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Abstrakt 

 Tématem bakalářské práce jsou Informační systémy marketingu. Využiti těchto 

systému je nedílnou součástí správně fungujících firem. Kvůli velkému množství informací se 

kterými se v dnešní době společnosti setkává, je potřeba informace dobře zařadit do 

správného systému a umět z těchto dat číst. Správný systém je klíčem ke kvalitě, 

připravenosti, a zachovává zdravý vyvážený chod společnosti. 
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Abstract 

The topic of this thesis is Information Systems Marketing. Use of these systems is an 

integral part of correctly functioning companies. Due to the large amount of information with 

which these days society meets, you need good information to include in the right system and 

be able to read out the data. The right system is the key to quality, readiness, and maintaining 

a healthy balanced operation of the company. 
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Úvod  

 

Tématem mé bakalářské práce jsou „Informační systémy v marketingu“. Cílem této práce 

je definovat Marketingový informační systém. Popsat strukturu, zdroje dat, možnosti využití a 

chtěla bych zhodnotit výhody dobře fungujícího MIS pro průmyslovou firmu. 

V práci se držím dané struktury, která obsahuje popis marketingového informačního 

systému, kde se mimo jiné zabývám jeho členěním. Dále popisuji nástroje marketingového 

informačního systému a nakonec konkrétně charakterizuji specializovaný software pro 

podporu marketingu.  

Víme, že manažeři jsou zavaleni spousty informací týkající se nejen jejich firmy ale i 

vnější struktury jiných firem. Někteří manažeři si informace, které dostávají, nevedou 

dostatečně přehledně a zkušeně. Chybí jim oddělení marketingového výzkumu, a i když tato 

oddělení mají, tak se omezují jen na rutinní prognózy, analýzy a občasné průzkumy. Někdy se 

stane, že společnost dostává příliš mnoho informací, které nedokážou správně anebo vůbec 

využít, a naopak příliš málo těch informací, které skutečně potřebují. A proto společnosti 

s lepším fungováním toku informací mají výhodu před konkurencí a může lépe zvolit trhy, 

vytvořit nabídky a provádět lepší marketingové plánování. [6] 

V marketingu jsou v dnešní době tyto systémy nutností pro správný průběh, vedení a 

konkurenceschopnosti organizace. Jak víme, ke správnému fungování potřebujeme mnoho 

informací, které jsou přesné, aktuální a relevantní k řešenému problému. Důležitost těchto dat 

si manažeři za  posledních 20. letech uvědomují čím dál více, a proto se informační 

technologie stala natolik významným nástrojem a je nedílnou součástí velkého množství 

firem.  

Manažeři potřebují takový informační systém, který by jim pomohl nalézt správnou cestu 

spletí databází a aplikací. Potřebují informace, které jim přinesou největší užitek.  
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1 Marketingový informační systém  

Pro správný průběh každé firmy a řízení marketingové činnosti je potřeba dodat 

veškeré nutné a dostupné informace, jenž by měly podpořit kvalitní rozhodování v procesu 

marketingového řízení.  Přesný marketingový informační systém, označován často MIS, je 

vytvořen za účelem vyhodnocování, shromažďování a analýzy informací o trhu, které jsou 

nepostradatelné pro kvalitnější plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových 

činností. Smyslem marketingového informačního systému je posoudit potřeby manažera a 

včas mu dát vhodné informace. Na vytváření nutných a potřebných informací se podílí 

marketingové zpravodajství, marketingové analýzy na podporu rozhodování, marketingový 

výzkum a interní disponibilní informace. MIS si každý podnik vytváří na základě interních (z 

účetnictví a statistické evidence, rozborů ekonomické činnosti, přehledu o tržbách atd.) nebo 

externích (ze statistických ročenek, přehledů vydávaných vládou, odborných časopisů a 

publikací od výzkumných agentur apod.) informací, kde interní zdroje jsou snadno dostupné, 

ověřitelné a mají široké využití. Externí zdroje podávají informace o ekonomických, 

sociálních a jiných aspektech života společnosti. [18] 

MIS má zajistit:  

- Zjištění informačních potřeb, 

- Zajištění informačních zdrojů, 

- Shromažďování informací, 

- Technické zpracování informací, 

- Analýzu informací, 

- Distribuci informací, 

- Systém využití, 

- Uchování pro další použití. 

Manažeři potřebují takový informační systém, který by jim pomohl nalézt správnou 

cestu z labyrintu databází a aplikací. Potřebují informace, které jim přinesou největší užitek. 

K charakteristikám užitečných informací patří: 

- dostupnost 

- relevantnost k řešení problému, 



3 
 

- včasnost a přesnost, 

- dostatečné množství, 

- výhody plynoucí z informací musí převýšit náklady na jejich pořízení.  

[4] 

Koncepce takového informačního systému se skládá ze 4 částí, která je zobrazena na 

obrázku 1 

 

Obrázek 1 Marketingový informační systém. Zdroj [5] 

 

1.1 Vnitřní informační systém 

Hlavní částí MIS je vnitřní informační systém, který zahrnuje veškeré potřebné 

informace o odběratelích a průběhu obchodování s nimi. Analýza těchto informací umožní 

často manažerům identifikovat důležité okolnosti a problémy. Základní složkou vnitřního 

informačního systému je cyklus objednávka – dodávka - faktura. Spotřebitelé zasílají 

objednávky společnosti, oddělení objednávek zpracuje fakturu a kopii rozešle do jiných 

oddělení. V případě, že nějaké položky nejsou na skladě, musí se vystavit objednávky. 

Odeslané zboží je doplněno příslušnými účetními a přepravními doklady, jejich kopie jsou 

také zaslány různým oddělením.  V dnešní době je nutné vykonávat tyto kroky rychle a 

přesně, protože zákazníci dávají přednost firmám, které včas dodají objednané zboží. Moderní 

společnosti neustále zdokonalují vnitřní informační systémy a spolupráci mezi jednotlivými 

odděleními, a tak neustále zkvalitňují své služby zákazníkům. Další složkou vnitřního 
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informačního systému je systém podávání zpráv o prodeji a projektování uživatelsky 

orientovaných zpravodajských systémů.  

 

1.2 Marketingový zpravodajský systém 

Oproti vnitřnímu informačnímu systému, který poskytuje informace o tom, co se stalo 

tak Marketingový zpravodajský systém poskytuje informace o očekávaném vývoji v okolí. 

Manažeři mohou sledovat okolí společnosti 4 způsoby:  

a) Nepřímé sledování - všeobecné sledování informací manažerem bez konkrétního 

účelu. 

b) Přímé sledování - sledování informací z určité oblasti bez cílevědomého vyhledávání 

specifických informací. 

c) Formální výzkum -  cílově zaměřené, strukturované úsilí pro získávání konkrétních 

informací, které probíhá podle určitého plánu a předem zvolených metod.  

d) Neformální výzkum – z části omezené a nestrukturované úsilí vyhledávání určitých 

informací nebo účelových informací. Pro vyhledávání informací není vymezen žádný 

jednoznačný postup. 

Často manažeři provádí marketingové zpravodajství sami, většinou čtení odborných 

nebo obchodních publikací, novin, rozhovory se spotřebiteli, dodavateli, distributory, 

ostatními manažery a zaměstnanci. Nicméně tento způsob analýzy není úplně kvalitní, jak by 

si manažeři přáli. Protože řada důležitých informací mohou přehlédnout nebo se je dozvědět 

později. To může mít za následek pozdní reakci na akce konkurentů, nebo změněné 

požadavky zákazníků. [7] 

 

1.3 Marketingový výzkumný systém 

Marketingový výzkumný systém zahrnuje uspořádané určování, sběr, analýzu a 

vyhodnocení závěrů a informací týkající se určitého problému, před kterou podnik stojí. 

Používá se v situacích, kdy je potřeba mimořádných informací pro určitá rozhodnutí. [4]  



5 
 

Třeba potřebují přehled o celkovém trhu, regionální předpověď poptávky, či studii 

zabývající se efektivnosti inzerce.  

Marketingový výzkum musí mít nějaké své dodavatele marketingového výzkumu. 

Většinou se firmy menší velikosti mohou obrátit na vysokou školu, kde její profesoři, docenti 

nebo studenti, vytvořili marketingovou studii nebo výzkum uskutečnili. Větší podniky mívají 

spíše svá vlastní marketingová výzkumná oddělení. Oddělení mohou mít jednoho či několik 

pracovníků. [7] 

Marketingový výzkum se provádí hlavně proto, aby se co nejlépe předešlo 

marketingovým problémům. Proces marketingového výzkumu je možné rozdělit do několika 

fází (viz Obrázek 2). 

 

Obrázek 2 Proces marketingového výzkumu. Zdroj [6] 

 

1.3.1 Definování problému 

Pro správný průběh výzkumu je důležité, aby si manažer marketingu a výzkumník 

pozorně definovali problém a shodli se na výzkumných cílech. Pokud se stane, že byl problém 

špatně definován, může nastat situace, kdy náklady na shromaždování informací přesáhnou 

hodnotu přínosů. Vedení by se mělo vyvarovat také příliš úzké nebo příliš široké definice 

problému. Pro to, aby byl výzkum co nejlepší a měl nejlepší přísun potřebných informací, je 

nutné dbát na přesnost a správné položení otázek. 

Je možné rozlišit 3 typy výzkumných projektů a to na ty, které mají: 

Definování 
problému 

Plán 
výzkumu 

Sběr 
informací 

Analýza 
údajů 

Závěry a 
doporučení 
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1. Badatelský charakter – má za cíl nahromadit potřebné informace, aby se upřesnila 

povaha zkoumaného problému a mohly být navrženy alternativní řešení nebo 

hypotézy. 

2. Popisný charakter – má za cíl stanovit určité veličiny, například kolik lidí bude 

telefonovat za letu. 

3. Kauzální charakter – má za cíl prověřit vztahy mezi příčinami a jejich důsledky. [7] 

 

1.3.2 Plán výzkumu 

 V další fázi marketingového výzkumu je nutné sestavit efektivní plán pro shromáždění 

potřebných informací. Než marketingový manažer schválí plán průzkumu, musí znát odhad 

nákladů na jeho uskutečnění.  Při tvorbě výzkumného plánu je důležité určit jaké výzkumné 

přístupy, informační zdroje, plány výběru, metody a kontaktování dotazovaných budou 

aplikovány.  

 Informační zdroje – plán výzkumu může předepisovat shromažďování sekundárních, 

primárních nebo obou druhů informací.  

 Sekundární informace byly už shromážděny za jiným účelem a můžeme je dále využít. 

Mezi sekundární zdroje můžeme zařadit interní zdroje (př. Přehled zisků a ztrát, 

bilance, prodejní přehledy, účty, přehledy zásob a zpráv z předchozích výzkumů) a 

externí zdroje (př. statní publikace, periodika a knihy, komerční údaje).  

 Primární informace jsou ty, které budou shromážděny pro specifický výzkumný úkol. 

Oproti sekundárním zdrojům bývají o mnoho významnější, i když sběr primárních 

informací je nákladnější. [5] 

 

1.3.2.1 Výzkumné přístupy  

Při sběru primárních informací jsou použity 4 přístupy: pozorování, skupinové 

orientované dotazování, průzkum a experimentování.  

 Výzkum pozorováním – pouhé sledování zákazníků, konkurence a okolí. Tento 

přístup může přinést cenné informace. [7] 
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 Výzkum skupinově orientovaným dotazováním – dotazována je skupinka lidí (6-

10 osob), která se zkušeným dotazovatelem stráví několik hodin. Výzkumník, 

který musí mít dokonalou znalost řešeného problému a je objektivní, s nimi 

prodiskutuje řešený problém. Umožňuje pochopit vnímání, stanoviska a 

uspokojení zákazníků a tak pomoci k upřesnění otázek, které my měly být 

zjišťovány.  

 Výzkum průzkumem – je určitý kompromis mezi výzkumem pozorováním a 

výzkumem skupinově orientovaným dotazováním na straně jedné a mezi 

experimentálním výzkumem na straně druhé. Používá se při zjišťování názorů, 

znalostí, preferencí a uspokojení atd.  

 Experimentální výzkum – jedná se o sběr informací získávány ze skutečností, 

které jsou z důvodu výzkumu schválně připraveny. [5] 

 

 

1.3.2.2 Nástroje výzkumu  

Při sběru primárních informací mohou výzkumníci požít dva základní nástroje: 

 Dotazníky – jsou nejefektivnějším a nejpoužívanějším nástrojem při sběru 

primárních dat. Nabízejí širokou škálu možností jak pokládat otázky. Před tím než 

vniknou na trh je potřeba je pečlivě sestavit a zbavit dotazník sebemenších 

nedostatků, než se dostane k dotazovanému. Při vypracovávání takového 

dotazníku se zaměřujeme na formu otázky, která může ovlivnit odpověď. 

Nejčastěji se rozlišují otázky s otevřeným (umožňuje respondentům, aby 

odpovídali vlastními slovy) nebo uzavřeným koncem (předem jsou určeny možné 

odpovědi a dotazovaní si mezi nimi vybírají).  Dále bychom měli věnovat 

pozornost stylizaci otázek (používat jednoduché, přímé a nezaujaté formulace) a 

sledu otázek (většinou otázky, které by u dotazovaného měli vzbudit zájem, jsou 

položeny na začátku dotazníku a na jeho konci se naopak vyskytují osobní a 

složité otázky. 

Respondenty můžeme kontaktovat 3. způsoby: Písemně, telefonicky či osobně. 

 Technická zařízení – v oblasti marketingového výzkumu se používají málokdy. 

Využívá se například galvanometr, tachyskop, audiometry. 
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1.3.2.3 Plán výběru  

Marketingový výzkumník musí navrhnout plán výběru dotazovaných, která musí 

obsahovat tři rozhodnutí a to: 

1. Kdo má být pozorován? 

2. Kolik lidí by mělo být pozorováno? 

3. Jak by měli být respondenti vybíráni? 

Metody kontaktování – dotazování probíhá buď zasláním dotazníku poštou, dotazováním 

po telefonu nebo osobním dotazováním. 

 

1.3.3 Sběr informací 

Tato část výzkumu je nejnákladnější a je nejnáchylnější při vzniku chyb. Při sběru 

informací se metody rychle mění a to především v důsledku využívání moderní sdělovací a 

výpočetní techniky. K tomuto využívají firmy k dotazování v místě své centrální dislokace 

speciální telekomunikační sítě a inteligentní terminály. Profesionální operátoři, kteří jsou 

umístění do malých oddělených prostor, kde namátkově vytáčejí telefonní čísla, a když 

volaný zvedne telefon, je mu položen soubor otázek, které dotazovatel zapisuje přímo do 

počítače pomocí inteligentního terminálu. Tyto inteligentní terminály instalují některé firmy 

přímo v nákupních centrech. Osoby, které jsou ochotné odpovídat na otázky, si sami sednou 

k terminálu a zaznamenávají své odpovědi na pokládané otázky. [5] 

 

1.3.4 Analýza údajů 

Při získání všech potřebných informací je dalším krokem výzkumu jejich analýza. 

Výzkumník vypracovává údaje do tabulek a zjišťuje množství výskytu sledovaných veličin a 

to z jednoho nebo více hledisek. U důležitých hodnot jsou stanoveny jejich střední hodnoty. 

Také by měl výzkumník použít pro získání dalších poznatků některých z pokročilejších 

statistických technik či rozhodovacích modelů. [7] 
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1.3.5 Závěry a doporučení 

Zhodnocení informací, které jsme získali sběrem, a analýzou informací se předkládá 

vedení firmy. Předkládáme takové data, které jsou pro firmu nejdůležitější, ta která jsou 

relevantní marketingovým rozhodnutím a jenž musí vedení společnosti udělat. Marketingové 

studie jsou užitečně tehdy, pokud snižují nejistotu manažerů při rozhodnutí o správném kroku. 

[5] 

 

1.4 Podpůrná analýza pro marketingová rozhodnutí 

Poslední částí marketingového informačního systému je Podpůrná analýza pro 

marketingová rozhodnutí (MDDS). Je koordinovaným souhrnem dat, subsystémů, nástrojů 

a technik, který spolu se softwarovou a hardwarovou podporou poskytuje manažerům údaje o 

vnitřním a vnějším prostředí a dopomáhá jim k vytváření lepších marketingových rozhodnutí. 

 MDDS je potřebný v případě, pokud je nutné analyzovat určitý problém a najít jeho 

řešení. Do příslušného modelu jsou vkládány správně zformulované otázky manažera, poté 

model vygeneruje určitá data a ty jsou dále statisticky analyzovány. Může obsahovat 

statistické nástroje (faktorovou, shlukovou, regresní analýzu aj.), počítačové modely pro 

tvorbu modelů, optimalizační postupy (statistické rozhodování, teorie her aj.) [4] 

 Tyto systémy obsahují následující zdroje: 

1. Banku dat, 

2. Banku statistických postupů a metod – je soubor statistických postupů pro získávání 

jasných informací z disponibilních údajů. Nejdůležitější statistické techniky jsou 

vícenásobná regresní analýza, analýza diskriminantu, faktorová analýza, shluková 

analýza, analýza preferencí. 

3. Banku marketingových rozhodovacích modelů – je soubor modelů pomáhající 

manažerům při tvorbě lepších rozhodnutí. Tyto modely jsou tvořeny vědci z oblasti 

řízení, kteří aplikují metodologii pro poznání, předvídání, nebo řízení nějakého problému 

řízení. Hlavní typy modelů jsou popisné, rozhodovací, verbální, matematické a grafické 

modely. [5] 
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1.4.1 Podpůrná analýza  

 Pro marketingové rozhodování představuje soubor dat a metod, které jsou zaměřeny 

na zpracování informačních výstupů z předešlých systému. Dopomáhá ke zkvalitnění 

marketingových rozhodnutí, většinou na základě využití matematických technik. 

 Ke správnému postupu pro vytvoření ideálního marketingového systému, který 

odpovídá obecnému modelu navrhování a tvorby informačního systému, spočívá v hledání 

odpovědi na otázky: 

 Jaké typy rozhodnutí děláme pravidelně? 

 Jaké informace pro tato rozhodnutí potřebujeme? 

 Jaké typy informací pravidelně dostáváme? 

 V jakých časových intervalech jednotlivé informace potřebujeme? 

 Jaké typy, programy, analýzy dat chceme mít k dispozici? 

 Jaké typy informací nám chybí? [11] 

Většina marketingových informačních systémů obsahuje extrémně velké množství dat, to, aby 

bylo možné využít potřebné informace, relevantní k řešenému problému. Proto se využívá tzv. 

data mining, což je proces hledání hodnotných informací ve velkých objemech dat neboli. 

„dolování dat“. Podle odborníků mají data mining čtyři důležité aplikace: 

 Získání zákazníků, 

 Udržení zákazníků a zákaznické věrnosti, 

 Opuštění zákazníků, 

 Analýza spotřebního koše. [10] 

Všechny tyto postupy se odehrávají především v počítači. Díky dnešní době se objevuje o 

mnoho více počítačových programů, usnadňující práci manažerům, které pomáhají analyzovat 

a řídit jejich operace. [10] 
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1.4.2 Zabezpečení toků 

Marketingový informační systém je jakési informační centrum, které má za úkol 

zabezpečit informační toky. Jeho hlavním cílem je být neustále v kontaktu se všemi úseky 

firmy a zajistit jednoduchý a přesný tok informací mezi těmito základními útvary. Právě 

rychlý, přesný tok informací zapříčiní okamžitou a správnou odezvu na libovolnou reakci trhu 

týkající se nabídky firmy.  Zvláště jakýkoliv ohlas těchto reakcí ohledně pozice firmy na trhu. 

[13]  

Marketingový informační systém zabezpečuje spojitost na ostatní útvary firmy. Jedná 

se tedy o zabezpečení těchto informačních toků:  

Marketing a účetnictví 

Jako první musí přijít na řadu zavedení do účetní evidence, jedná-li se o opatření 

v rámci výrobkové a sortimentní politiky.  

Marketing a prodej 

Informace o prodejním úseku, ohledně každé nové položky do sortimentu, včetně ceny 

produktu podává zmíněný marketing. Oproti tomu prodejní útvar dodává informace 

marketingu o obchodních činnostech ale především o neshodách o předpokládaném prodeji. 

Marketing, výroba a nákup 

Díky informacím z trhu může marketing včasně reagovat na požadované výrobní 

zakázky včetně přesně daných charakteristik výrobku. Tímto určí a zaměří se na orientaci 

nákupních aktivit v různých nabízených vstupech. 

Marketing a finance 

Zde se jedná především o plán prodeje a potřeb finančních zdrojů na realizaci opatření 

v rámci nástrojů marketingového mixu (product, price, placement, promotion). Zpětně 

ekonomický úsek hodnotí jednotlivé marketingové aktivity. 

 



12 
 

Marketing – vývoj, výzkum a technická příprava výroby 

Požadavky ohledně technických změn parametrů kvality designu, obalů apod. určuje 

právě marketing.  

Marketing a management 

Jako základní nástroj pro uplatnění marketingové filozofie uvnitř firmy slouží 

marketing, jakož to informační zdroj pro rozhodování na strategické úrovni a popřípadě se 

spolu podílí na tvorbě marketingové koncepce. [13] 

V závěru je nutné si uvědomit, že informační systémy podniků musí fungovat a 

zpracovávat nejnovější informace systematicky a kontinuálně. Jakékoliv zásadní zásahy a 

přerušení informačních toků mají nevratný a nenahraditelný charakter. 

 

. 
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2 Nástroje marketingového informačního systému 

Každá firma se snaží v čas zachytit chvíli, kdy v jejich prostředí mohou vznikat 

příležitosti, které by mohly ohrožovat požadavky a potřeby zákazníků. Jestliže dojde 

k pochybení v této fázi či špatné interpretaci tržních signálů může to vést až ke ztrátě 

konkurenceschopnosti. Z počátku dochází k mylnému úsudku, že tržní změny nelze 

přehlédnout. Bohužel však následná nutnost realizování každodenních úkolů v odpovědnosti 

manažerů je jasným signálem toho, že právě tito manažeři tyto mírné tržní změny nezachytí 

nebo špatně interpretují. Nejčastěji se setkáváme s inkrementálními změnami, které se odvíjí 

v delším časovém horizontu, a to hlavně nepozorovaně. Oproti tomu náhlé změny přehlédnout 

prakticky nejde. Právě to, vede firmy k nutnosti vybudování a používání systému sledování 

změn v prostředí v rámci marketingového informačního systému. [11] 

 

2.1 CRM (Customer Relationship Management) = řízení vztahů se zákazníky 

 „Prokazatelným klíčovým faktorem úspěchu je efektivní péče o zákazníky, vytváření a 

dlouhodobé udržování blízkých vazeb nejen s klienty, ale i s dodavateli a dalšími partnery.“ 

[5] 

Každý podnik je dnes zaplaven spousty informací o zákaznících, které získali při 

jakémkoliv kontaktu s nimi. Jedná se především o servis, návštěvy internetových stránek, 

průzkumy spokojenosti zákazníka a hlavně zahrnují nákupy zákazníka. Jednoduše řečeno je 

zaznamenán jakýkoliv kontakt zákazníka s podnikem. Tyto data jsou ukládány po celé firmě a 

jsou založeny hluboko v řadě jejich databází, plánů a záznamů oddělení, a proto si chytré 

společnosti vytvářejí systém řízení vztahů se zákazníky (CRM), aby se vyhnuly zbytečným 

problémům z přebytku informaci. CRM obsahuje detailní informace o jednotlivých 

zákaznících a pečlivě zaznamenává kontaktní body zákazníka. [5] 

Základními pilíři úspěšné implantace CRM jsou: 

 Změna myšlení všech zaměstnanců firmy (přechod od uspokojování 

zákaznických potřeb),  

 Využívání především moderních IT oblastí, 
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 Průběžné provádění kontroly úspěšnosti procesu. 

Důležitá je obousměrnost dorozumívání se se zákazníky umocněná sledováním zákaznických 

potřeb a jejich řešením. Tato vazba je zobrazena na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Pilíře CRM a jejich vazba na zákazníky a jejich potřeby Zdroj [3] 

 

2.1.1 Vývoj informačních nástrojů CRM 

Jako nejstarší způsob, který udržoval přehled o všech aktivitách spojených 

s jednotlivými zákazníky je systém papírové databáze – kartotéka. Tento systém má tu 

výhodu, že není závislý na použití výpočetní techniky a zakládání dokumentů je jednoduché. 

Naopak největším nedostatkem je nekonečné opisování, ruční vyhledávání v kartotéce, ruční 

tvorba statistik, souhrnných zpráv atd. Dnes se s kvalitně fungující papírovou databází 

můžeme setkat u lékaře, kde karta pacienta je dokonalým záznamem historie našeho 

zdravotního stavu. [3] 

Dalším nástrojem je řešení postavené na balíku programů Office – elektronická 

kartotéka. Tento systém umožňuje aspoň částečnou automatizaci některých procesů a 

činností. Po vytvoření elektronické databáze kontaktů je možno jednodušeji zautomatizovat 

vyplňování formulářů, tabulek a šablon, nebo je možné si nastavit automatické upozornění na 
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nějaké důležité termíny. Nejčastějšími produkty jsou Microsoft Office nebo Lotus Smart 

Suite. 

Programy pro správu kontaktu a managementu času byly průkopníky mezi 

skutečně elektronickými CRM systémy. Fungují tak, že se do databáze ukládají nejen 

kontaktní údaje, ale i důležité obchodní informace (velikost firmy objem nákupu, nejčastěji 

nakupované zboží, počet návštěv apod.) vyhledávání zákazníku v databázi se provádí podle 

potřebných kritérií, kterými může být jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo atd. 

systém využívá širokých vazeb na další programy, tedy nepracuje jako samostatně pracující 

aplikace. [9] 

I přesto, že tyto systémy nejsou vrcholem v oboru, vyznačují se jednoduchostí obsluhy 

a údržby. Pro menší a střední firmy jsou dnes považovány za optimální řešení zajišťující 

obhospodařování aktivit péče o zákazníka. [3] 

Vrchol současnosti tvoří komplexní CRM e-systémy, které zahrnují všechny čtyři 

základní moduly pro podporu CRM, a to:  

 Automatizace prodejních činností – Sales Force Automation, 

 Automatizace marketingových činností – Marketing Automation, 

 Automatizace servisních činností a zákaznické podpory – Field Service 

Automation, 

 Elektronické obchodování – E-Business. 

 

Automatizace prodejních činností 

Ze všech modulů je brán jako základní kámen informačních systémů. Měl by 

poskytovat všem uživatelům CRM rychlý a efektivní přístup k důležitým informacím o 

zákaznících, plánování pracovního programu a využití znalostních bází a dalších prodejních 

informací shrnutých v systému. Hlavními funkcemi modulu jsou: 

 Správa kontaktu a Time management 
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 Lead management (zahrnuje přísun nových kontaktů zodpovědným 

obchodníkům a zároveň zpětné sledování další komunikace s potenciálními 

klienty) 

 Správa obchodních partnerů 

 Nástroje vzdáleného přístupu k systému (dostupnost a připojení se k systému i 

mimo kancelář) 

 Nástroje tvorby souhrnných zpráv [3] 

 

Automatizace marketingových činností 

 Hraje zásadní roli při vytváření strategií a taktik dlouhodobě úspěšné péče o 

zákazníky. Jeho hlavní funkcí je Správa marketingových kampaní (Campaign Management). 

Ta obsahuje:  

 Rozčlenění zákazníků v databázi do skupin a řízení individuálních kampaní pro 

jednotlivé skupiny.  

 Všechny přístupné formy komunikace se zákazníky (internet, email, telefon, nebo 

tisková média).  

 Vyhodnocování kampaně prováděné propracovanými procesy, které jsou také součástí 

modulu. 

  Vzájemná provázanost, součinnost marketingového a prodejního modulu. 

Marketingová oddělení musí podávat všechny potřebné informace obchodníkům 

(katalogy produktů, prezentace, cílové skupiny zákazníků, informace o konkurenci) a 

naopak se musí zpět předávat informace o reakci zákazníků. [3] 

 

Automatizace servisních činností a zákaznické podpory 

 Cílem je zlepšení komunikace se zákazníky a správa servisních činností po prodeji. 

Základními funkcemi jsou:  

 Customer Center – neboli zákaznické centrum, kombinující možnost komunikace po 

telefonu a internetu. 
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 Field service – neboli servisní centrum umožňující správu a kvalitní využívání 

dostupných servisních techniků, náhradních dílů a jiného materiálu podle potřeb u 

zákazníků.  

 

Elektronické obchodování  

 Jde o nejnovější modul a ve většině případů jde o samostatnou aplikaci na přístupové 

bázi internetového prohlížeče. Poskytuje uskutečnění obchodu v elektronické formě, ale je 

především důležité, aby fungovala maximální propojenost s ostatními moduly CRM systému. 

 

2.1.2 Volba optimálního CRM informačního systému 

 Volba optimálního informačního systému CRM je značně individuální proces závislý 

na mnoha objektivních a subjektivních činitelích. Každopádně byl vypracován desetibodový 

rozhodovací algoritmus, ke kterému lze přihlédnout. Ten byl zpracován na základě 

praktických zkušeností firem zabývající se implementací systému. Jednotlivá doporučení jsou 

definována následujícími 10. otázkami. Odpovědi na tyto pokládané otázky nejsou vždy 

jednoduché ale, s tvorbou a realizací koncepce výrazně pomohou. [9] 

1) Jaké jsou dosavadní firemní zkušenosti s řízením vztahů se zákazníky a příslušnými 

informačními systémy? 

2) O jak velkou organizaci jde? 

3) V jakém řádu se pohybuje počet potencionálních zákazníků? 

4) Jaký je k dispozici rozpočet (vlastní či úvěrovaný)? 

5) Jaké jsou představy a požadavky návratnosti investic? 

6) Existuje specializovaný CRM informační systém pro firemní odvětví? 

7) Jaký typ systému a jak úspěšně využívají firmy obdobného charakteru (velikostně, 

oslovující stejnou nebo obdobnou cílovou skupinu zákazníků) 

8) Které firemní činnosti ve vztahu k zákazníkům by měli být automatizovány (prodej, 

marketing, servis) 

9) Na jaké úrovní by měla automatizace probíhat (operativní, analytická)? 

10) S jakými firemními informačními systémy bude potřeba CRM systém provázat? [3] 
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2.1.3 Tvorba optimální CRM strategie 

 Základní zásada tvorby strategie systému CRM je vybudování vztahů mezi zákazníky. 

Zákazníci stojí v centru pozornosti firmy a od nich se odvíjí použitá strategie, pro které je 

hledán produkt, na rozdíl od strategií, kdy je produktu hledán zákazník. Díky tomu, lze říci, že 

CRM strategie není vhodná a ani příliš optimální pro začínající společnost, protože nemá 

k dispozici dostatek zákazníků a potenciálních klientů. Dalším důležitým pravidlem tvorby a 

řízení projektu je určit, co je cílem a obsahem projektu, časový plán a finanční rozpočet. [9] 

Volba dobré strategie vyžaduje zodpovězení všech potřebných otázek. Tvůrci 

základních strategií navrhnuly postupy, které umožňují všechny tyto otázky zodpovědět, ty 

však vyžadují důležitá data, ke kterým se není jednoduché dostat. [10] 

 

2.2 ERP informační systémy 

 ERP v překladu znamená plánování podnikových zdrojů. Tyto systémy představují 

důležitou součást řízení podnikových dat a pomáhají plánovat celý logistický řetězec od 

nákupu přes sklady, po výdej materiálu, řízení obchodních zakázek od jejich přijetí až po 

expedici, včetně plánování vlastní výroby a s tím spojené finanční a nákladové účetnictví i 

řízení lidských zdrojů. Jsou velkou výhodou při získávání konkurenceschopnosti. Systém 

ERP umožňuje podnikům účelově využívat postupy a metody, tím dochází k zefektivnění a 

usnadnění práce zaměstnanců na různých podnikových úrovních. 

 ERP umožňuje uživatelům: 

- Vytvářet a obnovovat rozsáhlé datové báze jako zboží, dodavatelů, pracovníků, 

zákazníků, majetku, účtu a podobně. 

- Provádět procesy jako zpracování obchodních případů (nákup materiálu, prodej zboží) 

a zpracování obchodních dokumentů (objednávky, kontakty, celní deklarace, faktury a 

jiné.)  

- Vytvářet a prezentovat vyžadované přehledy, statistiky a základní analýzy (přehled 

zákazníků, prodejů, zboží a stav zásob na skladě. [10] 
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2.2.1 Funkcionality ERP systému 

 Systémy ERP se vždy liší od systému pro malé podniky a pro velké podniky. Jsou 

však moduly, které jsou společné a společnosti je potřebují bez ohledu na jejich velikost. ERP 

pokrývají zejména 2 hlavní funkční oblasti: 

 Logistiku (zahrnují celou podnikovou logistiku, jako nákup, skladování, výrobu, 

prodej, a zejména plánování zdrojů), 

 Finance (finanční, nákladové a investiční účetnictví a dále podnikový controlling). 

2.2.1.1 Finance 

Pro každý podnik hrají finance důležitou roli v podnikání. Právě ERP systémy mají za 

úkol zajistit spousty aktivit související s financemi. Hlavní funkcionalita v této oblasti 

by měla být přibližně následující: 

- vedení účetnictví,  

- doklady, 

- majetek (odepisování majetku, správa, sledování cenných papírů a investičního 

majetku), 

- fakturace, 

- výkaznictví (Cash flow, sestavení výkazů ke konci účetního období, rozpočty) 

- řízení a sledování nákladů a výnosů, 

- cizí měny, kurzovní lístek, kurzovné rozdíly. 

2.2.1.2 Logistika 

Tato část má za úkol zabezpečovat hlavně nástroje pro efektivní řízení procesů 

zabývajících se logistikou. Zajištění celistvosti ERP je zobrazeno na obr. 4, za nímž se skrývá 

účelné zajištění požadavků zákazníka. Cyklus začíná přijetím objednávky, a pak prochází 

každou zobrazenou fází, nutnou k uspokojení zákazníkových potřeb. Šedě vyznačena oblast je 

jádro ERP systému. [14] 
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Obrázek 4. Zpravování obchodního případu v podnikovém informačním systému ERP. Zdroj 

[14] 

2.3 Specializované informační systémy 

Informačních systémů je nespočetné množství. Od systémů specializovaných na podporu 

vedení EIS, pro elektronickou správu dokumentů (EDM/DMS), pro správu obsahu webové 

prezentace (WCM/CMS), řízení provozních zdrojů podniků (EAM) až po geografický 

informační systém (GIS) a další., jsou vytvářeny a implementovány samostatně, ale mohou 

také být součástí již hotových řešení. Mezi takovéto systémy můžeme zařadit i systém pro 

řízení lidských zdrojů (HRM), který je integrován přímo do některého z uvedených systémů 

např. CRM. [14] 
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2.4 PIMS program 

 Jedná se o program, který je součástí externích informačních systému marketingu. 

Slouží jako podpora podnikového managementu při strategickém rozhodování. Program 

PIMS má kořeny v 60. letech 20. století ve společnosti General Electric. [13] 

 PIMS (profit impal of market strategy) je metoda nebo též databáze informací 

získaných z obchodních výsledků velkých amerických a evropských firem. Hlavním záměrem 

byla snaha vytvořit takový program, který by poskytoval dostatečné množství empirických 

údajů, a na tomto základě by mohla být formulována možná strategie vedoucí k úspěšnému 

firemnímu výsledku. PIMS je taky označován jako „projekt, jehož hlavním cílem bylo 

poměřovat vztah mezi podnikatelskými aktivitami a výsledky, který lze dnes charakterizovat 

jako databázi strategií obchodních společností a metodologii pro identifikaci problémů a 

příležitostí v podnikání.“ [8] 

 Využití programu PIMS není primitivní záležitostí. Získání dat podniků, které jsou 

zapojeny do programu, se děje na základě strukturovaných dotazníků. Údaje se hromadí v 

databance programu. Pomocí statistických výzkumných metod jsou data v jednotlivých 

podnicích prozkoumávány. Struktura PIMS programu je znázorněna ve schématu na obr. 4. 

[4] 

 

Obrázek 5. Struktura PIMS Zdroj [4] 
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Jednotlivé fáze programu PIMS: 

1. První fáze – určení problému a sestavení týmu, který se PIMS bude zabývat. 

2. Druhá fáze – segmentace, ve které se stanoví jednotlivé určité otázky a na základě 

nich jsou poskytnuta data z PIMS. 

3. Třetí fáze – vyhodnocení systému PIMS a vytvoření doporučení, která jsou určena 

jak pro vnitřní, tak i pro vnější prostředí firmy. [13] 

 

2.5 Altus Vario 

Jedná se o specializovaný podnikový software na podporu zpracování veškerých agend 

firmy. Řadí se do kategorie "all-in-one ERP / CRM systém".  

 S jeho pomocí je možno řešit práci s klienty (adresáře, denní aktivity), nákup, prodej 

zboží a služeb (sklady, zakázky, fakturace, prodejna), zakázkovou výrobu, vedení účetnictví a 

daňové evidence, personalistiky, mzdy a další. Altus Vario je nejčastěji používán a navržen 

pro firmy střední velikosti. Pro jeho variabilitu, jak po stránce uspořádání podnikových 

procesů, tak po stránce velikosti je úspěšně využíván i firmami menší velikosti.  

Výhody toho softwaru jsou například tyto: 

- nízké provozní náklady, 

- je vždy vytvářen pro konkrétního zákazníka na základě vstupní analýzy, 

- systém je možno přizpůsobit a dále rozšiřovat, 

- implementační postupy, 

- modularita, 

- variabilita a přizpůsobení různým pracovním postupům, 

- široké množství oborových řešení, 

- kvalitní manažerské výstupy, 

- rychle reaguje na požadavky zákazníků, 

- objednávky vyřizuje bez chyb.  
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Altus Vario nabízí spolehlivé řešení uživatelských požadavků. Zrychluje a zjednodušuje 

každodenní práci, přináší pořádek a bezpečnost firemních dat. Tento software je využíván 

nejčastěji v elektronickém obchodování – E - Business  
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3 Vlastní zhodnocení 

Marketingový informační systém, umožňuje průmyslovým podnikům zefektivnit 

aktivity spojené s výrobou, technologickými zařízeními a procesy, nutné pro úspěšný 

rozvoj společnosti. Dále představuje strategickou část integrovaného informačního 

systému průmyslové firmy, ale hlavně je základním prvkem pro strategické rozhodování 

managementu. Díky tomu můžou průmyslové podniky budovat a správně vést své 

zaměstnance či chod společnosti. 

Pokud chce daná firma uspět v dnešním moderním světě podnikání, měla by vědět, že 

informační systémy jsou nedílnou součástí jak toho dosáhnout. IS se týkají jak správného 

řízení podniku a zaměstnanců tak i spokojenosti zákazníků, kteří jsou pro trh a dosažení 

zisku nejdůležitější součástí. Mnohé podniky by měli vědět, že spousta informací jim 

došlých mají své místo a účel. Pokud s těmito daty umí podnik správně pracovat je na 

nejlepší cestě uspět.  

Myslím si, že dnes nám tyto systémy ulehčují mnoho práce se zakládáním dat, 

správného zařazení do kartotéky, vyhledáváním, šetří místo a mají spousty dalších výhod. 

Samozřejmě je důležité vědět, že program potřebujeme ale nejdůležitější je, uvědomit si 

jaký program nám nejvíce zlehčí a dopomůže kvalitně zacházet s poskytnutými daty.  

Proč vlastně využít informačních systémů třeba v průmyslovém podniku? Pokud 

takový podnik chce vkročit do současné ekonomiky s cílem uspět, měl by zapřemýšlet, 

co mu k úspěchu dopomůže. Tato otázka je jednou z nejdůležitějších pro uvědomení si 

jak nejlíp dosáhnout kvalitních výsledků na dnešní tržní sféře.  

Přínos IS v tomto podniku si můžeme ukázat na následujících příkladech. Manažer 

takové firmy ví a chce jakýmkoliv způsobem zefektivnit a hlavně zrychlit tok běžných 

agend a evidencí. Z vlastního posouzení a skutečností, že počítače jsou pro náš svět 

nezbytné, se nám nabízí vést si třeba skladovou evidenci v počítači, proč? Je přece 

jednodušší mít přehled o aktuálním skladovaném množství ve skladu, včetně tiskových 

sestav, než složitě vlastnoručně sčítat záznamy na ručně vedených skladových kartách, 

kde je vetší pravděpodobnost udělání chyby.  
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Podnik by určitě také rád zrychlil průběh výroby a snížil jeho náklady, aniž by musel 

snížit kvalitu vyráběného produktu. Když už je vedena evidence skladu, je možné se od 

tohoto seznamu přesunout ke sledování množství a obratu sortimentu ve skladu. Tímto je 

možné dosáhnout snížení objemu finančních prostředků vázaných ve skladových 

zásobách. Už když máme v počítači vedený zásobník vyráběných a nakupovaných 

součástí, včetně technologických postupů je možno díky tomu sestavit kusovník výrobků. 

A od jeho základu lze automaticky vytvořit přehled o výrobních nákladech podniku a tím 

obratem reagovat na poptávku nebo objednat chybějící množství materiálu, a následně i 

výrobu. Tohle vše pouze pomocí informačních systémů. Samozřejmě, tyto dvě situace, o 

kterých jsem se zmínila, jsou pouze minimem toho, co informační systémy dokážou. 

Podle vlastních zkušeností vím, jak informační systémy dokážou velmi ulehčit práci. 

Společnost, se kterou mám zkušenost, využívá systém, ve kterém se automaticky 

doobjednává chybějící zboží, samozřejmostí je seznam všech položek prodávaného 

sortimentu a generátor pro seznam nejprodávanějších položek. Také využívají systém na 

zakládání informací o zákaznících, který je založen na vyřízení věrnostní karty, a tímto ví 

o zákazníkovi důležité informace. Jako je především věk, pohlaví a co nejčastěji 

nakupuje.  

Důležitost veškerých informací, o kterých jsem se zmínila, je určitě všem zřejmá, ale i 

přesto je možné se v dnešní době setkat s firmami, ve kterých jsou tyto programy a 

systémy nastaveny špatně nebo se zde vůbec nenacházejí. Osobně bych informační 

systémy doporučila veškerým firmám, které se potýkají s větším množstvím informací a 

dat. Naučila je s nimi správně a efektivně zacházet. Při splnění těchto kritérií jim bude 

odměnou vetší přehlednost, dojde k poklesu pochybení a k větší efektivnosti zvládnutých 

vytýčených cílů.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce, bylo teoreticky přiblížit co je podstatou a k čemu slouží 

marketingový informační systém. Prioritou bylo zjistit, jakými výhodami oplývá průmyslová 

firma s dobře fungujícím MIS a co by mělo být záměrem každého podniku. To je včas 

zachytit chvíli, kdy v jejich prostředí mohou vznikat okolnosti ohrožující zákazníkovy 

požadavky a potřeby. Dozvěděli jsme se, že MIS je důležitou složkou téměř každého, správně 

fungujícího podniku, který pracuje s velkým množstvím dat a informací. A to, vede firmy 

k potřebě vybudování a používání systému sledování změn v prostředí v rámci 

marketingového informačního systému.  

 Koncepce takového systému se skládá ze 4. důležitých částí. První a hlavní částí, 

kterou jsem se zabývala, je vnitřní informační systém. Poskytuje a zahrnuje veškeré důležité 

informace o spotřebitelích, jako je např. objednávkový cyklus. A ten je podstatou celého 

vnitřního systému. Z něj se dozvídáme informace týkající se trhu, segmentu, společných a 

místních akcí, údaje o všech účastnících trhu a v neposlední řadě o specifických požadavcích 

jednotlivých obchodních partnerů. 

 Další důležitou součástí MIS je marketingový zpravodajský systém, jehož úkolem je 

informovat nás o dění a očekávaném vývoji v okolí. Díky tomuto systému můžou manažeři 

pozorovat a zkoumat okolí 4. způsoby.  

 Pokud se společnost nachází v situaci, kdy je potřeba mimořádných informací pro 

určitá rozhodnutí používáme tzv. marketingový výzkumný systém. Právě ten se zabývá 

určováním, sběrem, analýzou a vyhodnocováním závěrů včetně informací týkajících se 

problémů před kterými podnik stojí. Proces zpracování marketingového výzkumu, které jsem 

zde vypsala, popisuji v kapitole zaobírající se výzkumem. 

 Poslední částí MIS je podpůrná analýza pro marketingová rozhodnutí (MDDS). Pokud 

je nutné analyzovat určitý problém a najít k němu řešení použijeme právě tuto analýzu. Ta 

poskytuje manažerům informace o prostředí, ať už vnitřním, nebo vnějším a pomáhá vytvářet 

lepší marketingová rozhodnutí. Velmi důležité jsou správně formulované otázky manažera, 

které jsou vkládány do příslušného modelu  MDDS. Následně tento model vygeneruje data, 

které jsou po té dále statisticky analyzovány. 
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 Závěrečnou kapitolou týkající se konkrétních programů podporující zpracování 

veškerých dat, které každodenně firma příjme, jsou nástroje marketingového informačního 

systému. Zmiňují se o nejzákladnějších a nejvýznamnějších systémech jako jsou CRM, ERP. 

Dále se zmiňuji o Programu PIMS, který slouží pro strategické rozhodování jako podpora 

podnikového managementu. PIMS popisuje interakci mezi marketingovými faktory, 

ziskovosti a peněžními toky, což umožňuje, aby společnost správně zhodnotila potenciální 

dopady různých marketingových strategií na výkonnost svých produktů. 

 V budoucnu lze očekávat, čím dál tím větší nárůst informací a dat. Proto budou 

kladeny větší nároky na zdokonalování veškerých informačních systémů. Programy uvedeny 

v této bakalářské práci a mnoho dalších budou zajisté procházet dalšími změnami a vývojem. 

Rozhodně se dá počítat i s novými programy a systémy vylepšenými pro současnou dobu a 

blízkou budoucnost. Rozhodně však není radno podceňovat podstatu marketingových 

informačních systému.   
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