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Appendix A: Description of strategic management tools and techniques 

Table A-1 Description of strategic management tools and techniques 

Tools/ techniques Description 

Analysis of customers 
complaints 

There are no guarantees, but one of the best customer retention 
strategies is to provide superior customer service. And that 
means listening to your customers. Complaints are a great tool to 
regulate your customer service, to get better at what you do. 

Analysis of views and 
employee attitudes 

This analysis enables an organization to collect quantitative data 
on employee perspectives about their view and attitudes. The 
employees can propose effective suggestions how to improve 
running of the organization  

Customer Satisfaction 
Analysis 

Customer satisfaction analysis is one of the most powerful tools 
for examining your performance among your customers. 
This analysis determines if you’ve performed well or poorly with 
your customers; identifies your customers unfulfilled needs; 
generates new development ideas that you hadn’t thought of; 
uncovers new marketing opportunities for your organization. 

Level of Service 
Analysis 

Define the quality and efficiency of the offered services by 
organizations.  

Market share analysis This analysis is a part of market analysis. It indicates how well is 
doing in the marketplace compared to its competitors.shows to 
organization.  

Analysis of customers’ 
opinions and attitudes 

Customized customer attitude for your organization. Can be used 
in a variety of situations such as directing advertising and 
improving customer conversion, commitment, and loyalty. 

Price analysis Price analysis is essentially price comparison. It is the evaluation 
of a proposed price without analyzing any of the separate cost 
elements that it is composed of. 

Benchmarking 
 

Benchmarking identifying areas of weaknesses compared with 
other participants and quantifying the potential benefit of 
achieving the performance levels of the better performers. 
Benchmarking can play a key role in finding solutions that other 
organizations have implemented. These solutions can be 
reviewed, adapted and adopted as appropriate. Where other 
participants have implemented similar solutions to those being 
planned, they may be able to provide advice on implementation 

ABC ( Activity-based 
costing) 

Based on the belief that activities cause costs and that a link 
should therefore be made between activities and products by 
assigning costs of activities to products based on an individual 
product’s demand for each activity.(Armstrong, 1993) 

Win loss analysis Reveals the risks and opportunities associated with your sales 
strategies, your competitors’ strategies, and your target markets. 
It exposes the buying habits, challenges, and adoption rates of 
your customers, your competitors’ customers, and your mutual 
prospects. Win Loss Analysis provides you with empirical yet 
pragmatic information that drives your sales, product, and 
marketing decisions toward greater competitive advantage, 
greater revenue growth, and greater market share. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Market_analysis
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Analysis of customer 
defection 

Organization can focus on their efforts on getting the right type 
of customers. Managers can define a number of customer loyalty 
factors that can predict customer churn and customer loyalty.  
Some factors that are often mentioned include transience, 
youthfulness and price sensitiveness. 

Analysis of relative 
profitability 

This analysis can be used to define two or more similareties in 
order to evaluate the profitable product amongst them. 

Net promoter score Based on the fundamental perspective that every organizations 
customers can be divided into three categories: promoters, 
passives, and detractors 

budget ratio“ ,„share of 
wallet’’ 

That method used in performance management that helps 
managers understand the amount of business a company gets 
from specific customers. Budget ratio analysis involves 
comparing actual performance ratios of the company with the 
budget. By making such comparison, the company would be able 
to determine if what has been projected to happen, actually 
occurred. 

Customer Life-time 
Value 

This tool is helping to identify different valuations for customers 
with different characteristics. It becomes extremely useful in 
considering customer acquisition processes as well as selecting 
optimal service levels to provide different customer groups. 

Portfolio analysis McKinsey matrix 
This tool is using 2 integrated indexes: business unit strength and 
market (industry) attractiveness. Taking the advantages of this 
matrix, the enterprise is able not only to choose the best 
alternative strategy, but also implement the various strategies on 
the different market segments. 
BCG matrix 
A primary tool for resource allocation in diversified 
organizations. Offers a way of examining and making sense of a 
organization’s portfolio of product and market interest. 

Balanced Scorecard 
(BSC) 

The Balances Scorecard translate mission and strategy into 
objectives and measures, organized into four different 
perspectives: financial, customer, internal business process, and 
learning and growth.  

Customer Profitability 
Analysis 

This analysis allows organizations to report sales and profit data 
using different customers characteristics and key figures (such as 
number of units, price, cost, etc.) 

Customer value 
analysis 

This analysis helping organization to answer on the next 
questions: What is the lifetime value of different groups and 
types of customers? How can you focus more resources on the 
most profitable customers, and fewer resources on the least 
profitable? In-depth analyses of customer records and purchasing 
patterns, plus extensive survey research, are components of a 
comprehensive customer-value analysis. 

Customer Purchase 
Plan Analysis 

That analysis is giving knowledge to the organization to 
optimize the product portfolio, some additional services 
(mentioned by customers) and to define the price to achieve the 
desired balance. 

Market segmentation This analysis is helping organization to distinguish a group of the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_management
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based on customer 
needs and wishes 

customers according to their needs and wishes. 

New Product 
Acceptance Analysis 

This analysis are implemented primarily for the estimation of 
demand for new products and allows the manager to develop 
market share estimates to find which of the alternative potential 
products offer the greatest market promise. 

Finance analysis 
(‘brand equity’) 

This analysis focuses on the measurement of the psychological 
value that a brand carries with it. Brand equity is described in the 
marketing literature as being a composite of brand awareness, 
brand quality, brand associations, and brand loyalty. Each of 
these concepts can be measured. There is no formal procedure 
for combining all items into a single overall “value” or “score” 
that measures brand equity. 

Analysis of Advertising 
Effectiveness 

The purpose of all advertising is to increase awareness of a 
particular service or tangible product. The increase in awareness 
will increase the probability that the customer will include your 
brand in the set of products to be evaluated in their purchase 
process information search. The purpose of this analysis is to 
identify perceptions that a sample of customers may hold either 
negative or positive. 

Cost-Benefit Analysis This analysis conducts a monetary assessment of the total costs 
and revenues or benefits of a project, paying particular attention 
to the social costs and benefits. The main aim is to identify and 
quantify as many tangible and intangible costs and benefits as 
possible with maximum benefit for the minimum cost. 
(Armstrong, 1993) 

Porter‘s 5-forces This model focuses on five forces that generate competition 
within an industry: (1) the risk of entry by potential competitors; 
(2) the intensity of rivalry among established companies within 
an industry; (3) the bargaining power of buyers; (4) the 
bargaining power of suppliers; and (5) the closeness of 
substitutes to an industry’s products. 

Strategic Gap Analysis This tool enables to the organization to compare its objectives 
(such as profitability or growth) with its expected performance. 
The output from this analysis highlights areas that require 
improvement by the management of the organization. The 
process of gap analysis involves the calculating the variance 
between business requirements and current resource availability 
and potential. The output from the analysis tool provides a 
platform for measuring the efficiency and availability of specific 
resources required to achieve the organization’s objectives. 

Value chain analysis This tool helping organizations to identify ways to create more 
customer value. It allows a company to focus on its core 
competencies.  
 

SWOT analysis The overall evaluation of a company’s strengths, weaknesses, 
opportunities, and threats is called SWOT analysis. It involves 
monitoring the external and internal marketing environment. The 
main feature of the SWOT-analysis is that the accent is making 
on the considering company; and competitive environment and 
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industry in general are background of research. Since the choice 
of general corporate strategy is impossible without a precise 
correlation of environmental factors and long-term potential of 
the company with available resources and existing management 
system, SWOT-analysis is essential condition for well-developed 
strategic plan. 

PEST analysis PEST analysis examines the political, economic, social and 
technological environment. It provides a list of items which 
considers important and ultimate effects on the position and 
performance of organization.  

Product Life-Cycle 
Analysis 

Helps organization to analyze the effects of industry 
development on competitive forces. This analysis identifies five 
stages in the development of industry environment, namely: 
embryonic, growth, shakeout, mature and decline. 
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Appendix B: Awareness with strategic management tools and techniques 
 

Figure B-1 Survey data 

 
Figure B-2 Survey data 
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Figure B-3 Survey data 

 
 
Figure B-4 Survey data 
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Figure B-5 Survey data 

 
Figure B-6 Survey data 
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Figure B-7 Survey data 

 
Figure B-8 Survey data 
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Figure B-9 Survey data 

 
Figure B-10 Survey data 
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Figure B-11 Survey data 

 
Figure B-12 Survey data 
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Figure B-13 Survey data 

 
Figure B-14 Survey data 
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Figure B-15 Survey data 

 
Figure B-16 Survey data 
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Figure B-17 Survey data 

 
Figure B-18 Survey data 
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Figure B-19 Survey data 

 
Figure B-20 Survey data 
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Figure B-21 Survey data 

 
Figure B-22 Survey data 
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Figure B-23 Survey data 

 
Figure B-24 Survey data 
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Figure B-25 Survey data 

 
Figure B-26 Survey data 
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Figure B-27 Survey data 

 
 
Figure B-28 Survey data 

 
  

Strategic GAP analysis

26%

28%

34%

4%
8%

don't know  

aw are of

basic know ledge

detailed know ledge

no answ er

Valu chain analysis

22%

37%

22%

11%
8%

don't know  

aw are of

basic know ledge

detailed know ledge

no answ er



126 
 

Figure B-29 Survey data 

 
Figure B-30 Survey data 

 
  

SWOT analysis

0% 5%
12%

75%

8%

don't know  

aw are of

basic know ledge

detailed know ledge

no answ er

PEST analysis

4%
12%

20%

56%

8%

don't know  

aw are of

basic know ledge

detailed know ledge

no answ er



127 
 

Figure B-31 Survey data 
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Appendix C: Email invitation 

Email pozvání 

Předmět: Pozvánka k účasti na výzkumu zaměřeného na oblast výkonnosti podniku a využití 
nástrojů strategického řízení  

Dobrý den,  

jsem studentka doktorského studia v oboru Řízení a ekonomika podniku na Vysokém Učení 
Technickém v Brně. Obracím se na Vás s prosbou o pomoci v důležitém výzkumném 
projektu. Provádíme výzkum se zaměřením na využití nástrojů strategického řízení a jejich 
vlivu na výkonnost podniku. 

Rádi bychom Vám představili informace o tomto výzkumu a získali Vás pro spolupráci při 
jeho provedení. Cílem výzkumu je zmapování úrovně využití nástrojů strategického řízení a 
jejich vlivu na výkonnost podniků.  

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku. Dotazník by měl vyplňovat, pokud je to 
možné, buď ředitel, vedoucí nebo odpovědná osoba či člen výkonné (správní) rady 
organizace.  

Vyplnění dotazníku potrvá maximálně 15- 20 minut. Prosím o Váš drahocenný čas. 

Na tomto odkaze naleznete ONLINE DOTAZNÍK  

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi cenná a vážíme si Vaší ochoty poskytnout nám 
požadované informace. Jsme si vědomi toho, že znalost a používání nástrojů strategického 
řízení mohou mít výrazný dopad na kvalitu rozhodování a na dlouhodobou úspěšnost firem. 
Všem respondentům nabízíme souhrnné výsledky výzkumu. Pokud budete mít zájem o 
poznatky týkající se Vaší společnosti, můžeme Vám dodat srovnaní Vašich výsledků 
s průměrem všech společností, zahrnutých do výzkumu. Výsledky výzkumu budou 
k dispozici do konce srpna 2015. 

Vaše odpovědi mají důvěrný charakter a jako s takovými s nimi také budeme pracovat. 

Děkuji za Vaši podporu a spolupráci. 

  

http://www.fbm.vutbr.cz/index.php/cs/studenti/doktorskych-studijnich-oboru/rizeni-a-ekonomika-podniku
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Appendix D: First research 

Tento dotazník je součástí výzkumu, zaměřeného na využití vybraných analytických nástrojů 
v současné manažerské praxi. Jeho účelem je zmapování úrovně využití určitého spektra 
nástrojů, zaměřených primárně do oblasti strategické analýzy a měření podnikového výkonu. 
Jsme si vědomi toho, že zde uvedené oblasi a postupy zdaleka nepředstavují jejich úplný 
výčet a že se tedy jedná o poměrně omezený rozsah využitelných metod. Jejich znalost a 
používání však mohou mít výrazný dopad na kvalitu rozhodování a na dlouhodobou 
úspěšnost firem. 

Jedná se o Váš subjektivní pohled, o vyjádření Vašich zkušeností – otázky nemají hodnotící 
charakter, tzn. že žádná odpověd’ není správná ani špatná. Vaše odpovědi mají důvěrný 
charakter a jako s takovými s nimi také budeme pracovat.  
 

1. Do jaké míry jste obeznámeni s následujícímí nástroji strategické analýzy/ měření 
podnikového výkonu? 

 Znám 
detailně 

Znám 
podstatu 

Mám 
povědomí 

Neznám  

Analýza stížností zákazníků     
Analýza názorů a postojů zaměstnanců     
Analýza spokojenosti zákazníků     
Analýza úrovně poskytovaných služeb     
Analýza tržního podílu     
Analýza názorů a postojů zákazníků     
Cenová analýza     
Benchmarking     
ABC Activity-based costing     
Winn-loss analýza (analýza vychraných a 
ztracených obchodních připadů) 

    

Analýza příčin ztrát zákazníků     
Analýza rentability výrobního programu     
Net promoter score     
Analýza podílu výdajů zákazníků na nákupech     
Analýza (celo)životní hodnoty zákazníků 
(customer life-time value) 

    

Metody portfolio analýzy     
Balanced Scorecard (BCS)     
Analýza rentability zákazníků     
Analýza hodnoty vnímané zákazníkem     
Analýza nákupních záměrů zákazníků     
Segmentace zákazníků založená na jejich 
potřebách a přaních 

    

Analýza přijetí nových výrobků     
Finanční analýza      
Analýza efektivnosti reklamy     
Analýza nákladů a výnosů (cost-benefit 
analysis) 

    

Porterova analýza konkurenčního prostředí     
Analýza strategických mezer (strategic Gap     
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analysis) 
Analýza hodnotového řetěžce     
SWOT analýza     
PEST analýza     
Analýza životního cyklu produktu (product 
life-cycle analysis) 

    

 
2. Uved’te, prosím, míru vyžití níže uvedených nástrojů – označte ty, které využíváte 

 Rutinně 
využíváme 

Využíváme 
občas 

Nevyužíváme 

Analýza stížností zákazníků    
Analýza názorů a postojů zaměstnanců    
Analýza spokojenosti zákazníků    
Analýza úrovně poskytovaných služeb    
Analýza tržního podílu    
Analýza názorů a postojů zákazníků    
Cenová analýza    
Benchmarking    
ABC Activity-based costing    
Winn-loss analýza (analýza vychraných a 
ztracených obchodních připadů) 

   

Analýza příčin ztrát zákazníků    
Analýza rentability výrobního programu    
Net promoter score    
Analýza podílu výdajů zákazníků na nákupech    
Analýza (celo)životní hodnoty zákazníků 
(customer life-time value) 

   

Metody portfolio analýzy    
Balanced Scorecard (BCS)    
Analýza rentability zákazníků    
Analýza hodnoty vnímané zákazníkem    
Analýza nákupních záměrů zákazníků    
Segmentace zákazníků založená na jejich 
potřebách a přaních 

   

Analýza přijetí nových výrobků    
Finanční analýza     
Analýza efektivnosti reklamy    
Analýza nákladů a výnosů (cost-benefit analysis)    
Porterova analýza konkurenčního prostředí    
Analýza strategických mezer (strategic Gap 
analysis) 

   

Analýza hodnotového řetěžce    
SWOT analýza    
PEST analýza    
Analýza životního cyklu produktu ( product life-
cycle analysis) 
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3. Posud’te Vaši spokojenost s jejich využitím ( od 1 zcela nespokojen do 5 naprosto 
spokojen)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr Vás prosíme o uvedení identifikačních údajů o Vaší společnosti 
 
Počet zaměstnanců 

- 10-49 zaměstnanců 
- 50-249 zaměstnanců 
- 250 a více 
 
 

  

 Spokojenost 
Analýza stížností zákazníků  
Analýza názorů a postojů zaměstnanců  
Analýza spokojenosti zákazníků  
Analýza úrovně poskytovaných služeb  
Analýza tržního podílu  
Analýza názorů a postojů zákazníků  
Cenová analýza  
Benchmarking  
ABC Activity-based costing  
Winn-loss analýza (analýza vychraných a ztracených obchodních připadů)  
Analýza příčin ztrát zákazníků  
Analýza rentability výrobního programu  
Net promoter score  
Analýza podílu výdajů zákazníků na nákupech  
Analýza (celo)životní hodnoty zákazníků (customer life-time value)  
Metody portfolio analýzy  
Balanced Scorecard (BCS)  
Analýza rentability zákazníků  
Analýza hodnoty vnímané zákazníkem  
Analýza nákupních záměrů zákazníků  
Segmentace zákazníků založená na jejich potřebách a přaních  
Analýza přijetí nových výrobků  
Finanční analýza   
Analýza efektivnosti reklamy  
Analýza nákladů a výnosů (cost-benefit analysis)  
Porterova analýza konkurenčního prostředí  
Analýza strategických mezer (strategic Gap analysis)  
Analýza hodnotového řetěžce  
SWOT analýza  
PEST analýza  
Analýza životního cyklu produktu ( product life-cycle analysis)  
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Uved’te, prosím která z následujících odvětví nejlépe popisuje  oblast působnosti  

Vaší společnosti ? 
 

o Zemědělství, lesnictví a rybářství 

o Těžba a dobývání 

o Stavebnictví 

o Zpracovatelský průmysl 

o Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla, klimatizovaného vzduchu 

o Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

o Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel   

o Ubytování, stravování a pohostinství  

o Doprava a skladování  

o Činnosti v oblasti nemovitostí  

o Profesní, vědecké a technické činnosti  

o Informační a komunikační činnosti  

o Peněžnictví a pojišťovnictví 

o Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení  

o Administrativní a podpůrné činnosti 

o Vzdělávání 

o Zdravotní a sociální péče 

o Kulturní, zábavní a rekreační činnost 

o Ostatní činnosti 
Prostor pro Váš komentář 
 
 

Děkujeme za Váš čas a spolupráci 
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Appendix E: Second research 

Nástroje strategického řízení v současné manažerské praxi. 

Tento dotazník je součástí výzkumu, zaměřeného primárně do oblasti výkonnosti podniku a 
využití nástrojů strategického řízení v současné manažerské praxi. Vaše odpovědi mají 
důvěrný charakter a jako s takovými s nimi také budeme pracovat. Vyplnění dotazníku potrvá 
maximálně 10 - 15 minut. Všechna data budou prezentována pouze ve statistickém format v 
souhrnu za všechny organizace. Analýza konkrétní organizace není naším cílem a nebudeme 
ji provádět. Neexistují “správné”  a  “ nesprávné”  odpovědi  -  zajímá nás Váš názor. 
Odpovězte, prosím na všechny dotazy – a to i v případě, že daná metoda/ ukazatel není ve 
Vaší společnosti využívaná/využívaný.  

1. Uveďte, prosím, která z následujících možností nejlépe popisuje Váši specializaci  
ve Vaší organizaci? 

o Finance 

o Výroba 

o Marketing 

o Prodej 

o Jiná, prosím, uveďte:___________

 
2. Uveďte, prosím, která z následujících možností nejlépe popisuje Váši nynější funkční 

zařazení ve Vaší organizaci?  

o Ředitel (CEO) 

o Finanční ředitel  

o Vedoucí oddělení 

o Obchodní ředitel  

o Manažer kvality 

o Manažer marketingu 

o Jiné, prosím, uveďte:___________

 
3. Uved’te, prosím jak dlouho jste v této funkci.  

o méně než 2 roky o 2-5 let o 5-10 let o více než 10 let 

 
4. Uved’te, prosím jak dlouho pracujete v této organizaci.  

o méně než 2 roky o 2-5 let o 5-10 let o více než 10 let 

 
5. Uved’te, prosím který sector nejlépe popisuje Vaši organizace? 
   

o veřejný sector o soukromý sector 
 
 
 
  

https://managementmania.com/cs/manazer-kvality
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6. Uved’te, prosím která z následujících odvětví nejlépe popisuje  oblast působnosti  
Vaší společnosti ? 

o Zemědělství, lesnictví a rybářství 

o Těžba a dobývání 

o Stavebnictví 

o Zpracovatelský průmysl 

o Výroba a rozvod elektřiny, plynu, 
tepla, klimatizovaného vzduchu 

o Zásobování vodou; činnosti související 
s odpadními vodami, odpady a 
sanacemi 

o Velkoobchod, maloobchod; opravy a 
údržba motorových vozidel   

o Ubytování, stravování a pohostinství  

o Doprava a skladování  

o Činnosti v oblasti nemovitostí  

o Profesní, vědecké a technické činnosti  

o Informační a komunikační činnosti  

o Peněžnictví a pojišťovnictví 

o Veřejná správa a obrana; povinné 
sociální zabezpečení  

o Administrativní a podpůrné činnosti 

o Vzdělávání 

o Zdravotní a sociální péče 

o Kulturní, zábavní a rekreační činnost 

o Ostatní činnosti



 

7. Uved’te, prosím počet zaměstnanců ve Vaší organizaci.  

o  10-49 zaměstnanců o 50 -250 zaměstnanců o 250 a více 
zaměstnanců 

  
8. Podle Vašeho názoru, jak můžete porovnat výkonnost své organizace v průběhu posledních 
3 let (2012, 2013, 2014)  s Vašimi konkurenty?   
Využijte škálu od 1 do 5, kde 1 - daleko horší, 2 - horší, 3 - ani lepší, ani horší, 4 - lepší, 5 - 
mnohem lepší 
 

 
 
9. Uveďte, prosím, míru využití níže uvedených nástrojů a spokojenost s jejich využití – 
označte ty, které jste v průběhu posledních 3 let aplikovali.  
Do sloupce „Spokojenost“ dopište vaše hodnocení ve škále od 1 zcela nespokojen do 5 
naprosto spokojen 
 

 

Využíváme 
velmi 
zřídka 

Využíváme 
občas 

Rutinně 
využíváme Nevyužíváme Spokojenost 

SWOT analýza      Balanced Scorecard      Benchmarking      PEST analýza      Analýza spokojenosti 
zaměstnanců      
Metody portfolio analýzy      Analýza hodnotového 
řetězce       

 1 2 3 4 5 
Kvalita výrobků, služeb o  o  o  o  o  

Úspěšnost v zavádění nových 
výrobků/služeb o  o  o  o  o  

Spokojenost zákazníků o  o  o  o  o  

Úroveň inovací o  o  o  o  o  

Přizpůsobení měnícím se podmínkám 
životního prostředí o  o  o  o  o  

Spokojenost zaměstnanců o  o  o  o  o  

Růst prodeje o  o  o  o  o  

Konkurenceschopné a flexibilní ceny o  o  o  o  o  

Rychlé reakce na potřeby zákazníků o  o  o  o  o  

Znalost zákazníka o  o  o  o  o  

Celkový finanční výkon o  o  o  o  o  



 

 

Využíváme 
velmi 
zřídka 

Využíváme 
občas 

Rutinně 
využíváme Nevyužíváme Spokojenost 

Analýza nákladů a výnosů      Analýza spokojenosti 
zákazníků      
Porterova analýza pěti sil      Critical success factors      Analýza životního cyklu      Segmentace zákazníků      ABC (Activity-based 
costing)      
Cenové analýzy      Analyzy stížností zákazníků      Analýza úrovně 
poskytovaných služeb      
Analýza tržního podílu      Analýza rentability 
zákazníků            

 
 
 
 
 
 
  



 

10. Prosím, uveďte, jak se Vaše firma zlepšovala v průběhu posledních 3 let (2012, 2013, 
2014) ve vztahu k hlavnímu konkurentovi?  
Využijte škálu od  1 do 5: kde 1 znamená Výrazné zhoršení; 2 Zhoršení; 3 Ani zhoršení ani 
zlepšení; 4 Zlepšení ; 5 Výrazné zlepšení 
 

 1 2 3 4 5 

Růst tržeb o  o  o  o  o  

Růst podílu na trhu o  o  o  o  o  

Celkovy výkon o  o  o  o  o  

Růst ukazatele ROA o  o  o  o  o  

Růst ukazatele ROE o  o  o  o  o  

Růst cash flow o  o  o  o  o  

Růst spokojenosti zákazníků o  o  o  o  o  

Růst zisku o  o  o  o  o   
 

Hodnocení výzkumu 
Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo komentář týkající se tohoto výzkumu, použijte prostor níže: 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Pokud byste chtěli získat souhrnné výsledky/ srovnaní Vaší společnosti s průměrem všech 
společnosti, prosím, zaškrtněte pole níže 

o Ano, mam zájem 
 
Prosím, zadejte své kontaktní údaje níže. 

 

E-mail: _________________________ 

Zaškrtnutím tohoto pole potvrzujete souhlas přijímat výsledky prostřednictvím e-mailu, které 
jste poskytli 

o Ano 
 

Děkujeme Vám za vyplnění tohoto dotazníku.   



 

Appendix F: Correlation analysis between SMTT and organizational performance outcomes 
 

Correlations 
           FP CP CO OI 

 
Benchmarking 

Correlation 
Coefficient 0,279 0,140 0,033 0,150 

  

Sig. (2-
tailed) 0 0,034 0,620 0,023 

  
N 230 230 230 230 

  Cost  benefit analysis 
Correlation 
Coefficient 0,589 0,206 -0,070 0,271 

  

Sig. (2-
tailed) 0,000 0,002 0,291 0,078 

  
N 230,000 230,000 230,000 230,000 

  
Сustomer satisfaction 
analysis 

Correlation 
Coefficient 0,110 0,155 0,667 0,172 

  

Sig. (2-
tailed) 0,004 0,019 0,000 0,009 

  
N 230 230 230 230 

  

Market segmentation 
based on customers 
needs and wishes 

Correlation 
Coefficient 0,245 0,085 0,584 0,105 

  

Sig. (2-
tailed) 0,073 0,198 0,000 0,000 

  
N 230 230 230 230 

  SWOT analysis 
Correlation 
Coefficient 0,040 0,676 0,154 0,196 

  

Sig. (2-
tailed) 0,994 0,000 0,020 0,003 

  
N 230 230 230 230 

  Porter’s 5 forces 
Correlation 
Coefficient 0,161 0,606 0,069 0,083 

  

Sig. (2-
tailed) 0,005 0,000 0,299 0,208 

  
N 230 230 230 230 

  PEST analysis 
Correlation 
Coefficient -0,003 0,602 0,008 0,172 

  

Sig. (2-
tailed) 0,959 0,000 0,907 0,009 

  
N 230,000 230,000 230,000 230,000 

  
Analysis of views and 
employee attitudes 

Correlation 
Coefficient -0,108 -0,057 -0,010 0,766 

  

Sig. (2-
tailed) 0,101 0,393 0,877 0,000 

  
N 230 230 230 230 

  ABC 
Correlation 
Coefficient 0,502 0,501 0,108 -0,064 

  

Sig. (2-
tailed) 0,000 0,000 0,102 0,332 

  
N 230 230 230 230 

  Price analysis  
Correlation 
Coefficient 0,223 0,213 -0,145 0,050 

  

Sig. (2-
tailed) 0,001 0,001 0,027 0,447 

  
N 230 230 230 230 

 
      



 

 
 

   Balanced Scorecard 
Correlation 
Coefficient 0,627 0,115 0,049 0,022 

  

Sig. (2-
tailed) 0,000 0,003 0,455 0,742 

  
N 230 230 230 230 

  Portfolio methods 
Correlation 
Coefficient 0,113 0,304 0,126 0,129 

  

Sig. (2-
tailed) 0,088 0,075 0,055 0,001 

  
N 230 230 230 230 

  Value chain analysis 
Correlation 
Coefficient 0,032 0,052 0,173 -0,016 

  

Sig. (2-
tailed) 0,633 0,000 0,009 0,811 

  
N 230 230 230 230 

 

Customer profitability 
analysis 

Correlation 
Coefficient 0,012 0,177 0,228 -0,07 

  

Sig. (2-
tailed) 0,156 0,007 0,000 0,288 

  
N 230 230 230 230 

 

Criticall success 
factors 

Correlation 
Coefficient 0,130 0,113 0,126 0,288 

  

Sig. (2-
tailed) 0,000 0,001 0,056 0,000 

  
N 230 230 230 230 

  Life cycle analysis 
Correlation 
Coefficient 0,057 0,148 0,113 0,110 

  

Sig. (2-
tailed) 0,388 0,002 0,088 0,097 

  
N 230 230 230 230 

  
Analysis of customers 
complaints 

Correlation 
Coefficient 0,009 0,058 0,546 -0,005 

  

Sig. (2-
tailed) 0,892 0,384 0,000 0,942 

  
N 230 230 230 230 

  
Level of service 
analysis 

Correlation 
Coefficient 0,112 0,111 0,027 0,161 

  

Sig. (2-
tailed) 0,091 0,094 0,002 0,004 

  
N 230 230 230 230 

  Market share analysis 
Correlation 
Coefficient 0,101 0,157 0,562 0,154 

  

Sig. (2-
tailed) 0,126 0,017 0,000 0,000 

  
N 230 230 230 230 
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