
 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Náplní této diplomové práce je představit možnosti využití Competitive Intelligence pro 

predikci budoucích kroků konkurence. V první části práce je popsána aktuální situace 

firmy a teoretická východiska. Ve druhé části práce jsou uvedeny možné metody aplikace 

systému konkurenčního zpravodajství ve firmě. 

 

 

 

Abstract 

This Master´s Thesis introduces options of using Comptitive Intelligence to predict future 

actions of Competitor. The first part describes the current situation of the company and 

theoretical assumptions. In the second part are shown possible methods of application of 

Competitive Intelligence in the company. 
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ÚVOD 

V dnešní době stále více firem začíná podnikat v oblasti rozvoje informačních 

systému, a právě mezi těmito společnostmi existuje silný konkurenční boj. Klíčem k 

úspěchu v této oblasti podnikání je mít k dispozici informace o krocích konkurence a 

požadavcích trhu. Získávání těchto konkurenčních výhod je úkolem Competitive 

Intelligence. 

Záměrem této diplomové práce je seznámení se s Competitive Intelligence, 

vysvětlení dané problematiky a ukázání metod a přínosů pro strategické plánování firmy. 

Vysvětlit, jakým způsobem lze využívat externí informace pro záměry organizace a 

podporu při rozhodování.  

V praktické části práce se budu zabývat začleněním Competitive Intelligence do 

procesu rozhodování ve vybrané společnosti. Konkrétně se zaměřím na zvolení vhodné 

strategie při plánování investičních a vývojových činností společnosti na základě 

chystaných vývojových změn konkurence. 

Společnost, kterou jsem si k analýze vybrala, se na trhu pohybuje od roku 1995 a u 

jejího zrodu stál současný ředitel a předseda představenstva. Předmětem podnikání je 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Firma má 

stejnojmennou dceřinou společnost se sídlem na Slovensku. [1] 

Hlavním zaměřením podniku je poskytování služeb z oblasti konzultantské, 

poradenské a dodavatelské. Již od začátku působení se podnik snaží vynikat nad 

konkurencí, proto se firma soustředí zejména na podrobnou analýzu před samotným 

zavedením a vývoj podpůrných řídících modulů, které se staly jejich hlavní konkurenční 

předností. Mimo jiné také podnik zákazníkům pomáhá s výběrem vhodných technologií 

a softwarových produktů. Samotné podnikání je založeno na odpovědnosti - 

implementace systému nepředstavuje konec spolupráce se zákazníkem, ale naopak je 

začátkem. Se zákazníkem udržuje komunikaci, dodává mu další řešení a návrhy na 

zlepšení. [2] [3]     

Zvolená společnost je součástí partnerské sítě HELIOS Open, která sdružuje firmy 

zaměřující se na dodávky ekonomických ERP systémů. Zapojením do této sítě společnost 

může svým zákazníkům nabídnout stabilitu, zkušenosti a podporu. Spoluprací získala 

společnost marketingovou podporu ve formě image silné značky a konkurenční výhodu, 

protože Helios patří k dlouhodobě vyhledávaným a zákazníky preferovaným řešením pro 
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oblast malých, středně velkých a velkých firem. Další výhodou spojení je dlouhodobý 

růst společnosti díky sdílenému know-how a přístupu ke vzdělávacímu systému. [4] 

V současné době má společnost od tohoto partnera status gold partner, což značí 

velmi dobrou úroveň spolupráce. Firma má výborné výsledky v prodeji a poskytuje svým 

zákazníkům dobrou podporu. Také indikuje zkušenosti z mnoha realizovaných 

implementací. [4] 

Společnost se počtem zaměstnanců řadí spíše mezi malé podniky (kolem 20 

zaměstnanců), ale přesto je svým zaměřením a poskytovanými službami schopna 

konkurovat velkým firmám. Na vrcholu organizační struktury společnosti stojí ředitel a 

zároveň předseda představenstva. Hlavním výrobním prostředkem jsou konzultanti 

informačních systémů, kteří představují nejpočetnější skupinu a působí v oblastech 

ekonomika, výroba, servis, zemědělství a logistika. Další důležitou oblastí jsou obchodní 

zástupci, kteří vyhledávají nové příležitosti a zároveň se starají o stávající klienty. 

Zvláštní skupinou ve firmě jsou externisti - jedná se o živnostníky (konzultanti a 

programátoři), kteří pomáhají společnosti se zakázkami. 

Firma také spolupracuje s řadou externích společností, které ji pomáhají s vývojem 

nových technologii. Například s jednou firmou spolupracuje na propojení elektronického 

obchodu a docházkového systému s informačním systémem HELIOS Orange. S další 

společností spolupracuje na různých úpravách modulu výroba a odebírá od ní čtečky do 

skladů zákazníků. [2] 

Mezi zákazníky společnosti patří hlavně malé a střední společnosti z celé České 

republiky, rozsah působení je celorepublikový. Zákazníci společnosti působí v oblastech 

výroba, obchod, servis a služby, zemědělství, vinařství a vinohradnictví. [2] 

Aktuálně firma využívá pro získání nových zakázek hlavně doporučení, protože za 

dobu působení na trhu si získala velmi dobrou pověst a zákazníci ji rádi doporučují dalším 

podnikům.  

K celkovému ekonomickému hodnocení firmy lze říci, že se jedná o prosperující 

firmu, které nemá problém se získáváním zakázek. Má řadu zákazníků, kteří vyhledávají 

její odborné služby. Jedná se tedy o firmu, která vyniká v oboru zavádění a údržby 

informačních systému. Poskytuje nadstandartní služby a neustále vyvíjí novinky, které 

zlepšují atraktivitu firmy pro potencionální zákazníky.   
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CÍL PRÁCE A METODIKA 

 

Cílem této diplomové práce je zavedení procesu Competitive Intelligence ve 

vybraném podniku za účelem predikce budoucích kroků konkurence a dalších klíčových 

hráčů na trhu informačních systémů tak, aby bylo dosaženo všech cílů zvolené 

společnosti. 

Na začátku provedu celkovou analýzu společnosti, konkrétně se zaměřím na to, jak 

u ní probíhá sběr informací a monitorování konkurence. Na základě výsledků analýzy 

budu prezentovat různé metody sledování konkurence, které lze v podniku využít, a 

vyberu z nich tu, která bude pro analyzovaný podnik nejvhodnější. 

Výsledkem této práce bude návrh procesu souvisejících s konkurenčním 

zpravodajstvím ve vybraném podniku tak, aby byl schopen monitorovat a následně 

předvídat kroky konkurenčních podniků. 
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1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

1.1. Zhodnocení stavu společnosti 

1.1.1. SWOT analýza 

Zvolená společnost má své silné a slabé stránky. Jedná se o stabilní a vyhledávanou 

společnost, nicméně v současné době nemá ucelený systém na sběr a distribuci získaných 

informacích o konkurenci. Samotný pojem Competitive Intellgence je ve firmě sice znám, 

ale jednotlivé kroky cyklu nejsou v organizaci zavedeny. 

 

Silné stránky

- Spolehlivá a stabilní firma

- Dobá pověst

- Reference

- Vztahy se zákazníky

- Kvalitní služby

- Vlastní vývoj modulů

Slabé stránky

- Nedostatek zaměstnanců

- Téměř žádné informace o 

okolí podniku (např. o 

konkurenci)

- Absence oddělení nebo 

zaměstnanců zabývající se  

konkurenčním zpravodajstvím 

Příležitosti

- Rozšíření portfolia služeb

- Rozšíření o nové typy 

zákazníků

- Vybudování oddělení 

zabývající se konkurenčním 

zpravodajstvím

Hrozby

- Nové technologie

- Růst konkurence

- Poškození pověsti

- Nasycení trhu informačních 

systémů

- Ekonomická krize

Obrázek 1: SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování 
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1.1.2. Externí a interní vazby 

Podnik působí na trhu informačních systémů, který lze rozdělit do řady menších 

sektorů. Firma se konkrétně zaměřuje na implementaci a úpravy systému HELIOS, což 

je systém vyvinutý společností Asseco Solutions a.s.  

Zákazníci vyhledávají implementační firmy na základě poskytovaných služeb a 

referencí. Přičemž reference jsou nejdůležitějším kritériem a je na nich postaven celý trh. 

Někdy se stává, že podnik získá zákazníka, o kterého se dříve starala jiná firma. Na 

obchodních a konzultačních schůzkách se podnik od tohoto zákazníka dozví řadu 

informací o této konkurenční firmě. Tento zákazník se stává důležitým zdrojem informací 

o fungování a praktikách konkurence. Samozřejmě takto získaná data mohou být 

zkreslena, protože zákazník může být zklamaný, že vše nedopadlo podle jeho představ a 

byl nucen změnit implementační firmu (samotná změna implementační firmy přináší 

vysoké finanční náklady). 

Dalším aspektem působícím na trhu jsou obchodní partneři společnosti, kterých má 

podnik hned několik. Ve většině případů se jedná o dodavatelské podniky, které dodávají 

technická zařízení, jako jsou čtečky do skladů, notebooky, atd. Tyto podniky představují 

ohromný zdroj informací o chystaných krocích konkurentů, protože na základě 

dodávaných materiálů lze odhadnout, na čem podnik může pracovat a jakou činnost již 

ukončil. Tento zdroj firma nevyužívá, vztahy mezi tímto typem dodavatele jsou spíše 

chladné a týkají se převážně obchodu.  

Druhým typem obchodních partnerů jsou podniky zaměřující se na tu stejnou 

činnost. S těmito podniky je navázána spolupráce zejména na projektech velkých klientů, 

u kterých nepostačují kapacity podniku. Tato spolupráce představuje velké riziko, protože 

snadno může dojít k vyzrazení obchodních tajemství. Nicméně o některé informace se 

s tímto obchodním partnerem musí podnik podělit, aby byl zabezpečen bezchybný průběh 

implementace. Pak už jen záleží na samotném obchodním partnerovi, jestli tato data 

nějakým způsobem využije. Podnik v tomto případě nemá stanoveno, jak s obchodním 

partnerem jednat, co za informace zaměstnanci mohou obchodnímu partnerovi 

poskytnout a jak s ním můžou spolupracovat. Není ani smluvně ošetřeno, že poskytnuté 

informace nemůže partner dále používat. Další riziko spočívá v možnosti, že obchodní 

partner zákazníka přetáhne na svoji stranu.  
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Na druhou stranu z tohoto partnerství plynou také výhody. Jednou z nich je 

možnost poznat systém práce konkurence a jejich přístup k zákazníkovi. Další výhodou 

je, že pokud s obchodním partnerem spolupracují delší dobu na nějaké konkrétní oblasti 

(např. oblast výroba) a tato spolupráce je ověřena, lze s tímto parterem navázat 

intenzivnější spolupráci na vývoji podpůrného modulu.  

Jak už bylo víše zmíněné, na trhu informačních systémů působí velké množství 

firem. Podniky lze dělit do několika skupin – podniky implementující existující řešení, 

podniky implementující existující řešení s drobnými úpravami a podniky zaměřující se 

jen na vývoj. Samotné informační systémy lze dělit podle použitých technologií, podle 

oblastí, které pokrývají, a podle velikosti zákazníků (firmy, kde bude systém zavedený). 

Z toho vyplývá, že není jednoduché na první pohled identifikovat, kdo je konkurence a 

kdo není. Podnik se o to ani nesnaží a nemá sestavený profil nejdůležitějších konkurentů, 

což je způsobeno nedostatkem času klíčových osob (obchodníci a ředitel), které mají o 

okolí podniku přehled. Ostatní zaměstnanci se s konkurencí nesetkají a nedisponují 

informacemi o firmách působících v daném oboru. 

Určité informace o činnosti firem, které by mohli vybranému podniku konkurovat, 

vyhledává ředitel společnosti, ale získaná data má pouze v hlavě a nikde je 

nezaznamenává. Jím sledované firmy jsou vybrány jen na základě intuice, nové podniky 

do sledovaných subjektů obvykle nezařazuje.  

Podvědomí o konkurenci a dění na trhu mají i obchodní zástupci, kteří právě tyto 

informace dále zpracovávají a zahrnují do svých strategií při získávání nových 

obchodních zakázek. Získané informace nepředávají dále a ani nedistribuují mezi sebou. 

Tento stav není způsoben vzájemnou nevraživostí, ale jedná se spíše o to, že jsou plně 

vytíženi. Pokud dojde k tomu, že se obchodní zástupci mají možnost potkat na firmě a 

zajít si třeba na společný oběd, informace si vzájemně vymění. Pokud tedy probíhá nějaká 

výměna, děje se spíše neformální cestou během obědových pauz. 

To znamená, že činnost konkurence ve firmě sleduje pouze ředitel a obchodní 

zástupci. Nejedná se o systematickou činnost z důvodu nedostatku času klíčových 

zaměstnanců a z nedostatečné kvalifikace ostatních zaměstnanců, kteří by měli kapacity 

na řešení těchto problémů.  



17 

 

O stavu Competitive Intelligence v podniku vypovídá i organizační struktura. Při 

zkoumání zjistíme, že v podniku není zatím žádná osoba a ani žádné oddělení, které by 

se staralo o sběr dat a jejich případné zpracování.  

Obrázek 2: Organizační struktura, zdroj: vlastní zpracování 

1.1.3. Zdroje dat 

Samotný sběr informací ve firmě nemá žádná pravidla a není nijak organizovaný. 

Pokud probíhá nějaký průzkum, tak je z iniciativy ředitele nebo obchodních zástupců a je 

zaměřen na konkrétní oblast. Tento průzkum je zajištěn asistentkami obchodních 

zástupců nebo asistentkou ředitele.  

Nějaký „rozsáhlejší“ průzkum pak provádí ředitel společnosti osobně a to tak, že 

prochází internetové stránky firem, čte odborné časopisy a články na internetu. Dále pak 

využívá tiskové zprávy a výroční zprávy firmy, která by mohla být konkurencí. Dalším 

zdrojem informací jsou veletrhy, konference a akce pořádané společností Asseco 

Solutions (společnost vlastnící informační systém Helios Orange). Tato činnost je spíše 

sporadická a odvíjí se od období, tzn. na začátku roku (období uzavírek, apod.) jsou 

zaměstnanci podniku plně vytíženi dotazy a požadavky zákazníků, a tudíž žádné 

informace o okolí nevyhledávají.  

Někdy se řediteli společnosti povede získat cenné informace na obchodních 

schůzkách se svými obchodními partnery nebo při rozhovoru se zákazníky. Díky tomu se 

dostane k zajímavým informacím, které pak dále využívá, ale nejedná se o pravidlo. Je 

zapotřebí setkat se se sdílným partnerem nebo zákazníkem. 

Ředitel 
společnosti

Účetní
Obchodní 
zástupci

Programátoři Konzultanti
Pracovník 
helpdesku

Externí 
výpomoc



18 

 

Dalším zdrojem dat je obchodní rejstřík. Při podpisu smluv je na obchodním 

rejstříku a dalších portálech ověřován finanční stav subjektů, se kterými se uzavírá daná 

smlouva. Tento zdroj informací není využíván ke zjištění stavu konkurence. 

Z toho vyplývá, že podnik sbírá informace především z otevřených a volně 

dostupných zdrojů. Společnost nevyužívá všechny legální a dostupné možnosti, jako jsou 

interní komunikace, kde mohou být náznaky změn chování konkurence. 

1.1.4. Data 

U získaných dat hraje roli jejich včasnost, relevantnost, úplnost, pravdivost 

spolehlivost zdrojů a důležitost pro podnik. 

 

Včasnost 

• Včasnost dat v podniku aktuálně není řešena. Na samotné vyhledávání 

informací není dost času, a proto se občas stává, že se podnik k informacím 

z okolí dostane pozdě a není již schopen včas reagovat úpravou strategie, aby 

nedošlo ke vzniku ztrát uvedením například nového produktu na trh. 

 

Relevantnost 

• Podnik pracuje jen s daty, které úzce souvisí s jejich konkurencí, v důsledku 

toho dochází k tomu, že některé informace jsou opomíjeny. 

 

Úplnost a pravdivost dat, spolehlivost zdrojů 

• Zaměstnanci (ředitel a obchodní zástupci) vyhodnocující data dbají na to, aby 

měli před vážnými rozhodnutími všechny informace kompletní a ze 

spolehlivých zdrojů. 

 

Důležitost 

• Důležitá data se dostávají přímo k řediteli, který na základě nich činí 

rozhodnutí. Samotné přisuzování důležitosti získaných zpráv závisí na 

konkrétní osobě, která se o datech dozvěděla nebo která data získala. 
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1.1.5. Analýza 

Analýza dat ve společnosti téměř neprobíhá. Nevykonávají se žádné pravidelné 

analýzy získaných dat, dokonce se ani tyto poznatky nepřevádí do znalostí. Competitive 

Intelligence se nevěnuje žádná pozornost, informace se získávají jen na základě toho, 

když je potřeba něco naléhavého řešit.  

Zda je ze získaných dat vypozorováno něco zásadního, záleží pouze na osobě 

(asistentky, obchodní zástupci, ředitel), která provádí sběr informací, protože daná osoba 

zároveň data „analyzuje“, tzn. pokud data sbírá asistentka, nepředává zadavateli sesbíraná 

data, ale rovnou závěry plynoucí z dat. V důsledku toho nemusí být podstatné informace 

předány dále, protože se asistentka soustředí na konkrétní data a cíl, který jí byl zadán. 

Analýza slouží pouze k potvrzení myšleny nebo jako prvotní průzkum. Nestává se, že by 

na základě analýzy docházelo k zásadním rozhodnutím. 

Získaná data nejsou uchovávána v žádné podobě, proto je nelze v budoucnu znovu 

využít nebo jinak s nimi pracovat. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v podniku 

neprobíhají žádné pravidelné analýzy o konkurenci a pokud se nějaká analýza provede, 

její úroveň je nízká a neslouží jako podklad pro rozhodování. 

1.1.6. Distribuce 

K distribuci informací dochází na pravidelných poradách, které probíhají každý 

týden v pondělí. Účastní se jí ředitel, který ji zároveň vede, a konzultanti společnosti. 

Další porada, která se týká ředitele a obchodních zástupců, začíná hned po skončení té 

první. Ve firmě probíhají celkem dvě porady s klíčovými zaměstnanci, kde se kromě 

jiného probírají cíle a strategie podniku. 

Některá data jsou distribuována prostřednictvím informačního systému podniku, a 

to konkrétně v modulu firemní aktivity. V této části systému jsou ale distribuována 

především interní data nebo data, která si podnik vyměňuje se zákazníkem.  

Informace jsou také šířeny prostřednictvím e-mailů, ale v tomto případě se nejedná 

o zásadní informace, které by se týkali strategických změn. Takto distribuované 

informace jsou spíše informativního charakteru a dotýkají se hlavně chodu podniku. 

K distribuci strategických dat dochází především ústní formou na oddělených 

poradách mezi obchodníky a konzultanty, kteří tyto informace předávají ostatním 
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zaměstnancům. Tito zaměstnanci nemají možnost si informace přečíst a musí se tedy 

spolehnout na to, že jim je někdo sdělí. Nicméně touto formou dochází k šíření určitých 

nepřesností. 

Závěrem lze říci, že ke sběru dat dochází v důsledku události nebo k předběžnému 

průzkumu. Data se vyhledávají hlavně na stránkách konkurence, ale nejde se do hloubky. 

K samotné analýze dochází v momentě, kdy si daná data osoba přečte. Data se 

nezpracovávají, nearchivují a ani se nijak dále nešíří. Pouze pokud se jedná o informace 

získané ředitelem společnosti, v ten moment se data předávají ústní formou obchodním 

zástupcům a konzultantům. 

1.1.7. Předvídání 

K samotnému procesu předvídání v podniku lze říci, že volí reaktivní přístup. 

Pokud konkurence provede nějaký zásadní krok, který ovlivňuje strategii firmy, trvá delší 

dobu, než je tento krok zaregistrován a něž je provedeno strategické rozhodnutí. 

Ve firmě ani není definován systém včasného varování, který by upozorňoval na 

důležité události, které mohou ovlivnit strategii firmy a na které je zapotřebí co nejdříve 

reagovat. 

1.1.8. Informační systém 

Společnost disponuje informačním systémem HELIOS Orange, který dodává 

informace především z vnitřního prostředí podniku a pracuje s daty, která si systém 

vymění s internetovými stránkami podniku. Uložená data mají pevnou strukturu a jsou 

ukládány do tabulek, protože se jedná o systém typu ERP. Současná podoba systému 

neumí získat data z externího prostředí a neumí pracovat s odlišným typem dat než 

s takovým, který je definován strukturou tabulek.  

Data, která mají dynamický charakter, jsou ukládána v modulu firemní aktivity. 

Jedná se o modul, který slouží k evidování nejrůznějších činností souvisejících 

s fungováním podniku. Modul zpracovává informace ze zápisů z jednání, korespondence 

a smlouvy. Dále vede informace o činnosti zaměstnanců a data o služebních cestách. 

Tento modul ale neumožňuje zpracovávat veřejné informace typu výroční zprávy, tiskové 

zprávy a informace z internetových stránek konkurence.  



21 

 

1.1.9. Vlivy na současnou situaci 

Podnik se v současné době nachází v situaci, která není úplně stabilní. Tato situace 

je způsobena řadou faktorů a mezi nejvýznamnější z nich lze zařadit rychlý rozvoj firmy, 

který sebou nese řadu problémů v podobě nedostatku času a nedostatku kvalifikovaných 

zaměstnanců.  

Úzce s tímto problémem souvisí i znalosti pracovníků, které se aktuálně nerozšiřují, 

což je u podniku, který musí každý rok změny zákonů zapracovávat do svých strategií, 

značný hendikep. 

 

Rychlý rozvoj firmy 

• Dříve se jednalo o menší firmu rodinného typu, která nepotřebovala mít 

vyřešené určité věci, jako je dokumentace o postupech, apod.  

• Rozvojem podniku je zapotřebí řešit mnoho problémů a jedním 

z nejdůležitějších je konkurence. 

 

Nedostatek zaměstnanců 

• Díky dobré pověsti podnik získal řadu zákazníků, na jejichž požadavcích 

pracují všichni klíčový zaměstnanci, kteří již nemají volné kapacity na další 

potencionální zákazníky.  

• Podnik nabírá nové lidi, ale tento proces není tak rychlý, jak by podnik 

potřeboval.  

• Proces zaučení nových pracovníků je také časově náročný a vyžaduje 

spolupráci současných konzultantů, kteří ale nestíhají. 

 

Znalosti pracovníků 

• Znalosti pracovníků, kteří nejsou až tak vytíženi, nejsou dostatečné pro 

provádění konkurenčního zpravodajství. 

• Pracovníci, kteří by mohli vyhovovat požadavkům, potřebují rozšířit znalosti 

v oblasti Competitive Intelligence a naučit se jednotlivé činnosti související 

s konkurenčním zpravodajstvím. 
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1.2. Cíle podniku 

Požadavkem společnosti je dosáhnout dobré pověsti na českém a nově i na 

slovenském trhu. Dalším požadavkem je mít vyškolené a profesionální konzultanty 

informačních systémů, kteří poskytují zákazníkům kvalitní služby, předávají jim své 

znalosti a zkušenosti z daného oboru.  

Společnost plánuje pokračovat v rozšiřování svých kontaktů a postupně je 

přeměňovat na zákazníky. Stávající zákazníky si chce udržet a nadále jim poskytovat 

podporu prostřednictvím konzultací.  

V plánu je také školit zaměstnance v oblastech hotline a helpdesk, aby byli schopni 

pomáhat a efektivně řešit problémy, které nastaly u zákazníků, aby byli spokojeni se 

službami firmy. 

Podnik také plánuje rozšířit spolupráci s dalšími partery na základě toho, zda 

potencionální partner může pomoci firmě pro získání nové přidané hodnoty pro koncové 

zákazníky. O potencionálních partnerech zjistí, zda nemohou nějakým způsobem 

přetáhnout stávající zákazníky, a zároveň vymyslí způsob, jak zamezit nebo omezit 

kontakt partnerských firem se zákazníkem.  

Dobře se firmě také osvědčilo vyvíjet rozšiřující moduly, které jsou v řadě odvětví 

velmi žádané. V této činnosti by podnik rád pokračoval a to tak, že se zaměří na oblasti, 

ve kterých chybí zachycení procesů informačním systémem, tyto procesy zanalyzuje a 

vyvine podpůrné moduly spolupracující s informačním systémem HELIOS. 

Dále by se společnost chtěla zaměřit na svoji konkurenci, kterou doposud 

opomíjela, a to takovým způsobem, že rozšíří své povědomí o tom, kdo konkurence je a 

kdo není. Nastuduje nabízené služby konkurence a v případě nedostatku ze své strany 

rozšířit dané portfolio o nové služby. Hlavní prioritou je zaměřit se na konkurenci a jí 

chystané změny, sledovat ji a získané informace o jejích krocích zapracovat do 

strategického rozhodování managementu. 

Souhrnně lze říci, že hlavním cílem podniku v následujících letech je udržet si 

stávající postavení, stabilizovat současnou situaci a zavést Competitive Intelligence. Díky 

tomu bude možné nashromáždit potřebné informace o konkurenci, požadavcích trhu a 

legislativě a všechny tyto změny promítnout do svého strategického rozhodování. 
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1.2.1. Plány vycházející ze stávajícího postavení 

Pro dosažení cíle musí podnik nejprve udržet stávající postavení a to tak, že musí 

znát následující: 

 

Vlastní postavení na trhu 

• Podnik poskytuje informační systém pro střední a velké firmy. V případě potřeby 

je projekt zákazníka upraven tak, aby vyhovoval všem jeho potřebám. 

• Podnik je známý především vývojem přídavných funkcionalit (modulů). 

• Podnik je vyhledávaný především u firem zaměřující se na výrobu vína a u 

zemědělských firem.  

• Současné postavení na trhu podniku vyhovuje, další expanzi by podnik určitě 

uvítal, ale nejprve chce stabilizovat současnou situaci. 

 

Kvalita dodavatelsko-odběratelských vztahů 

• Vztahy s dodavateli jsou spíše neutrální. V následujících letech plánuje podnik 

vylepšit tyto vztahy a rozšířit současnou dodavatelskou síť, aby nebyl podnik 

závislý pouze na pár dodavatelích. V důsledku této změny chce docílit posílení 

svého postavení vůči dodavatelům. 

• Všeobecně podnik poskytuje dobré služby a odběratelé jsou s nimi spokojeni, ale 

je velmi reálné, že by se tento vztah mohl změnit, protože současní zákazníci si 

začínají stěžovat. Tato situace je způsobena nedostatečnými časovými kapacitami 

konzultantů, kteří se nemohou věnovat všem dotazům stávajících klientů a řešit 

jejich problémy se systémem. Tuto situaci plánuje podnik řešit hlavně novými 

zaměstnanci a školením. 

 

Konkurenční prostředí a jeho záměry v pronikání do vlastních dodavatelsko-

odběratelských vztahů 

• Podnik své konkurenční prostředí nikdy moc nezkoumal. Podniky, které jsou 

považovány za konkurenci, jsou vybrány na základě intuice bez potřebných 

informací. Z tohoto důvodu by podnik rád sesbíral veškeré informace o firmách 

působící v oboru a na základě nich sestavil profil nejdůležitějších konkurentů. 
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• Samotné záměry konkurence podnik neregistruje, ale je si vědom faktu, že tato 

situace se musí do budoucna změnit. 

 

Kvalita, spolehlivost a oddanost vlastních pracovníků 

• Zaměstnanci mezi sebou mají přátelské vztahy a jejich vztah k podniku je také na 

dobré úrovni.  

• Problém podnik vidí v nespokojenosti nových zaměstnanců. Asi poloviny nově 

přijatých zaměstnanců na pozici konzultant odchází, což je pravděpodobně 

způsobeno nedostatečným zaškolovacím systémem a podmínkami. Tento 

problém podnik celkem dost trápí a chce zjistit, jaké podmínky pro nově příchozí 

pracovníky vytvořit. 

 

Pro zajištění stanoveného cíle jsou nutné pro podnik informace a jejich následná 

analýza. Samotné informace plánuje podnik získávat z těchto zdrojů: 

 

Oficiální zdroje 

• Z oficiálních zdrojů plánuje využívat zejména výroční zprávy a informace 

publikované na internetu. Řada firem na trhu zde uveřejňuje chystané novinky 

nebo semináře, na kterých se lze dozvědět, jak konkrétně konkurence postupuje 

v případě zákazníků.  

• Cenným zdrojem jsou zákony a legislativa, která se často mění a na jejichž 

základě je zapotřebí upravovat moduly systému. 

• Jako doplněk zvolí tisk a publikace, které vydává samotná konkurence. V těchto 

publikacích se lze dočíst, na čem podnik pracuje, co uvádí na trh a všechny jejich 

úspěchy. 

• Nejméně budou využívat jako zdroj archívy, protože obor informačních systémů 

je poměrně mladý a velmi rychle se vyvíjí, tudíž informace v archívech nejsou 

dostatečné a jejich přínos by byl minimální. 
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Odborná setkání 

• Důležitým zdrojem jsou veletrhy a prezentace jednotlivých firem. Zde jsou 

zveřejňovány nejdůležitější informace včetně chystaných novinek. Tento zdroj je 

zároveň nejvěrohodnějším, protože pochází přímo od zdroje. 

• Vhodným zdrojem jsou školení, semináře a kurzy pořádané společností Asecco 

Solutions (dodavatel systému Helios). Společnost tyto akce pořádá pravidelně a 

lze si vybrat z různých zaměření. 

• Řadu citlivých údajů lze odhalit při osobním setkání s odběrateli, dodavateli a 

s obchodními partnery. Na tyto schůzky si podnik plánuje vyhradit více času. 

 

Vlastní zdroje 

• Dále podnik plánuje k řešení nejrůznějších problému využívat i vlastní zdroje. 

Některé informace o dění na trhu si eviduje, ale nevyužívá je, protože data jsou 

velmi roztříštěná, a proto není jednoduché určit, zda vyhledávané informace 

podnik má k dispozici. 

• Vlastní zdroje si plánuje uspořádat a zavést pravidelnou evidenci včetně definice 

přístupových práv. 

 

Vlastní pracovníci 

• Dalším zdrojem jsou vlastní zaměstnanci, kteří disponují znalostmi a 

informacemi. Na pravidelných poradách plánuje podnik získané informace 

probírat a zároveň přijímat návrhy na zlepšení. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

1.3. Stanovení problémů 

Podnik zná pojem Competitive Intelligence a dalo by se říci, že v omezené míře 

s ním „pracuje“. Ale nejedná se o žádný ucelený systém, který by kompletně pokrýval 

jednotlivé fáze zpravodajského cyklu konkurenčního zpravodajství, jako jsou řízení, sběr 

dat, analýza a distribuce.  

 

Ve fázi řízení chybí 

• Profil nejdůležitějších konkurentů 

• Odpovědná osoba, která by měla vše na starosti a která by celý proces řídila 

 

Ve fázi sběr dat chybí 

• Stanovení požadavků na informace 

• Pravidelný sběr dat 

• Vytvoření zpravodajské mapy 

• Rozdělení zdrojů, ze kterých se budou data získávat 

• Ucelený a relevantní sběr dat 

• Zajištění softwarového nástroje na sběr dat 

 

Ve fázi analýza informací chybí 

• Nashromáždění dat 

• Uchovávání a záloha dat 

• Provádění zpravodajské analýzy 

• Vytváření zpravodajských zpráv včetně doporučení analytiků  

 

Ve fázi distribuce chybí 

• Stanovení, komu budou informace distribuovány (např. vrcholový management) 

• Stanovení, jakým způsobem budou informace distribuovány 

• Pravidelné informování 

• Stanovení adresátů zpráv, např. osoby ve středním managementu nebo 

vrcholovém managementu 
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Ředitel společnosti potřebuje mít přehled nejen o vnitřních aktivitách ale i o okolí 

podniku, konkrétně plánech a krocích konkurence. Aby se vyhnul případným střetům a 

zabránil vzniku ztráty, potřebuje mít k dispozici data. Tato data je zapotřebí analyzovat 

tak, aby vedla ke správnému rozhodnutí. Takovým prostředkem pro získání a zpracování 

dat ve firmě může být vlastní oddělení Competitive Intelligence provádějící činnosti 

související s konkurenčním zpravodajstvím. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

2.1. Competitive Intelligence 

2.1.1. Vymezení Competitive Intelligence 

Za posledních několik let na trh vstoupila řada firem, což způsobilo silný 

konkurenční boj mezi nimi. Převahu na takovém trhu získává ta firma, která má 

k dispozici informace ze svého okolí. Způsob, jak docílit této konkurenční výhody, je 

začlenit Competitive Intelligence do organizační struktury firmy. [5] 

 

Definice Competitive Intelligence 

„Competitive Intelligence je systematická tvůrčí a etická aplikace 

zpravodajské metodologie a klíčových metodik, která s využitím týmové 

práce: 

 zjišťuje, identifikuje symptomy či data a informační zdroje, 

 analyzuje získané symptomy, data a informace a doplňuje je, hodnotí 

jejich význam a tvoří z nich důkazy jevů, 

 tvoří z informací ucelené hypotézy (předpovědi budoucího stavu) pro 

změny a vyhodnocuje jejich přínos přes důkazy a náklady změnami 

vyvolané, jako efektivnost těchto změn, 

 provádí vypracování zpravodajských zpráv pro rozhodování 

managementu firmy“  

(Bartes, 2010) 

 

Význam Competitive Intelligence spočívá v tvorbě přidané hodnoty k vyhledaným 

informacím, kterou může podnik využít jako konkurenční výhodu. [5] 

Mimo základní vymezení má Competitive Intelligence v podniku ještě další dvě 

specifika [5]: 

• Zpravodajství se obtížně získává z důvodu toho, že je neznámé, běžně 

nedostupné a je chráněné. 

• Zpravodajství zajišťuje kvalitu strategického rozhodování. 
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2.1.2. Úkoly Competitive Intelligence 

Pomocí úkolů Competitive Intelligence lze docílit včasného dodání podkladů pro 

strategické řešení problémů v podniku. Výsledným stavem činností Competitive 

Intelligence je dosáhnout takové úrovně, aby podnik získal zpravodajskou převahu nad 

konkurenčními firmami. Z toho vyplývá, že hlavním úkolem Competitive Intelligence je 

mít konkurenci pod zpravodajskou kontrolou tak, aby byl podnik schopen předvídat 

kroky konkurence, např. jak, čím, kdy a kde na trhu konkurence zaútočí. [5][6] 

Informace nesou jisté znaky kvality, které se odvíjí od specializace podniku, tzn. 

každý podnik disponuje seznamem znaků kvality, který je upraven na základě potřeb. 

Mezi základní znaky kvality informací patří [5][6]: 

• Včasnost 

• Relevantnost 

• Úplnost 

• Spolehlivost zdrojů 

• Pravdivost 

• Důležitost 

  

Činnosti Competitive Intelligence vedou k tvorbě podkladů, které se předkládají 

vrcholovému managementu pro podporu strategického rozhodování, čímž je splněn úkol 

Competitive Intelligence. K naplnění úkolů se využívají různé disciplíny, mezi které lze 

zařadit například [5][6]: 

• Prodejní výzkum 

• Statistika 

• Matematika 

• Knihovnictví 

• Detektivní pátrání 

• Vojenské zpravodajství (pouze legální a etické metody) 

2.1.3. Druhy Competitive Intelligence 

Podle typu zaměření se Competitive Intelligence dělí na [5]: 

• Ofenzivní  
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o Získává zpravodajství z okolí o budoucích příležitostech a hrozbách. 

• Defenzivní 

o Chrání zájmy firmy (především obchodní tajemství) proti 

průmyslové špionáži a proti útokům Competitive Intelligence 

konkurenčního podniku. 

• Vlivové (aktivní přístup) 

o Ovlivňuje záměry a opatření konkurenčních podniků. 

2.1.4. Nejdůležitější pojmy v konkurenčním zpravodajství 

Mezi nejdůležitější pojmy v konkurenčním zpravodajství patří data, informace, 

analýza a zpravodajství. V tabulce jsou uvedeny charakteristiky a příklady všech 

uvedených pojmů. [7] 

 

Tabulka 1: Nejdůležitější pojmy a jejich definice, zdroj: [7] 

 

 

 

Termín Charakteristika Příklad 

Data 
Osamocené části a 

kousky vědomostí 

2005: konkurenční podnik A má 150 

zaměstnanců. 

2009 (duben): na parkovišti konkurenta je pouze 

cca 40 automobilů. 

Informace 
Množina těchto 

kousků vědomostí 

Ze spojení těchto dvou dat vyplývá, že konkurent 

A se dostal do vážných potíží. 

Analýza 
Extrahované 

informace 

Analýza těchto i dalších dat a informací ukazuje, 

že konkurent A podstatným způsobem zvyšuje 

svoji výkonnost. 

Zpravodajství 

Závěr, který 

umožňuje přijmout 

rozhodnutí 

Konkurent bude rozšiřovat svoji působnost na 

trhu. Jeho budoucí postavení nás může ohrozit. 
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Jakým způsobem jsou data ve zpravodajství přetvářena v moudro, ukazuje obrázek, 

který je uveden níže. 

 

 

Obrázek 3: Přetváření dat v moudro, zdroj: [8] 

2.1.5. Strategický význam informací 

Základní podmínkou pro udržení postavení podniku na trhu je mít k dispozici 

informace, které vrcholovému managementu poskytnou obraz o schopnostech, síle, 

potencionálu, plánech a záměrech konkurence. Tyto informace je zapotřebí mít v čas a 

v dostatečné kvalitě. [5] [6] 

Prostředkem pro získávání informací je konkurenční zpravodajství. O samotném 

vybudování Competitive Intelligence by měl podnik uvažovat v momentě, kdy na jednu 

z otázek uvedených na obrázku níže odpoví záporně. [5] 

 

Obrázek 4: Otázky vedoucí k vybudování Competitive Intelligence, zdroj: [9] 

 

1. „Znáte všechny informace, které potřebujete ke svému strategickému 

rozhodování? 

2. Víte, kde najdete informace, které ke svému rozhodnutí potřebujete? 

3. Víte, co budete dělat s informacemi, které najdete?“ 
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2.2. Požadavky na procesy Competitive Intelligence 

Požadavky na činnosti útvaru Competitive Intelligence lze rozdělit do dvou stupňů 

– první stupeň činnosti Competitive Intelligence a druhý stupeň činnosti Competitive 

Intelligence. 

2.2.1. První stupeň činnosti Competitive Intelligence 

První stupeň činnosti Competitive Intelligence zahrnuje monitorování celého okolí 

podniku. V rámci monitorování se sleduje trh, konkurenti, zákazníci, odvětví a obchodní 

partneři. [10] 

Ke sledování okolí a získávání informací lze přistupovat čtyřmi metodami podle 

typu výzkumu nebo podle způsobu sledování [11]: 

• Nepřímé sledování 

o Tento typ monitorování nemá konkrétní cíl. 

• Podmíněné sledování 

o Tento typ monitoruje konkrétní oblast, ale nevyhledává konkrétní 

informace. 

• Neformální výzkum 

o Tento typ monitorování není systematický, ale vyhledává konkrétní 

informace. 

• Formální výzkum 

o Tento typ monitorování je systematický a vyhledává konkrétní 

informace. 

 

Systém včasné výstrahy 

Do prvního stupně činnosti Competitive Intelligence se řadí i systém včasné 

výstrahy (Early Warning System), protože každý podnik působící na otevřeném trhu je 

ohrožován riziky v podobě neočekávaných událostí a nevhodných překvapeních. Úkolem 

systému včasného varování je předcházet těmto nepříjemnostem nebo alespoň 

minimalizovat jejich dopad. Za pomocí systému včasného varování lze tato rizika využít 

ve prospěch podniku a to tak, aby z něj měl podnik užitek. [12] 
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Systém včasné výstrahy je založen na signálních prvcích, které představují na 

začátku slabé signály značící vznik hrozeb (popřípadě příležitostí). Jednotlivé prvky 

vytvářejí soustavu s následující strukturou [12]: 

• Vymezení oblasti pozorování 

• Vymezení signálních prvků 

• Vymezení důležitosti signálních prvků (vymezení měřených veličin) 

• Definování úloh 

Soustava signálů se využívá k pravidelnému sledování okolí podniku (konkrétně 

k identifikování a porovnávání klíčových faktorů). Pokud dojde k nalezení pozitivního 

výsledku, vyhledají se další potřebné informace o této události. Vyhledávání informací 

by mělo probíhat pouze legální formou. [12] 

Nedílnou součástí tohoto systému je vytvoření scénářů, kde jsou k jednotlivým 

indikátorům přiřazené alternativní scénáře o tom, jak dále postupovat. [12] 

 

Tabulka 2: Signální prvky, zdroj: [13] 

 

Oblast pozorování Působící faktory (indikátory) 

Soc. politická oblast počet obyvatel, jejich struktura, informace z ministerstev atd. 

Vývoj hosp. cyklu množství zakázek, obchodní atmosféra 

Trh práce požadavky odborů 

Technologie 
změny v technologickém výzkumu a vývoji, popř. u 

konkurence 

Výrobní program 
sortiment v porovnání s konkurencí, podíl nových, úspěšných, 

nosných a problémových výrobků 

Výrobky 
výsledky výzkumu a vývoje (i u substitučních a k nim 

komplementárních výrobků) 

Konkurence 

změny v používaných strategiích konk. boje, příprava vstupu 

silného konkurenta na trh, dohoda dvou silných konkurentů 

zaměřená proti firmě atd. 

Zaměstnanci stav a přírůstky mezd zaměstnanců v porovnání s konkurencí 

Odbyt a distribuce 
objem výroby, pořizovací ceny výrobního zařízení 

v porovnání a konkurencí atd. 



34 

 

Hlavní podmínkou pro správné a úspěšné fungování je svědomitě a pravidelně 

vyhodnocovat působící faktory. V případě nalezení shody je zapotřebí podniknout 

příslušné kroky, které budou předcházet vzniku škody nebo které budou naopak pro 

podnik generovat zisk. 

2.2.2. Druhý stupeň činnosti Competitive Intelligence 

Druhý stupeň činnosti Competitive Intelligence je vyvolán analýzou, která byla 

vytvořena v prvním stupni, signálem systému včasné výstrahy nebo rozhodnutím 

vrcholového managementu podniku. Součástí tohoto stupně je zpravodajská analýza 

informací, která je významná v tom, že přináší nová poznání. Také se v tomto stupni 

opatřují další potřebné informace a data. [10] 

Procesy Competitive Intelligence se realizují různými způsoby, ale nejběžnějším je 

proces se čtyřmi fázemi, který se používá na řešení nekomplikovaných problémů. U 

složitějších případů při jeho použití dochází ke komplikacím nebo dokonce k jeho 

selhání. [10] 

 

2.3. Zpravodajský cyklus Competitive Intelligence 

Pro splnění úkolů kladených na Competitive Intelligence je třeba nejdříve 

navrhnout optimální model procesů Competitive Intelligence. Pro tento účel se používá 

tzv. zpravodajský cyklus Competitive Intelligence. 

V současné době existuje mnoho modelů zpravodajského cyklu Competitive 

Intelligence, což je způsobeno zemí, ve které daný podnik sídlí, a trhem, na který daný 

podnik působí.  

Nejběžnějším zpravodajským cyklem využívaným ve světě je čtyřfázový 

zpravodajský cyklus, ale v našich podmínkách (v České republice) se nejlépe osvědčil 

pětifázový zpravodajský cyklus. 
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2.3.1. Nejběžnější zpravodajský cyklus Competitive Intelligence 

Nejběžnějším zpravodajským cyklem využívaným v praxi je čtyřfázový 

zpravodajský cyklus Competitive Intelligence. Tento cyklus má celkem čtyři fáze, které 

jsou řízení, sběr, analýza a distribuce. [10] 

 

 

 

Obrázek 5: Čtyřfázový zpravodajský cyklus, zdroj: [14] 

 

2.3.2. Vymezení procesu Competitive Intelligence 

V praxi se využívají různé modely Competitive Intelligence, ale chceme-li vytvořit 

„optimální model Competitive Intelligence“, musí být zajištěny všechny činnosti uvedené 

na Obrázku 6. Jedná se konkrétně o devět činností, pro jejichž název se v odborné 

literatuře používá název „základní zpravodajský cyklus Competitive Intelligence“. [4] 

 

 

 

 

Řízení

Sběr

Analýza

Distribuce
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Zadání 

Na začátku je zadání úkolu, které zpravidla formuluje vrcholový management. 

Nicméně iniciátorem zadání může být monitorovací činnost nebo systém včasné 

výstrahy. [5] 

 

Analýza a formulace problému 

Zadaný úkol se v této fázi zkoumá a jeho výsledkem je analýza obsahující podrobné 

informace o struktuře, funkcích, vazbách, vlastnostech, časovém hledisku vzniku a 

vývoji, ekonomickém dopadu, personálním dopadu, apod. [5] 

Součástí této činnosti je rozhodnutí, jestli je pro podnik významné se 

identifikovanou hrozbou nebo příležitostí nadále zabývat. [5] 

Dále se stanovují podmínky, které je zapotřebí vytvořit u konkurenční firmy, aby 

byl problém úspěšně vyřešen. Kromě podmínek se definují symptomy, které je nutné 

identifikovat. [5] 

Na základě všech zjištěných skutečností proběhne nové jednání se zadavatelem, 

aby došlo k jednoznačnému pochopení problému, upřesní se zadání a jasně se definuje 

zadaný problém. [5] 

 

1. Zadání. 

2. Analýza a formulace problému. 

3. Plánování postupu řešení problému. 

4. Vlastní sběr potřebných údajů. 

5. Zpracování získaných údajů. (Strukturování, vyhodnocení pravdivosti, 

úplnosti, relevantnosti, využitelnosti, vytváření prvotních informací, atd.). 

6. Zpravodajská analýza informace (vytvoření přidané hodnoty - zpravodajství). 

7. Vytvoření zprávy dle požadavku zadavatele. 

8. Distribuce zprávy pro stanovené uživatele.  

9. Zpětná vazba. 

 

Obrázek 6: Činnosti procesu Competitive Intelligence, zdroj: [5] 
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Plánování postupu řešení problému 

Plánování postupu řešení problému má na starosti vedoucí týmu, který mimo jiné 

zajistí přiřazení potřebných zdrojů, prostředků a personálu, stanoví závazné termíny tak, 

aby byl úkol splněn, a vymezí nákladové položky na úkoly. [5] 

  

Vlastní sběr potřebných údajů 

Nejprve se získávají sekundární data a na jejich základě se stanovuje, jaká další data 

nebo informace je nutné opatřit. [5] 

 

Zpracování získaných údajů 

Činnost zpracování získaných údajů se nazývá kolace. Údaje z primárního sběru se 

nejčastěji třídí podle kritérií (může jich být i více) [5]: 

• Příslušnosti (vztah ke konkrétnímu problému) 

• Využitelnosti (využitelnost informace pro strategické řízení) 

• Významnosti 

V rámci této činnosti se řeší i pravdivost získaných údajů. Na základě nepravdivosti 

údajů může vzniknout podezření na klamavé akce konkurenta. [5] 

 

Zpravodajská analýza informace 

Jedná se o nejdůležitější činnost v rámci celého zpravodajského cyklu. Na základě 

postupů a zkušeností vzniká během této činnosti přidaná hodnota, která přetváří běžné 

informace na zpravodajství. [5] 

 

Vytvoření zprávy dle požadavku zadavatele 

Při vytváření zpráv pro zadavatele je zapotřebí dbát na to, aby odpovídala 

požadavkům zadavatele a aby jí zadavatel rozuměl. Tato zpráva by měla obsahovat [5]: 

• Zadání a cíle úkolu 

• Anotaci zprávy 

• Závěry 

• Návrhy na opatření 

• Postup řešení 

• Přílohy 
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Distribuce zprávy pro stanovené uživatele 

Distribuce zpráv se provádí tak, aby nedošlo k porušení obchodního tajemství 

podniku. Z toho plyne, že každá zpráva by měla být označena příslušným stupněm utajení 

a měl by být vytvořen seznam uživatelů pro distribuci. [5] 

 

Zpětná vazba 

Poslední fáze zpravodajského cyklu Competitive Intelligence je zpětná vazba, kdy 

si zadavatel přečte zprávu a vyžádá si její doplnění nebo zadá nový úkol. [5] 

 

Všechny tyto činnosti se zorganizují do životaschopných celků (fází modelu) dle 

specifických podmínek firmy. V našich podmínkách se nejčastěji tyto činnosti řadí do 

pětifázového modelu zpravodajského cyklu Competitive Intelligence. 

2.3.3. Pětifázový model zpravodajského cyklu 

Pětifázový model zpravodajského cyklu je nejpoužívanějším modelem v České 

republice. Tento cyklus má celkem pět fází, které jsou řízení, sběr, preanalýza, analýza a 

distribuce. 

 

Obrázek 7: Pětifázový zpravodajský cyklus, zdroj: vlastní zpracování 

Řízení

Sběr

PreanalýzaAnalýza

Distribuce
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Činnosti základního zpravodajského cyklu Competitive Intelligence organizované 

do pětifázového modelu [5][10]: 

 

1. fáze: Řízení (Obsahuje činnosti 1, 2 a 9) 

Ve fázi řízení dochází k vyjasnění zadaného úkolu a vytvoření vhodných podmínek 

pro úspěšné vyřešení problému. V případě potřeby dochází k dalším diskuzím se 

zadavatelem, aby bylo vše jasné a srozumitelné. 

 

2. fáze: Sběr (Obsahuje činnosti 3 a 4) 

Fáze sběr dat se zaměřuje na přípravu a získání všech údajů, dat a informací, které 

souvisí se zadaným úkolem.  

 

3. fáze: Zpracování údajů (Obsahuje činnost 5) 

Ve fázi zpracování údajů (= preanalýza) se vytváří informace, které se následně 

analyzují a uchovávají. 

 

4. fáze: Zpravodajská analýza informace (Obsahuje činnost 6) 

Fáze zpravodajská analýza informace uplatňuje postupy, zkušenosti a intuice 

analytiků tak, aby byla vytvořena přidaná hodnota přinášející jistou konkurenční výhodu 

pro podnik.  

 

5. fáze: Distribuce zpravodajství (Obsahuje činnosti 7 a 8) 

V poslední fázi zpravodajského cyklu je vytvořena zpráva, která je předána 

vrcholovému managementu a kompetentním řídícím pracovníkům.  
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2.4. Řízení zpravodajského cyklu Competitive Intelligence 

Fáze řízení zpravodajského cyklu Competitive Intelligence zahrnuje činnosti, jako 

je například stanovení požadavků, plánování, vydání požadavků a rozhodnutí pro 

nalezení informací, kontrola činností, zadávání úkolů, prověření zdrojů, apod. [5][10] 

2.4.1. Stanovení cílů 

Stanovení cílů a finančních možností je důležitým krokem pro rozhodování 

v podniku. Od zvolených cílů podniku se volí způsob získávání informací. [5] 

 

 

Při činnostech vedoucí k naplnění cílů se musí podnik vždy pohybovat v mezích 

zákona a dodržovat etická pravidla. Nesmí se používat nekalé ani žádné nezákonné 

praktiky. [5] 

2.4.2. Předvídání 

Zpravodajský cyklus v jednotlivých fázích činností vychází ze základního procesu 

řízení, který znamená předvídat, organizovat, koordinovat, nařizovat a kontrolovat. [15] 

Na samotné předvídání v základním procesu řízení se klade největší důraz a lze ho 

rozdělit na [16]: 

• Reaktivní přístup - je pro něj charakteristické, že strategické otázky se řeší 

pozdě, tzn. až po určitém kroku konkurenta. 

 

a) chce si udržet stávající postavení a toto si chce zajistit, 

b) chce si udržet stávající postavení a v případě pozitivního vývoje chce 

expandovat, 

c) chce si udržet svoje stávající dominantní postavení a chce vytvořit podmínky 

pro dlouhodobé ovlivnění trhu ve svůj prospěch. 

 

Obrázek 8: Vlastní cíle podniku, zdroj: [5] 
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Obrázek 9: Reaktivní přístup, zdroj: [16] 

 

• Pozdní přístup - je pro něj charakteristické, že signál je zachycen včas, ale 

reakce na něj přichází pozdě. 

 

 

Obrázek 10: Pozdní přístup, zdroj: [16] 

 

• Vhodný přístup - je pro něj charakteristické, že reakce přichází před akcí 

konkurenta. Je to optimální způsob, jak přistupovat k předvídání. 

 

 

Obrázek 11: Vhodný přístup, zdroj: [16] 
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• Proaktivní přístup - je pro něj charakteristické, že signál je zachycen včas 

a reakce přichází před akcí konkurenta. Jedná se o kompromis mezi běžnou 

reakcí podniku a optimálním přístupem. 

 

 

Obrázek 12: Proaktivní přístup, zdroj: [16] 

2.4.3. Analýza problému 

Zpravodajství je náročný proces z několika důvodů. Jedním z těchto důvodů je 

velké množství témat, které je zapotřebí analyzovat a s tím související faktor času 

způsobující, že některá data již nejsou aktuální.  

Dalším důvodem svědčícím o náročnosti je fakt, že konkurence utajuje informace 

o svých aktivitách, což způsobuje, že není možné některé problémy vyřešit běžnými 

analytickými metodami. Pak se k těmto „neřešitelným“ problémům přistupuje jako 

k neznámému procesu, protože přes veškerou snahu o utajení zanechávají aktivity 

konkurence stopy a díky nim lze odhalit důležité informace. [10] 

Utajované procesy konkurence mají své vnitřní zákony a působí na ně vnější vlivy 

(faktory), které se dělí do tří skupin [10]: 

• Akcelerátory 

o Prospívají vývoji zkoumaného problému 

• Retardéry 

o Neprospívají vývoji zkoumaného problému 

• Indiferentní vlivy 

o Neovlivňují vývoj zkoumaného problému 
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Složité případy se rozdělují na dva úkoly [5]: 

• Identifikace průvodních znaků zkoumaného jevu 

o Tento bod zahrnuje pečlivou analýzu všech závislostí, protože 

informace nelze získat přímou cestou. 

o Analýzu provádí zkušený odborník z příslušného oboru. 

• Plánování získání údajů, útržku či celé informace 

o Hledání v jiných (méně běžných) zdrojích, protože informace 

nebyly nalezeny v dostupných zdrojích. 

o Analyzují se možné zdroje, metody a způsoby získávání informací. 

2.4.4. Stanovení potřebných informací 

Vrcholový management pro svá strategická rozhodnutí potřebuje mít k dispozici 

informace. K definování potřebných informací se využívá upravená metoda PQM 

(Process Quality Management), která je oproti původní metodě rozsáhlejší, což umožňuje 

hlubší analýzu. Cílem této upravené metody je identifikovat dominantní vlivy za pomocí 

analýzy. [10] 

 

Činnosti modifikované metody [10] 

• Určení mise a cílů podniku 

o To je důvod a smysl existence firmy. 

o Každé poslání musí mít pracovníka, který je za jeho naplnění 

zodpovědný. 

o Zásady: stručná formulace (max. 3 - 4 věty) a srozumitelnost 

• Stanovení dominantních vlivů 

o V této části se odhalují vlivy ovlivňující poslání. 

o Tato část je natolik důležitá, že je nezbytné provést důkladnou 

analýzu podniku. 

o K identifikaci dominantních vlivů lze využít SWOT analýzu nebo 

Porterův model konkurenčních sil. 

• Určení kritických faktorů úspěchu (CSF – Critical Success Factors) 

o Jedná se o takové činnosti, které zabezpečí podniku úspěšné 

fungování v konkurenčním prostředí. 
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• Stanovení firemních procesů 

o Jedná se o souhrn navzájem navazujících aktivit, které firma 

zabezpečí, aby byla zajištěna aktivní činnost. 

• Přiřazení CSF k firemním procesům 

o K dosažení cíle je zapotřebí vyřešit kritické faktory úspěchu, což 

vede k přiřazení podnikových procesů ke kritickým faktorům 

úspěchu pomocí matice. 

• Stanovení nejkritičtějších procesů 

o Kritické procesy se naleznou tak, že se sestaví mapa důležitosti 

procesů (grafický záznam kvality procesů a kritických faktorů). 

• Stanovení vstupních a výstupních informací 

o Je zapotřebí prozkoumat vstupní a výstupní procesy a jejich vazby 

tak, aby byly zabezpečeny nejkritičtější procesy.  

o Důležitou roli zde hrají schopnosti podniku získávat informace včas. 

2.4.5. Key Intelligence Topics (KIT) 

Key Intelligence Topics (klíčová zpravodajská témata) pracují s informacemi ze 

svého okolí, naproti tomu metoda PQM využívá výhradně informace získané 

z podnikových útvarů (interní informace). Klíčová zpravodajská témata se člení do tří 

oblastí [10]: 

• Strategická rozhodnutí a akce 

o V podnikatelské praxi se jedná o nevýznamnější oblast z pohledu 

činnosti Competitive Intelligence. 

o Cílem je připravit podklady pro strategická rozhodnutí vrcholového 

managementu podniku.  

• Náměty na včasná varování 

• Profily a popisy klíčových hráčů 

o Poskytuje přehled všech hráčů (konkurence, dodavatelé, …) včetně 

jejich strategických plánů, strategií, finanční a tržní výkonnosti, 

apod. 
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Klíčová zpravodajská témata se rozpracovávají na klíčové zpravodajské otázky 

(KIQ), jejichž tvorba se řídí dvěma přístupy [10]: 

• Vedení podniku zadává úkoly útvaru Competitive Intelligence 

o U tohoto přístupu je třeba rozlišovat, kterému oddělení bude úkol 

zadán, protože může zahrnovat požadavky na informace, kterými 

disponuje jiný útvar. 

• Vedení útvaru Competitive Intelligence přebírá iniciativu 

o Jedná se o interaktivnější způsob. 

o Zpravodajské potřeby pomáhá vrcholovým manažerům určit útvar 

Competitive Intelligence. 

2.5. Požadavky na personální zajištění 

Pro zabezpečení vysoké úrovně činností konkurenčního zpravodajství je důležité 

věnovat se požadavkům na personální zajištění, systematickému vzdělávání a výchově 

managementu českých firem.  

Jednotlivé požadavky na personální zajištění v podnicích lze rozdělit do dvou 

skupin [10][17]: 

• Obecné požadavky 

o Trvalé vzdělání v oblasti informačních technologií pro zaměstnance 

i zaměstnavatele 

o Nemožnost ignorovat informační technologie 

o Přijímání změn jako součást podniku 

o Zvyšující se informační propojenost 

o Neexistence stereotypních postupů v kariéře 

• Specifické požadavky (charakteristika psychologického profilu pracovníka) 

o Dlouhodobá a krátkodobá paměť na údaje, jejich vzájemné 

souvislosti a jejich vztahy 

o Logicky přesné myšlení s pochopením věcí a vlivů 

o Vyjadřovací schopnosti v písemném projevu 

o Obecná rozumová kapacita 

o Technické chápání vztahů 
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o Ochota a schopnost učit se novým věcem 

o Pečlivost a svědomitost 

o atd. 

 

V praxi se ukazuje, že většina pracovníků během studia nezískala dostatečné 

odborné znalosti nutné k výkonu zaměstnání v oblasti konkurenčního zpravodajství, 

proto je nutné tyto pracovníky vyškolit a poskytnout jim odborný kurz. Tento kurz by měl 

zahrnovat minimálně následující oblasti [10]: 

• Matematika 

o Teorie rozhodování a optimalizace, logika, statistika, … 

• Psychologie 

o Psychologie osobnosti, základy psychologie prodeje, psychologie 

trhu, … 

• Bezpečnostní politika firmy 

o Zásady obchodního tajemství firmy, činnosti upoutávající pozornost 

konkurence, … 

• Jazyková příprava – odborný jazyk 

• Případové studie 

o Konkrétní příklady z problematiky, tvorba scénářů do systému 

ochrany informací, … 

 

Dalším požadavkem na pracovníky je, aby měli za sebou praxi v oborech, jako jsou 

marketing, strategické řízení nebo poprodejní servis. Ideálním pracovníkem je ten, který 

má za sebou aspoň roční praxi u filiálky firmy v zahraničí, v jejíž blízkosti působila 

konkurenční firma.  
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2.6. Zdroje dat a jejich klasifikace  

Zdroje informací lze posuzovat podle čtyř kategorií, jako je původ zdrojů, míra 

zveřejnění, zóna, ve které se nachází, a spolehlivost zdroje. 

 

Klasifikace zdroje podle původu [12] 

• Sekundární informační zdroj 

o Data získaná ze sekundárního výzkumu. 

o Sekundární výzkum je prováděn z kanceláře a shromažďuje 

informace prostřednictvím přístupných informačních zdrojů. 

o Příklad: veřejné dokumenty (elektronické a písemné zdroje) 

• Primární informační zdroj 

o Data získaná z primárního výzkumu 

o Primární výzkum je prováděn v terénu a získává informace 

prostřednictvím osobního kontaktu za pomocí pozorování, 

analyzování, testování, atd. 

o Příklad: zpětná vazba, dotazníky, telefonické rozhovory, atd. 

 

Primární výzkum se zaměřuje na publikované informace a na informace získané 

z osobního setkání s klíčovými osobami. Díky osobním schůzkám se odhalí významná 

nová fakta. [10] 

 

Tabulka 3: Pravidlo o objemu dat a času (80/20), zdroj: [10] 

 

Klasifikace zdroje podle míry zveřejnění [18][19] 

• Publikované zdroje 

o Lze je najít v tištěné nebo elektronické podobě. 

o Příklad: databáze článků, výroční zprávy, odborné časopisy, atd. 

• Polopublikované zdroje (tzn. šedá literatura) 

 Sekundární výzkum Primární výzkum 

Objem dat 80% 20% 

Vynaložený čas 20% 80% 
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o Nevznikly pro širokou veřejnost a je obtížnější je dohledat. 

o Příklad: konferenční materiály, výzkumné práce, atd. 

• Nepublikované zdroje 

o Nebyly vytisknuty (pochází z primárního výzkumu). 

o Příklad: dotazník, pohovor, atd. 

 

Při získávání informací se podnik snaží odhalit zranitelná místa konkurence a její 

obchodní tajemství. Na odhalení obchodního tajemství jsou vynaloženy nejvyšší náklady, 

i když netvoří velké procento všech možných získatelných informací. Podle Leonarda 

Fulda (1995) obchodní tajemství tvoří pouze 5 % všech informací. [7] [20] 

 

Tabulka 4: Náklady vynaložené na získání informací, zdroj: [7] 

 

Klasifikace zdroje podle zóny [10] 

• Bílá zóna 

o V této zóně se nachází publikované zdroje informací. 

• Šedá zóna 

o V této zóně se nachází nepublikované zdroje informací. 

• Černá zóna 

o V této zóně se nachází utajované zdroje informací. 

 

 

 

Zdroj Informace Náklady 

Publikované informace dostupné bez porušování etických a 

právních norem. 

80 % 20 % 

Nepublikované informace dostupné bez porušování 

etických a právních norem 

5 % 10 % 

Důvěrné informace získané nelegálně nebo neeticky. 5 % 20 % 

Chráněné informace získané porušením zákona anebo 

překonáním existující ochrany. 

10 % 50 % 
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    Černá zóna     

    Šedá zóna     

    Bílá zóna     

Obrázek 13: Druhy zdrojů informací, zdroj: [10] 

Klasifikace zdroje podle spolehlivosti 

U získaných informací je pro podnik nutné ověřovat pravdivost zdroje, ze kterého 

vychází a pravdivost samotných informací. Nejproblematičtější je určit důvěryhodnost u 

informací získaných na internetu, protože kdokoliv na něm může publikovat a nikdo tyto 

zveřejněné informace nekontroluje. [21] 

Dalším problémem plynoucí z internetového prostředí je nestabilita zdrojů, což 

způsobuje, že dokumenty rychle vznikají a zároveň i rychle zanikají. Tento stav má za 

následek, že některé informace v dokumentech není možné zpětně dohledat. [21] 

Informace pocházející z internetových stránek lze rozdělit do následujících tří 

kategorií [21]: 

• Matoucí a záměrně falešné informace 

o Falešnými informacemi se jejich autor snaží o to, aby se jejich 

zpracovatel choval způsobem, který si autor přeje. 

o Stránky působí důvěryhodným dojmem a její nedůvěryhodnost lze 

odhalit analýzou autora a dohledáním všech souvislostí. 

o K odhalení nedůvěryhodnosti může sloužit použitý jazyk a 

argumenty.1 

 

                                                 
1 Obrázek 14 je převzat ze zdroje číslo 21, který převzal obrázek ze zdroje 22. Tento zdroj ale již nelze 

dohledat, je smazán. 

Obrázek 14: Příklad odhalení nedůvěryhodnosti, zdroj: [21][22]1 
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• Neautorizované informace 

o Je to nejčastější typ informace na internetových stránkách. 

o Může se jednat o informace, které nemají uveden zdroj, ze kterého 

pochází (dochází tak k porušení citační etiky). 

 

 

Obrázek 15: Příklad necitování a plagiátorství v textu, zdroj: [21][23]2 

 

• Autorizované informace 

o U informací je uveden jejich zdroj. 

o Vyskytuje se v univerzitním prostředí nebo v oblasti státní správy. 

o Pro tyto informace je jasně deklarované autorství a jsou uvedeny 

body pro ověření původu. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Obrázek 15 je převzat ze zdroje číslo 21, který převzal obrázek ze zdroje 23. Tento zdroj ale již nelze 

dohledat, je smazán. 
3 Obrázek 16 je převzat ze zdroje číslo 21, který převzal obrázek ze zdroje 24. Tento zdroj ale již nelze 

dohledat, je smazán. 

Obrázek 16: Příklad autorizované informace, zdroj: [21][24]3 
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2.7. Závěry plynoucí z teorie 

Vzhledem k požadavku podniku disponovat informacemi o svém okolí 

(konkurence, dodavatelé, …), aby si udržel stávající postavení na trhu informačních 

systémů, plánuje podnik zavedení činností procesu Competitive Intelligence.  

Podnik aktuálně nedisponuje žádným softwarem na sběr dat a na jejich případnou 

analýzu, která by pomáhala s důležitým rozhodováním vrcholovému managementu. 

Zavedení výkonných a drahých softwarových produktů by na začátku nemělo význam, 

protože by nemuselo přinést tížený efekt vzhledem k tomu, že procesy Competitive 

Intelligence nejsou v podniku příliš známé. Druhým problémem je, že samotné 

softwarové vybavení a jeho zavedení je velmi nákladné, proto se podnik zaměří na 

zavedení činností a do budoucna bude zvažovat samotný nákup softwarových licencí. 

Výše zmíněné důvody povedou nejprve k seznámení společnosti s Competitive 

Intelligence a akceptování zavedení činností procesu konkurenčního zpravodajství 

v podniku. Stanoví se seznam zodpovědných osob včetně jejich odpovědnosti za činnosti, 

provedou se školení a vytvoří se všechny potřebné dokumenty a analýzy.   
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3. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Úspěch firem v oblasti informačních systémů je založen na informacích a na schopnosti 

je správně analyzovat a interpretovat. Pokud se firma nezajímá o svoji konkurenci a její 

činnost, může velmi rychle s příchodem jednoho nového produktu na trh přijít o 

zákazníky, čímž může oslabit své postavení na trhu. 

V současné době v podniku neprobíhá žádný pravidelný sběr dat a jejich následná 

analýza, která by vedla k lepším strategickým rozhodnutím. Činnosti, které by se daly 

„přirovnat“ k procesu sběr dat v procesu Competitive Intelligence, nepravidelně provádí 

oddělení zaměřující se na obchod a ředitel společnosti. Tato činnost v podniku probíhá až 

v momentě, kdy je zapotřebí něco vážného řešit, ale od systematické práce konkurenčního 

zpravodajství se velmi liší. 

V této části navrhnu činnosti procesu Competitive Intelligence ve vybraném 

podniku tak, aby umožňovaly předpovídat budoucí kroky konkurentů včetně včasné 

reakce.  

3.1. Návrh systému procesů Competitive Intelligence 

Návrh systémů procesů Competitive Intelligence se bude skládat z formulace 

klíčových zpravodajských témat za pomocí klíčových pracovníků podniku, definice typů 

potřebných informací pro podnik a návrhu útvaru Competitive Intelligence včetně 

požadavků na jeho personální zajištění.  

V dalších částech se zaměřím na utajení činností nově vzniklého útvaru a strukturu 

analytických zpráv včetně jejich přidané hodnoty. Nakonec vydefinuji procesy, které 

bude útvar vykonávat, a vyberu vhodnou aplikaci na podporu některých činností útvaru. 

3.1.1. Klíčová zpravodajská témata 

V této části jsou formulována prvotní klíčová zpravodajská témata za pomocí 

klíčových pracovníků podniku. K jednotlivým tématům jsou stanoveny požadavky na 

základě kategorie, pod kterou dané téma spadá. Jedná se o témata, na která je zapotřebí 

v podniku prioritně najít odpovědi. 
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Jednotlivá témata jsem rozdělila do tří základních kategorií a k nim přiřadila 

konkrétní požadavky vedení podniku. 

 

1. kategorie: Strategická rozhodnutí a akce 

Významné oblasti, na které se chce podnik zaměřit: 

• Poskytování zpravodajských dat, která jsou důležitá pro strategické plány 

• Role konkurence a jejich vliv na cíle našeho podniku 

• Zjišťování, co konkurence dělá 

• Zjišťování, kdo konkurenci pomáhá 

o Identifikace podniků, se kterými konkurence spolupracuje 

• Posouzení stavu vývoje trhu 

o Zaměřovat se především na český trh 

• Měl by podnik rozšířit vývoj o nové moduly?  

o Zjistit, zda trh (především zákazníci) mají zájem o nové moduly 

• Měl by podnik rozšířit spolupráci s klíčovými dodavateli nebo je vyměnit 

za jiné? 

• Měl by podnik rozšířit spolupráci s obchodními partnery nebo je vyměnit 

za jiné? 

• Jak se konkurence dívá na náš podnik? 

o Chápe konkurence náš podnik jako hrozbu? 

• Ochrana informací a technologií podniku 

o Zjistit, jestli o naše produkty má konkurence zájem a jestli je 

zapotřebí je více chránit. 

• Lidské zdroje 

o Najímání nových zaměstnanců  

o Udržení klíčových zaměstnanců 

 

Požadavky pro tuto oblast: 

• Vývoj modulů zahrnující strategii pro zlepšení konkurenceschopnosti 

• Podpora v oblasti prodeje 

• Podpora v oblasti marketingu 

• Podpora v oblasti reklamy 
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• Rozhodování v oblasti investic včetně přidělování zdrojů 

• Řízení partnerů a dodavatelů 

 

2. kategorie: Náměty na včasná varování 

Významné oblasti, na které se chce podnik zaměřit: 

• Technologický pokrok ovlivňující existenci společnosti 

• Stav klíčových dodavatelů 

o Finanční stav 

o Kvalita dodávaného informačního systému 

• Nová partnerství 

• Změny zákona 

o Hlavně v oblasti účetnictví 

• Změny ve vnímání služeb podniku u zákazníků 

• Finanční a jiné aktivity konkurence 

 

Požadavky pro tuto oblast: 

• Schopnosti umožňující pravidelně provádět činnosti související 

s konkurenčním zpravodajstvím 

• Změny trhu, zákona, apod. 

• Změny konkurence v oblasti financí, apod. 

 

3. kategorie: Profily a popisy klíčových hráčů 

Významné oblasti, na které se chce podnik zaměřit: 

• Vytvoření přehledu hlavních konkurentů 

o Strategické plány 

o Finanční stav 

o Informační systém, který konkurent implementuje 

o Služby, které poskytují zákazníkům 

o Oblast vývoje 

o Prodejní a marketingové strategie 

• Hodnocení klíčových konkurentů 

o Množství a význam zakázek 
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o Potenciál expanze 

• Identifikace nové a nově vznikající konkurence 

• Popsat a vyhodnotit konkurenční prostředí 

o Trh 

o Zákazníci 

o Dodavatelé  

o Obchodní partneři 

• Strategické plány dodavatele informačního systému Helios Orange 

• Potřeby nových zákazníků 

 

Požadavky pro tuto oblast: 

• Získání profilů klíčových hráčů 

o Jejich strategie, finanční situace apod. 

• Hodnocení klíčových hráčů 

• Udržení výhody nad konkurencí 

• Nové profily zákazníků 

• Noví klíčoví hráči 

 

Tato klíčová zpravodajská témata nadefinovaná za pomocí klíčových pracovníků 

společnosti se podrobně rozepíší do klíčových zpravodajských otázek a vytvořený útvar 

Competitive Intelligence na ně bude hledat odpověď.  

Odpovědi na jednotlivé otázky budou předávány vedení, které na základě nich bude 

činit strategická rozhodnutí pro oblasti, jako jsou konkurence, dodavatelé, zákazníci, 

vývoj, lidské zdroje, atd. 

 Z množství metod, jak přistupovat k řízení procesu utváření klíčových 

zpravodajských témat, podnik bude využívat především přístup řízení vycházející od 

vedení podniku, tzn. vedení podniku (v našem případě hlavně ředitel) bude zadávat úkoly 

útvaru Competitive Intelligence.  

Vrcholový management si ohlídá, aby v úkolech na útvar byly pouze ty úkoly a ty 

požadavky na informace, které jim náleží. Rozhodně nesmí dojít k situaci, kdy útvar bude 

vyhledávat informace, které má podnik již k dispozici a se kterými pracuje jen jiné 

oddělení. V takovém případě se bude úkol zadávat oddělení, které vlastní tyto informace. 
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3.1.2. Typy potřebných informací 

Jedna z hlavních činností útvaru Competitive Intelligence je vyhledávání různých 

typů informací, které pochází z různých zdrojů. Na základě specifikace podniku jsem 

stanovila základní zdroje dat a typy informací, se kterými budou kolektoři útvaru 

Competitive Intelligence v podniku pracovat: 

• Výroční zprávy zveřejňované na stránkách firem 

o Ve zprávách jsou zveřejňovány výkazy, které ukazují, jak si daný 

podnik stojí. 

o Ve zprávách lze najít i informace o vývoji a dalších plánech. 

• Databáze a registr firem 

• Tiskové zprávy 

• Zprávy o podniku v periodiku zveřejněném na internetu 

• Trendy a různé obchodní nabídky 

• Ochranné známky a patenty 

• Informace o změně legislativy 

o Zejména informace týkající se účetnictví a daní 

• Informace, které podávají obraz o celém trhu 

 

Seznam těchto typů dat není konečný. Jedná se pouze o základní seznam, který 

bude využíván k řešení problémů a který kolektor CI rozšíří na základě analyzovaného 

problému o další typy informací. 

Výše zmíněné typy informací budou vyhledávat kolektoři útvaru a budou je dále 

předávat analytikovi CI k dalšímu zpracování. Na základě těchto dat a informací bude 

analytik CI vytvářet analytickou zprávu, proto kolektor musí dbát na to, aby data byla 

kompletní a pravdivá. 

3.1.3. Návrh útvaru Competitive Intelligence v podniku  

V podniku bude zřízen analytický útvar, který bude vykonávat veškeré činnosti 

související s Competitive Intelligence. V současné době ve firmě neexistuje žádné 

podobné oddělení, a proto bude tento útvar nově vybudován.  
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Útvar bude zařazen pod obchodní oddělení, které má k dispozici volné kapacity 

pracovníků, kteří zároveň nejvíce odpovídají požadavkům na pracovníky působící 

v oblasti Competitive Intelligence.  

 

K činnostem souvisejících s konkurenčním zpravodajstvím bude útvar využívat 

stávající aplikace a reportovací nástroje, které jsou součástí informačního systému 

implementovaného v podniku. Nově bude útvar pracovat s aplikací Visual Understanding 

Enviroment, která bude sloužit pouze jako podpůrný nástroj. 

Samotné analytické oddělení bude tvořeno dvěma úrovněmi – analytická a 

vyhledávací úroveň. Tyto úrovně budou mít na starosti veškeré činnosti konkurenčního 

zpravodajství a budou spolu vzájemně komunikovat a spolupracovat tak, aby bylo 

dosaženo maximálního efektu.  

Obchodní oddělení je v současné době řízeno přímo ředitelem společnosti. Podle 

přání vedení podniku bude útvar Competitive Intelligence také řízen ředitelem podniku.  

Celý proces spolupráce bude fungovat tak, že ředitel společnosti bude mít určitý 

požadavek, se kterým se obrátí na útvar Competitive Intelligence, který je součástí 

obchodního oddělení. Analytický útvar vyhledá veškeré náležitosti související 

s požadavkem ředitele a odpoví mu formou analytické zprávy. Doručená zpráva bude 

řediteli sloužit jako podklad pro kvalifikované rozhodnutí. V případě potřeby bude ředitel 

zprávu distribuovat dalším zaměstnancům. 

Ředitel 
společnosti

Účetní Obchodní 
zástupci a 

útvar 
Competitive 
Intelligence

Programátoři Konzultanti
Pracovník 
helpdesku

Externí 
výpomoc

Obrázek 17: Nová organizační struktura, zdroj: vlastní zpracování 
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Časově nevytíženým pracovníkům obchodního oddělení budou přiřazeny nové 

role, které budou odpovídat jejich kvalifikaci. Pověření pracovníci budou polovinu 

pracovní doby plnit úkoly, které odpovídají jednotlivým úrovním. 

Nově vzniklé role budou názvem odpovídat jednotlivým úrovním analytického 

centra: 

• Kolektor Competitive Intelligence (zkráceně Kolektor CI) 

o Role má na starosti vyhledávací úroveň útvaru Competitive 

Intelligence. 

• Analytik Competitive Intelligence (zkráceně Analytik CI) 

o Role má na starosti analytickou úroveň útvaru Competitive 

Intelligence. 

 

Do samotných názvů jednotlivých rolí bude přidána zkratka CI (Competitive 

Intelligence), která bude sloužit k jasné identifikaci oddělení, do kterého daný pracovník 

patří. Důvodem přidání zkratky k názvu role je fakt, že pozice analytik v podniku již 

existuje, ale věnuje se práci související s informačními systémy. 

 

Kolektor CI 

Role kolektor CI se bude zaměřovat, jak už název napovídá, na sběr dat a informací 

z nejrůznějších zdrojů. Tyto informace projde, vytřídí je a ověří jejich pravdivost. Takto 

zpracovaná data a informace kolektor CI předá analytikovi CI. 

Roli kolektora CI v obchodním oddělení budou mít tři zaměstnanci. Jedná se o 

osoby, které v současné době v podniku zastávají pozice asistent nebo asistentka. Jedná 

se o pracovníky, kteří přímo podléhají konkrétnímu obchodnímu zástupci a mimo jiné mu 

i vyhledávají informace k obchodním schůzkám.  

Zvolení pracovníci disponují potřebnými znalostmi z oboru informačních systémů 

a jsou často v kontaktu s dodavateli a zákazníky podniku. Aby mohl pracovník s rolí 

kolektor CI vykonávat svoji práci, musí nejprve absolvovat školení a musí mu být 

důkladně popsány činnosti, které bude nově vykonávat. 

Kromě asistentů budou informace dodávat i ostatní zaměstnanci podniku a to 

v případě, že narazí na důležitou informaci, kterou je nutné neprodleně prošetřit. Tito 

zaměstnanci nebudou vyhledávat informace cíleně.  
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Analytik CI 

Analytik CI od kolektora CI převezme vytříděné a seřazené informace. Dodané 

informace zpracuje a zjistí z nich odpovědi na otázky ředitele společnosti. Následně vše 

zformuluje a vytvoří z nich analytickou zprávu včetně jeho vlastního doporučení. 

Vyhotovenou zprávu analytik předá řediteli společnosti, který na jejím základě provede 

rozhodnutí. 

Jedná se o nejdůležitější roli v analytickém pracovišti, a proto ji bude zastávat osoba 

s potřebnými znalostmi a dovednostmi. Konkrétně tuto pozici v podniku bude zastávat 

jeden z obchodních zástupců, jedná se o osobu, která je vzdělaná v oblasti informačních 

technologií a má manažerské dovednosti včetně schopnosti logicky usuzovat. Zároveň 

tato osoba působí v podniku od jeho založení a v oboru informačních systémů se umí 

dobře orientovat, proto bude schopný generovat vysokou přidanou hodnotu 

k analytickým zprávám.   

 

  

Obrázek 18: Útvar Competitive Intelligence v podniku, zdroj: vlastní zpracování 
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3.1.4. Požadavky na personální zajištění 

Na každou nově vzniklou roli v útvaru Competitive Intelligence budou kladeny 

požadavky stanovené za pomocí vedení podniku. Tyto požadavky na zaměstnance útvaru 

jsou rozděleny do dvou kategorií – obecné požadavky a specifické požadavky. 

 

Obecné požadavky na personální zajištění útvaru 

• Systematické vzdělávání v oblasti informačních technologií 

o Tento požadavek je pro podnik extrémně důležitý, protože působí 

v oblasti informačních systémů, kde technologie hrají důležitou roli. 

• Neignorovat informační technologie 

o Technologie jsou nedílnou součástí fungování podniku, nelze se bez 

tohoto požadavku obejít. Je zapotřebí přijímat nové technologie a 

pracovat s nimi. 

• Přijímání změn 

o Změny jsou v podniku samozřejmostí a jsou akceptovány. Nicméně 

je požadováno, aby nedošlo ke změně tohoto přístupu ani v útvaru 

Competitive Intelligence. 

• Zvyšující se informační propojenost 

• Nezůstávat u stereotypních postupů v profesionální kariéře 

 

Splnění všech těchto výše zmíněných podmínek je v podniku považováno za 

nutnost, ale nejedná se o dostačující požadavky. 

 

Specifické požadavky na personální zajištění útvaru 

Specifické požadavky se v podniku zaměřují na konkrétního pracovníka útvaru 

Competitive Intelligence, kde vhodný kandidát na požadovanou roli je posuzován na 

základě psychologického profilu. Tento profil pracovníka zahrnuje následující 

požadavky: 

• Schopnost učit se novým věcem včetně ochoty se učit 

• Samostatnost a schopnost spolupracovat 

• Dlouhodobá a krátkodobá paměť na údaje a jejich vzájemné vztahy 

• Logické myšlení 
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• Pochopení podstaty věci a dalších vlivů 

• Schopnost vyjadřovat se písemnou formou  

• Schopnost analyzovat data 

• Schopnost využívat statistické metody pro práci 

• Důslednost, pečlivost a cílevědomost 

• Schopnost udržet tajemství, aby nedocházelo k odhalování utajovaných 

aktivit útvaru 

• Odolnost vůči stresu 

• Schopnost pracovat s rizikem 

 

Ostatní požadavky na personální zajištění útvaru 

Tyto požadavky vyžadují praxi v oborech, jako je marketing, apod. Cílem těchto 

požadavků je, aby pracovník měl znalost z těchto oblastí do takové míry, aby porozuměl 

principům a postupům. Zjednodušeně lze říci, aby pracovník věděl, čeho se daná oblast 

týká a jak konkrétně funguje. Ostatní požadavky na personální zajištění útvaru zahrnují 

tyto oblasti: 

• Praxe v oboru implementace informačních systému 

o Obecná znalost oboru 

o Znalost procesů zavádění systémů 

• Praxe v oblasti marketingu 

o Jakým způsobem marketing pracuje 

o Jaké informace potřebuje 

• Praxe v oblasti obchodu 

o Jakým způsobem obchodní oddělení pracuje 

o Jaké informace oddělení potřebuje 

 

Pracovníci navržení na role v útvaru aktuálně nemají dostatečné vzdělání na to, aby 

mohly zodpovědně vykonávat veškeré činnosti útvaru Competitive Intelligence, proto 

bude nutné je nejprve proškolit.  

Na začátku bude zorganizované „větší“ školení, na které budou navazovat 

pravidelná školení v rámci porad tak, aby došlo k úplnému pochopení dané problematiky. 
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Velké školení bude zaměřené na následující obory: 

• Matematika (statistika, logika, …) 

• Psychologie (základy psychologie prodeje a trhu, …) 

• Bezpečností politika 

• Používání odborného jazyka 

• Příklady práce 

3.1.5. Pravidla při vytváření analytické zprávy 

Jak bylo již výše zmíněno, výstupem analytického pracoviště bude analytická 

zpráva, která bude nedílnou součástí při rozhodnutí vedení podniku. Aby byla tato zpráva 

co nejefektivnější, bude mít určitá pravidla, která se budou v podniku dodržovat. Mezi 

pravidla analytické zprávy bude patřit: 

• Stručná a jasná 

• Přehlednost včetně grafických výstupů 

o Příklad grafických výstupů: grafy, tabulky, obrázky, … 

• Doporučení 

o Analytik přidá své doporučení, pokud to bude v jeho možnostech. 

• Včasnost 

o Včasné doručení zprávy má prioritu nad kvalitou analytické zprávy. 

 

Součástí činností analytického útvaru je i distribuce vytvořené zprávy, proto při 

tvorbě zprávy je zapotřebí dbát na to, aby obsah byl srozumitelný pro každého, kdo bude 

zprávu číst, a aby vytvořená zpráva byla aktuální, tzn. raději dodat zprávu včas s jistými 

nedostatky než pozdě dokonalou zprávu. 

3.1.6. Utajení činností útvaru Competitive Intelligence 

Utajování činností a zpráv útvaru Competitive Intelligence v podniku je důležité 

z toho důvodu, že některé konkurenční firmy se budou snažit získat informace přímo 

z analytického centra. Pro tento případ bude v podniku zaveden určitý stupeň utajení, 

který se bude týkat zejména distribuce analytických zpráv. Analytické zprávy určené pro 
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všechny zaměstnance podniku budou mít nejnižší stupeň utajení a zprávy určené pro 

vedení podniku budou mít naopak nejvyšší stupeň ochrany.  

 

Kategorie distribuovaných zpráv 

• Volné  

o Zprávy určené pro všechny zaměstnance podniku 

• Útvarové 

o Zprávy určené pouze vybraným osobám nebo určitému oddělení 

• Přísně tajné 

o Zprávy určené řediteli nebo vlastníkům společnosti 

o Součástí přísně tajné zprávy bude seznam osob, které s jejím 

vytvářením a distribucí měli něco společného. 

 

K jednotlivým kategoriím bude přiřazen i stupeň důležitosti podle toho, pro koho 

je určena a jak moc je daný obsah významný: 

• Nedůležitá 

o Zpráva je pouze informativní a nenese závažné informace. 

• Středně důležitá 

o Zpráva vyžaduje pozornost a reakci na zjištěné skutečnosti obsažené 

v ní. 

• Urgentní 

o Zpráva vyžaduje okamžitou pozornost a okamžitou reakci. 

3.1.7. Struktura zpráv 

Každá zpráva, kterou bude analytik vytvářet, bude mít definovanou strukturu. 

Vytvářené zprávy se budou hlavně týkat konkurenčních podniků a tomu bude odpovídat 

i struktura, která bude mít celkem 6 části – základní informace o analyzovaném podniku, 

celková situace podniku (zejména finanční a ekonomický stav), informace o 

implementovaném systému včetně poskytovaných služeb, zákazníci podniku, aktivity 

v oblasti vývoje a zhodnocení analyzovaného podniku včetně přidané hodnoty, která 

může vést k získání konkurenční výhody na trhu informačních systémů. 
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1. část: Základní informace 

• IČO, DIČ 

• Název firmy 

o Ve zprávě bude uvedeno větším písmem, aby bylo zřejmé, o jakou 

firmu se jedná 

• Sídlo firmy 

• Pobočky firmy 

• Datum začátku podnikání 

• Právní forma 

• Činnosti firmy 

• Velikost firmy (počet pracovníků a počet poboček) 

• Kontaktní údaje (telefon, e-mail) 

• Internetové stránky 

 

2. část: Celková ekonomická situace podniku 

• Základní kapitál 

• Obrat 

• Platí své závazky včas? 

• Má podnik dobrou pověst? 

• Podíl na trhu 

 

3. část: Informace o implementovaném systému 

• Typ informačního systému 

• Technologie informačního systému 

• Přizpůsobování systému na míru 

• Je informační systém, který je implementován u zákazníků, vyvinut touto 

firmou? 

o  Pokud není vyvinut touto firmou, je potřeba doplnit, jestli se aspoň 

firma podílí na vývoji tohoto systému. 

• Služby poskytované k informačnímu systému 
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4. část: Zákazníci podniku 

• Typy zákazníků 

• Velikost zákazníků 

• Zaměření zákazníků 

 

5. část: Aktivity v oblasti vývoje 

• Podílí se podnik na dalším vývoji? 

o Pokud se podílí, je potřeba zjistit, do jaké oblasti investuje. 

 

6. část: Zhodnocení analyzovaného podniku 

• Doporučení analytika vytvářející zprávu 

• Zdůvodnění závěrů 

• Grafy a tabulky podporující závěry 

• Přidaná hodnota 

 

Analytická zpráva bude vytvořena tak, aby v ní adresát (vrcholový management) 

našel odpovědi na svoje otázky a aby sloužila jako reálný podklad pro strategické 

rozhodování. 

 

Příklad otázek, na které bude chtít management podniku znát odpověď: 

• Kdo je konkurence podniku? 

• Bude spolupráce s analyzovaným podnikem přínosná pro náš podnik? 

• Vzniknou problémy s podnikem, se kterým spolupracujeme? 

• Proč někteří zákazníci vyhledávají daný podnik? 

• Proč někteří zákazníci nevyhledávají daný podnik? 

• Proč zákazníci mají zájem o služby našeho podniku? 

• Proč zákazníci nemají zájem o služby našeho podniku? 

• Co konkrétně zákazníci vyhledávají nebo očekávají? 

 

Přínos analytické zprávy pro podnik spočívá především v její přidané hodnotě, 

která je dána tím, že zpřehledňuje vazby, ukazuje souvislosti a obsahuje doporučení. 

Zpráva přináší nejen důležité informace, ale ukazuje je v širším kontextu. Přidanou 
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hodnotu zprávy bude vytvářet především analytik interpretací hrozeb nebo příležitostí, 

které lze přetransformovat do konkurenční výhody podniku. 

Dalším úkolem analytika je ve zprávě formulovat hypotézu, která je vytvořena na 

základě zadání a výkladu informací. Vytvořené hypotézy nemusí být úplně exaktní, ale 

je bezpodmínečně nutné, aby formulovaná hypotéza byla reálná a aby byla přínosná. Po 

formulaci hypotézy se analytik rozhoduje o její pravdivosti tak, že ji potvrdí nebo vyvrátí 

za pomocí důkazů. Další možností interpretace důkazů analytikem je, že o pravdivosti 

ještě nelze rozhodnout a je nutné nashromáždit více informací. Akceptované hypotézy 

s jistým procentem rizika budou součástí závěrů a budou předkládány vrcholovému 

managementu, který na základě nich může rozhodnout.  

V případě, že vedení podniku (ředitel) bude po útvaru požadovat jiné typy zpráv, u 

kterých se nelze držet této struktury, může se analytik při vytváření zprávy od struktury 

odchýlit, ale je vyžadován souhlas zadavatele. 

3.1.8. Činnosti útvaru Competitive Intelligence  

Za pomocí zaměstnanců podniku jsem definovala jednotlivé činnosti útvaru 

Competitive Intelligence, jejichž vykonávání bude tvořit celkový zpravodajský cyklus 

v podniku. Pro popsání činnosti útvaru vycházím z činností procesů popsaných 

v základním zpravodajském cyklu Competitive Intelligence s tím, že tyto činnosti jsou 

doplněny o specifikace firmy. 

 

1. Zadání 

Zadáním úkolu začne činnost útvaru Competitive Intelligence v podniku. Tento 

úkol bude většinou zadán ředitelem společnosti, ale může dojít k situaci, kdy zadání úkolu 

iniciuje samotný útvar odhalením nějakého problému za pomocí monitorovací činnosti 

nebo systémem včasné výstrahy.  

Pokud se objeví nečekaný problém, který je zachycen útvarem, je zapotřebí nejprve 

informovat ředitele podniku a na základě jeho souhlasu, začít vzniklou situaci řešit. 

Ředitel musí vždy odsouhlasit činnost útvaru, bez jeho svolení nelze pokračovat. 
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2. Analýza a formulace problému 

Ředitel zadá řešení úkolu (problému) analytikovi CI, který se se svým oddělením 

začne daným problémem zabývat. Hlavní náplní této činnosti bude podrobná analýza 

problému včetně nalezení všech informací, které mohou s daným problémem souviset a 

mohou jej pomoci vyřešit. Při této činnosti se oddělení zaměří na vazby problému, jeho 

strukturu, vývoj v čase (začátek problému a jeho vývoj), ekonomický dopad (velikost 

ztráty nebo zisku), atd. 

Nedílnou součástí tohoto kroku bude i společné rozhodnutí analytika a ředitele 

podniku, zda je významné se touto hrozbou zabývat. 

Analytik společně s kolektory CI odhadnou podmínky pro úspěšné vyřešení vzniklé 

situace, stanoví symptomy nacházející se v okolí konkurenta a připraví se na řešení 

problému. 

Pokud dojde k odhalení nových skutečností, probere analytik s ředitelem další 

postupy, aby nedošlo k odchýlení se od zadaného úkolu. Ředitel může na základě 

vzniklých skutečností rozšířit daný úkol nebo jej upravit. 

 

3. Plánování postupu řešení problému 

V rámci této činnosti analytik naplánuje konkrétní postup řešení zadaného a 

upřesněného úkolu z činnosti analýzy a formulace problému. 

Analytik spočítá potřebný čas k vyřešení problému a na základě toho rozdělí práci 

mezi kolektory. Je jen na jeho rozhodnutí, kolik kolektorů bude k práci potřebovat, 

protože nemusí využít všechny kolektory v útvaru Competitive Intelligence.  

Kromě personálních zdrojů zabezpečí analytik i další potřebné zdroje a prostředky 

nutné k vyřešení problému. V neposlední řadě také stanoví závazné termíny a spočítá 

náklady související s jednotlivými úkoly. 

  

4. Vlastní sběr potřebných údajů 

V této činnosti kolektoři začínají se sběrem dat, kdy na začátku získávají sekundární 

informace. Sekundární informace se vyhodnotí. Pokud toto vyhodnocení ukáže, že je 

zapotřebí nashromáždit další nová data, kolektoři budou pokračovat ve vyhledávání. 

Tentokrát se zaměří na získávání primárních dat, tzn. data budou získávat přímo z terénu. 
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5. Zpracování získaných údajů 

Tuto činnost budou mít na starosti zejména kolektoři. Vyhledaná data z primárního 

sběru roztřídí podle podnikem stanovených kritérií, jako je spolehlivost zdroje, relevance 

dat k řešenému problému, využitelnost v podniku, významnost pro podnik, apod. 

Důraz u této činnosti je kladen hlavně na pravdivost dat a z toho plynoucí 

důvěryhodnost zdroje. Podnik vyžaduje pracovat vždy s ověřenými daty. Neověřená data 

z pochybných zdrojů se nesmí předávat k dalšímu zpracování. 

 

6. Zpravodajská analýza informace 

Jedná se o nejdůležitější činnost celého útvaru Competitive Intelligence a tak se 

bude k této činnosti v podniku přistupovat.  

Výsledek této činnosti má na starosti analytik, který zde uplatní všechny své 

zkušenosti a dovednosti, s jejichž pomocí vyhodnotí všechny vazby související s řešeným 

problémem. Vytváří se zde přidaná hodnota analytika, čímž se obyčejná informace mění 

ve zpravodajství. 

 

7. Vytvoření zprávy dle požadavku zadavatele 

U tohoto bodu dochází k vytvoření analytické zprávy, kterou bude sepisovat 

analytik na základě získaných informací a dat. Jak už bylo výše zmíněno, informace 

včetně zdroje budou vždy ověřeny a analytik do zprávy zahrne svá doporučení. 

Samotná struktura zprávy je popsána v bodě 3.1.7. s názvem Struktura zprávy. 

Analytik (vyhotovitel zprávy) se dané struktury bude držet, výjimky jsou možné až po 

konzultaci s vedením podniku, to znamená po domluvě s ředitelem. 

 

8. Distribuce zprávy pro stanovené uživatele 

Ve většině případů bude zpráva distribuována zadavateli úkolu, v našem případě 

ředitelem podniku. Samotné předávání zprávy podléhá obchodnímu tajemství, tzn. každá 

zpráva musí být označena stupněm utajení. 

Konkrétní označení stupně ochrany a okruhu zaměstnanců, kterým může být zpráva 

distribuována, je popsán v bodě 3.1.6. s názvem Utajení činností útvaru Competitive 

Intelligence. 
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9. Zpětná vazba 

Jedná se o závěrečnou činnost útvaru. Zpětnou vazbu poskytuje zadavatel úkolu (ve 

většině případů ředitel). Ředitel prostuduje analytickou zprávu a v případě potřeby si 

vyžádá její doplnění. Pokud zpráva obsahuje všechny informace a nevyžaduje již žádné 

doplnění, může ředitel zadat nový úkol a útvar začne pracovat na novém úkolu. 

3.1.9. Visual Understanding Enviroment  

Na počítače zaměstnanců pracující v útvaru Competitive Intelligence bude 

nainstalována aplikace Visual Understanding Enviroment (zkratka VUE), kterou budou 

zaměstnanci využívat ke své práci související s konkurenčním zpravodajstvím.  

VUE je pokročilá pojmová a obsahová mapovací aplikaci, kterou lze využít pro 

účely konkurenčního zpravodajství. Konkrétně se jedná o analytický a distribuční 

software, který byl vyvinut na půdě Tufs University v USA a jeho původním účelem byla 

podpora výuky, vzdělání a výzkumu. [10][25][26] 

 

 

 

 

Obrázek 19: Mapa vytvořená ve VUE, zdroj: [25] 
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Tato aplikace má hned několik výhod. Jedná se o Open Source, tedy software 

s otevřeným zdrojovým kódem, což může podnik využít tak, že některé funkcionality si 

za pomocí svých programátorů upraví tak, aby aplikace plně odpovídala potřebám 

podniku. Z finančního hlediska je výhodné, že pro podnikové využití je tato aplikace 

zcela zdarma, tudíž firmě nevzniknou žádné náklady v podobě pořizování licencí. 

Pracovníci útvaru budou aplikaci využívat k organizaci a vyhledávání všech 

souvislostí v digitální sféře. VUE má v sobě řadu nástrojů pro vizuální zobrazení vazeb 

mezi objekty. Nástroj umožňuje vytváření map a jejich slučování. Analytik CI při tvorbě 

analytických zpráv může využít nástroje, jako jsou sémantická analýza nebo analýza 

konektivity. 

Pokud podnik do budoucna rozšíří softwarové vybavení útvaru Competitive 

Intelligence, může pak v aplikaci VUE používat funkci na export vytvořených map do 

dalších analytických nástrojů.  

 

 

Obrázek 20: Práce v nástroji VUE, zdroj: [25] 
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 Veškeré ovládání v aplikaci je založeno na panelu nástrojů, za jehož pomocí lze 

vytvářet různé tvary uzlů a spojů a měnit jejich barvu, typy čar, fonty písma a styly šipek. 

Mimo jiné aplikace VUE umožňuje práci s vrstvami, které fungují podobným způsobem 

jako v Adobe Photoshop. [26] 

 

 

3.2. Zavádění činností procesu Competitive Intelligence do praxe 

Konkurenční zpravodajství ve firmě bude prováděno útvarem Competitive 

Intelligence, který je v podniku speciálně pro tyto účely ustanovený a bude ke své práci 

využívat i další zaměstnance, kteří budou relevantní informace zjištěné během své práce 

předávat útvaru. 

Odpovědnost za změny v organizační struktuře a zavedení činností bude mít na 

starosti pouze jedna osoba. Bude se jednat o obchodního zástupce, který zároveň 

převezme v nově vzniklém útvaru roli analytika Competitive Intelligence.  

Obchodní zástupce bude o průběhu zavádění činností informovat ředitele podniku. 

Pokud by mělo dojít k výraznému odchýlení od stanoveného plánu při zavádění, probere 

tuto situaci obchodní zástupce s ředitelem a domluví se, jakým způsobem dále 

pokračovat. 

Obrázek 21: Ovládání, zdroj: [26] 
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3.2.1. Příprava na zavádění činností procesu Competitive Intelligence 

Samotný proces zavádění bude v podniku realizován ve třech fázích – manažerská 

příprava, personální a odborná příprava a organizační příprava. 

 

Manažerská příprava 

Odpovědným pracovníkem za zavádění činností bude obchodní zástupce, který 

podnik dobře zná a má praxi v řízení projektů. Na začátku této fáze obchodní zástupce 

seznámí klíčové zaměstnance podniku s Competitive Intelligence.  

Při zavádění činností využije podnik metodický komplex hodnotového 

managementu, pro který jsou v české republice vydány evropské normy (ČSN EN 

12 973/1997 a ČSN EN 1325–2/2004). V těchto normách jsou uvedeny činnosti 

umožňující provádět vývoj, implementaci a udržování metodického postupu v podniku. 

 

Personální a odborná příprava 

V rámci této přípravy dojde k úpravě organizační struktury a přiřazení nových rolí 

aktuálním zaměstnancům podniku. Pro nové role byli vybráni zaměstnanci, kteří splňují 

všechny stanovené požadavky, které jsme definovali s vedením podniku v části s názvem 

Požadavky na personální zajištění. 

Nedílnou součástí přípravy bude školení zaměstnanců tak, aby byli schopni 

vykonávat své nové funkce zodpovědně a pečlivě. 

 

Organizační příprava 

V rámci organizační přípravy bude úkoly útvaru Competitive Intelligence zadávat 

ředitel společnosti, který je zároveň vedoucí celého útvaru. Úkoly budou zadávány 

především ústní formou na pravidelných poradách, ze kterých bude pořízen zápis pro 

zpětnou kontrolu. Porady útvaru budou probíhat jednou týdně, konkrétně budou 

realizovány každé pondělí v 10 hodin ráno. 

Úkol bude považován za ukončený v momentě, kdy budou výsledky předány 

řediteli a ten je bude akceptovat. V případě neakceptování se úkol vrátí a útvar provede 

požadované změny.  
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Aktuální platové podmínky zaměstnancům v útvaru budou změněny na základě 

nové smlouvy, kterou zaměstnanci obdrží v důsledku navýšení jejich povinností. Podle 

nově vykonávané role (kolektor, analytik) bude také navýšen plat. 

Koncem každého měsíce budou hodnoceny dosažené výsledky každého 

zaměstnance a útvaru jako celku. Na základě hodnocení budou vypláceny zaměstnancům 

odměny a další benefity odpovídající celopodnikovým standardům a pravidlům. 

Podnik si je vědom faktu, že pro úspěšné zavedení činností souvisejících 

s konkurenčním zpravodajstvím je důležitá firemní kultura, takže samotný proces 

zavádění bude korespondovat se současnou firemní kulturou. 

3.2.2. Zpravodajský audit 

Podnik již disponuje informacemi o svém okolí. Tyto informace a data jsou jednak 

uloženy v informačním systému a jednak je mají zaměstnanci v podobě vědomostí. Cílem 

zpravodajského auditu je mít data na jednom místě a přístupná pro útvar Competitive 

Intelligence, aby s nimi mohl pracovat. 

Na začátku budou osloveni všichni klíčový zaměstnanci z jednotlivých oddělení a 

budou vyzváni k naplnění databáze svými informacemi o konkurenci a okolí.  

Některá oddělení a zaměstnanci nemají přístup k důležitým informacím z okolí 

podniku, proto budou o probíhajícím auditu pouze informováni. Pokud se mezi těmito 

zaměstnanci najdou lidé, kteří disponují relevantními znalostmi, budou vyzváni, aby je 

také doplnili. 

 

Oddělení a jejich informace 

• Účetní 

o Disponují vědomostmi o aktuální finanční situaci zákazníků a 

dodavatelů. 

• Obchodní zástupci 

o Disponují vědomostmi o konkurenci a zákaznících. 

o Mají povědomí o strategických plánech konkurence. 

• Programátoři 

o Nedisponují relevantními informacemi, protože nedochází do styku 

se zákazníky a ani obchodními partnery. 
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• Konzultanti 

o Disponují detailními vědomostmi o zákaznících, jejich potřebách a 

jejich finanční situaci 

o Konzultanti jsou jedním z hlavních interních zdrojů informací. 

• Pracovníci helpdesku 

o Pracovníci helpdesku nedochází do styku s relevantními 

informacemi. 

o Nebudou primárně vyzváni k naplnění databáze. 

• Externí výpomoc 

o O novém útvaru nebudou informováni a ani nebudou nijak 

angažováni do přímého procesu získávání informací. 

• Ředitel společnosti 

o Disponuje strategickými informacemi o všech hráčích na trhu. 

 

Na základě vykonávaných pozic a styku se zákazníky a dodavateli se očekává 

největší přínos informací od oddělení obchodní zástupci a konzultanti. Nejvýznamnějšími 

informace o okolí disponuje ředitel, který o své vědomosti také rozšíří databázi. 

Data budou ukládány do informačního systému Helios Orange, kde budou mít 

jednotliví zaměstnanci přiřazena různá práva pro čtení, zápis a samotný přístup. V tomto 

systému se již některá data nachází, ale dojde k jejich popsání a zorganizování.  

O tom, jak přistupovat do databáze a kam přesně ukládat data, budou zaměstnanci 

informováni na školení, kde jim bude zároveň vysvětleno, co Competitive Intelligence je, 

jakým způsobem bude nově vzniklý útvar pracovat a co od nich bude požadováno. 

3.2.3. Další zabezpečení činností útvaru Competitive Intelligence 

Z právního hlediska zabezpečení budou vytvořeny nové smlouvy pro pracovníky 

útvaru. Ve smlouvách budou definovány nové povinnosti a nové platové podmínky. 

Z technického hlediska budou zkontrolovány počítače pracovníků a prověřena 

jejich bezpečnost. Pokud na některé pracovní stanici bude chybět nějaký program, bude 

doinstalován. 
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3.2.4. Spolupráce útvaru Competitive Intelligence s vedením 

Přínos útvaru Competitive Intelligence pro podnik je ovlivněn do značné míry i 

přístupem vedení. V našem případě je vedoucím útvaru sám ředitel, který má velmi 

pozitivní přístup ke konkurenčnímu zpravodajství a hodlá služby útvaru plně využívat. 

Ředitele lze přirovnat k typu výkonného manažera. Má dobrý přehled o dění v okolí 

a ví, jaké typy informací potřebuje. Nicméně nikdy s žádným podobným oddělením 

nepracoval, a proto na začátku může docházet k nejasnostem mezi ním a útvarem. Ředitel 

je člověk, který si rád vyslechne názor jiných lidí a nechá si poradit, proto hodlá na 

začátku úzce spolupracovat s analytikem CI, aby se vyvaroval případným 

nedorozuměním. 

3.2.5. Nejčastější chyby a jejich eliminace 

Při zavádění činností procesu Competitive Intelligence do praxe často dochází k 

chybám, kterým je zapotřebí se při implementaci vyvarovat. Pro úspěšné zavedení 

činností v mnou zvoleném podniku si tyto chyby definujeme a zvolíme opatření, 

abychom se případným chybám vyvarovali nebo jejich dopad minimalizovali.  

Při identifikaci možných chyb, ke kterým může v podniku dojít, vycházím z knihy 

Competitive Intelligence: základ pro strategické rozhodování podniku (autor F. Bartes). 

Seznam nejčastějších chyb uvedený v této knize jsem upravila tak, aby odpovídal 

podmínkám podniku.   

 

Seznam chyb a jejich opatření 

1. Nedůvěra k výstupům z Competitive Intelligence 

• Nedůvěře k výstupům budeme předcházet vzděláváním pracovníků 

útvaru, aby jejich zprávy byly na dostatečné úrovni. 

2. Nereálné představy a očekávání od Competitive Intelligence 

• Zaměstnanci podniku budou seznámeni s kompetencemi útvaru, s jejich 

činností a s jejich možnostmi. 

3. Nedostatečná snaha pracovníků útvaru pracovat s primárními zdroji dat 

• Pracovníci již znají důležitost primárních zdrojů a na svých současných 

pozicích byli s nimi zvyklí pracovat. 
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4. Pracovníci útvaru věnují čas řešení operativních úkolů místo tvorbě podkladů pro 

strategická rozhodování vedení podniku 

• Každému úkolu bude přiřazena priorita, s jakou se bude daný úkol řešit, a 

bude určeno datum dokončení úkolu. 

5. Neschopnost plně využít všechny výhody a možnosti poskytované útvarem 

• Na začátku pravděpodobně k této chybě bude docházet, nicméně po čase 

by mělo dojít k její eliminaci. 

• Dalším způsobem, jak předcházet této chybě, je vzdělávání zaměstnanců 

podniku v oblasti konkurenčního zpravodajství. 

6. Výstupem útvaru není zpravodajská analýza přinášející přidanou hodnotu 

• Na roli analytika byl vybrán člověk, který má dlouhodobou praxi v oboru 

a často poskytuje rady řediteli ohledně fungování podniku, takže tvorba 

analytické zprávy včetně přidané hodnoty mu nebude činit problém. 

7. Zpráva neobsahuje budoucí kroky klíčových hráčů a jejich dopad na podnik 

• Tuto chybu ošetříme obsáhlejším kurzem na začátku působení útvaru. 

8. Předčasný nákup drahého zpravodajského softwaru 

• Tato chyba je bezpředmětná, protože nejprve budou v podniku zavedeny 

činnosti procesu Competitive Intelligence a nainstalována podpůrná 

aplikace a až v budoucnu se bude zvažovat nákup softwaru.  

• Navrhovaná podpůrná aplikace je pro podnikové užití zdarma. 

9. Nekritické zavádění moderních metod bez jejich znalostí a prověření 

• V podniku byla provedena důkladná analýza a na základě požadavků a 

možností byl zvolen postup zavést činnosti související s konkurenčním 

zpravodajstvím. 

10. Vedení podniku nevytváří vhodné podmínky pro úspěšnou realizaci činností 

útvaru 

• Vedení je nakloněno zavedení činností a chystá se zaměstnancům 

poskytnout vhodné kurzy, školení a potřebné vybavení. 
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3.2.6. Fáze postupu zavádění 

Realizace změny organizační struktury a zavedení činností procesu Competitive 

Intelligence bude probíhat ve čtyřech fázích.  

 

1. fáze: Příprava 

V této fázi budou všichni zaměstnanci seznámeni se změnami, ke kterým v podniku 

dojde a budou informováni o postupu implementace.  

Zaměstnanci, kterým byli přiřazeny nové role, obdrží nové smlouvy, které budou 

podepsány. Budou provedeny všechny náležitosti související se změnou pracovního 

zařazení, jako jsou účetní nebo evidenční změny. 

Dále budou zkontrolovány notebooky všech zaměstnanců v oddělení Competitive 

Intelligence a budou jim nainstalovány potřebné programy včetně aplikace VUE. 

 

2. fáze: Školení 

V této fázi bude realizována informativní schůzka a školení. Schůzky se budou 

účastnit všichni zaměstnanci a dozví se na ní, jak budou s oddělením Competitive 

Intelligence spolupracovat a co bude po nich vyžadováno. Školení se bude týkat jen 

zaměstnanců v nově vzniklém útvaru. Na tomto školení budou seznámeni s postupy a 

procesy Competitive Intelligence včetně různých metod práce. 

 

3. fáze: Naplnění databází a testovací fáze 

V rámci této fáze dojde k naplnění databází zvolenými pracovníky a bude zahájen 

pilotní provoz útvaru, který bude trvat jeden měsíc. Během pilotního provozu může dojít 

k odhalení nedostatků, jež budou následně odstraněny. Po tomto období dojde ke schůzce, 

na které budou vyhodnoceny jednotlivé činnosti a výsledky útvaru.  

 

4. fáze: Vlastní provoz 

Poslední fáze zahrnuje uvedení činností procesu Competitive Intelligence do 

ostrého provozu. 
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3.2.7. Harmonogram zavádění 

Tabulka 5: Harmonogram zavádění, zdroj: vlastní zpracování 

 

Zavádění činností procesu Competitive Intelligence do provozu bude trvat 44 dnů 

a nejvíce času bude věnováno pilotnímu provozu (1 měsíc). Během tohoto provozu budou 

vyhodnocovány všechny postupy a odstraňovány nedostatky.  

Samotného procesu zavádění se budou účastnit všichni zaměstnanci, kteří budou na 

začátku seznámeni s Competitive Intelligence.  

Osoba, která má na starosti IT vybavení ve firmě, provede kontrolu všech počítačů 

útvaru a popřípadě doinstaluje potřebné vybavení včetně aplikace VUE. Předpokládá se, 

že hardwarové ani softwarové vybavení nebude potřeba dokupovat, protože zaměstnanci 

využijí své stávající vybavení. 

Zaměstnanci přebírající nové role jsou vybráni na základě požadavků vedení. Na 

začátku jim budou dány nové smlouvy obsahující platové navýšení. Tato změna bude 

provedena za pomocí účetní, která veškeré změny zavede do systému. Aby mohli tito 

zaměstnanci vykonávat svou práci zodpovědně, budou důkladně proškoleni a bude jim 

vysvětlen princip práce v útvaru Competitive Intelligence. 

 

Pořadí Činnost 
Doba trvání 

[dny] 

1. Seznámení zaměstnanců s Competitive Intelligence 0,5 

2. Oficiální přiřazení nových rolí a podpisy nových smluv 1 

3. Kontrola hardwarového vybavení v kancelářích 1 

4. Kontrola softwarového vybavení a instalace aplikace VUE 1,5 

5. Informativní schůzka všech zaměstnanců 0,5 

6. Školení útvaru Competitive Intelligence 3 

7. Naplnění databáze daty 5 

8. Pilotní provoz včetně jeho vyhodnocení 31 

9. Oficiální uvedení činností procesu do provozu 0,5 

 Celková doba zavádění 44 
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3.3. Ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení návrhu je rozděleno do dvou tabulek. První tabulka 

zahrnuje jednorázové náklady spojené se zavedením činností Competitive Intelligence a 

ve druhé tabulce jsou vyčísleny pravidelné měsíčný náklady na provoz oddělení 

Competitive Intelligence. 

Výpočet nákladů se odvíjí od hodinových sazeb a předpokládané doby provedení 

daného úkonu, např. doba strávená IT pracovníkem na instalaci softwaru vynásobena jeho 

hodinovou sazbu. Náklady v první tabulce jsou navýšeny o 10 % - jedná se o výdaje typu 

papír, nákup drobné elektroniky (např. klávesnice), apod. Tyto menší náklady jsou ve 

druhé tabulce zahrnuty v položce ostatní. 

 

 Tabulka 6: Jednorázové náklady, zdroj: vlastní zpracování 

 

 Tabulka 7: Pravidelné měsíční náklady, zdroj: vlastní zpracování 

 

  

Fáze Jednorázové náklady [Kč] 

Příprava 5 000 

Školení 10 000 

Naplnění databází a testovací fáze 55 000 

Vlastní provoz - 

Celkové náklady 70 000 

Typ nákladu Pravidelné měsíční náklady [Kč] 

Zaměstnanci 45 000 

Ostatní 3 000 

Celkové náklady 48 000 
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4. ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

Po analýze současné situace v podniku jsem zjistila, že firma neprovádí žádný 

systematický a pravidelný sběr informací a jejich následnou analýzu, kterou by vedení 

podniku mohlo využít jako podklad pro strategické rozhodování. Dalším významným 

nedostatkem je žádná nebo nedostatečná znalost klíčových hráčů na trhu. Podnik přesně 

neví, které firmy na trhu lze považovat za konkurenci a jakým způsobem je můžou 

ohrozit. Podnik také nemá zmapované ani další hráče trhu, jako jsou zákazníci a 

dodavatelé. 

Po zjištění nedostatků navrhuji ve firmě zavést činnosti procesu Competitive 

Intelligence a pozměnit organizační strukturu. Hlavní přínos tohoto řešení spočívá 

v získávání kvalitnějších informací na základě, kterých budou s dostatečným předstihem 

tvořeny zpravodajské zprávy pro strategické rozhodování vedení podniku. Přičemž 

důležitou roli ve vytváření analytických zpráv bude hrát její přidaná hodnota, která bude 

mít pro vrcholové vedení největší vypovídající hodnotu při rozhodování. 

Zavedení činností souvisejících s konkurenčním zpravodajstvím umožní nejen 

sledovat a průběžně monitorovat všechny kroky klíčových hráčů, ale i předvídat jejich 

budoucí tahy. V momentě, kdy bude podnik vědět, co například konkurence chystá, může 

se připravit tím, že příjme opatření minimalizující škody nebo může konkurenci 

předstihnout zavedením nové inovace.  

Díky nově vzniklému útvaru Competitive Intelligence a jeho činnosti získá podnik 

schopnost předvídat reakce trhu za pomocí nejrůznějších metod z oblastí, jako jsou 

statistika, hypotézy apod. V momentě, kdy je podnik schopen předvídat, získává silnou 

konkurenční východu posilující pozici podniku na trhu, což na trhu informačních systémů 

platí dvojnásobně. 
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ZÁVĚR 

Téma mé diplomové práce je představení činností procesu Competitive Intelligence 

a jejich využití v mnou vybraném podniku tak, aby byl podnik schopen předvídat budoucí 

kroky konkurence a případně kroky dalších klíčových hráčů na trhu informačních 

systémů. 

Na začátku práce je představena analyzovaná společnost a její činnosti v oblasti 

informačních systémů. Po uvedení základních údajů je provedena důkladná analýza 

současného stavu konkurenčního zpravodajství ve firmě včetně identifikace osob, které 

se podílí na této „činnosti“. Závěrem této části je, že konkurenční zpravodajství v pravém 

slova smyslu v podniku neprobíhá. Lze ve firmě identifikovat jistou snahu o získávání 

informací, ale nejedná se o nic pravidelného a ani systematického. Výsledky jsou 

předávány pouze ústní formou a neobsahují žádnou přidanou hodnotu. Jedná se pouze o 

konstatování současné situace bez možnosti predikce kroků konkurence. 

V druhé části je představen samotný obor Competitive Intelligence včetně všech 

činností, které je zapotřebí v podniku zabezpečit, aby přinášel výsledky pro vrcholové 

vedení. Konkrétně se v této kapitole zaměřuji na způsoby získávání informací, způsob 

vytváření zpravodajských zpráv a jejich následnou analýzu včetně podmínek, které je 

nutné zabezpečit pro řádné fungování. V teorii je představen i pětifázový model a 

činnosti, které jsou v jednotlivých fázích modelu zastoupeny. 

Ve vlastním návrhu řešení je definováno, jak systém procesů v podniku bude 

vypadat, co je zapotřebí zajistit a jakým způsobem budou činnosti zavedeny. Na začátku 

jsou za pomocí klíčových zaměstnanců podniku definována klíčová zpravodajská témata. 

Následně jsou navrhnuty změny organizační struktury tak, že některým zaměstnancům 

na základě splněných požadavků na personální zajištění jsou přiřazeny nové role. 

Přiřazením nových rolí a využitím volných kapacit některých zaměstnanců vznikne 

nový útvar Competitive Intelligence, který bude spadat přímo pod ředitel podniku. 

V návrhu jsou specifikovány činnosti, které bude nově vzniklý útvar Competitive 

Intelligence vykonávat, a je definována struktura zpravodajských zpráv vytvořená 

činností útvaru. Ke své práci budou zaměstnanci v útvaru používat nově pořízený 

software Visual Understanding Enviroment, který bud nainstalovaný na jejich pracovních 

stanicích.   
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Hlavním přínosem zavedení činností procesu Competitive Intelligence je schopnost 

podniku predikovat budoucí kroky konkurence a dalších klíčových hráčů na trhu 

informačních systémů včetně možnosti na ně včas reagovat vhodným opatřením. Díky 

této predikci a následné reakci získá podnik konkurenční výhodu, čímž posílí své 

postavení na trhu.   
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