluace moţných teoretických přístupŧ při zjišťování výkonnosti 

v jednotlivých podnikových oblastech a řízení této výkonnosti; 

 klíčové metriky v marketingové oblasti, které představují významný 

zdroj marketingových informací v prŧmyslovém podniku; 
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 metodika a její aplikace pro hodnocení efektivnosti marketingových 

činností při stanovených podmínkách. 

7.2 Přínosy pro praxi 

Praktické přínosy dizertační práce mohou být spatřovány ve vyuţití navrţeného 

modelu v rŧzných prŧmyslových oblastech. Specifické přínosy dizertační práce jsou 

následující: 

 navrţení metodiky výběru metrik, která poskytne podniku nástroj pro 

zjišťování efektivnosti marketingových činností; 

 identifikace relevantních metrik, které jsou obecně vyuţitelné ve všech 

prŧmyslových podnicích; 

 moţnost sledování vývoje výkonnosti a efektivnosti podnikŧ 

v marketingové oblasti; za předpokladu stejných podmínek a při vyuţití 

rŧzných rámcŧ srovnávání je moţné porovnávat vlastní výsledky s jinými 

podniky na trhu; 

 definování souboru metrik, které představují klíčové ukazatele 

výkonnosti a efektivnosti. 

7.3 Přínosy pro pedagogickou oblast 

V oblasti pedagogických přínosŧ dizertační práce lze uvaţovat o vyuţití především 

v předmětech, které jsou zaměřeny na marketingové procesy, přístupy a aplikace, 

tedy Základy marketingu a Marketing a jejich následné inovace. Nové poznatky je 

moţné vyuţít však také pro provázání jednotlivých ekonomických oblastí. Vyjma 

zlepšování výukových předmětŧ mohou být získané poznatky vyuţity při 

zpracovávání bakalářských a diplomových prací, čímţ mŧţe dojít ke zvýšení jejich 

odborné úrovně. 
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8 Závěr 

Tato dizertační práce je zaměřená na vztah mezi realizací marketingových činností 

a systémem měření jejich efektivnosti. Jejím hlavním cílem je vytvoření metodiky 

pro výběr klíčových metrik pro měření efektivnosti marketingových činností. 

Strojírenský prŧmysl je jedno z nejnáročnějších odvětví, které se vyznačuje širokou 

škálou produktŧ a úzkými vazbami s dalšími obory. Představuje tak nejvýznamnější 

součást prŧmyslového trhu. Z dŧvodu globalizace všech trhŧ (nejen strojírenského 

trhu) dochází k vytváření větší konkurence a tlaku na poskytované hodnoty, 

obzvláště na kvalitu, cenu a objem produkce (Ambler, 2002). Z těchto dŧvodŧ se 

musí podniky zaměřit na sledování efektivní realizace marketingových činností. 

Dŧvodem pro toto sledování je, ţe není vhodné řídit jakékoliv činnosti bez měření 

jejich dopadu na podnik (Halachmi, 2005). 

Provedené výzkumy byly zaměřeny na efektivnost všech oblastí marketingového 

mixu, který byl pojat jako rámec marketingových aktivit. Z těchto analýz byly 

stanovenypředpoklady vyuţívání metrik pro sledování efektivnosti marketingových 

činností. 

Pro naplnění hlavního cíle dizertační práce, jenţ spočíval v navrţení metodiky 

výběru metrik, byly identifikovány jednotlivé klíčové faktory a indikátory 

výkonnosti. Podkladem pro splnění uvedeného cílu bylo nezbytné provést dŧkladnou 

rešerši literárních zdrojŧ (sekundární výzkum), po které následoval výzkum primární 

(případová studie, dotazníkové šetření). 

První část výzkumu byla zaměřena na kvalitativní zjištění sledování efektivnosti. Pro 

výzkum byly vybrány tři výrobní strojírenské podniky, pŧsobící v České republice, 

a to z hlediska jejich velikosti. Tento výzkum probíhal formou případové studie, kdy 

byly příslušnému manaţerovi (zodpovědnému za marketingové činnosti) kladeny 

otázky ze strukturovaného dotazníku. V oblasti produktové nabídky byl poskytnut 

náhled do výroby podniku. Zjištěné výsledky byly pomocí provedené syntézy 

shrnuty do souhrnných celkŧ a na jejich základě byl definován dotazník. 

Druhá část výzkumu byla věnována ověření zjištěných informací, zda existuje ve 

strojírenských podnicích vztah mezi realizací marketingových činností a jejich 

efektivností, a to formou dotazníkového šetření. Toto šetření probíhalo od 28.6.2013 

do 19.8.2013 a zúčastnilo se jej 147 podnikŧ. Získané výsledky byly podrobeny 

testování pomocí statistických testŧ.  
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Z výsledkŧ provedených statistických testŧ byly ověřeny statistické hypotézy. 

Hypotéza H1: Efektivnost marketingových činností je ve strojírenských podnicích 

nedostatečně sledována, byla potvrzena. Hypotéza H2: Výrobní strojírenské podniky 

využívají převážně finanční metriky než nefinanční metriky pro hodnocení 

efektivnosti marketingových činností, byla potvrzena. Hypotéza 3: Podniky se 

zahraniční účastí mají marketingové činnosti řešeny centrálně z mateřského podniku, 

byla rozdělena na jednotlivé části marketingového mixu. Z toho byla uvedená 

hypotéza 3 potvrzena u oblasti Ceny, Produktu a Marketingové komunikace. 

Hypotéza 3 v oblasti Distribuce byla zamítnuta. Hypotéza 4: Malé a střední 

strojírenské podniky měří efektivnost marketingových činností odlišným způsobem ve 

srovnání s velkými podniky, byla potvrzena. 

Pro naplnění hlavního cíle byly na základě výsledkŧ stanoveny klíčové faktory 

(s odpovídajícími indikátory), které je nezbytné vţdy vyuţít při měření efektivnosti 

marketingových činností. Faktor návratnosti v zásadě potvrzuje předpoklady vyuţití 

tradičních finančních ukazatelŧ (O´Sullivan, Abela, Hutchinson, 2009; Greenyer, 

2006). Druhým faktorem pro sledování efektivnosti je faktor produktové nabídky. 

Jednotlivé indikátory v uvedených faktorech poskytují podniku moţnost sledování 

finančních a nefinančních oblastí marketingových činností. 

Dizertační práce poskytuje celistvý náhled na uvedenou problematiku a zahrnuje také 

přínosy v teoretické, praktické a pedagogické oblasti. Práce nabízí také nástin dalšího 

výzkumu v moţnosti mezinárodního srovnání. Samotný výzkum by mohl být 

zaměřený také na jinou oblast prŧmyslové činnosti v rámci České republiky. 

Dizertační práce tímto naplnila stanovené cíle a poskytuje odpovědi na stanovené 

hypotézy. Současně je moţné poskytnout návrhy k hodnocení efektivnosti 

marketingových činností ve strojírenských podnicích v České republice. 
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Příloha č. 1: Struktura případové studie 

Oblast Zaměření otázek 

Obecné 
Jaké jsou mise, vize a cíle podniku ve vazbě na podnikové 

prostředí a marketingové strategie? 

I. Marketing a 

management 

podniku 

Jaké marketingové činnosti jsou v podniku realizovány? 

Kdo jsou klíčoví zákazníci, na které se podnik primárně 

zaměřuje? 

Kdo zajišťuje v podniku jednotlivé marketingové činnosti? 

Probíhá v podniku sběr a analýza dat a informací z cílového 

trhu? 

II. Produktová politika 

Jaký je podíl fyzických produktů a služeb na celkové produkci? 

Jakým způsobem se v podniku sleduje: 

 životní cyklus produktu? 

 přínos jednotlivých produktů? 

 inovace produktu? 

III. Cenová politika 

Jakým způsobem jsou definovány: 

 metody tvorby ceny? 

 strategie a taktiky práce s cenou? 

IV. Distribuční politika 

Jakým způsobem jsou stanoveny: 

 distribuční cíle? 

 distribuční strategie? 

 distribuční cesty a jejich využívání? 

 prostředky komunikace? 

 vynaložené náklady na distribuční cesty? 

Existuje kooperace s odběrateli či dodavateli? 

V. Komunikační 

politika 

Jakým způsobem jsou specifikovány: 

 komunikační cíle? 

 komunikační strategie? 

 prostředky komunikace? 

 efektivnost komunikačních nástrojů? 

 vynaložené náklady? 

VI. Měření efektivnosti 

marketingových 

činností 

Jak je prováděno měření efektivnosti marketingových činností? 

Využívají se k měření efektivnosti specifické metriky či skupiny 

metrik? 



 

VII. Výkonnost podniku 
Sleduje se v podniku výkonnost? 

Jaké metody se využívají ke sledování výkonnosti? 

 



 

Příloha č. 2: Dotazník 

Sledování efektivnosti marketingových činností ve strojírenství 

Váţený pane řediteli, váţená paní ředitelko, 

dovoluji si Vás poţádat o pomoc při šetření v oblasti hodnocení marketingové efektivnosti 

ve Vašem podniku. Na úvod bych rád uvedl několik informací o sobě. Jmenuji se František 

Milichovský a jsem studentem doktorského studia na Fakultě podnikatelské, Vysokého 

učení technického v Brně. Dizertační práci zpracovávám na téma: Efektivnost 

marketingových činností ve strojírenství v České republice. 

Cílem této práce je navrţení metodického postupu, který by měl slouţit právě k výběru 

základních ukazatelů měření marketingové efektivnosti. Mým výzkumným vzorkem jsou 

podniky z oblasti "strojírenství" (podle seznamu CZ-NACE). Výstupy dotazníku jsou 

součástí vědecké studie a poskytnou mi cenné informace při celkovém zpracování dizertační 

práce. Děkuji za spolupráci.  

Veškeré poskytnuté informace budou slouţit pouze pro účely dizertační práce a nebudou 

poskytnuty třetí osobě. 

Děkuji za vyplnění. František Milichovský 

*Povinné pole 

1) Počet zaměstnanců (k 1.1.2013): * 

 
 1 - 49 

 
 50 - 249 

 
 250 a více 

Sídlo podniku  

2) Jaký je předmět činnosti Vašeho podniku (podle CZ-NACE)? * 

 
 28.1 - Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 

 
 28.2 - Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely 

 
 28.3 - Výroba zemědělských a lesnických strojů 

 
 28.4 - Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů 

 
 28.9 - Výroba ostatních strojů pro speciální účely 

 
 29.1 - Výroba motorových vozidel a jejich motorů 



 

 
 29.2 - Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů 

 
 29.3 - Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory 

 
 30.1 - Stavba lodí a člunů 

 
 30.2 - Výroba ţelezničních lokomotiv a vozového parku 

 
 30.3 - Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení 

 
 30.4 - Výroba vojenských bojových vozidel 

 
 30.5 - Výroba dopravních prostředků a zařízení jinde neuvedených 

3) Jaký systém ověřování výkonnosti je ve Vašem podniku vyuţíván? * 

 lze zaškrtnout více položek 

  Benchmarking 

  Balanced Scorecard 

  Total Quality Management 

  Porovnání dosaţených výsledků s plánem 

  Hodnocení finančních ukazatelů 

  Jiné:  

4) V jakých oblastech sledujete ve svém podniku výkonnost? * 

 
  

Vůbec 

(0x rok) 

Zřídka 

(1-2x rok) 

Občas 

(3-6x rok) 

Pravidelně 

(7 a více x rok) 

 
 

Finanční oblast (náklady)     

 
 

Provozní oblast     

 
 

Výrobní oblast     

 
 

Procesní oblast     

 
 

Marketingová oblast     

 
 

Jiné:  

V případě, ţe nesledujete výkonnost, jaký je důvod? 

 
 Vysoké náklady na hodnocení (měření výkonnosti/efektivnosti a další uţití dat) 

 
 Stávající situace je dostačující 

 
 Nedostatek zdrojů (zaměstnanci, finanční prostředky, data o procesu) 

5) Jsou Vaše marketingové cíle měřitelné? * 

 
 Ano 



 

 
 Ne 

6) Z hlediska marketingové výkonnosti a efektivnosti sledujete: * 

 
  

Vůbec 

(0x rok) 

Zřídka 

(1-2x rok) 

Občas 

(3-6x rok) 

Pravidelně 

(7 a více x rok) 

 
 

Produktová politika     

 
 

Cenová politika     

 
 

Propagační politika     

 
 

Distribuční politika     

7) Sledujete ve svém podniku náklady na marketingové činnosti? * 

 
 Ano 

 
 Ne 

Pokud Ano, uveďte počet % z celkových nákladů, které jsou vynakládány na marketingové 

činnosti 

 
  

%    

8) Jaké skupiny metrik vyuţíváte při měření efektivnosti z hlediska CENY? * 

 Uveďte odpověď i v případě, že dané činnosti zajišťuje nadřazená složka/mateřský podnik. 

 
  

Vůbec 

(0x rok) 

Zřídka 

(1-2x rok) 

Občas 

(3-6x rok) 

Pravidelně 

(7 a více x rok) 

 

 
ziskové metriky (např. zisk)     

 

 

zákaznické metriky (např. 

náklady na zákazníka) 
    

 

 

metriky výnosnosti kapitálu 

(např. ROI, ROA) 
    

 

 

metriky tvorby hodnoty pro 

vlastníky (např. objem 

dividend) 

    

 

 

obchodní metriky (např. 

prodej za hodinu) 
    

 

 

Jiné skupiny metrik, uveďte 

jaké: 
 

9) Jaké skupiny metrik vyuţíváte při měření efektivnosti z hlediska PRODUKTU?* 

 Uveďte odpověď i v případě, že dané činnosti zajišťuje nadřazená složka/mateřský podnik. 

 
  

Vůbec 

(0x rok) 

Zřídka 

(1-2x rok) 

Občas 

(3-6x rok) 

Pravidelně 

(7 a více x rok) 



 

 

 

zákaznické metriky (např. 

zisk, ROI, ROA) 
    

 

 

metriky přidané hodnoty 

(např. EVA) 
    

 

 

metriky kvality (např. počet 

defektů) 
    

 

 

zaměstnanecké metriky 

(např. redukce operačních 

chyb) 

    

 

 

procesní metriky (např. počet 

výrobních kroků) 
    

 

 

Jiné skupiny metrik, uveďte 

jaké: 

 

10) Jaké skupiny metrik vyuţíváte při měření efektivnosti z hlediska MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE? * 

 Uveďte odpověď i v případě, že dané činnosti zajišťuje nadřazená složka/mateřský podnik. 

 
  

Vůbec 

(0x rok) 

Zřídka 

(1-2x rok) 

Občas 

(3-6x rok) 

Pravidelně 

(7 a více x rok) 

 

 

metriky webových přístupů 

(např. pay per click) 
    

 

 

metriky obchodních zástupců 

(např. počet prodejů z 

celkového počtu oslovených) 

    

 

 

metriky Public Relations 

(např. počet hovorů pro 

poskytnutí informací) 

    

 

 

metriky e-marketingu (např. 

počet návštěvníků na 

web.str.) 

    

 

 

Jiné skupiny metrik, uveďte 

jaké: 

 

11) Jaké skupiny metrik vyuţíváte při měření efektivnosti z hlediska DISTRIBUCE? * 

 Uveďte odpověď i v případě, že dané činnosti zajišťuje nadřazená složka/mateřský podnik. 

 
  

Vůbec 

(0x rok) 

Zřídka 

(1-2x rok) 

Občas 

(3-6x rok) 

Pravidelně 

(7 a více x rok) 

 

 

metriky dodávek a dodaných 

produktů (včasnost, kvalita 

aj.) 

    



 

 

 

obalové metriky (správnost 

obalů, kvalita aj.) 
    

 

 

Jiné skupiny metrik, uveďte 

jaké: 

 

12) Které nefinanční metriky vyuţíváte pro měření efektivnosti marketingových činností? 

 lze zaškrtnout více položek 

  Spokojenost zákazníků  Loajalita zákazníka 

  Zákaznická celoţivotní hodnota (CLV)  Počet zákazníků 

  Trţní podíl  
Počet reklamací (vlastní výrobky, 

subdodávky) 

  Průměrná čekací doba  Počet nově získaných zákazníků 

  Počet zákazníků s opakovanými nákupy  Udrţení zákazníků 

  Produktový audit  Produktivita na zaměstnance 

 
 Znalost a hodnota značky  Znalost a hodnota produktu 

 
 Počet dodávek na zákazníka   

 
 

Jiné:  

13) Které finanční metriky vyuţíváte pro měření efektivnosti marketingových činností? 

 lze zaškrtnout více položek 

 
 Zisk na zákazníka  Marketingové útraty 

 
 Fixní a variabilní náklady  

Průměrné náklady na udrţení 

zákazníků 

 
 CPT (náklady na 1000 oslovených)  

CPC (náklady za prokliknutí na vlastní 

webové stránky) 

 
 CPO (náklady na objednávku)  RO S (rentabilita trţeb) 

 
 ROI (rentabilita investic)  

ROMI (rentabilita marketingových 

investic) 

 
 EVA (ekonomická přidaná hodnota)  

EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, 

odpisy a amortizací) 

 
 Náklady na zákazníka   

 
 

Jiné:  

14) Na jaké segmenty se zaměřujete? * 

 lze zaškrtnout více položek 

 
 zakázková výroba (konečný produkt) 



 

 
 polotovary (zpracování výrobku) 

 
 servisní sluţby (nejsou součástí produktu a doprovodných sluţeb) 

 
 komponenty (součást dalšího zařízení) 

 
 

Jiné:  

15) Má Váš podnik zahraničního vlastníka? * 

 
 Ano, minoritní podíl 

 
 Ano, majoritní podíl 

 
 Ne 

 V případě označení Ano uveďte počet procent 

 
  

%    

16) Jakým způsobem jsou ve Vašem podniku řešeny marketingové činnosti? * 

 
 vůbec nejsou řešeny, pouze podvědomě 

 
 vlastním oddělením 

 
 centrálně z mateřského podniku 

 
 outsourcingem 

 
 Jiné:  

 



 

Příloha č. 3: Výběr průmyslu podle klasifikace CZ-NACE 

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 

01 Rostlinná a ţivočišná výroba, myslivost a související činnosti 

02 Lesnictví a těţba dřeva 

03 Rybolov a akvakultura  

SEKCE B - TĚŢBA A DOBÝVÁNÍ 

05 Těţba a úprava černého a hnědého uhlí  

06 Těţba ropy a zemního plynu 

07 Těţba a úprav a rud 

08 Ostatní těţba a dobývání 

09 Podpŧrné činnosti při těţbě 

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŦMYSL 

10 Výroba potravinářských výrobkŧ 

11 Výroba nápojŧ 

12 Výroba tabákových výrobkŧ 

13 Výroba textilií  

14 Výroba oděvŧ 

15 Výroba usní a souvisejících výrobkŧ  

16 
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 

výrobkŧ, kromě nábytku 

17 Výroba papíru a výrobkŧ z papíru 

18 Tisk a rozmnoţování nahraných nosičŧ 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktŧ  

20 Výroba chemických látek a chemických přípravkŧ 

21 Výroba základních farmaceutických výrobkŧ a farmaceutických přípravkŧ 

22 Výroba pryţových a plastových výrobkŧ 

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobkŧ 

24 Výroba základních kovŧ, hutní zpracování kovŧ; slévárenství 

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobkŧ, kromě strojŧ a zařízení 

26 Výroba počítačŧ, elektronických a optických přístrojŧ a zařízení 

27 Výroba elektrických zařízení 

28 Výroba strojŧ a zařízení j.n. 

 
28.1 Výroba strojŧ a zařízení pro všeobecné účely 

  
28.11 

Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily 

a motocykly 

  
28.12 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení  

  
28.13 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů 

  
28.14 Výroba ostatních potrubních armatur 



 

  
28.15 Výroba loţisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků 

 
28.2 Výroba ostatních strojŧ a zařízení pro všeobecné účely 

  
28.21 Výroba pecí a hořáků pro topeniště 

  
28.22 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 

  
28.23 

Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a 

periferních zařízení 

  
28.24 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů 

  
28.25 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 

  
28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. 

 
28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojŧ 

  
28.30 Výroba zemědělských a lesnických strojů 

 
28.4 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojŧ 

  
28.41 Výroba kovoobráběcích strojů 

  
28.49 Výroba ostatních obráběcích strojů 

 
28.9 Výroba ostatních strojŧ pro speciální účely 

  
28.91 Výroba strojů pro metalurgii 

  
28.92 Výroba strojů pro těţbu, dobývání a stavebnictví 

  
28.93 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku 

  
28.94 

Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z 

usní 

  
28.95 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky 

  
28.96 Výroba strojů na výrobu plastů a pryţe 

  
28.99 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklŧ), přívěsŧ a návěsŧ 

 
29.1 Výroba motorových vozidel a jejich motorŧ 

  
29.10 Výroba motorových vozidel a jejich motorů 

 
29.2 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsŧ a návěsŧ 

  
29.20 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů 

 
29.3 Výroba dílŧ a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory 

  
29.31 

Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová 

vozidla 

  
29.32 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 

30 Výroba ostatních dopravních prostředkŧ a zařízení 

 
30.1 Stavba lodí a člunŧ 

  
30.11 Stavba lodí a plavidel 

  
30.12 Stavba rekreačních a sportovních člunů 

 
30.2 Výroba ţelezničních lokomotiv a vozového parku 

  
30.20 Výroba ţelezničních lokomotiv a vozového parku 

 
30.3 Výroba letadel a jejich motorŧ, kosmických lodí a souvisejících zařízení 

  
30.30 

Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících 

zařízení 



 

 
30.4 Výroba vojenských bojových vozidel 

  
30.40 Výroba vojenských bojových vozidel 

 
30.9 Výroba dopravních prostředkŧ a zařízení j. n. 

  
30.91 Výroba motocyklů 

  
30.92 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy 

  
30.99 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. 

31 Výroba nábytku 

32 Ostatní zpracovatelský prŧmysl 

33 Opravy a instalace strojŧ a zařízení 

SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA 

A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU 

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI 

VODAMI, ODPADY A SANACEMI 

36 Shromaţďování, úprava a rozvod vody  

37 Činnosti související s odpadními vodami 

38 Shromaţďování, sběr a odstraňování odpadŧ, úprava odpadŧ k dalšímu vyuţití 

39 Sanace a jiné činnosti související s odpady 

SEKCE F - STAVEBNICTVÍ 

41 Výstavba budov 

42 Inţenýrské stavitelství 

43 Specializované stavební činnosti  

SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŢBA 

MOTOROVÝCH VOZIDEL 

45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel  

46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel  

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel  

SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

49 Pozemní a potrubní doprava 

50 Vodní doprava 

51 Letecká doprava 

52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 

53 Poštovní a kurýrní činnosti 

SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ  

55 Ubytování 

56 Stravování a pohostinství 

SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 



 

58 Vydavatelské činnosti 

59 
Činnosti v oblasti filmŧ, videozáznamŧ a televizních programŧ, pořizování 

zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 

60 Tvorba programŧ a vysílání 

61 Telekomunikační činnosti 

62 Činnosti v oblasti informačních technologií 

63 Informační činnosti 

SEKCE K - PENĚŢNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 

64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 

65 
Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního 

zabezpečení 

66 Ostatní finanční činnosti 

SEKCE L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 

68 Činnosti v oblasti nemovitostí 

SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 

69 Právní a účetnické činnosti 

70 Činnosti vedení podnikŧ; poradenství v oblasti řízení 

71 Architektonické a inţenýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 

72 Výzkum a vývoj 

73 Reklama a prŧzkum trhu 

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

75 Veterinární činnosti 

SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŦRNÉ ČINNOSTI 

77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu 

78 Činnosti související se zaměstnáním 

79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 

80 Bezpečnostní a pátrací činnosti 

81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny  

82 Administrativní, kancelářské a jiné podpŧrné činnosti pro podnikání 

SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ 

ZABEZPEČENÍ 

84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ 

85 Vzdělávání 

SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

86 Zdravotní péče 

87 Pobytové sluţby sociální péče 



 

88 Ambulantní nebo terénní sociální sluţby 

SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI 

90 Tvŧrčí, umělecké a zábavní činnosti 

91 Činnosti knihoven, archivŧ, muzeí a jiných kulturních zařízení 

92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 

93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti  

SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI 

94 Činnosti organizací sdruţujících osoby za účelem prosazování společných zájmŧ 

95 Opravy počítačŧ a výrobkŧ pro osobní potřebu a převáţně pro domácnost 

96 Poskytování ostatních osobních sluţeb 

SEKCE T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŦ; ČINNOSTI 

DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŢE NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŢBY 

PRO VLASTNÍ POTŘEBU 

97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelŧ domácího personálu  

98 
Činnosti domácností produkujících blíţe neurčené výrobky a sluţby pro vlastní 

potřebu 

SEKCE U - ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŦ 

99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánŧ 
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