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Anotace 

Dizertační práce je zaměřena na identifikaci a posouzení míry vlivu faktorů ve vazbě 

na proces implementace CRM systémů. Hlavním cílem dizertační práce je analýza míry 

působení faktorů, které ovlivňují implementaci systémů CRM a následné vymezení jejich 

vlivu při měření výkonnosti implementovaných systémů CRM. Dílčími cíli práce jsou zjištění 

míry využívání CRM systémů ve firmách na území České republiky, identifikace 

očekávaných přínosů, klíčových úspěchů a neúspěchů implementace CRM systémů. 

Pro dosažení stanoveného cíle je práce rozdělena na část teoreticko-metodologickou a 

aplikační. Východiskem teoreticko-metodologické části práce je vymezení pojetí CRM, 

procesu implementace CRM systémů, přínosů a úskalí implementace CRM systémů. Popsány 

jsou také současné přístupy k měření výkonnosti implementovaných CRM systémů. 

Primární data, která se stala podkladem pro analýzu, byla získána dotazováním. 

Výběrový soubor respondentů tvoří firmy, které implementovaly plně nebo částečně CRM 

systémy a jsou schopny hodnotit jednotlivé faktory implementace CRM systémů. Hodnoceny 

jsou především faktory zohledňující kvalitu zákaznických informací, podporu investic do 

CRM systémů ze strany managementu firmy, efekty implementace CRM systémů, oblast 

spokojenosti zákazníků, faktory ovlivňující ziskovost a faktory firemních procesů. 

V dizertační práci byly využity pro účely zpracování dat různé metody vědecké práce. 

V rámci analýzy byly využity kromě obecně teoretických metod i metody speciální vědecké, 

patřící hlavně do oblasti statistiky, a to matematické a statistické metody. Data jsou popsána 

ukazateli deskriptivní statistiky, mezi které se řadí aritmetický průměr, střední hodnota, 

rozptyl, koeficienty šikmosti a špičatosti. Podrobnější analýzy závislostí jsou řešeny aplikací 

analýzy rozptylu a korelační analýzou. Při analýze kvantitativních proměnných je využita 

lineární regresní analýza. Kvalitativní data, získaná osobním dotazováním, jsou zpracována za 

využití metody analytického hierarchického procesu vzhledem ke svým dekompozičním 

účinkům. 

V závěru dizertační práce je provedeno zhodnocení vlivu délky využívání CRM 

systémů na hodnocení jednotlivých faktorů implementace CRM systémů a míry vlivu faktorů 

CRM systémů na hodnocení celkového přínosu CRM systémů. Za využití metody 

analytického hierarchického procesu byly subjektivní názory expertní skupiny respondentů 



 

 

 

kvantifikovány. Výsledkem aplikace této kvalitativní metody je pořadí faktorů CRM dle 

důležitosti. 

Klíčová slova: řízení vztahu se zákazníky; zákazník; CRM systémy; korelační analýza; 

regresní analýza; analytický hierarchický proces. 

  



 

 

 

Identification and Assessing the Degree of Influence Factors to the Process of CRM 

Systems’ Implementation   

Annotation 

The dissertation is aimed at identification and assessing the degree of influence factors 

in relation to the process of implementing CRM systems. Main aim of the thesis is to analyze 

the extent of other factors that affect the implementation of CRM systems and then defining 

their impact on performance measurement of implemented CRM systems. Specific objectives 

of the thesis are to find the level of companies in the Czech Republic that utilize CRM 

systems, identify expected benefits, key successes and failures of CRM systems’ 

implementation. 

To achieve the objectives, the work is divided into a theoretical-methodological and 

application part. The starting point for theoretical and methodological part of the thesis is to 

define the concept of CRM, CRM systems implementation process, the benefits and pitfalls of 

implementing CRM systems. Also current approaches to measuring the performance of 

implemented CRM systems are described. 

Primary data, which became the basis for the analysis was obtained by survey. The 

sample of respondents consisted of firms that implemented fully or partially CRM systems 

and were able to assess various factors of CRM systems implementation. Evaluated are 

primarily factors reflecting the quality of customer information, support investment in CRM 

system by company’s management, the effects of implementing CRM system, the area of 

customer satisfaction, factors influencing profitability and business processes factors. 

Various methods of scientific work were used in the dissertation for data processing. 

Within the analysis were used apart from general theoretical methods also methods of special 

scientific, belonging mainly to the field of statistics, and mathematical and statistical methods. 

Data are described by descriptive statistics indicators, among which belong the arithmetic 

mean, median, variance, skewness and kurtosis coefficients. More detailed analysis of the 

dependencies is solved by application of analysis of variance and correlation analysis. In the 

analysis of quantitative variables was used linear regression analysis. Qualitative data, 

obtained by personal interviews are processed using the method of analytic hierarchy process 

due to its decomposition effects. 



 

 

 

At the end of this dissertation is executed an assessment of the influence of the use of 

CRM systems to assess individual factors of CRM systems implementation and the degree of 

influence factors of CRM systems to assess overall benefits of CRM systems. By utilizing 

analytic hierarchy subjective opinions of the expert group of respondents were quantified. The 

outcome of applying this qualitative method is CRM factor’s ranking based on importance. 

Key words: customer relationship management; customer; CRM systems; correlation 

analysis; regression analysis; analytic hierarchy process. 
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1 Úvod 

Řízení vztahů se zákazníky je relativně mladou a novou oblastí nejen ve světě, ale 

hlavně v České republice. Poskytuje vhodnou podporu pro řízení a efektivní nabídku produktů 

a služeb současným firemním zákazníkům. Rozvoj ICT (Information and Communication 

Technologies) služeb zaznamenává v současnosti velký rozmach a stává se každodenním 

nástrojem všech firem, které chtějí úspěšně působit na trhu. Zkratka CRM vychází ze slovního 

spojení Customer Relationship Management, což v překladu znamená řízení vztahů se 

zákazníky. Dobře a kvalitně řízené vztahy se zákazníky jsou jedním z klíčových faktorů 

úspěchu dnešních firem. 

Obchod a marketing prošel ve své historii dynamickým vývojem, který je možné 

shrnout do několika fází. Počátkem 20. století se začala uplatňovat orientace na širokou 

dostupnost levného produktu. Typickým příkladem je firma Ford. V polovině 20. let je možné 

spatřit výrobkovou orientaci přinášející vysokou kvalitu produktu. Dále následují koncepce 

zaměřené na prodej, marketing a trh. V dnešní době se uplatňuje orientace na potřeby a přání 

zákazníků s ohledem na to, že firmy tvoří součást dodavatelského řetězce. Rostoucí zájem o 

aplikaci CRM systémů je logickou reakcí na změny, které přinesl rozvoj vícekanálové 

komunikace a orientace firem na potřeby a přání zákazníků. Uvedená orientace generuje 

poptávku po automatizaci externích procesů a tedy po uplatnění CRM systémů. Předpokládá 

se porozumění potřebám zákazníků, jejich vhodná segmentace do skupin, přizpůsobení 

produktové nabídky a doplňkových služeb těmto segmentům a porozumění fungování 

dodavatelského řetězce. 

CRM je v dnešní době populárním a v odborných kruzích frekventovaným pojmem. 

Rozsah CRM, vymezení základních pojmů a zejména aplikace CRM v praxi je 

problematikou, která si zasluhuje stále větší pozornost. Většina firem nahlíží na CRM pouze 

jako na problematiku, která je spojena s oborem informačních technologií, nicméně opak je 

pravdou. Technologie sice hraje v případě CRM jednu z důležitých rolí, nikoliv však tu 

nejpodstatnější. Nejdůležitější je samotná orientace na zákazníka, analýza jeho potřeb a 

zejména individuální přístup vedoucí k dlouhodobým vztahům, které jsou založeny na 

propracovaném systému obchodních a firemních procesů. Cílem CRM je budování a aktivní 

řízení vztahů se zákazníky. Prostředkem k dosažení takového cíle je podpora vztahů se 

zákazníky informačními technologiemi.  
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V budoucnu lze očekávat, že se tyto nástroje pro řízení vztahů se zákazníky stanou 

běžnou součástí marketingových aktivit všech firem na trhu. Očekává se, že technický pokrok 

ušetří čas, práci i finanční prostředky. 

Proces implementace CRM systémů do firemních struktur je oblastí poměrně 

probádanou a na trhu známou. Existuje mnoho studií a odborných publikací popisujících tuto 

problematiku. Poté, co firmy implementují konkrétní CRM systém, je otázkou většiny z nich, 

jak změřit a hodnotit úroveň implementovaného systému. 

Zajištění zpětné informační vazby o funkčnosti a měření výkonnosti CRM systémů je 

v současnosti oblastí diskutovanou, ale ne příliš probádanou. Existuje několik metod 

používaných pro měření výkonnosti CRM a uspokojování zákaznických potřeb, příkladem 

může být CRM Scorecard. S jejich aplikací a využitím je možné se setkat převážně 

v odborných publikacích a článcích. Odborné publikace, které se zaměřují a zkoumají 

možnosti měření výkonnosti CRM systémů firem v České republice, chybí. 

Hlavním cílem dizertační práce je analýza míry působení faktorů, které ovlivňují 

implementaci systémů CRM a následné vymezení jejich vlivu při měření výkonnosti 

implementovaných systémů CRM. Dílčími cíli práce jsou zjištění míry využití CRM systémů 

ve firmách na území České republiky, identifikace očekávaných přínosů, klíčových úspěchů a 

neúspěchů implementace CRM systémů. 

Absolutní zobecnění v této oblasti možné není. Systém měření nelze vytvořit 

v absolutně obecné podobě, která bude využitelná v každé firmě. Musí dojít k 

určitému přizpůsobení dané struktuře a prostředí, ve kterém se firmy nacházejí. Kritickou 

oblastí takového systému měření je především to, že neměří, co bylo, ale co je s ohledem na 

budoucí vývoj. 

Pro dosažení stanoveného cíle je práce rozdělena na část teoreticko-metodologickou a 

aplikační. Východiskem teoreticko-metodologické části práce je vymezení pojetí CRM, 

proces implementace CRM systémů, přínosy a úskalí implementace CRM systémů. Popsány 

jsou také současné přístupy k měření výkonnosti implementovaných CRM systémů. 

V dizertační práci jsou využity pro účely zpracování dat různé metody vědecké práce. 

Data jsou popsána ukazateli deskriptivní statistiky, podrobnější analýzy závislostí jsou řešeny 

aplikací analýzy rozptylu, korelační a regresní analýzou. Kvalitativní data jsou zpracována za 
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využití metody analytického hierarchického procesu vzhledem ke svým dekompozičním 

účinkům. 

V závěru dizertační práce dojde k posouzení míry vlivu faktorů ve vazbě na proces 

implementace CRM systémů. 
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2 Současný stav řešené problematiky 

2.1 Koncepce moderního marketingu 

Klasický marketing je společenský a řízený proces, kterým jednotlivci a skupiny 

získávají to, co potřebují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotových produktů 

s ostatními. Firmy v tomto případě mohou mít vytyčeny různé cíle, nicméně tím základním 

bývá získání a dlouhodobé udržení konkurenční výhody na trhu. Díky moderním 

technologiím a možnostem Internetu dochází k výraznému přiostřování konkurenčního boje, 

v tomto prostředí získává marketing naprosto unikátní pozici a jeho význam neustále roste. 

Páteří klasického marketingu je marketingový mix, tedy 4P (Product – produkt, Price – cena, 

Place – distribuce a Promotion – komunikace). Jde o ryze tržní pojetí marketingu využívající 

všech dostupných metod vedoucích k získání a udržení tržního podílu a tento model dnes 

uplatňuje velké množství firem (Kotler, Keller, 2013). 

Základní marketingový koncept byl zcela jednoduchý. Podnik zjistil, co zákazníci 

požadují, a poté to vyrobil. Je nutné zjistit to, co zákazníci budou požadovat, nikoliv to, co 

momentálně chtějí. V dnešní době se považuje za nezbytné předvídání i tzv. latentních 

(skrytých) potřeb zákazníků (Kotler, Keller, 2013). 

Marketingový koncept 60. let 20. století je považován za počátek koncepce 

orientované na zákazníky. Marketing generoval snadno pochopitelné kategorie jako životní 

cyklus výrobku, marketingový mix a kladl zásadní důraz na tržní podíly. V 80. letech se do 

popředí dostala konkurenční analýza. Podniky vydávaly značné zdroje na prognózování a 

predikci strategií svých konkurentů. Nově nastupující informační technologie umožnily 

podnikům sběr dat a jejich následnou analýzu. Marketing byl postaven do čela boje proti 

konkurenci (Kotler, Keller, 2013). 

 Nastolený trend se dále rozvíjel i v 90. letech, nový důraz z pohledu vztahů byl kladen 

na řízení klíčových zákazníků. S příchodem internetové technologie dozrává situace do stádia 

řízení vztahů se zákazníky. V celé řadě firem se objevily zákaznické týmy uplatňující zásadní 

vliv na firemní politiku, týmy specializované pro malé skupiny klíčových zákazníků nebo 

dokonce jednoho klíčového zákazníka. Cílem již nebylo vyhledávat zákazníky pro existující 

produkty, ale najít produkty pro existující zákazníky, tj. poskytovat zákazníkům přínosy, resp. 

hodnotu (Pride, Ferrell, 2011). 
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V důsledku rozvoje informačních a komunikačních technologií a zostření konkurence 

spěje vývoj na všech typech trhů od marketingové strategie cílení na vybrané segmenty trhu 

k individualizovanému (one-to-one) marketingu a uplatnění strategií CRM.  Marketingový 

přístup spočívá na čtyřech pilířích: soustředění se na tržní prostředí, orientace na zákazníka, 

koordinovaný tržně orientovaný management a výkonnost podniku. Změny v tržním prostředí 

vedly k vývoji a uplatňování různých koncepcí marketingové strategie (Dohnal, 2002). 

Za posledních třicet let se svět obchodu změnil. Ze světa politických a obchodních 

bariér až ke globálnímu trhu. Dnešní marketing je více nazýván vztahovým marketingem, 

jako část podnikatelské filozofie zvané CRM (řízení vztahů se zákazníky). CRM souvisí 

s marketingem a jeho moderním pojetím orientovaným ne na anonymní masu trhu, ale na 

komunikaci s každým jednotlivým zákazníkem (Machková, Král, Lhotáková, 2010). 

Moderní marketing je postaven na základních principech klasického marketingu, které 

dále rozvíjí, jde o tzv. vztahový marketing se silným důrazem na vztah mezi dodavatelem a 

zákazníkem. Cílem moderního marketingu je získání a udržování konkurenční výhody 

uspokojováním zákaznických potřeb, a to při zajištění co nejvyššího pohodlí a přijatelné 

úrovně nákladů pro zákazníky. Kvalita je při tom definována zákazníkem. Nejde pouze o 

kvalitu výrobku samotného, ale veškeré související úrovně nákladů pro zákazníky. Tento 

přístup je postaven na snaze dlouhodobě udržet každého konkrétního zákazníka. Tento proces 

klade velký důraz na služby poskytované zákazníkovi, nejde jen o to nabídnout a prodat 

pouze jeden produkt, ale komplexní službu, jejíž součástí výrobek je. Celý tento proces 

vyžaduje osobní kontakt se zákazníky (Kotler, Keller, 2013). 

2.2 Pojetí CRM 

Existuje řada obecně uznávaných definic řízení vztahů se zákazníky (dále CRM z angl. 

Customer Relationship Management), z dostupné literatury a vyjádření uznávaných autorů 

v oboru jsou uvedeny následující: 

„CRM je interaktivní proces, jehož cílem je dosažení optimální rovnováhy mezi 

firemní investicí a uspokojením zákaznických potřeb. Optimum rovnováhy je determinováno 

maximálním ziskem obou stran“ (Chlebovský, 2002, s. 23; Storbacka, Lehtinen 2002; 

Dohnal, 2002, s. 18). Nezbytným předpokladem dosažení tohoto optima je vytvoření 

dlouhodobých partnerských vztahů se zákazníky. Dlouhodobě perspektivní spolupráce přináší 

oběma stranám významnou penězi vyjádřitelnou hodnotu. 
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Péče o zákazníky dle Chlebovský (2002) zahrnuje: trvalou aktualizaci zákaznických 

potřeb, motivaci a zvyky, kvantifikaci přínosů základních funkcí CRM, marketingových, 

prodejních a servisních aktivit, využívání zákaznických znalostí a zkušeností při inovaci 

nabízených produktů, integraci marketingu, prodeje a zákaznické podpory v jednotný celek, 

využívání moderních nástrojů umožňujících podporu zákaznických potřeb a kvantifikaci 

přínosu CRM, trvalé udržování rovnováhy mezi marketingovými, prodejními a servisními 

aktivitami s cílem maximalizace zisku. 

CRM je systém, který sleduje interakce zákazníka s firmou a umožní zaměstnancům 

vyhledat potřebné informace o zákazníkovi, například minulé objednávky, historii servisních 

služeb, řešené problémy apod. Všechny záznamy jsou vedeny a využívány s jediným cílem, 

učinit zákazníka šťastným, protože je to právě zákazník, díky kterému obchod běží (Nguyen, 

Sherif, Newby, 2007). 

Podle Wessling (2002, s. 16) znamená „CRM aktivní přístup a udržování dlouhodobě 

prospěšných vztahů se zákazníky. Komunikace se zákazníky je přitom zajištěna vhodnými 

technologiemi, které představují pro akcionáře i pro zaměstnance firmy samostatné procesy 

s přidanou hodnotou“. Třemi hlavními prvky jsou lidé (lidský kapitál, zákazníci), procesy 

(zaměření, prolínání) a technologie (druh, rozsah, oblast použití a ustálenost). Existuje mezi 

nimi bezprostřední souvislost a doplňuje je čtvrtý prvek obsah (data a obsah). Význam a účel 

těchto čtyř prvků spočívá v komplexním pohledu na CRM, nikoli v detailním zaměření na 

význam jednotlivých prvků. Aby bylo možné implementovat CRM do stávajících 

organizačních struktur, je třeba se zabývat kvalifikací personálu, technologickým vybavením, 

zaměřením obchodních procesů a správou dat. 

Wessling (2003) dále popisuje, že řízení vztahů se zákazníky začíná vytvořením image 

u potenciálních zákazníků a iniciativa vychází vždy ze strany firem. To platí i tehdy, když se 

zákazník na firmu obrací prostřednictvím webových stránek. Dle Wessling jedním z důvodů 

tvorby a správy webových stránek je právě tento fakt. Jestliže byl kontakt navázán, dochází 

v následující fázi k jeho dalšímu rozvoji a konsolidaci. Nemá-li vztah pro jednoho či oba 

obchodní partnery stoupající hodnotu, následuje úpadek a ukončení. Ukončení vztahu může 

být iniciováno ze strany zákazníka, který přestane mít zájem o další výměnu hodnot s firmou, 

nebo ze strany firmy, pokud zákazník není perspektivní, nepřináší firmě zisk a jeho ztráta 

neznamená žádné další újmy. Vztahy se zákazníky by dle Wessling neměly být udržovány za 
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každou cenu. Pokud zákazník nepřináší podniku zisk, není udržování vztahu z ekonomického 

hlediska smysluplné. 

Je otázkou, do jaké míry je tento autorův pohled ovlivněn předkrizovou situací na 

trzích. A do jaké míry je pro firmu smysluplné si udržovat zákazníky, i ty neziskové, 

k překonání období krize, kteří mohou svými nákupy pomoci k udržení určitého tržního 

podílu, či opětovně zvýšit svoji poptávku po určitém období. 

Korejs (2010) charakterizuje CRM jako nástroj pro podporu marketingových či 

obchodních oddělení ve firmě, který má návaznost od operativních úseků na pracovištích 

(například hotline, infolinka či servisní středisko) až po vrcholové vedení podniku (taktické a 

strategické plánování, hodnocení obchodníků, podklady pro přístup kategoriím partnerů 

apod.). 

Zablah, Bellenger a Johnston (2004) zmiňují ve svém článku existenci více než 45 

různých definicí CRM, které se objevují v odborné literatuře nebo vychází z interní 

terminologie předních dodavatelů softwaru
1
. Pod pojmem CRM se obvykle rozumí firemní 

filozofie, resp. strategie, která se orientuje na snižování nákladů a zvýšení profitability firmy 

budováním dlouhodobých vztahů s jejími zákazníky. Jde o souhrn informačních procesů a 

technologií (Rogers 2005), které přináší firmě benefity v podobě loajálních zákazníků 

(Kumar a Shah 2004), lepšího využití cross-selling aktivit
2
, a které pomáhají budování 

dobrého jména firmy. Gartner Group (přední analytická firma v oblasti technologií) klade 

důraz na využití vyspělých informačních technologií, bez kterých by uchování velkého 

množství dat o zákaznících a jejich následná analýza nebyla možná. Z této definice je patrný 

posun paradigmatu týkající se role firmy a zákazníka. Firmy už nemohou spoléhat na to, že si 

je zákazníci najdou, musí proto zaujmout proaktivní přístup. 

Řízení vztahů se zákazníky je dnes dle názoru autorky této práce jednou z klíčových 

aktivit pro podnikání prakticky každé firmy. Nestačí jen mít na paměti požadavky zákazníků. 

Díky CRM jsou firmy schopny lépe řídit a koordinovat interakce se zákazníky napříč celou 

firmou, neboť CRM pomáhá k dokonalému využití každého kontaktu se zákazníkem. 

 

                                                 
1
 Například Microsoft, Oracle, Siebel. 

2
 Pojmem cross-selling (křížový prodej) se označují aktivity, jejichž účelem je navýšit celkovou objednávku 

zákazníka doporučením souvisejícího zboží 



 

12 

 

Jakmile je tradiční cíl marketingových strategií dosažen růstem počtu nových 

zákazníků, stává se hlavním cílem řízení vztahů se zákazníky zákaznická loajalita. Je obvykle 

více přínosné a méně nákladné udržet stávající zákazníky, kteří nakupují pravidelně a ve 

velkém objemu, než se neustále snažit hledat nové zákazníky (Kotler, Keller, 2013). 

Firmy se v současné době snaží prodat tolik svých produktů a služeb, kolik absorbují 

stávající zákazníci. Snaží se zvýšit svůj cross-selling neboli křížový prodej. 

Obchodní filozofii nazvanou řízení vztahů se zákazníky považuje Burnett (2005) za 

pravděpodobně nejvýznamnější mezník ve vývoji marketingu od 60. let 20. století. Přirozené 

pokračování filozofie segmentace trhu umožňuje, aby se ve firmě plně integrovaly 

marketingové, prodejní a servisní funkce, aby se jasně stanovily priority firmy a aby bylo 

možné lépe plánovat a efektivně využívat firemní zdroje. 

Dle Chlebovský (2002) je jedním z důvodů vzniku koncepce CRM právě krize 

klasického marketingového mixu. Firma musí namixovat prvky marketingového mixu tak, 

aby dosáhla svých cílů na jednotlivých trzích. Cílem mohou být maximalizace zisku, obratu, 

počtu zákazníků apod. V okamžiku, kdy ale dochází k uvolňování celosvětových tržních 

bariér spojených s rozvojem komunikačních a informačních technologií, dochází k oslovování 

zákazníků bez ohledu na hranice, tudíž k omezování použitelnosti marketingového mixu. 

Překážkou správně fungujícího marketingového mixu je právě produkt, který pro globální trh 

obtížně reflektuje lokální požadavky a požadavky distribuce, tudíž z prvků marketingového 

mixu zbývá pouze cena a marketingová komunikace.  

Chlebovský (2002) tvrdí, že právě výrazné omezení marketingového mixu bylo 

základním předpokladem, který dal vzniknout CRM. Dobře fungující koncepce CRM dokáže 

v tomto ohledu výrazně pomoci. 

Klíčem úspěšné CRM iniciativy jsou správná a konzistentní data zákazníka přístupná 

on-line v celé IT infrastruktuře. Důležité je si uvědomit, že řešení CRM se dotýká prodeje i 

marketingu, a to při udržování spokojenosti zákazníka. Řízení vztahů se zákazníky je 

strategie, která se orientuje na vybudování a podporu dlouhotrvajících vztahů se zákazníky. 

Není to jen technologie, ale změna filozofie společnosti tak, aby důraz byl kladen na 

zákazníka. Nedodržování této strategie zpravidla stojí za většinou neúspěšných implementací 

CRM systémů (Dohnal, 2002; Dyché, 2002). 



 

13 

 

Systém řízení vztahů se zákazníky je především přístup založený na řízené změně. 

Pokud jednotliví obchodníci, obchodní oddělení a firmy chtějí být úspěšní a chtějí dosahovat 

svých cílů, musí pružně reagovat na nové faktory vnějšího prostředí, které se neustále mění. 

Úspěch v tomto případě znamená sladit celkovou firemní aktivitu s měnícím se vnějším 

klimatem. Pro dosažení tohoto souladu je nutné mít jasný přehled o aktuálních potřebách 

zákazníků a plán, jak tyto potřeby uspokojit. CRM je pro takovou činnost (informační, 

plánovací, kontrolní) vhodný podpůrný nástroj. Je poměrně nesnadné předem definovat, kdy 

bude implementace konkrétního CRM systému do konkrétního prostředí úspěšná více a kdy 

méně, a to bez ohledu na použitou softwarovou aplikaci (Lehtinen, 2007). 

Významnou roli v daném schématu hraje také historicky nabytá zkušenost 

poskytovatele s implementacemi obdobných aplikačních řešení. Samotné realizaci by vždy 

měla předcházet analýza současného stavu zákaznických procesů v dané firmě a zjištění 

cílových očekávání. Dnešní firmy musí řídit interakce se zákazníky napříč množstvím 

komunikačních kanálů zahrnujících web, call centra, prodejce v terénu a dealery nebo 

partnerské prodejní sítě. Mnoho firem má také několik oblastí podnikání se sdílením stejných 

zákazníků. Výzvou je zajistit zákazníkům snadný způsob obchodování s firmou, a to 

požadovaným způsobem, kdykoli prostřednictvím vybraného komunikačního kanálu, 

kterýmkoliv jazykem a v libovolné měně. Je třeba udržet v zákazníkovi pocit, že je partnerem 

jedné unifikované firmy, která jej v každém okamžiku a místě rozpozná. Přínos CRM systému 

by měl spočívat v zefektivnění procesů a poskytování obchodníkům, marketingu a vedení 

firem lepší, podrobnější informace o zákaznicích. CRM systémy by měly napomáhat vytvářet 

profitabilní vztah se zákazníkem a snižovat operativní náklady (Wessling, 2003). 

Začlenění CRM přístupu do fungování firem je velmi komplexní záležitost s celou 

řadou aspektů. Nezbytně nutné je vybudování potřebné ICT infrastruktury, změna procesů 

fungování firmy, jejího organizačního uspořádání a systému hodnocení zaměstnanců. 

V žádném případě nelze vybudování CRM vyřešit prostřednictvím konkrétní CRM 

technologie. Při výběru dodavatelů CRM technologie platí stejná kritéria jako při výběru 

dodavatelů v jiných oblastech, tj. reference, působnost na trhu, lokální zdroje a znalosti, 

způsob licencování a garance podpory (Pittner, Prokůpek, 2007). 

Mezi indikátory potřebnosti CRM patří chaos v informacích o zákaznících 

a neschopnost posoudit hodnotu zákazníků. Lze například tvrdit, že indikátorem nutnosti 

pořízení CRM systému je potřeba zkrácení prodejního cyklu, zvýšení počtu klíčových 
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ukazatelů výkonu, požadavek na zvýšení produktivity servisních pracovníků a loajálních 

zákazníků. Pokud firma nedokáže stanovit, kolik má přesně zákazníků, jaké produkty 

zákazník vlastní, kolik podal stížností, jak se za poslední období měnil jeho celkový 

transakční objem nebo obrat, je CRM velmi potřebné (Finnegan, Willcocks, 2011). 

Je zřejmé, že řízení vztahů se zákazníky se dnes nevyhne většině firem na trhu, pokud 

chtějí růst nebo generovat vyšší zisky. Nezáleží na tom, jak velký tržní podíl realizují.            

S využitím informačních technologií se světový trh stává dostupnějším, firmy musí být 

konkurenceschopnější. Zákazníci jsou si dobře vědomi široké škály produktů a jejich 

alternativ, tudíž jim často nezáleží pouze na poměru cena/kvalita, ale stále důležitější roli hrají 

vzájemné vztahy a nabízené služby, které souvisí s produktem. Firmy si uvědomují, že pokud 

porozumí potřebám svých zákazníků, bude to pro ně znamenat vracející se zákazníky a tedy 

relativně snadno realizovatelný opakující se zisk. 

Je nutné rozlišovat mezi CRM jako strategií a CRM jako software. Mnoho manažerů 

nejen malých a středních firem často podléhá dojmu, že CRM software je všemocným 

nástrojem a samotná implementace takového systému bude automaticky znamenat zavedení 

strategie na všech úrovních, ve všech odděleních.  

Před kategorickým tvrzením, že implementace CRM systémů je potřebná pro všechny 

firmy, je vhodné se zamyslet, co takové systémy mohou firmám přinést navíc oproti 

současnému stavu. Firmě, která je dodavatelem relativně malému počtu zákazníků, nebo se 

např. pohybuje na B2B trzích s nízkým počtem zákazníků, se implementace CRM softwaru 

nemusí vyplatit. K analýze informací o svých zákaznících může relativně efektivně využít 

běžně dostupné nástroje v rámci kancelářských balíků, jako jsou MS Office. Pokud však 

firma počítá s expanzí v blízké budoucnosti, včasná implementace vhodného CRM systému 

může být zásadním faktorem, který umožní dřívější návratnost investic. Dalším typem firem, 

které velmi pravděpodobně nevyužijí možnosti CRM systémů, jsou takové, které nabízejí 

běžné produkty, u nichž v podstatě jediným rozhodujícím kritériem pro jejich koupi ze strany 

zákazníka je cena. V takovém případě nepřináší vzájemný vztah žádný výrazný užitek ani 

jedné straně, protože objeví-li se levnější alternativa daného produktu, zákazník zvolí tuto 

levnější alternativu produktu (Goldenberg, 2008). 
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Typy CRM 

Rozlišují se tři základní úrovně řešení CRM: strategické CRM, operační CRM a 

analytické CRM (Wahlberg, 2003; Rababah, Mohd, Ibrahim, 2011). 

Strategické CRM – strategie, která je zaměřena na vytváření zákaznicky orientované firemní 

kultury, klade důraz na péči o zákazníka, zlepšení vzájemných vztahů a udržení významných 

zákazníků. Cílem je získání konkurenční výhody. 

Operační CRM – jedná se o podporu front office
3
 procesů, tzn. automatizaci činností ve 

spojení se zákazníkem (marketing, prodej, služby, servis). S rozvojem Internetu a 

komunikačních technologií se operativní CRM rozvětvilo na: 

eCRM – zaměstnanci firmy mají přístup k firemním informacím přes webový prohlížeč a 

zároveň zákazníci si mohou spravovat své účty online. Vzhledem k trendům v oblasti 

Internetu a komunikace splývá v současnosti pojem eCRM se samotným CRM, 

mCRM – mobilní CRM. Konkurenční boj se týká také poskytovatelů CRM systémů a 

vzhledem k současnému masivnímu rozšíření chytrých telefonů zanedbání vývoje v této 

oblasti znamená odliv potencionálních zákazníků CRM systémů. 

Z operativního CRM lze dále vyčlenit kooperační CRM. Jedná se o rozšíření konceptu 

o důkladnější komunikaci se zákazníky, jejich dodavateli, distributory apod. 

Analytické CRM – data získaná interakcí se zákazníkem lze vnímat jako firemní aktivum. 

Analýzou těchto zákaznických dat a jejich dalším využitím např. při tvorbě cen, cílení 

marketingové kampaně apod. může firma dosáhnout různých předem stanovených cílů 

rychleji a efektivněji. 

2.3 Proces implementace CRM systémů 

Realizace strategie řízení vztahů se zákazníky a implementace CRM systémů je 

významným projektem a do jisté míry ovlivňuje téměř všechny zaměstnance firmy. Procesy 

musí být změnám spojených s implementací CRM systémů přizpůsobeny, tyto změny je 

zapotřebí řídit a musí být správně pochopeny zaměstnanci. V opačném případě hrozí 

neúspěch implementace CRM systémů a jedním z nich může být nedostatečné pochopení, 

                                                 
3
 Front office je obchodní termín, který se odkazuje na oddělení společnosti, která přicházejí přímo do styku s 

klienty, včetně marketingu, prodeje, a servisní oddělení. 
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prosazování a přijetí změn zaměstnanci firmy. Interní informační systémy musí být vhodně 

integrovány do CRM systémů (Finnegan, Willcocks, 2011). 

Podmínkou úspěšné implementace CRM je, aby sled interakcí nebyl nikde přerušen. 

Kontinuita je však možná pouze tehdy, když je celý sled interakcí koncipován jako 

konsolidovaný celofiremní systém řízení toku informací, do kterého jsou zahrnuta všechna 

kontaktní místa a tedy i všechny obchodní kanály. Realita se naproti tomu vyznačuje velkým 

množstvím postupně vznikajících izolovaných informačních uzlů a databází (Wessling, 2003). 

Vzhledem k organizační struktuře firem zavedení CRM neznamená pouze 

implementaci komunikačního střediska, zlepšení doplňkových služeb nebo zavedení 

automatizace prodeje. Tento postup by byl pouze opakováním známých chyb a vedl by 

k vytváření dalších izolovaných řešení bez vazby na sled interakcí zaměřených na plánování, 

řízení a kontrolu životního cyklu zákazníka. Pro úspěšnou implementaci CRM systému je 

třeba vytvořit novou organizační jednotku odpovědnou za zajištění sledu interakcí, jejich 

plánování, kontrolu a řízení. Přitom není vhodné tuto jednotku integrovat do stávajících 

organizačních jednotek podniku. Dávalo by to stejně málo smyslu jako začlenění marketingu 

do prodeje. V odborné literatuře se uvádí, že se marketing může stát základem nově 

zavedeného CRM. Manažerská funkce CRM spočívá v tvorbě interakcí mezi zákazníkem a 

firmou. Pojem interakce má přitom hlubší význam než jen ve smyslu slova komunikace. 

Zatímco komunikační proces se omezuje pouze na výměnu informací, při interakci dochází 

k výměně ekonomických hodnot. Hodnota zde znamená vyčíslení užitečnosti. Díky nástupu 

technologií, jako je například Internet, jsou v dnešní době k dispozici nástroje, které umožňují 

opustit koncepci jednosměrné komunikace a vstoupit se zákazníkem do interakce (Wessling, 

2003). 

V souvislosti s implementací CRM existují dva přístupy (Dohnal, 2002): 

- v prvním kroku vypracování CRM strategie a v druhém implementace vybraného CRM 

softwaru jako podpůrného nástroje v souladu s již dříve definovanou strategií. Tento 

přístup je doporučován většinou odborníků na CRM,  

- paralelní tvorba CRM strategie a implementace CRM systému. Implementace CRM je 

dlouhodobý projekt a u větších firem se může protáhnout i na několik let. V průběhu času 

se mohou změnit podmínky na daném trhu i uvnitř firem. 
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Výstupem implementační fáze by měl být dle Chalmeta (2006) informační systém, 

který: 

- pokrývá a automatizuje nejlepší, praxí ověřené procesy, 

- zlepšuje zkušenost zákazníka s firmou, 

- pomáhá zaměstnancům pracovat efektivněji, 

- pomáhá manažerům lépe se rozhodovat, neboť procesy ve firmách jsou transparentní, 

- umožňuje lépe plánovat marketingové kampaně, 

- umožňuje lépe cílit na vybraný segment trhu. 

Fáze procesu implementace CRM systémů 

Implementace CRM hraje rozhodující roli při hodnocení úspěšnosti CRM ve firmě. 

Proces výběru a implementace CRM systémů jsou klíčové pro úspěšné nasazení a návratnost 

investice. Projekt implementace CRM systémů se neskládá pouze z volby vhodného softwaru 

a implementačního partnera (Finnegan, Willcocks, 2011). 

Vlastní proces implementace CRM systémů zahrnuje několik fází, mezi něž patří: 

- definování vize ve vztahu k CRM, filozofie CRM musí odpovídat vizi firmy,  

- analýza a zhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí formou strategické marketingové 

analýzy. V této fázi je nutné rozdělit zákazníky do jednotlivých segmentů podle jejich 

potřeb a hodnoty pro firmu,  

- stanovení cílů implementace CRM systémů. Cíle implementace CRM by měly zahrnovat 

mimo jiné růst hodnoty zákaznické báze firmy, zvyšování spokojenosti zákazníků, 

dosažení určité úrovně loajality apod.,  

- volba strategie implementace CRM systémů a rozpracování taktických a operativních 

programů pro dosažení stanovených cílů. Tyto programy musí být rozpracovány pro 

jednotlivé segmenty zákazníků,  

- implementace CRM systémů zahrnující vlastní realizaci vybraných opatření a nástrojů. 

Důraz by měl být kladen na sběr relevantních informací získaných při interakci se 

zákazníky, jež jsou pro úspěšné fungování CRM systémů nezbytné (Finnegan, Willcocks, 

2011). 

Častým problémem bývá podcenění přípravné fáze implementace a kvality dat 

o zákaznících. S projektem se mnohdy začíná příliš pozdě, v době, kdy je již situace 
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neudržitelná, zaměstnanci jsou přetíženi a nemají dostatek energie pro nový projekt, protože 

jsou neustále konfrontováni s operativními problémy. 

K významným aspektům úspěchu či neúspěchu implementace CRM patří hloubka a 

rychlost přijetí nového CRM systému uživateli. Čím více uživatelů systému CRM existuje, 

tím vyšší užitek lze očekávat. Kvalitní data tedy implikují vyšší míru využití CRM a firma 

získává komplexnější obraz o vztazích se svými zákazníky (Dyché, 2002; Finnegan, 

Willcocks, 2011). 

Úspěch implementace CRM závisí na více faktorech: 

- na lidech – velmi často podceňovaný faktor ze strany managementu, který předpokládá, 

že nasazení systému automaticky znamená jeho používání zaměstnanci, pokud 

implementovaný CRM software není dostatečně uživatelsky přívětivý, pak ho 

zaměstnanci budou používat málo nebo ho nebudou používat vůbec, 

- na technologii – používané technologie, zastaralé systémy, špatné dřívější investice do 

informačních technologií, to vše má vliv při rozhodování o novém softwaru a budoucí 

strategii, kterou by tento software měl podpořit, 

- na podmínkách ve firmě a interních procesech – pokud existuje ve firmě nezdravá rivalita 

mezi jednotlivými odděleními, pak jednotná strategie zaměřená na zákazníky nebude 

účinná (Finnegan, Willcocks, 2011). 

Rozhodnutí firmy pro implementaci CRM je vždy důsledkem nějaké potřeby. Obecně 

je tato potřeba vnímána jako snaha o získání konkurenční výhody. Jedním z cílů CRM je 

maximalizace loajality zákazníků a v důsledku toho i ziskovosti podniku. 

Implementovat CRM software proto, že se jedná o moderní trend, je prvním krokem k 

neúspěchu. 

Přínosy implementace CRM systémů 

Rozhodne-li se firma pro implementaci CRM systémů, očekává se, že tento systém 

bude přinášet výhody. Tyto výhody by měly vést k udržení nebo ke zvýšení stávajícího obratu 

a zisku. Tyto faktory nepatří mezi cíle implementace CRM systémů, nýbrž mezi přínosy 

vyplývající z jeho úspěšného využívání. CRM sebou přináší měřitelné výhody i efekty, které 

je možné zaznamenat až po určité době, ale také přínosy projevující se bezprostředně po 

implementaci CRM systémů (Finnegan, Willcocks, 2011; Goldenberg, 2008). 
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Přínosy implementace CRM systémů mohou spočívat v bezproblémovém průběhu 

obchodních procesů. Implementované CRM systémy přispívají ke zrychlení a omezení 

problémů při zpracování obchodních procesů v marketingu, v oblasti prodeje i v oblasti 

poskytovaných služeb. Příčinou tohoto usnadnění je existence jednotné databáze informací o 

zákaznících. Od CRM systémů firmy očekávají zvýšení kvality i množství informací a 

navýšení individuálních kontaktů se zákazníky. Čas získaný zefektivněním průběhu procesů 

je možné investovat do nárůstu kvality vztahů se zákazníky. Toto se týká především oblasti 

prodeje. Uspokojování individuálních potřeb zákazníků je způsob, jak si budovat vztahy se 

současnými zákazníky a zároveň získat zákazníky nové, což může vést k vylepšení image 

dané firmy na trhu (Finnegan, Willcocks, 2011; Lehtinen, 2007). 

Úskalí implementace CRM systémů 

Většina problémů, které mohou při implementaci CRM nastat, plyne ze špatné 

komunikace, z nedostatečného pochopení mezi konzultantem na straně dodavatele CRM 

systému a zákazníkem. Problém spočívá například v různém pojetí terminologie či 

v nedostatku empatie (Dohnal, 2002). 

Potíže obvykle nastanou, pokud byla vynechána některá nezbytná etapa budování 

CRM řešení, například formulace koncepce a její rozpracování do konkrétních projektů 

a změn. Obvyklým problémem je neustálá změna rozsahu implementace a z toho vyplývající 

rozpad schopnosti dokončit alespoň jednu fázi řešení (Finnegan, Willcocks, 2011). 

Většinou dochází k problémům spojeným s neevidováním nových kontaktů 

k příslušným partnerům. Dochází tím k neúplné informaci o daném subjektu, a tím může dojít 

i ke špatnému rozhodnutí při obchodním jednání. Problematická je také implementace CRM 

do všech firemních struktur tak, aby s řešením pracovala všechna produktová oddělení 

a kontaktní místa se zákazníkem, stejně komplikované je i zahrnutí dat ze všech stávajících 

informačních systémů tak, aby žádná část pohledu na zákazníka nechyběla (Pittner, Prokůpek, 

2007). 

Realita ve firmách, kde byla implementována první řešení z oblasti CRM, většinou 

jasně ukazuje, že se jednalo o izolovaná dílčí řešení. V prvních fázích interakce byl zákazník 

při marketingové akci upozorněn na nabízené zboží, resp. služby. To mohlo proběhnout 

formou osobního dopisu, prostřednictvím webových stránek, pomocí reklamy v tisku nebo 

v televizi. V následující fází zákazník sám vyhledal podnik nebo jeho produkty. Hlavním 
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problémem zpravidla bylo, že nashromážděné informace o zákaznících se nacházely kdesi 

ve firmě, ale nebyly tam, kde to bylo nutně zapotřebí. Tím docházelo k přerušení sledu 

interakcí (Wessling, 2003). 

Hodnota vztahu se zákazníky 

Informační systém CRM jako technologie by měla být pouze nástrojem firem a ne 

jejich cílem, mělo by se jednat o nástroj, který pomáhá naplňovat CRM strategie. Pro správné 

fungování je nutné znát zákazníky. Význam zákazníka charakterizuje Lehtinen (2007, s. 15) 

takto: „Zákazníci jsou ústředním bodem, ve kterém se nakonec propojí všechny zdroje, které 

jsou podniku dostupné.“  Tato filozofie je výchozí pro celý vztahový management. Pro 

úspěšné řízení vztahů se zákazníky je významná podstata pojmů síla vztahu a loajalita 

zákazníka. Na první pohled jsou si tyto pojmy podobné, ale loajalita vychází především 

z emocionálního prožívání, ale síla vztahu je širší koncepce zahrnující také rozumové jednání. 

Síla vztahu ovlivňuje kromě firmy také zákazníka, jelikož ten rozhoduje o tom, jak 

silně bude zavázán tím, že se stane zákazníkem dané firmy. Z pohledu firem je proto každý 

vztah se zákazníkem řízen individuálně. Různí zákazníci mají různou hodnotu, proto se 

hodnota vztahu s jednotlivými zákazníky liší. Mezi důležité atributy patří pocity, emoce 

zákazníků, jelikož ty jsou v přímé souvislosti s akceptovatelnou úrovní závazku. Zákazníci 

většinou očekávají od firmy pocit výjimečnosti a exkluzivity, např. přednostním vyřízením 

stížnosti, osobním poradenstvím, slevami, výhody, bonusy v podobě věrnostních programů. 

Důležitost rozvíjení obou rovin má jediný cíl, a to zisk firmy (Vlček, 2002). 

Pro dokreslení lze uvést shrnutí dle Lehtinen (2007). Pevný vztah se zákazníkem 

přispívá ke zvýšení podílu na trhu, k maximalizaci počtu, rozsahu a ceny nákupu. Nové 

zákazníky přitahuje dobrá pověst a hodnocení stávajících zákazníků. Silný vztah ztěžuje vstup 

na trh dalším firmám. Existuje příležitost křížového prodeje v různých zákaznických 

skupinách. 

Z pohledu přirozených nákladů, které způsobují ztrátu zákazníka, Lehtinen (2007) 

uvádí předpoklad úbytku budoucího cash-flow. Spokojený zákazník šíří svou spokojenost 

zřídkakdy, ale nespokojený zákazník mluví o svých negativních zkušenostech velmi často. Až 

75 % zákazníků informuje své okolí o změně dodavatele. Získání nového zákazníka je 

většinou nákladnější než péče o stávajícího zákazníka. 
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Efektivní využívání množství informací je klíčové pro úspěch každé firmy. Roli ve 

vztazích hrají ekonomické aspekty zákazníka a posuzované oblasti hodnoty. Ekonomické 

aspekty lze vyčíslit pomocí dvou indikátorů, kterými jsou podíl objemu určitého zákazníka na 

celkovém objemu prodejů firmy a odhadem zisku, který byl u konkrétního zákazníka dosažen. 

Hodnota sítě kontaktů spočívá v roli zákazníka jako zprostředkovatele pro ostatní subjekty na 

trhu. Zákazník nemusí být pro podnik sám o sobě významný, ale může plnit funkci 

zprostředkovatele. Loajální zákazníci jsou pro firmu cennými, protože mohou významně 

přispět k získání nových vztahů. Mohou se stát zprostředkovatelem vůči dalším osobám 

z blízkého okolí, podnikům či individuálním zákazníkům (Lehtinen, 2007). 

Dle Chlebovský (2005) hodnota poznání je vysoce kritickou oblastí hodnoty vztahu se 

zákazníkem, neboť zákazníci jsou různí. Komplikovaní a nároční zákazníci mohou být často 

velice hodnotní, neboť do vztahu vnáší schopnosti a znalosti, které firma zatím nemá. Tito 

zákazníci nutí firmu k rozvoji nových schopností a znalostí a vyvolávají potřebu změny. 

Aby bylo možné se zákaznickými skupinami pracovat, je zapotřebí znát strategickou 

hodnotu zákazníků. Zákazníky je možné hodnotit podle mnoha kritérií, například průměrná 

marže na obchodní případ, roční obrat v peněžních nebo jiných měrných jednotkách. 

V současnosti je diskutovaným pojmem strategická hodnota zákazníka. Oproti současné 

hodnotě zákazníka, která poskytuje komplexní hodnocení v krátkodobém horizontu, 

strategická hodnota vyjadřuje zákazníkovu atraktivitu pro firmu po celou dobu jeho vztahu. 

Cílem firem je vypočítat dlouhodobou hodnotu, kterou zákazník firmě přinese, pokud bude po 

celou dobu nakupovat pouze u této firmy. Metoda se většinou využívá na spotřebních trzích a 

tam, kde jsou se získáním nového zákazníka spojeny vysoké náklady, které mají 

dlouhodobější návratnost (Machková, Král, Lhotáková, 2010). 

Dle Lehtinen (2007) je hodnota vztahu se zákazníkem hodnocena z pohledu firem. 

Základní význam hodnoty vztahu spočívá ve velikosti zdrojů, které firma může z konkrétního 

vztahu vytěžit. Různí zákazníci mají různou hodnotu, proto se hodnota vztahu s jednotlivými 

zákazníky liší. V současné době ve firmách stále roste objem znalostí o vztazích se zákazníky. 

Efektivní využívání množství informací je klíčovým úspěchem. 

Při rozvoji hodnoty vztahu se zákazníkem je možné rozlišit tři oblasti, které mohou 

sloužit jako základna pro budování tohoto vztahu. Jedná se o strukturu vztahu se zákazníkem, 

stupeň vývoje vztahu se zákazníkem a směna zdrojů v rámci zákaznického vztahu (Vlček, 

2002). 
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Rozvoj vztahu se zákazníkem může být rozdělen do stádia založení, rozvinutí a 

ukončení. Vytvoření vztahu je zásadní krok pro zajištění růstu a pro posuzování vývoje 

zákaznických cyklů. Pokud není vytvořen nový vztah, je velmi obtížné vykazovat růst 

(Lehtinen, 2007). 

Pro řízení tvorby zákaznických vztahů je ústředním prvkem první dojem (angl. 

Customer Creation Management, CCM). První dojem má vliv na pokračování vztahu se 

zákazníkem. Zkoumáním tohoto jevu bylo potvrzeno, že jakmile jednou nastane, je velmi 

obtížné jej poté změnit. Protipólem k prvnímu dojmu je ukončení zákaznických vztahů (angl. 

Customer Termination Management, CTM). Je nutné, aby všechny vztahy se zákazníky byly 

vypořádány pro obě strany přijatelně. Grafické znázornění vedení vztahů se zákazníky 

dokresluje Obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Celková analýza řízení vztahů se zákazníky 

Zdroj: Lehtinen (2007, s. 95) 

Vztah k zákazníkovi prochází několika fázemi, sledem interakcí. Během celého 

procesu si zákazník vytváří o firmě a jejich nabízených produktech nějaký obraz, prožívá 

nějaké emoce. Vnímání nabízených hodnot musí být proto pečlivě řízeno s cílem vytvořit 

vztahy prospěšné jak pro zákazníka, tak pro firmy (Lehtinen, 2007). 

 

Obr. 2.2 Fáze vztahu se zákazníkem 

Zdroj: Wessling (2003, s. 18) 
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Wessling (2003) vymezuje šest fází vztahu se zákazníkem, viz Obr. 2.2. Je patrné, že 

pro firmu je důležité nejen správné navázání a udržování vztahů, ale také jejich ukončení. 

V první fázi utváření vztahů se zákazníky je cílem firmy vytvoření správné image. 

Firma může kontaktovat potenciální zákazníky sama, například prostřednictvím osobního 

dopisu, telefonátu, prostřednictvím internetu, reklamy v tisku, rádiu nebo televizi. Zákazník 

může vyhledat firmu sám prostřednictvím webových stránek. Z tohoto důvodu je nutné klást 

důraz na všechny materiály a komunikační prostředky, které mohou vést k získání zákazníka, 

a ze kterých získá první dojem o firmě. Iniciativa při počátečních fázích stojí vždy na straně 

firmy, neboť ta musí vystupovat ve všech komunikačních kanálech tak, aby oslovila, zaujala a 

navázala kontakt (Wessling, 2003). 

Podaří-li se úspěšně navázat kontakt, následuje jeho rozvoj a konsolidace. V těchto 

fázích už může být iniciativa také na straně zákazníka, který může sám firmu opětovně oslovit 

pro různé doplňkové služby, nové produkty a další. Může však veškerou komunikaci nechat 

opět na straně firem a sám kontakt nevyhledávat (Wessling, 2003). 

V případě, že se vztah už nejeví pro jednu nebo obě ze stran jako prospěšný, 

perspektivní, jeho hodnota už dále nestoupá, dochází k úpadku a poté ukončení vztahu. To 

může nastat jak ze strany zákazníka, který ztratí o firmu a její produkty zájem, nebo ze strany 

firmy samotné, pokud již zákazník nepřináší zisk a ztráta neznamená újmu. Z toho vyplývá, 

že vztahy by neměly být udržovány za každou cenu (Wessling, 2003). 

Stěžejní význam hodnoty vztahu se zákazníkem spočívá v tom, jak velké výnosy může 

firma z konkrétního vztahu získat. Je však nutné, aby si firmy uvědomovaly, že s rostoucím 

podílem na celkovém objemu odběrů/prodejů exponenciálně roste riziko spojené se vztahem k 

tomuto zákazníkovi. Jeho ztráta může v určitých případech významně ohrozit přežití firmy. 

Ziskovost vztahu lze pak vypočítat jako rozdíl odhadovaných příjmů a vynaložených fixních 

nákladů a investic do vztahu (Chlebovský, 2005). 

Při výše zmíněném propočtu hrají v praxi důležitou roli čtyři kvantifikovatelné 

veličiny: obrat, náklady, investice a riziko. Je nutné si uvědomit, že zákazník, který je v 

současnosti ztrátový, může v budoucnu přinést firmě vysoké zisky. Proto by měl management 

při svém rozhodování o následujícím vývoji vztahu se zákazníkem brát v úvahu také životní 

cyklus zákazníka a s ním spojený potenciál a analyzovat, jak se v průběhu cyklu mění 
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zákazníkovy potřeby, jak je může firma uspokojit. Cílem firem je co největší množství 

ztrátových zákazníků převést na ziskové a naopak neztratit ziskové zákazníky. 

 

Obr. 2.3 Rozdělení zákazníků podle ziskovosti a potenciálu 

Zdroj: Chlebovský (2005, s. 54) 

V Obr. 2.3 je znázorněno, jak lze zákazníky rozdělit do čtyř skupin v závislosti na 

jejich aktuální ziskovosti a budoucím potenciálu. Ideální jsou zákazníci, které je možné 

zařadit do „dojného“ segmentu, kde je míra ziskovosti i celoživotní potenciál maximální. 

Velké množství pozornosti si však zaslouží segmenty „udržovací“, kde je vysoká ziskovost a 

nízký potenciál, a „růstový“, kde je naopak nízká ziskovost a vysoký potenciál. Pokud totiž 

firmy dokáží správně odhadnout potřeby těchto zákazníků a vhodně implementovat nové 

přístupy a opatření, je zde relativně vysoká pravděpodobnost, že se tito zákazníci přesunou do 

nejpreferovanějšího „dojného“ segmentu. V úplném kontrastu pak stojí tzv. „útlumový“ 

segment, jehož ziskovost i potenciál jsou tak nízké, že by žádné dodatečné náklady na udržení 

zákazníka neměly význam. Proto je nejlepším řešením s takovými zákazníky vztah ukončit a 

přenechat je konkurenci (Chlebovský, 2005). 

Podaří-li se firmě rozdělit své zákazníky do vyobrazených skupin, může mnohem 

efektivněji zaměřit své zdroje správným směrem. K zařazení často není ani třeba exaktních 

propočtů, ale stačí dostatečná zkušenost (Chlebovský, 2005). 
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CRM strategie 

Firmy, které uplatňují strategii CRM, se snaží vytvořit vyšší hodnotu pro zákazníky 

prostřednictvím individuální péče o každého jednotlivého zákazníka formou individuální 

komunikace, speciálních služeb, přizpůsobeného produktu a zvláštních cenových nabídek. 

Řízení vztahů se zákazníky je zaměřeno zejména na budování dlouhodobých vztahů se 

zákazníky, kteří budou dlouhodobě zvyšovat zisk firmy. V posledních letech se začaly dle 

Lošťáková (2009) formovat tři typy strategie CRM, a to strategie masové personalizace, 

strategie masové customizace a strategie diferencované customizace.  

Strategie masové personalizace je první úrovní marketingu CRM, při které je 

identifikován zákazník podle jména a příjmení, případně podle předchozího nákupního 

chování. Tyto informace o zákaznících jsou využívány pro vytvoření systému individuální 

marketingové komunikace s cílovými zákazníky. Prostřednictvím databázového marketingu 

jsou zákazníkům nabízeny standardní produkty, ačkoliv konečný zákazník má pocit 

individuálního přístupu. Strategii masové personalizace v hojné míře využívají bankovní 

instituce, zásilkové služby a firmy zabývající se prodejem (Lošťáková, 2009). 

Strategie masové customizace je založena na poznání, že někteří zákazníci jsou ochotni 

platit více za zvláštní užitky. Podle individuálních potřeb a cenové citlivosti zákazníci 

spoluvytvářejí produkt, ovšem ze standardní sortimentní nabídky komponentů produktů. 

Podnik využívající strategii masové customizace se snaží uspokojit každého zákazníka zvlášť, 

ale míra péče je pro všechny klienty stejná. Tuto strategii uplatňují např. výrobci nábytku na 

stavebnicovém principu (Lošťáková, 2009). 

Individualizování celého marketingového mixu představuje strategii diferencované 

customizace. Tato strategie respektuje rozdílné potřeby a požadavky zákazníků a jednotlivým 

zákazníkům jsou šity na míru produkty, cenové podmínky, způsoby distribuce i komunikace. 

Tuto strategii uplatňují především firmy, které působí na B2B trzích (Lošťáková, 2009). 

Vývoj těchto strategií dospěl do stádia, kdy je účelné v jednom oboru podnikání 

uplatnit všechny typy strategie CRM zároveň v závislosti na potenciálu zákazníků. Pro 

významné zákazníky je vhodná strategie diferencované customizace, pro středně významné 

zákazníky strategie masové customizace a pro méně významné zákazníky strategie masové 

personalizace. Tato kombinovaná strategie CRM se nazývá strategie diferencovaného CRM 

(Lošťáková, 2009). 
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CRM není pouze funkční strategií, ale je taktéž strategií obchodní. Proto musí fungovat 

jako celek a musí zahrnovat marketing, IT, servis, logistiku, finance, vývoj a výrobu, řízení 

lidských zdrojů apod. Zvolená CRM strategie je zodpovědná za udávání směru jednotlivým 

firemním oddělením a všem zaměstnancům. Veškeré procesy, které souvisí s řízením vztahů 

se zákazníky, musí být prováděny přesně a efektivně (Peelen, 2005). 

2.4 Trendy v oblasti CRM systémů 

Trendem implementace CRM systémů je vytváření jednotného pohledu na zákazníka, 

což je podmínka pro porozumění jeho potřebám a požadavkům. Informační systém určený pro 

řízení vztahů se zákazníky využívá 56 % velkých firem v Evropě a Severní Americe a 17 % 

plánuje jeho pořízení do dvou let, což vyplývá ze studie společnosti Forrester Research 

realizované u 455 firem. Celosvětové tržby dodavatelů CRM systémů dosáhly v minulém roce 

18 miliard amerických dolarů, což představuje meziroční růst 12,5 %. Největším dodavatelem 

CRM systémů se v roce 2012 staly společnosti Salesforce.com a společnost SAP. 

Salesforce.com převzal pozici největšího dodavatele na trhu CRM, jeho tržby dosáhly v r. 

2012 2,5 miliardy amerických dolarů. Společnost SAP si udržela pozici lídra na trzích západní 

a východní Evropy. Západní Evropa a Severní Amerika jsou pro dodavatele CRM systémů 

klíčovými trhy, které generují více jak 80 % celosvětových tržeb na trhu s CRM systémy. 

Trhy východní Evropy, Euroasie, Blízkého východu a Afriky nyní skýtají příležitosti pro 

dodavatele CRM systémů, jelikož firmy na těchto trzích investují do modernizace svých 

infrastruktur. Podle předpovědí agentury Gartner investují evropské firmy v roce 2013 do 

implementace CRM systémů v přepočtu 60 miliard korun, což je o 7 % více než v loňském 

roce.
4
 

Dle výsledků výzkumné sondy, která proběhla na začátku roku 2012 u více než 50 

pracovníků v odděleních marketingu a reklamy v České republice, na vrcholu adaptační 

křivky se nachází reklama na sociálních sítích a mobilní web. Znamená to, že jsou nejenom 

vnímány jako populární témata, ale zároveň jsou i často v praxi používány. Výsledek 

výzkumu není až tak překvapivý, jelikož obě technologie jsou široce prezentovány a 

diskutovány i v mainstreamových médiích a podstatná část firem s nimi má i praktické 

zkušenosti. V budoucnosti bude využívána dle poradenské společnosti Gartner mimo jiné 

gamifikace
5
. Měl by to být jeden ze signifikantních trendů příštích pěti let a boom aplikací s 

                                                 
4
 Analýza společnosti Gartner: Trh CRM systémů v roce 2012 rostl o 12,5 %. Dostupné z: www.crmforum.cz  

5
 Gamifikace je zavádění typických herních prvků do běžných aplikací, např. CRM programů, webových stránek 

či elektronických obchodů. 
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gamifikačními prvky tomuto scénáři nasvědčuje. Otázkou zůstává, jak rychle se ovšem bude 

šířit ve spíše konzervativním českém prostředí (Šimák, 2012). 

 

Obr. 2.4 Trendy v oblasti marketingu predikované r. 2012 

Zdroj: Šimák (2012) 

Z Obr. 2.4 je patrné, že výsledky výzkumu jasně predikovaly na vrcholu vnímání mezi 

českými marketingovými manažery mobilní web a reklamu na sociálních sítích. Mezi 

zmiňovanými trendy se objevuje také pojem „Social CRM“ neboli sociální CRM. 

Sociální CRM, označované jako SCRM, vzniká jako kombinace několika různých 

oblastí webu a klasického CRM. Podle odhadů některých analytiků porostou výdaje na SCRM 

mnohem rychleji než výdaje na tradiční CRM (Šimák, 2012). 

Na webových stránkách CRM portál je popsán hlavní rozdíl mezi „klasickým“ CRM a 

SCRM v tom, že zatímco u CRM udržuje data o zákaznících firma, resp. dodavatel produktů a 

služeb, jsou u SCRM zákaznická data rozvíjena a aktualizována samotnými zákazníky. Ať už 

je firemní CRM spravované jakkoliv pečlivě a důkladně, kdo o zákaznících, jejich náladách, 

nápadech a chování řekne víc než oni sami třeba na Facebooku, Twitteru, na svém blogu. 

SCRM tak může umožnit firmám lépe pochopit chování jejich zákazníků. 
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Firmy se prostřednictvím CRM zákazníka zpravidla dotazují, jaký produkt má, jaký 

preferuje a proč, čímž však tento proces obvykle končí. V příspěvcích na sociálních sítích 

však lidé vyjadřují své hlubší názory a pocity na daný výrobek. Právě zde se mohou firmy 

často reálně dozvědět, co si zákazníci myslí o jejich produktech a službách, respektive o firmě 

a její značce jako celku. To je oproti klasickému CRM významná změna. 

Predikce analytiků ze společnosti Gartner uvádí, že do roku 2014 mají být nástroje 

SCRM součástí nabídky všech dodavatelů CRM systémů, kterými jsou např. SAP, Microsoft, 

IBM a další. 

Tento fakt podporuje také iniciativa kanadské University of Toronto, konkrétně její 

podnikatelská fakulta Rotman School of Management (RSM), jež začala nabízet kurzy 

zaměřené na propojení CRM se sociálními sítěmi. RSM se spojila s kanadskou pobočkou 

Microsoftu, aby společně vytvořily kurzy „sociálního CRM“ a  související aplikace. Cílem je 

získat kolektivní znalosti lidí, jejich zkušenosti v této oblasti, odhalit mechanismy fungování 

sociálního CRM, strategie jednání a hlavní problémy, které je potřeba řešit. 

Pokud jsou sociální prvky vhodným způsobem využity v systémech CRM, mohou se 

stát velkými pomocníky v tom, aby získaná data nepostrádala potřebnou hloubku informace. 

Základní CRM umožňuje dávat do souvislostí informace, které sesbírali zaměstnanci firmy. 

Veškeré obchodní aktivity se díky tomu mohou lépe koordinovat a stát se měřitelnými. To 

může být velmi přínosné, ovšem je nutné si uvědomit, že stále jde pouze o interní informace, 

které vznikají a kolují v rámci firmy. Jelikož samotní zákazníci do těchto CRM systémů první 

generace nemohou vkládat své postřehy, ve skutečnosti firmy o tom, co si o nich zákazníci 

reálně myslí, až tolik neví. Sociální média přinášejí celé spektrum nových informací, které lze 

použít jako podklady pro tvorbu zákaznických profilů a indikátorů jejich chování. Sociální 

sítě mohou rovněž poskytnout informace o tom, kdo koho ovlivňuje, díky čemuž umožní 

efektivnější cílení marketingových a komunikačních aktivit (Maklan, Knox, Ryals, 2008). 

Komplexní CRM e-systémy 

V současné době lze zaznamenat poměrně zásadní technologický vývoj v systémech 

CRM, které jsou pojaty komplexně a zpravidla zahrnují čtyři základní moduly: automatizace 

prodejních činností, automatizace marketingových činností, automatizace servisních činností 

a zákaznické podpory a elektronické obchodování. Rozsáhlé systémy se uplatňují především u 

středně velkých, velkých a nadnárodních firem. Velice důležitá je vzájemná propojenost 
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jednotlivých modulů. Ta umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci jak v horizontálním 

směru, např. mezi obchodním a marketingovým oddělením, tak ve vertikálním směru mezi 

nadřízenými a podřízenými. Velkou předností bývají analytické nástroje marketingového 

modulu. Umožňují analyzovat náklonnost zákazníka k nákupu, dataminingové procesy 

hledání neznámých závislostí v databázích obsahujících obrovské množství dat. Z hlediska 

CRM jde především o hledání vzorů a trendů v chování zákazníků. Dalším významným 

analytickým nástrojem je sledování hodnoty zákazníka a její řízení, jedná se zejména o snahu 

zjistit z dostupných informací míru ziskovosti jednotlivých zákazníků a odhadnout jejich 

budoucí potenciál. Pro optimální fungování v každé firmě bývá systém upraven dodavatelem 

CRM do podoby plně vyhovující firemním procesům a požadované komunikaci. Mezi 

nevýhody je možné zařadit vyšší pořizovací cenu, nutnost zajistit proškolené uživatele a 

trvalou údržbu systémů. Typickými představiteli takovýchto systémů jsou americký Siebel 

nebo evropský Marketing Manager (Chlebovský, 2005). 

2.5 Současné přístupy k měření výkonnosti implementovaných CRM systémů 

Autoři Roh, Ahn a Han (2005) vysvětlují model úspěšného CRM v rovnováze tří 

hlavních podnětů, jimiž jsou procesy, kvalita zákaznických informací a spokojenost 

zákazníků. Ve své studii identifikují na základě primárního výzkumu pojišťovacího trhu 

faktory zlepšující vztah k zákazníkům a ziskovost. Na základě sběru primárních dat následně 

zpracovávají test validity a reliability dat a za pomocí faktorové analýzy vyhodnocují faktory 

s přímým a nepřímým vlivem na úspěšnost implementace CRM systémů. Tyto přístupy výše 

uvedených autorů byly jedním z podnětů pro obsah zkoumání v rámci předložené dizertační 

práce.   

Podobné řešení je také v odborné práci autorů Garrido-Moreno a Padilla-Meléndez 

(2011), kteří na základě sběru primárních dat na trhu služeb ve Španělsku aplikují stejný 

postup pro modelování faktorů úspěšnosti implementovaných CRM systémů. Výsledky 

aplikované faktorové analýzy jsou zaměřeny na identifikaci marketingových a finančních 

faktorů. 

Kim a Kim (2009) se zaměřují na aplikaci CRM Scorecard rámce a využití 

analytického hierarchického procesu k rámcovému měření výkonnosti CRM systémů. 

Výsledkem jejich práce je především navržený Scorecard model pro měření úspěšnosti CRM 

systémů, zdůrazňují především nutnost identifikace faktorů, které jsou důležité při vytváření 

CRM strategií a znalost vztahu mezi těmito faktory. 
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Všichni zmiňovaní autoři poukazují především ve svých studiích na nedostatek 

vědeckých publikací zaměřených na měření výkonnosti implementovaných CRM systémů. 

Stejný nedostatek vědeckých studií se stal podnětem pro výběr a zpracování této dizertační 

práce. Na základě studia těchto sekundárních zdrojů došlo k výběru šesti skupin klíčových 

faktorů ve vztahu k cílům této práce. Těchto šest skupin faktorů bylo následně upraveno 

vzhledem k podmínkám na českém trhu. 

V rámci dizertační práce byly hodnoceny faktory implementace CRM systémů v šesti 

klíčových oblastech, kterými jsou: kvalita zákaznických informací, podpora CRM systémů, 

efekty implementace CRM systému, spokojenost zákazníků, ziskovost a procesy. Přehled 

faktorů je uveden v dotazníku v rámci otázky č. 3 v příloze č. 2. 

V případě CRM velmi často tato měření výkonnosti spočívají v posouzení 

subjektivních pocitů a názorů participujících zaměstnanců nebo manažerů. Akcionáři však 

tento pohled příliš neakceptují, jelikož požadují prezentaci výsledků v číslech (Greenberg, 

2009). 

Pro měření výkonnosti CRM systémů ve firmě se dá použít řada komplexních metod, 

např. Balanced Scorecard. Vzhledem ke stále větší popularitě CRM byly vyvinuty některé 

hodnotící metody specializované přímo pro CRM, např. CRACK model. 

Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard je manažerský nástroj, který pomáhá dosáhnout firemních cílů 

pomocí vybrané a definované strategie. Nevyužívá pouze finanční ukazatele, ale zároveň 

zachycuje dlouhodobé směřování firmy a její potenciální budoucí úspěšnost. 

Měření výkonnosti je dle tohoto modelu rozděleno do čtyř perspektiv, tj. finanční, 

zákaznické, interních procesů a učení se a růstu. Kim a Kim (2009) vyvinuli Scorecard na 

míru pro měření výkonnosti CRM systémů. Měření výkonnosti rozdělují do čtyř kategorií, ve 

kterých sledují různé ukazatele v rámci: 

- organizace: ROA, ROI, objem prodejů připadajících na zaměstnance, 

- zákazníka: počet stížností zákazníků, podíl spokojených zákazníků, 

- procesů: počet nových akvizic, ziskovost na nového zákazníka atd., 

- infrastruktury: množství informací o zákazníkovi, spokojenost zaměstnanců a přijetí 

nového systému atd. 
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Curry a Kkolou (2004) uvádí, že využití Scorecard v rámci CRM systémů vychází ze 

strany manažerů firem, kteří často nejsou v rámci využívání CRM systémů dostatečně 

zapojeni, a proto Balanced Scorecard nevypovídá pravdivě o situaci ve firmě. 

CRACK model 

Customer Relation Analysis Complex Kit vychází z analýzy současného stavu firmy. 

Po stanovení strategie a analýze interních procesů ve firmách jsou vybrány faktory, na jejichž 

základě je měřena výkonnost CRM systému. V rámci analýzy se sledují především následující 

faktory v oblasti: 

- marketingu: hodnota značky, hodnota nabídky, úspěšnost komunikačních kampaní, 

internetové aktivity atd., 

- prodeje: pravděpodobnost úspěchu, zisk a tržby na zákazníka, počet zákazníků v 

jednotlivých segmentech atd., 

- zákaznické podpory: výkonnost call center, oddělení logistiky a servisu, 

- komplexních finančních ukazatelů: rentabilita, zisk, tržby (Zablah, Bellenger, 2004). 

CRACK model, ani Balanced Scorecard nejsou v hodnocení výkonnosti CRM 

dogmatem, ale spíše vodítkem. Firmy nebo vědecká obec se z nich mohou inspirovat a 

sestavit si vlastní hodnotící systém. 

Využití ekonometrické analýzy 

Předchozí dva modely se zabývají výkonností CRM v rámci jedné firmy. Agregace 

výsledků je samozřejmě možná, nicméně časově velmi náročná. Jiný postup aplikovali ve své 

práci Lindgreen, Shergill (2003), kteří na základě ekonomických výsledků firem sestavili 

ekonometrický model, který má ukázat, že firmy, které používají CRM systémy, jsou na tom 

z hlediska ekonomického růstu lépe. 

Tento postup byl využit v rámci této dizertační práce. V rámci dosažení stanoveného 

cíle, kterým je analýza míry působení faktorů, které ovlivňují implementaci systémů CRM a 

následné vymezení jejich vlivu při měření výkonnosti implementovaných systémů CRM, 

došlo k využití ekonometrické analýzy. 

Jednou z nejčastějších aplikací softwaru IBM SPSS Statistics je oblast 

ekonometrického modelování aplikovaného na marketingová data. Data získána 

kvantitativním výzkumem byla zpracována a analyzována právě za využití softwaru IBM 
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SPSS Statistics. Ekonometrický model popisuje závislost mezi marketingovými aktivitami a 

jejich výsledky. Řešením, které umožňuje analyzovat závislosti, je ekonometrické modelování 

využívající aparátu statistiky, především pak regresní a korelační analýzy. 

Přístupy k měření výkonnosti implementovaných CRM systémů v české literatuře 

Hlavními přínosy měření výsledků implementovaných CRM systémů jsou dle 

Chlebovský (2005): detailnější strategie a vyšší důvěra zaměstnanců ve strategii, zlepšení 

komunikace a vytvoření konkrétní představy zaměstnanců o firemní strategii, vyšší ztotožnění 

se s firemními cíli a strategií, zvýšení loajality zaměstnanců, výrazné zvýšení podílu úspěšně 

prováděných změn, zvýšení možnosti a schopnosti předvídání problémů, snadnější sledování 

vlivu prováděných změn na jednotlivé firemní úseky řídícími pracovníky. 

V každé firmě jsou používány pro měření výkonnosti mikroekonomické ukazatele, jež 

se však zaměřují především na finanční ukazatele a navíc sledují úspěšnost v minulosti. Nelze 

se však zaměřit pouze na chování zákazníků, ale také na vnitřní procesy, jež s chováním 

zákazníků souvisí.  

Dle Chlebovský (2005) se v rámci řízení vztahů se zákazníky obvykle sleduje: 

- budování a řízení značky: povědomí o značce a asociace s ní spojené, vnímání kvality 

značky a finančně vyjádřená kvalita značky,  

- budování a řízení nabídky: modelování a chování zákazníků, řízení hodnoty nabídky 

zákazníků,  

- kontaktní zákaznické aktivity: klasické marketingové nástroje - dosah kampaně, reakční 

procento, náklady spojené se získáním nového zákazníka, průměrná velikost objednávky 

apod. Internetové aktivity - počet návštěvníků jedinečných a registrovaných uživatelů, 

oblíbené stránky. Prodejní aktivity – pravděpodobnost úspěchu prodeje, ohodnocení 

zákazníků, prodejní náklady, statistika nových zákazníků. Servisní a podpůrné aktivity - 

počet telefonátů a jejich délka, průměrná čekací doba, počet přerušených telefonátů, 

průměrná doba hovoru, výkonnost call centra (např. odpovězeno 80 % dotazů do 20 

sekund), doba servisu, úroveň spokojenosti se servisem atd. Logistické operace - 

dodržení termínu, finanční cyklus objednávky, spolehlivost procesu,  

- měření komplexních vývojových ukazatelů: finanční ukazatele - sledování růstu a 

ziskovosti z pohledu vlastníků a akcionářů (např. ROI, ROA, ROE apod.), zákaznické 

ukazatele - sledování tvorby hodnoty a konkurenční odlišnosti z pohledu zákazníků (např. 
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metodou ABC), ukazatele rozvoje a růstu (úroveň znalostního managementu, spokojenost 

či loajalita zaměstnanců). 

Měření úrovně řízení vztahů se zákazníky se ve firmách často omezuje pouze na 

zjišťování počtu nových kontaktů na možné zákazníky, měření produktivity prodeje či 

ziskovosti zákazníků. A zásadní faktory jako loajalita zákazníků, spokojenost zaměstnanců 

nebo efektivita činností se vůbec nesledují (Chlebovský, 2005). 
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3 Metodologie dizertační práce 

Hlavním cílem dizertační práce je analýza míry působení faktorů, které ovlivňují 

implementaci systémů CRM a následné vymezení jejich vlivu při měření výkonnosti 

implementovaných systémů CRM. Dílčími cíli práce jsou zjištění míry využívání CRM 

systémů ve firmách na území České republiky, identifikace očekávaných přínosů, klíčových 

úspěchů a neúspěchů implementace CRM systémů.  

V rámci dizertační práce jsou hodnoceny faktory implementace CRM systémů v šesti 

klíčových oblastech, kterými jsou: kvalita zákaznických informací, podpora CRM systémů, 

efekty implementace CRM systému, spokojenost zákazníků, ziskovost a procesy. Přehled 

faktorů je uveden v dotazníku v rámci otázky č. 3 v příloze č. 2. 

V dizertační práci jsou využity pro účely zpracování dat různé metody vědecké práce. 

Data, která se stala podkladem pro analýzu, byla získána dotazováním. Z obecně teoretických 

metod je využita analýza, a to za účelem vyhodnocení dat získaných marketingovým 

výzkumem. V rámci analýzy jsou využity kromě obecně teoretických metod i metody 

speciální vědecké, patřící hlavně do oblasti statistiky, a to matematické a statistické metody. 

Data jsou popsána ukazateli deskriptivní statistiky, mezi které se řadí aritmetický průměr, 

střední hodnota, rozptyl, koeficienty šikmosti a špičatosti. Podrobnější analýzy závislosti jsou 

řešeny aplikací analýzy rozptylu a korelační analýzou. Při analýze kvantitativních 

proměnných je využita lineární regresní analýza. Kvalitativní data, získaná osobním 

dotazováním, jsou zpracována za využití metody analytického hierarchického procesu 

vzhledem ke svým dekompozičním účinkům. 

Dle Hindls (2006) lze statistickou práci zpravidla rozdělit do několika etap. Jde o 

etapu statistického zjišťování (šetření), statistické zpracování zjištěných údajů (dat) a o etapu 

statistického vyhodnocování (analýzy). I když dle Hindls je nejdůležitější fáze třetí, tj. 

analytická, v níž probíhá rozbor statistických údajů pomocí vhodných metod, je nezbytným 

předpokladem její úspěšnosti, aby byly správně provedeny etapy předchozí. 

Statistické údaje se mohou zjišťovat několika způsoby. Nejčastěji se používá přímé 

pozorování nebo dotazování. Při dotazovacím způsobu lze použít buď metodu expediční, kdy 

existují sčítací komisaři či tazatelé nebo metodu korespondenční, kdy zpravodajská jednotka 

požadované údaje na předem stanovených formulářích (např. dotaznících) sama sdělí. Dále je 

možné zjišťovat údaje rovněž odhadem, a to subjektivním, který je založen na subjektivních 
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znalostech statistické jednotky, kdy se jedná o vyhodnocení určitých kvantitativně 

vyjádřitelných a měřitelných skutečností. Vliv subjektivity je možné do určité míry zmenšit 

tím, že odhadem je pověřen znalec, nemající zájem na zkreslení výsledků, a že se stanoví 

určitá kritéria, podle nichž se odhad bude provádět (Kožíšek, Stieberová, Vaniš, 2008). 

Výsledkem statistického šetření je zpravidla velké množství číselných údajů. Aby 

vynikly charakteristické rysy, zákonitosti analyzovaného souboru a údaje se staly 

přehlednými, je potřeba je setřídit. Tříděním tedy rozumíme rozdělní souboru do takových 

skupin, aby co nejlépe vynikly charakteristické vlastnosti zkoumaných jevů. Je-li prováděno 

třídění pouze podle obměn jednoho statistického znaku (jedné vlastnosti), hovoří se o 

jednostupňovém třídění. Je-li prováděno třídění podle více statistických znaků najednou, jde o 

třídění vícestupňové (Foret, 2012; Hague, 2003). 

Jednostupňové třídění, u kterého se sleduje na statistických jednotkách pouze jeden 

kvantitativní statistický znak, se provádí tak, že se uspořádají údaje o sledovaném 

kvantitativním znaku do rostoucí posloupnosti a ke každé variantě znaku se přiřadí počty 

příslušných statistických jednotek, které se nazývají četnosti. Vzniklá tabulka se nazývá 

tabulkou rozdělení četností. Tato tabulka podává informaci o počtu (četnosti) výskytu 

jednotlivých variant znaku v souboru (Hindls, 2006). 

Jednotlivé obměny nespojitého kvantitativního znaku mohou být označeny symbolem 

xi, i = 1, 2, …, k, a jim odpovídající četnosti ni, i = 1, 2, …, k. 

Pokud mají být mezi sebou porovnávána různá rozdělení četností lišící se svým 

rozsahem a má se dospět ke snazší interpretaci výsledků, je vhodné převést absolutní četnosti 

na relativní četnosti. Relativní četnosti pi se získají jako podíl jednotlivých absolutních 

četností k celkovému rozsahu souboru: 

   
  

∑   
 
   

        (3.1) 

přičemž platí, že 

∑   
 
    ∑

  

 
  

 

 
 ∑     

 

 
       

   
 
       (3.2) 

Kromě uvedených dvou způsobu konstrukce rozdělení četností se konstruuje ještě 

někdy rozdělení kumulativních absolutních a kumulativních relativních četností, které 
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podávají informaci o tom, kolik jednotek souboru, resp. jaká poměrná část souboru má 

variantu znaku menší nebo rovnou určité dané obměně (Hindls, 2006). 

3.1 Marketingový výzkum 

Dle Foret (2012) má poznávání zákazníků velmi dlouhou historii. Již první výrobci a 

obchodníci si museli všímat svých zákazníků, jejich reakcí na předložené nabídky a způsobů, 

jakým si vybírají nabízené zboží, současně naslouchat jejich potřebám a přáním. Postupy 

poznávání zákazníků se staly propracovanějšími a rozšířenějšími. 

Existuje řada obecně uznávaných definic marketingového výzkumu, z dostupné 

literatury a vyjádření uznávaných autorů jsou uvedeny následující: 

„Marketingový výzkum poskytuje empirické informace o situaci na trhu, především o 

zákaznících. Tyto informace jsou získány na základě objektivizovaných a systematických 

metodologických postupů, které respektují specifika složité sociálně-ekonomické reality“ 

(Foret, 2012, s. 7). 

Hague (2003, s. 11) považuje „marketingový výzkum za systematickou sbírku, 

analýzu a interpretaci informací relevantních pro marketingová rozhodnutí“. 

Každý konkrétní marketingový výzkum se vyznačuje určitými zvláštnostmi, které 

vyplývají z jedinečnosti povahy řešených problémů. Obecně lze marketingový výzkum 

přiblížit jako proces sestávající se z následujících kroků (Foret, 2012; Hague, 2003): 

- definování marketingového problému a cílů výzkumu, 

- sestavení plánu výzkumu, 

- shromáždění informací, 

- jejich statistické zpracování a analýza, 

- prezentace výsledků včetně praktických doporučení. 

Formulace marketingového problému je jednou z nejdůležitějších částí výzkumu. 

Tematicky, obsahově vymezuje oblast, na kterou se zaměří další kroky výzkumu. Je nutné 

zpracovat alespoň stručně teoretické vymezení problému, tzn., jak je chápán odborníky, jak se 

o něm píše v odborné literatuře atd. Nezbytnou součástí tohoto kroku je také obsahové 

vymezení hlavních souvisejících pojmů. Na základě vymezeného problému jsou následně 

stanoveny cíle výzkumu. Každý výzkumný projekt by měl mít jasně definovaný cíl, který 

stručně vyjadřuje důvody provádění výzkumu. Všechny ostatní aspekty plánování a provádění 
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výzkumu vyplývají z tohoto cíle. Cíle výzkumu by měly být stručné. Plán marketingového 

výzkumu je dalším krokem, který následuje po definování problému a cílů výzkumu. Přesněji 

specifikuje potřebné informace, postup jejich získání a navazující kroky jejich zpracování, 

vyhodnocení a interpretaci. Umožňuje kontrolovat průběh výzkumu (Foret, 2012; Hague, 

2003). 

Metody výzkumu se týkají sběru požadovaných informací a efektivní naplánování 

předem předpokládá porozumění alternativám a jejich vhodnému použití. Nejzákladnější 

volbou v metodách výzkumu je dle Hague (2003) výběr mezi primárním (v terénu) a 

sekundárním výzkumem. Na rozdíl od Hague Foret klade důraz na rozdíl mezi pojmy metoda 

a technika výzkumu. Metody představují dle Foret (2012) celkový obecnější přístup ke 

zkoumanému sociálně-ekonomickému problému či objektu. Naproti tomu v případě technik 

marketingového výzkumu se jedná o velice konkrétní způsob sběru primárních dat, 

umožňující evidovat výskyt jevů i chování lidí. Základní tři techniky marketingového 

výzkumu představují dotazování, pozorování a experiment.  

Vzhledem k posouzení všech tří alternativ a stanovení cílů marketingového výzkumu, 

je dotazování zvoleno jako nejvhodnější technika sběru primárních dat pro účely tohoto 

výzkumu v této dizertační práci. 

Přípravná fáze výzkumu 

Přípravná fáze se skládá z několika částí. Nejprve musí být definován problém, cíl 

výzkumu a hypotézy, poté vytvořen plán výzkumu a harmonogram jednotlivých činností a 

poté proveden předvýzkum, aby se předešlo případným nedorozuměním. 

Určení problému 

Zajištění zpětné informační vazby o míře působení faktorů ovlivňujících implementaci 

CRM systémů je v současnosti oblastí diskutovanou, ale ne příliš probádanou. Existuje 

několik metod používaných pro měření výkonnosti CRM systémů. S jejich aplikací a 

využitím je možné se setkat převážně v odborných publikacích a článcích ze zahraničí. 

Odborné publikace, které se zaměřují a zkoumají možnosti měření výkonnosti CRM systémů 

firem v České republice, chybí. 
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Definování cíle marketingového výzkumu 

Cílem marketingového výzkumu je analýza míry působení faktorů implementace 

CRM systémů v šesti klíčových oblastech, kterými jsou: kvalita zákaznických informací, 

podpora CRM systémů, efekty implementace CRM systému, spokojenost zákazníků, 

ziskovost a procesy. 

Dílčími cíli jsou zjištění míry využívání CRM systémů ve firmách v České republice, 

identifikace typů využívaných CRM systémů, klíčových úspěchů a neúspěchů implementace 

CRM. 

Proces implementace CRM systémů do firemních struktur je oblastí poměrně 

probádanou a na trhu známou. Existuje mnoho studií a odborných publikací popisujících tuto 

problematiku. Poté, co firmy implementují konkrétní CRM systém, je otázkou většiny z nich, 

jak změřit a hodnotit úroveň implementovaného systému. 

Absolutní zobecnění v této oblasti možné není. Systém měření nelze vytvořit 

v absolutně obecné podobě, která bude využitelná v každé firmě. Musí dojít k 

určitému přizpůsobení dané struktuře a prostředí, ve kterém se firmy nacházejí. Kritickou 

oblastí takového systému měření je především to, že se neměří, co bylo, ale co je s ohledem 

na budoucí vývoj. 

Testování statistických hypotéz 

Test statistické hypotézy je rozhodovací postup, jenž na základě výsledků zjištěných 

z náhodného výběru objektivně předepisuje rozhodnutí, má-li být ověřovaná hypotéza 

zamítnuta či ne. Při testu statistické hypotézy se rozlišuje nulová (testovaná) hypotéza, která 

se zpravidla značí H0, a alternativní hypotéza H1. Nulová hypotéza je hypotéza, o níž má test 

rozhodnout, zda bude zamítna či nikoliv. Alternativní hypotéza je ta hypotéza, která se příjme, 

jestliže se zamítne hypotéza nulová (Budíková, Králová, Maroš, 2010; Řehák, Bártová, 1997). 

Doporučený postup při testování statistických hypotéz je dle mnoha autorů následující: 

formulace problému, stanovení nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy H1, volba hladiny 

významnosti α (alfa), provedení měření, volba testové statistiky, rozhodnutí o nulové 

hypotéze a interpretace výsledku. Hladina významnosti α představuje pravděpodobnost 

(hodnotu rizika), že se zamítne nulová hypotéza, i když je správná. V praxi se volí α zpravidla 
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0,05 nebo 0,01 (Budíková, Králová, Maroš, 2010; Řehák, Bártová, 1997). V této dizertační 

práci byla zvolena hladina významnosti 0,05. 

Při testech statistických hypotéz mohou nastat čtyři případy (Budíková, Králová, 

Maroš, 2010; Řehák, Bártová, 1997): 

- nulová hypotéza platí a tato hypotéza se nezamítá, 

- nulová hypotéza platí a tato hypotéza se zamítá, přestože je pravdivá, jedná se o chybu   

1. druhu. Pravděpodobnost této chyby se značí α (alfa), 

- nulová hypotéza neplatí a tato hypotéza se nezamítá, i když není pravdivá, jedná se o 

chybu 2. druhu. Pravděpodobnost této chyby se značí β (beta), 

- nulová hypotéza neplatí a tato hypotéza se zamítá. 

Pro testování parametrických hypotéz bude v této práci využit jednovýběrový T-test 

střední hodnoty, podobnost jednotlivých skupin faktorů bude analyzována pomocí analýzy 

rozptylu ANOVA, míra asociace bude testována za využití korelační analýzy. Jednotlivé 

statistické metody jsou podrobněji popsány níže. 

Testování statistických hypotéz je jedna z nejčastěji používaných statistických metod 

jak v oblasti marketingového výzkumu, tak i v jiných aplikačních oblastech obchodu a 

podnikání. Parametrické hypotézy se vztahují na jeden nebo několik parametrů daného 

pravděpodobnostního rozdělení náhodné veličiny. 

Formulace hypotéz 

Následující skupina hypotéz je sestavena s cílem zjistit, které faktory dosahují 

průměrného, nadprůměrného či podprůměrného hodnocení. Průměrné hodnocení odpovídá 

střední hodnotě 3 v rámci použité Lickertovy škály 1-5. 

H10: Průměry faktorů kvality zákaznických informací se rovnají střední hodnotě 3. 

H20: Průměry faktorů podpory CRM systémů se rovnají střední hodnotě 3. 

H30: Průměry faktorů efektů implementace CRM systémů se rovnají střední hodnotě 3. 

H40: Průměry faktorů spokojenosti zákazníků se rovnají střední hodnotě 3. 

H50: Průměry faktorů ziskovosti se rovnají střední hodnotě 3. 

H60: Průměry faktorů procesů se rovnají střední hodnotě 3. 
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Níže uvedené hypotézy jsou sestaveny s cílem analyzovat závislosti faktorů 

ovlivňujících implementaci CRM systémů vzhledem k délce využívání CRM systémů. Na 

základě analýzy závislostí faktorů na délce využívání CRM systémů je možné říci, u kterých 

faktorů dochází k pozitivnějšímu hodnocení z dlouhodobého hlediska. 

H70: Hodnocení faktorů kvality zákaznických vztahů nezávisí na délce využívání CRM 

systémů. 

H80: Hodnocení faktorů podpory CRM systémů nezávisí na délce využívání CRM systémů. 

H90: Hodnocení faktorů efekty implementace CRM systémů nezávisí na délce využívání 

CRM systémů. 

H100: Hodnocení faktorů spokojenosti zákazníků nezávisí na délce využívání CRM systémů. 

H110: Hodnocení faktorů ziskovosti nezávisí na délce využívání CRM systémů. 

H120: Hodnocení faktorů procesy nezávisí na délce využívání CRM systémů. 

Typy získaných údajů 

V práci jsou využity jak primární, tak sekundární informace. Zdrojem primárních dat 

je vytvořený dotazník. Základním nástrojem pro dotazování je elektronický dotazník 

sestavený dle stanovených cílů. Elektronické dotazování je zvoleno i přes možnost nízké 

návratnosti dotazníků, vzhledem k tomu, že množství firem na území České republiky je 

velké a jsou příliš rozptýlené. Vyplnění tohoto dotazníku je rychlé a zabere respondentovi 

několik minut. Elektronický dotazník je umístěn na webových stránkách, které k tomuto účelu 

byly zřízeny. Otázky se zobrazují postupně a respondentům je zajištěna anonymita 

vyplňování. Výsledky se ukládají automaticky, není nutné, aby je respondent po vyplnění 

ukládal a zasílal. Tímto je zohledněno především časové vytížení manažerů firem, kteří jsou 

cílovými respondenty tohoto marketingového výzkumu. Sekundární informace jsou čerpány 

z odborné literatury, článků z vědeckých databází a Internetu. 

Data jsou převážně ordinální povahy, kde respondenti hodnotí dané faktory za využití 

Lickertovy škály (1-5, kde 1 je nejlepší hodnota, 5 je nejhorší hodnota). Vzhledem 

k předpokladu, že respondenti nemusí být schopni všechny faktory objektivně posoudit, je 

škála doplněna o další možnost 6 – nevím, nemohu posoudit. Cílem je především zabránit 

nevyplnění dotazníku vzhledem k neznalosti odpovědí na některé otázky definované v 



 

41 

 

dotazníku. Otázky v dotazníku jsou rozděleny podle typu na uzavřené, polouzavřené a 

otevřené a podle charakteru na věcné a identifikační. 

Faktory implementace CRM systémů v dotazníku byly definovány na základě studia 

odborných zahraničních publikací a článků. Následně došlo za pomocí manažerů firem a 

marketingových odborníků k úpravám těchto faktorů vzhledem k odlišným podnikatelským 

podmínkám v České republice. 

Na tomto místě je nutné se zmínit také o obecné spolehlivosti dat získaných 

podobnými dotazníkovými průzkumy. Jak ukazují některé analýzy, část respondentů při 

dotazování neuvádí skutečné údaje, ale snaží se svými odpověďmi zařadit blíže průměru nebo 

ideálnímu stavu. To je například problém dotazů, na které se odpovídá volbou z určité 

hodnotové škály (např. Lickertova stupnice). Pokud má tato škála lichý počet hodnot, mají 

lidé tendenci volit spíše prostřední hodnotu, má-li stupnice sudý počet hodnot, může to 

respondenty odradit od odpovědí vůbec. Výsledkem jsou pak v obou případech špičatější 

rozdělení odpovědí, než by odpovídalo předpokladům. Ukazuje se, že u většího počtu 

respondentů tato negativní zkreslení nehrají tak významnou roli a validita podobných 

výzkumů je poměrně vysoká. 

Organizace sběru a zpracování dat 

Data jsou získána elektronickým dotazováním firem na území České republiky. 

Dotazník je určen vedoucím pracovníkům, manažerům, kteří jsou kompetentní vyplnit otázky 

týkající se současného stavu implementovaných CRM systémů. K tomuto účelu byl vytvořen 

motivační dopis, který byl zaslán firmám společně s odkazem na dotazník. Dotazník byl 

umístěn na webové stránce www.marketazajarosova.cz, která byla k tomuto účelu zřízena. 

Webová stránka byla vytvořena brněnskou firmou Kurzor, s. r. o., která se na tvorbu webů a 

aplikací specializuje. Sběr informací probíhal od září do listopadu 2012. 

Základní soubor respondentů tvoří všechny firmy na území České republiky, které 

splňují zařazení do klasifikačních skupin dle Českého statistického úřadu z hlediska 

podnikatelského zaměření a velikosti firmy dle počtu zaměstnanců. Pro výběr respondentů byl 

použit úsudkový výběr, kdy stanoveným znakem pro výběr je velikost firmy dle počtu 

zaměstnanců. Dle identifikačního znaku počet zaměstnanců je možné firmy rozdělit do čtyř 

kategorií dle Českého statistického úřadu. Každé z těchto kategorií firem bylo zasláno 100 

dotazníků, celkem bylo osloveno 400 firem. Firmy byly vybrány z databáze firem Albertina. 
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Výběrový soubor respondentů tvoří firmy, které implementovaly plně nebo částečně CRM 

systémy a byly schopny hodnotit jednotlivé faktory implementace CRM systémů. 

Data jsou zpracována pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics, Microsoft 

Excel. 

Realizační fáze výzkumu 

Mezi jednotlivé fáze v realizační etapě výzkumu patří dle Kozel (2011) sběr údajů, 

zpracování shromážděných údajů, analýza dat a interpretace výsledků. 

Před začátkem sběru dat byl dotazník upraven na základě pilotáže. Pilotáž neboli 

předvýzkum byl realizován s vybranými třemi manažery. Na základě těchto konzultací došlo 

k úpravě některých otázek, kritérií a subkritérií v dotazníku. Sběr dat probíhal od září do 

listopadu 2012 a celkem bylo osloveno 400 firem na území České republiky. V průběhu 

dotazování došlo k tomu, že jednotliví oslovení respondenti přeposílali odkaz s dotazníkem 

dalším firmám, čímž se projevil efekt tzv. sněhové koule a výběrový soubor respondentů se 

tak samovolně navyšoval.  Celkem bylo vyplněno 211 dotazníků. Návratnost činí 52,75 % 

v případě započtení původního počtu oslovených firem. 

Po shromáždění požadovaného množství dotazníků byla provedena jejich kontrola, 

následně zakódování údajů a zpracování dat v programech IBM SPSS Statistics a Microsoft 

Excel. 

Statistické postupy zpracování údajů 

Statistické postupy zpracování údajů získaných v marketingovém výzkumu se liší 

nejen podle cílů šetření, ale také podle charakteru získaných dat. Hodnoty sledovaných 

vlastností se zjišťují pomocí znaků (proměnných). V případě techniky dotazování je znakem 

otázka s předem vymezenými variantami odpovědí. Vlastnosti zkoumaných jednotek mají 

charakter kvalitativní (slovní) či kvantitativní (číselný). Nominální (kvalitativní, slovní) jsou 

takové, při kterých je získaná informace vyjádřena slovně. Mohou mít podobu alternativních 

(dichotomických) znaků nabývajících pouze dvou variant (pohlaví – muž, žena) nebo podobu 

znaků polytomických, majících více variant (zaměření firmy). Mezi variantami jsou vztahy 

rovnosti. Nominální znaky nabývají pouze slovních hodnot. Číselné (digitální) označení se 

převádí pouze kvůli počítačovému statistickému zpracování. 
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Číselné znaky (kvantitativní) nabývají číselných hodnot. Dělí se na pořadové 

(ordinální) a měřitelné (kardinální, intervalové). Ordinální (pořadové) znaky vyjadřují různou, 

odstupňovanou úroveň hodnoty znaku. U těchto znaků je možné říci, která varianta je vyšší a 

která nižší, které hodnocení je lepší, které naopak horší. Kardinální znaky se získávají 

obvyklými způsoby číselného vyjádření – měření, počítání apod. Příkladem kardinálního 

znaku je odpověď na otázku týkající se věku respondenta, velikost firmy apod. Toto rozdělení 

má význam především pro statistické zpracování (Foret, 2012; Hague, 2003). 

Výsledkem marketingového výzkumu je velké množství sesbíraných, ale neutříděných 

primárních údajů. Úkolem třídění je vyjádřit kolik dotazovaných ze sledovaného souboru má 

tu či onu hodnotu (variantu) znaku. Třídění 1. stupně je pouhý výčet absolutních či relativních 

četností v hodnotách (variantách) jednoho znaku. Z dalších statistických charakteristik je 

možné počítat střední míry (průměr, medián a modus) a rozložení (rozptyl a směrodatná 

odchylka). Tříděním 2. stupně se zachytí jednotky, které mají stejné hodnoty již dvou 

tříděných vlastností (znaků) zároveň. Zejména se zde hledají vztahy mezi výskytem 

sledovaných hodnot (variant) znaků. Tříděním se získávají kontingenční tabulky (Foret, 

2012). 

Třídění dat představuje jeden z hlavních motivů provádění marketingových výzkumů, 

neboť vytváří vstupní parametry pro další zkoumání vzájemných vztahů mezi jednotlivými 

kategoriemi proměnných. Díky třídění je možné zjišťovat závislosti proměnných. Pro 

zjišťování vztahů a závislostí mezi proměnnými má stěžejní význam třídění druhého stupně. 

Kontingenční tabulka je základem pro testování závislostí a pro výpočet měr intenzity 

závislostí (Řezánková, 2010). 

Dostatečná pozornost by měla být věnována především problematice neutrálních 

odpovědí. Dle Foret (2012) platí pravidlo, že u správně formulovaných otázek by počet 

zjištěných neutrálních odpovědí neměl být vyšší než 5-10 % z celkového počtu správně 

vyplněných dotazníků. V opačném případě navrhuje provést rozbor a zjistit důvody. 

Klasický deskriptivní model (statický) vychází ze standardních nástrojů popisné 

statistiky, tvořících tzv. průzkumovou analýzu dat – tedy zejména tabulek a grafů četností, 

aplikovaných na výsledky jednotlivých dotazů v obou dotaznících. Podle výsledků se poté 

volí další kroky, resp. další nástroje a modely, které by mohly situaci na trhu lépe dokreslit. 
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Do aparátu vícerozměrné statistiky patří především tyto nástroje a metody: 

- vícerozměrné škálování, 

- korelační analýza, 

- regresní analýza, 

- faktorová analýza. 

Tyto metody bývají stále častěji používány v marketingových výzkumech. 

Analýza rozptylu 

Jak vyplývá z názvu této metody, opírá se o rozklad variability (rozptylu), a to jedné či 

několika měřitelných spojitých proměnných. Při rozkladu se přitom využívá skutečnosti, že 

výběrový soubor se stejně jako základní soubor, z něhož byl výběr pořízen, rozpadá na 

skupiny. Při vytvoření těchto skupin se používá jedno či několik třídících kritérií - 

kategoriální proměnné o několika kategoriích, pro něž se v této souvislosti používá označení 

faktor (Pecáková, 2011). 

Analýza rozptylu ANOVA umožňuje ověřit významnost rozdílu mezi výběrovými 

průměry dvou nebo více náhodných výběrů. Metoda umožňuje posoudit vliv různých 

kategorií kvalitativního znaku (faktoru) na proces charakterizovaný kvantitativním 

statistickým znakem. Podle počtu analyzovaných faktorů se rozlišuje jednofaktorová, 

dvoufaktorová a vícefaktorová analýza rozptylu (Kožíšek, 2002). V dizertační práci byl 

posuzován vliv jednoho faktoru na kvantitativní statistické proměnné. Z tohoto důvodu byla 

aplikována jednofaktorová analýza rozptylu. 

Metoda analýzy rozptylu ANOVA spočívá v tom, že se celková variabilita měřena 

součtem čtverců odchylek od celkového průměru rozdělí na variabilitu uvnitř jednotlivých 

výběrů a na variabilitu mezi jednotlivými výběry. Předpokládá se, že faktor X má k úrovní 

s efektem na znak Y a dochází k formulaci nulové hypotézy, že všechny výběry pocházejí ze 

stejného základního souboru. Pro ověření nulové hypotézy se použije statistika, která má při 

platné nulové hypotéze Fisherovo rozdělení. Kritické hodnoty Fisherova rozdělení jsou 

tabelovány pro různé hodnoty hladiny významnosti α a různé hodnoty stupňů volnosti. 

Nulová hypotéza je následně přijata a konstatuje se, že hodnoty faktoru X nemají na hodnoty 

znaku Y statisticky významný vliv. Nulová hypotéza se zamítá, přijímá se hypotéza 

alternativní, tudíž se konstatuje, že hodnoty faktoru X mají na hodnoty znaku Y statisticky 

významný vliv (Ramík, 2003). 
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Metoda analýzy rozptylu ANOVA je využita k testování vlivu délky využívání CRM 

systémů na hodnocení faktorů ovlivňujících implementaci CRM systémů. 

Korelační a regresní analýza 

V nejobecnějším smyslu slovo korelace označuje míru stupně asociace dvou 

proměnných. Dvě proměnné jsou korelované, jestliže určité hodnoty jedné proměnné mají 

tendenci se vyskytovat společně s určitými hodnotami druhé proměnné. Míra této tendence 

může sahat od neexistence korelace až po absolutní korelaci (Hendl, 2012). 

Cílem měření intenzity závislosti je získání představy o tom, do jaké míry lze 

z chování jedné proměnné usuzovat chování druhé proměnné. Jako míra asociace se používá 

například Spearmanův pořadový korelační koeficient rs nebo Kendallův koeficient τB (tau) 

(Pecáková, 2011). 

Pomocí korelačního koeficientu se měří síla vztahu dvou proměnných. Různé 

korelační koeficienty měří sílu vztahu různým způsobem. Kendallův koeficient τB má na 

rozdíl od Spearmanova korelačního koeficientu jednoduchou pravděpodobnostní interpretaci 

(Hendl, 2012). Sílu závislosti je možné posoudit dle Tab. 3.1. 

Tab. 3.1 Síla závislosti dle korelačního koeficientu 

 

Zdroj: Hebák (2005b) 

Regresní analýza je statistická metoda pro modelování závislostí jedné nebo několika 

vysvětlovaných náhodných veličin (závisle proměnných) na jedné nebo několika 

vysvětlujících veličinách (nezávisle proměnných). Základní motivací regresní analýzy je 
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snaha a potřeba nepřímo působit na vysvětlované proměnné volbou, ovlivňováním nebo 

alespoň snadnějším odhadem hodnot vysvětlované proměnné. Regresí se rozumí jednostranné 

závislosti projevující se u konkrétních údajů v systematických změnách podmíněných 

průměru hodnot vysvětlované proměnné Y při systematických změnách kombinací hodnot 

vysvětlujících proměnných X1, X2, …, Xk (Hendl, 2004; Zvára, 2008). 

Závisí-li veličina Y na veličině X, pak tento vztah je vyjádřen: 

    ( )        (3.3) 

což je funkční vztah. Proměnné X a Y představují statistické znaky (náhodné veličiny), pak se 

hovoří o stochastické závislosti a funkční vztah přechází v regresní vztah (regresní model): 

    ( )           (3.4) 

kde y, resp. x představují hodnoty znaku Y, resp. X, e je náhodná složka (reziduum), funkce ƒ 

se nazývá regresní funkce. Jestliže je regresní funkce ƒ lineární funkcí, hovoří se o 

jednoduché lineární regresi (Ramík, 2003). 

Korelační analýza je využita pro testování vlivu délky využívání CRM systémů na 

hodnocení faktorů v šesti zkoumaných oblastech a výpočtu míry této závislosti. Regresní 

analýza je využita s cílem zjistit, které faktory statisticky ovlivňují hodnocení celkového 

přínosu CRM systémů. 

Faktorová analýza 

Faktorová analýza byla původně vyvinuta ve snaze identifikovat hlavní faktory, které 

ovlivňují lidskou inteligenci. Od té doby byla aplikována na mnoho dalších problémů a často 

je využívána i jako analytická metoda pro percepční modelování v marketingu (Urbánek, 

1997). 

Jedním ze základních cílů faktorové analýzy je posouzení struktury vztahů 

sledovaných faktorů a zjištění, zda dovolují jejich rozdělení do skupin, ve kterých by 

studované faktory ze stejných skupin spolu více korelovaly než faktory z různých skupin 

(Blahuš, 1985). 

Faktorová analýza je vícerozměrná statistická metoda, jejímž hlavním úkolem je 

rozbor struktury vzájemných závislostí posuzovaných proměnných.  Cílem faktorové analýzy 

je snížit počet klíčových faktorů měření výkonnosti CRM systémů tak, aby mohlo dojít 
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k vytvoření shluků. Faktorová analýza slouží k redukci počtu proměnných, ke specifikaci síly 

vztahu mezi všemi faktory a proměnnými (Hebák, 2005b). 

 Faktorová analýza má tři základní cíle: analyzovat korelace většího počtu proměnných 

tak, že se více proměnných seskupí, aby většina proměnných v jednom shluku spolu silně 

korelovala, zatímco proměnné z různých shluků spolu nekorelují vůbec nebo jen velmi slabě, 

interpretovat faktory podle toho, jaké proměnné obsahuje příslušný shluk a shrnout variabilitu 

proměnných pomocí několika málo faktorů (Hebák, 2005b). 

Pomocí faktorové analýzy by mělo být zodpovězeno, kolik různých faktorů je 

zapotřebí k vysvětlení závislosti mezi proměnnými, tj. ke kvalitní reprodukci korelační 

matice, v jakém vztahu jsou faktory k jednotlivým proměnným, jak dobře faktory vysvětlují 

původní proměnné a jakou část jedinečné variability a jakou část náhodné variability obsahují 

původní proměnné (Anděl, 2007). 

Percepční modely založené na faktorové analýze vycházejí z předpokladu, že vnímání 

a hodnocení produktu zákazníkem je ovlivněno pouze několika základními faktory, které se 

promítají do všech hodnotících kritérií. Tyto faktory mohou být rozděleny na faktory společné 

všem vlastnostem (kritériím) a faktor individuální, závislý pouze na hodnoceném kritériu. 

Takový model může být zapsán pomocí rovnice (Hebák, 2005b): 

                                    , (3.5) 

kde:  

R … počet faktorů společných všem vlastnostem, 

xijk … hodnocení k-té vlastnosti j-tého produktu i-tým zákazníkem, 

ak1 … efekt společného faktoru 1 na vlastnost k, 

Fij1 … vliv hodnocení produktu j osobou i na faktor 1, 

dk … váha individuálního faktoru yijk, 

yijk … individuální faktor vlastnosti k produktu j hodnocené osobou i, 

εijk … chybová složka modelu. 

V uvedeném modelu je tedy každá z k hodnocených vlastností (proměnných) popsána 

pomocí množiny R (R < k) společných faktorů a jednoho faktoru jednoznačně přiřazeného 

zkoumané proměnné. Proměnné xijk vystupující v modelu jsou standardizovány, tj. 

přepočteny z původních skórů x*ijk podle vztahu: 
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 ,       (3.6) 

takže koeficienty akr tohoto modelu mohou být interpretovány jako míra korelace 

(korelační koeficient) mezi hypotetickým faktorem r a proměnnou k: 

  (       )      .       (3.7) 

Druhá mocnina tohoto koeficientu udává, jaký je podíl variability proměnné k 

vysvětlené faktorem r na celkové variabilitě modelu. V konkrétních aplikacích faktorové 

analýzy jsou faktory vybírány tak, aby dokázaly vysvětlit cca 80 – 90 % z celkové variability 

hodnocené proměnné x (Hebák, 2005b). 

Při řešení úloh pomocí faktorové analýzy je třeba určit následující (Blahuš, 1985; 

Klímek, 2003). 

Počet faktorů. Neexistuje žádná exaktní metoda, která by stanovila optimální počet 

faktorů. Obvykle jde tedy o kombinaci úsudku a intuice kombinované s některým z 

následujících kritérií. Extrakce faktorů se zastaví, jakmile variabilita vysvětlená tímto 

faktorem klesne pod průměrnou hodnotu nebo extrakce faktorů je zastavena, pokud součet 

variabilit vysvětlených faktory dosáhne očekávané hodnoty. Počet faktorů se volí tak, aby je 

bylo možné co nejlépe interpretovat. 

Interpretace faktorů. Kombinací intuice s analýzou percepční mapy by se mělo dojít 

ke smysluplné interpretaci jednotlivých faktorů.  

Rotace faktorů. Lepší interpretace faktorů lze dosáhnout, pokud se percepční matice 

nechá rotovat tak, aby každá proměnná byla vysvětlena z větší části právě jedním faktorem. 

Existují různé algoritmy pro rotaci faktorů. V marketingových aplikacích je používána 

zejména metoda VARIMAX, která je rovněž implementována ve většině statistických 

programů (IBM SPSS Statistics, aj.). 

Syntéza by měla být závěrečným krokem analýz, protože myšlenky, ke kterým 

analýzy vedou, je nutné sumarizovat a vyvodit z nich závěry. Analýza a syntéza jsou velmi 

úzce propojené metody a většinou jsou využity zároveň. K použití syntézy dojde při 

formulování výstupů, závěrů a předpokládaných přínosů dizertační práce. 
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3.2 Analytický hierarchický proces 

V reálném světě jsou často firmy postaveny před problém, ve kterém se musí 

rozhodnout mezi několika alternativami řešení problému na základě jejich vlastností, kterých 

je obecně více. Úkolem je vybrat ty skupiny faktorů, které se přímo podílí na úspěšnosti CRM 

systémů. Jedná se o úkoly vícekriteriálního výběru, řešením těchto úkolů se zabývají různé 

metody pro podporu rozhodování, jednou z těchto zvolených metod je metoda AHP 

(analytický hierarchický proces). 

Analytický hierarchický proces (AHP) byl popsán v několika publikacích Thomase L. 

Saatyho, profesora Pensylvánské univerzity v Pittsburgu v USA, a to v 80. a 90. letech. Tato 

metoda je dnes široce používána v rozhodovací praxi. Řadu let se zejména ve společenských 

vědách používá tzv. Saatyho metoda párového porovnání, která tvoří páteř konzistentní 

metodologie vícekriteriálního hodnocení nazvané analytický hierarchický proces. AHP je ve 

své podstatě obecná teorie měření, tato měření kvantifikují hodnoty subjektivních názorů 

jednotlivců, resp. skupin. V přístupu AHP k rozhodování jsou individuální názory vyjádřeny 

v organizované formě tak, aby sloužily k odvození priorit, z nichž je pak dále konstruováno 

měřítko pro společnou reprezentaci. Rozhodnutí – volba mezi nabízenými možnostmi, tj. 

alternativami – doporučené na podkladě těchto priorit by mělo být optimální (Ramík, 1999). 

Vícekriteriálnost představuje podstatný rys rozhodování jak ve sféře ekonomické, tak i 

sociální apod. Rozhodovacími procesy se nejčastěji rozumí procesy řešení problémů s více 

než jednou možností řešení. Řešením vícekriteriální rozhodovací úlohy se rozumí postup, 

který vede k nalezení optimálního stavu systému vzhledem k více než jednomu uvažovanému 

kritériu (Ramík, 2000). 

Mezi prvky vícekriteriálního rozhodovacího procesu řadí Ramík (1999) zejména cíl 

rozhodování, subjekt rozhodování, kritéria a varianty. Cílem rozhodování se rozumí určitý 

budoucí stav systému vyplývající z nutnosti uspokojit určité potřeby nebo plnit jisté funkce. 

Cíle se má dosáhnout realizací některé z variant rozhodování. Rozhodovací kritéria mohou 

mít různou povahu od technických vlastností až po ekonomická kritéria. Základem pro 

stanovení souboru kritérií je soubor dílčích cílů řešení rozhodovacího problému. Variantami 

mohou být nejrůznější prvky, které má smysl vzájemně porovnávat, neboť v užším kontextu 

přicházejí v úvahu pro výběr v určitém procesu rozhodování. Subjektem rozhodování může 

být jednotlivec nebo skupina jednotlivců, která rozhoduje. 
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Analytický hierarchický proces (AHP) umožňuje připravit účinná rozhodnutí ve 

složitých situacích, zjednodušit a zrychlit přirozený proces rozhodování. AHP je metodou 

rozkladu složité nestrukturované situace na jednodušší komponenty, tzv. hierarchický systém. 

Pomocí subjektivních hodnocení párového porovnání se u této metody přiřazují jednotlivým 

komponentám číselné hodnoty, které vyjadřují jejich relativní důležitost. Syntézou těchto 

hodnocení se pak stanoví komponenta s nejvyšší prioritou, na níž se pak zaměří konkrétní 

akce s cílem získat řešení rozhodovacího problému (Ramík, 1999). 

Celý proces rozhodování má dvě části. První je určení vah jednotlivých kritérií 

hodnocení, které vyjadřují číselně význam těchto kritérií. Druhou částí je stanovení nebo 

porovnání užitku jednotlivých variant neboli dílčí ohodnocení variant. O konečné výhodnosti 

rozhodne součet užitků dané varianty (Saaty, Vargas, 2012). 

Analytický hierarchický proces byl poprvé vyvinut v roce 1970 na univerzitě School 

of the University v Pensylvánii v USA doktorem Thomasem L. Saatym. Základním rysem 

metody AHP je znázornění celého rozhodovacího problému jako určité hierarchické struktury. 

Nejvyšší úroveň hierarchie obsahuje vždy pouze jeden prvek, kterým je cíl vyhodnocení. 

Typickým příkladem AHP je tříúrovňová hierarchie, znázorněná v Obr. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Hierarchie rozhodování v AHP 

Zdroj: Černý, Glűckaufová (1987); Fotr, Dědina (1993) 

 

U Saatyho metody se využívá párového porovnání jednotlivých kritérií. Samotné 

porovnání kritérií určuje velikost preference, která se vyjadřuje určitým počtem bodů ze 

zvolené stupnice. Saaty doporučuje devítibodovou stupnici, viz Tab. 3.2. Saatyho metoda 

Cíl hodnocení 

Kritérium 1 Kritérium 3 Kritérium 2 

Varianta 2 Varianta 1 Varianta 3 
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kromě samotné preference kritérií určuje také velikost této preference, tedy nejen, jestli je 

jedna varianta preferována více než druhá, ale určuje se i o kolik je preferovanější. 

Tab. 3.2 Saatyho stupnice velikosti preference 

Počet bodů Významnost 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé 

5 První kritérium je dosti významnější než druhé 

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

Zdroj: Saaty, Vargas (2012), Černý, Glűckaufová (1987), Fotr, Dědina (1993) 

Porovnává se kritérium v řádku s kritériem ve sloupci a to tak, že je-li kritérium 

v řádku významnější než kritérium ve sloupci, pak se zapíše odpovídající hodnota 

významnosti, viz Tab. 3.2, je-li naopak významnější kritérium ve sloupci před kritériem 

v řádku, zapíše se převrácená hodnota významnosti (Saaty, Vargas, 2012). 

Sudý počet bodů vyjadřuje mezistupně a slouží k jemnějšímu rozlišení preferencí. 

Saatyho matice S je čtvercová řádu n x n a pro prvky matice S platí: 

    
 

   
         (3.8) 

tedy matice S je symetrická. Na diagonále matice S jsou vždy hodnoty jedna (každé kritérium 

je samo sobě rovnocenné).  

Velikost preferencí i-tého kritéria proti j-tému je možné uspořádat do Saatyho matice 

(S), viz Tab. 3.3, jejíž prvky Sij, představují odhady podílů váh kritérií (kolikrát je jedno 

kritérium významnější než druhé): 

    
  

  
         (3.9) 

i, j = 1, 2, …, n (Saaty, Vargas, 2012). 
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Tab. 3.3 Příklad Saatyho matice 

 K1 K2 K3 … Kn 

K1 1 2 6 … 5 

K2 1/2 1 3 … 3 

K3 1/6 1/3 1 … 7 

… … … … 1 … 

Kn 1/5 1/3 1/7 … 1 

Zdoj: Černý, Glűckaufová (1987) 

Váhy se dají získat pomocí úlohy kvadratického programování nebo logaritmické 

verze kvadratického programování. Jednou ze zjednodušených aproximativních metod je 

metoda stanovení normalizovaných vah wi s využitím váženého geometrického průměru 

řádků (Zmeškal, 2012): 

   
  

∑   
 
 

  
[∏    
 
  

]

 
 

∑    [∏    
 
 ]

 
 

         (3.10) 

Dříve než se spočítají váhy jednotlivých kritérií, je nutné ověřit, zda zadaná matice 

párových porovnání je konzistentní. Prvky matice S nejsou většinou dokonale konzistentní. 

Míra konzistence se měří například ukazatelem kompaktnosti CR (consistency ratio), který 

Saaty definoval takto: 

   
  

  
         (3.11) 

kde CI je index konzistence (consistency index) a indexem náhodnosti RI (random index) viz 

Tab. 3.4 je tabelovaná hodnota, která je určena pouze počtem nezávislých řádků Saatyho 

matice. Index konzistence CI vypočítáme dle vzorce: 

   
      

    
         (3.12) 

kde λmax je největší vlastní číslo matice S a (n) je počet kritérií. Matice S je dostatečně 

konzistentní, jestliže CR ˂ 0,1. Charakteristické číslo matice λmax se dá stanovit různými 

postupy. Jednou z možností je tato: 
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∑

(    ⃗⃗⃗ ) 

 ⃗⃗⃗  

 

 
        (3.13) 

přitom  ⃗⃗  je vektor a (      ⃗⃗ )   je i-tý prvek vektoru (Zmeškal, Dluhošová, Tichý, 2013). 

Tab. 3.4 Hodnoty RI (random index) tabelované Saatym 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 

Zdroj: Saaty (2012) 

Při stanovování vah je možné vycházet z podmínky, že matice S by se měla od matice 

V lišit co nejméně. Následuje minimalizace součtu odchylek stejnolehlých prvků obou matic: 

    ∑   ∑   [       
  

  
]
 

            (3.14) 

za podmínky ∑   
 
              pro i, j = 1, 2, …, n (Saaty, Vargas, 2012). 

 

Jedním z podkladů využití analytického hierarchického procesu se stal článek 

publikovaný N. Begovič, B. Divjak a T. Hunjak v roce 2007 s názvem Development of AHP 

Based Model for Decision Making on E-Learning Implementation. 

Na základě definování klíčových oblastí a faktorů došlo k sestavení hodnotící matice, 

která slouží jako podklad pro osobní rozhovory. V této matici jsou definována stejná kritéria a 

subkritéria jako v dotazníku pro posouzení měření výkonnosti CRM systémů. Osobní 

rozhovory jsou realizovány s vybranými manažery firem v Moravskoslezském kraji. Cílem 

těchto rozhovorů bylo stanovení vah jednotlivých kritérií a subkritérií Saatyho metodou. 

Hodnocená kritéria a subkritéria jsou uvedena v příloze č. 3. Hierarchický model AHP 

pro stanovení vah kritérií CRM je uveden v Obr. 1 v příloze č. 6. 

Matice slouží především jako podklad pro další zpracování za využití analytického 

hierarchického procesu, který má významné dekompoziční účinky. Expertní výběrový soubor 

tvoří 5 manažerů. Tento počet byl stanoven na základě studia vědeckých článků zabývajících 

se možnostmi využití analytického hierarchického procesu. Literatura uvádí možnost 

posouzení kritérií jedním odborníkem, nicméně předpoklad subjektivity a zkreslení výsledků 

je zde poměrně velký. 
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Saatyho metodou párového porovnání kritérií došlo k sestavení 5 různých tabulek, ve 

kterých jednotliví manažeři porovnávali všechna kritéria a subkritéria mezi sebou a velikost 

preference označili číslem z devítibodové Saatyho stupnice.  

Výsledné lokální a globální váhy hodnocených kritérií byly vypočítány v programu 

Microsoft Excel. Cílem využití metody AHP bylo stanovení pořadí faktorů, které mají vliv na 

implementaci CRM systémů.  
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4 Posouzení míry vlivu faktorů ve vazbě na proces implementace CRM 

systémů 

V této kapitole dizertační práce jsou aplikovány popsané metody a techniky, resp. 

jejich části s využitím konkrétních statistických dat získaných marketingovým výzkumem s 

pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics a Microsoft Excel. 

Marketingovým výzkumem bylo získáno celkem 211 validních dotazníků, a to 

metodou elektronického dotazování. Veškerá data byla tříděna, překódována a vložena do 

programu IBM SPSS Statistics a následně analyzována. Některé otázky nebyly respondenty 

vyplněny, z tohoto důvodu byly chybějící údaje označeny jako Missing Values. Absolutní 

četnosti se u některých otázek z tohoto důvodu liší. 

Ve vazbě na cíl dizertační práce jsou využity tyto konkrétní nástroje: 

- klasická deskriptivní statistika (tabulky četností, grafy), 

- vícerozměrná deskriptivní statistika (analýza rozptylu ANOVA, korelační a regresní 

analýza, faktorová analýza), 

- aplikace analytického hierarchického procesu. 

Z důvodu analýzy dat je hodnotící škála u otázky č. 3, v rámci které měli respondenti 

hodnotit jednotlivé faktory CRM systémů, překódována na bodovou škálu, kde hodnota         

1 znamená nejhorší hodnocení a hodnota 5 nejlepší hodnocení. Hodnota 6 vyjadřuje neumím 

posoudit/nevím, je ponechána, avšak je nastavena jako chybějící hodnota a označena 

v programu IBM SPSS Statistics ve sloupci Missing Values v okně Variable view, aby byla 

vyřazena z dalšího vyhodnocení a neovlivnila výstupní hodnoty testů. 

4.1 Vyhodnocení identifikačních otázek dotazníkového šetření 

V marketingovém výzkumu práce jsou vymezeny dvě identifikační otázky, které byly 

dle pravidel umístěny na konci dotazníku. Proměnná veličina zaměření firmy je nastavena 

jako nominální, počet zaměstnanců firmy je proměnnou ordinální. V Obr. 4.1 a 4.2 jsou 

zobrazeny relativní četnosti pro jednotlivé kategorie za účelem zjištění frekvence těchto 

kategorií. 
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Obr. 4.1 Hlavní zaměření firem 

Pokud jde o rozložení výběrového souboru z hlediska hlavního zaměření firem, třetinu 

respondentů tvoří firmy výrobní a třetinu firmy poskytující odborné služby. Menší zastoupení 

je tvořeno maloobchodními firmami, organizacemi státní a místní správy a firmami 

poskytující finanční služby, viz Obr. 4.1. Výběrový soubor není zcela reprezentativní 

z hlediska zaměření firem. I přes snahu dosáhnout reprezentativnosti při sběru dat stanovením 

kvót pro úsudkový výběr respondentů nebylo reprezentativnosti dosaženo. Ovlivnit ochotu 

firem odpovídat na dotazníková šetření se ukázalo jako velmi náročné a lze konstatovat, že 

tato skutečnost je obecně známá při realizaci výzkumů. 

Rozložení respondentů dle třídícího znaku výroba a organizace státní a místní správy 

je uvedeno v příloze č. 4. V rámci dalších analýz dat není shledána statistická významnost 

tohoto třídění. Rozložení respondentů v rámci jednotlivých kategorií výroby a organizace 

státní a místní správy je poměrně rovnoměrné, ale v absolutním vyjádření malé. 

 
Obr. 4.2 Počet zaměstnanců firmy 
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Z Obr. 4.2 je patrné, že většina respondentů (firem) se nachází z hlediska počtu 

zaměstnanců ve dvou kategoriích. Více než 250 zaměstnanců má 34,6 % firem, druhou 

nejvíce zastoupenou kategorií tvoří malé firmy, které mají 10-49 zaměstnanců. Podobné 

rozložení je zastoupeno ve zbylých dvou kategoriích, méně než 10 zaměstnanců a 50-250 

zaměstnanců. 

 
Obr. 4.3 Úroveň využívání CRM systémů 

Významnou otázkou v dotazníku je první filtrační otázka, která má za úkol zjistit 

úroveň využívání CRM systémů ve firmách na území České republiky. Na tuto otázku 

odpovědělo všech 211 respondentů. Výsledky poměrně jasně ukazují, že CRM systémy stále 

nepatří mezi základní manažerské a softwarové vybavení firem v České republice. V rámci 

kumulativního součtu firem, které CRM systém využívají a těch, které je alespoň částečně 

implementovaly, je poměrně vysoký počet, a to 65 % firem. Nicméně pouze 38,9 % firem 

tento systém implementovalo plně. Jakýmsi ukazatelem budoucího vývoje může být hodnota 

7,1 %, která vyjadřuje připravenost implementovat CRM systém v blízké budoucnosti. 

Vzhledem k tomu, že náročnost zákazníků na kvalitu vyřízení jejich požadavků neustále roste, 

je toto číslo poměrně nízké. Otázkou je, zda firmy mají představu o tom, jakým způsobem jim 

CRM systém může usnadnit a řídit komunikaci se zákazníkem, nebo jejich nezájem je 

způsoben jinými faktory. 
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Obr. 4.4 Využívání konkrétních typů nástrojů CRM 

Z Obr. 4.4 vyplývá, jaké je zastoupení využívání konkrétních typů CRM systému ve 

sledovaných firmách. Komplexní řešení v oblasti CRM systémů má implementováno 39,6 % 

dotazovaných firem. Z Obr. 4.4 lze usuzovat, že druhému nejčastějšímu řešení v oblasti řízení 

vztahů se zákazníky dominují nejjednodušší nástroje pro komunikaci se zákazníky, jako jsou 

e-mail, telefon a další. Nejméně pak firmy využívají komplexní ERP systémy (Enterprise 

Resource Planning)
6
 a groupwarové nástroje

7
, které jsou shodně zastoupeny pouze u 5,5 % 

firem. Na tuto otázku odpovídali ti respondenti, kteří uvedli, že nástroje CRM mají plně nebo 

částečně implementovány, přesto se našlo několik respondentů, kteří otázku nezodpověděli. Je 

možné se domnívat, že za nevyplněním stojí především fakt, že stále mnoho pracovníků 

managementu nedokáže posoudit, co lze za CRM systém považovat. 

 

                                                 
6
 Infomační systémy, které zastřešují velké množství procesů spojených s výrobou, financemi, účetnictvím, 

dodavateli atd. 
7
 Groupware (též se používá výraz systémy pro podporu spolupráce) zahrnuje počítačové nástroje napomáhající 

ke spolupráci lidí (např. pracovníků) na nějakém společném díle. Pomocí nich jednotliví členové skupiny mohou 

komunikovat, sdílet různé dokumenty a organizovat svoji spolupráci. Do groupwaru patří elektronická pošta, 

diskusní fóra, chaty, kalendáře, úkoly, úložiště dokumentů a další. Existují jak dílčí aplikace naplňující tuto 

funkcionalitu, tak komplexní balíky. 
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Obr. 4.5 Délka využívání CRM systémů 

Doba, po kterou oslovené firmy využívají CRM systémy, je poměrně dlouhá. Mezi tři 

nejvíce zastoupené kategorie patří firmy s dobou implementace 1-3 roky, více než 7 let a 4-6 

let, pouze 10,6 % firem implementovalo CRM před necelým rokem. Systémy pro řízení 

vztahů se zákazníky nejsou pro firmy ničím novým, jak lze vyčíst z Obr. 4.5. Je možné, že 

firmy, které CRM systémy využívají dlouhodobě, byly mnohem více motivovány dotazník 

vyplnit, jelikož jim byla nabídnuta možnost zaslání dílčích výsledků výzkumu. 

Tab. 4.1 Důvody implementace CRM systémů 

 Responses Percent of Cases 

N Percent 

Důvody implementace 

CRM systémů
a
 

Záznam informací o zákaznících 107 21,1% 81,7% 

Vyhledávání a rozpoznávání klíčových zákazníků 63 12,4% 48,1% 

Podpora komunikace se zákazníky 90 17,8% 68,7% 

Pomoc při vytváření podnikové strategie 51 10,1% 38,9% 

Optimalizace plánování marketingových kampaní 52 10,3% 39,7% 

Zlepšení plánování a řízení prodeje 72 14,2% 55,0% 

Zjednodušení pracovních postupů 72 14,2% 55,0% 

Total 507 100,0% 387,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Mezi hlavní důvody implementace CRM systémů patří především záznam informací o 

zákaznících a podpora komunikace s nimi. Z Tab. 4.1 jasně vyplývá, že možnost lépe řídit 

vztahy se zákazníky jsou klíčové očekávané benefity implementace těchto systémů. S tím dále 

souvisí také očekávané zlepšení plánování a řízení prodeje a v neposlední řadě také 
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zjednodušení pracovních postupů a identifikace klíčových zákazníků. Méně již firmy 

očekávají pomoc při vytváření podnikových strategií a plánování marketingových kampaní. 

Tab. 4.2 Klíčové úspěchy implementace CRM systémů 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Klíčové úspěchy zavedení 

CRM systémů
a
 

Zvýšení dostupnosti informací o zákaznících 79 33,3% 87,8% 

Zvýšení produktivity práce zaměstnanců 36 15,2% 40,0% 

Zlepšení prodejních předpovědí 15 6,3% 16,7% 

Zlepšení plánování a řízení prodeje 39 16,5% 43,3% 

Navýšení počtu nových zákazníků 11 4,6% 12,2% 

Zvyšování podílu firmy na trhu 6 2,5% 6,7% 

Zjednodušení pracovních postupů 34 14,3% 37,8% 

Optimalizace plánování marketingových kampaní 17 7,2% 18,9% 

Total 237 100,0% 263,3% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Dojde-li k porovnání toho, co firmy očekávají od CRM systémů a dosažených 

klíčových úspěchů po implementaci konkrétního CRM systému, je možné usuzovat, že 

očekávání byla svým způsobem naplněna. Za největší úspěch považují firmy především 

zvýšení dostupnosti informací o zákaznících, zlepšení plánování a řízení prodeje a zlepšení 

produktivity práce zaměstnanců. Naopak nejmenším dosaženým úspěchem je navýšení podílu 

firmy na trhu, což souvisí s navýšením počtu nových zákazníků, které bylo hodnoceno pouze 

12,2% úspěšností. 

Tab. 4.3 Klíčové neúspěchy implementace CRM systémů 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Klíčové neúspěchy 

zavedení CRM systémů
a
 

Vysoké náklady na implementaci CRM 30 20,5% 36,1% 

Nedostatečné zaškolení zaměstnanců s CRM 29 19,9% 34,9% 

Nedostatek motivace zaměstnanců 52 35,6% 62,7% 

Nedodržení představ a plánů při implementaci 25 17,1% 30,1% 

Výběr špatného dodavatele CRM 10 6,8% 12,0% 

Total 146 100,0% 175,9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Z Tab. 4.3 vyplývá, že klíčovým neúspěchem při implementaci CRM systémů je 

hlavně nedostatek motivace zaměstnanců o potřebnosti a důležitosti tohoto systému a s tím 

související nedostatečné zaškolení zaměstnanců s tímto systémem. Vysoké náklady na 
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implementaci systémů CRM získaly hodnocení 36,1 %, což může být důsledkem toho, proč 

velké procento firem (28 %) uvedlo u první otázky, že si tyto systémy nehodlají v budoucnu 

pořídit. Ve svém rozhodování jsou stále firmy opatrné, ale výběr správného systému CRM a 

jeho dodavatele nepodceňují, jelikož pouze 12 % z nich uvedlo, že neúspěch spočívá ve 

zvolení špatného dodavatele těchto systémů. 

Tab. 4.4 Oddělení využívající CRM systémy 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Oddělení využívající 

CRM systémy
a
 

Management firmy 64 24,0% 68,8% 

Marketingové oddělení 61 22,8% 65,6% 

Obchodní oddělení 74 27,7% 79,6% 

Výrobní oddělení 17 6,4% 18,3% 

Účetní oddělení 24 9,0% 25,8% 

Všichni zaměstnanci 24 9,0% 25,8% 

Nedokážu posoudit 3 1,1% 3,2% 

Total 267 100,0% 287,1% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Z analýzy dat vyplývá, že nejvíce využíván je systém CRM ve firmách v rámci 

obchodního oddělení, managementu firem a marketingového oddělení. Vzhledem k tomu, že 

hlavním účelem těchto systémů je práce a řízení vztahů se zákazníky, toto plně koresponduje 

s dosaženými výsledky. Nejméně pak využívá tento systém výrobní a účetní oddělení. 

Ve 25,8 % případů využívají tento systém dle respondentů všichni zaměstnanci firmy.         

Ve 3,2 % případů nebyl respondent na tuto otázku schopen odpovědět, jelikož nedokázal 

posoudit, kdo ve firmě tento systém využívá. 

  



 

62 

 

4.1.1 Analýza faktorů kvality zákaznických informací 

Tab. 4.5 Deskriptivní statistiky faktorů kvality zákaznických informací 

 Dostupnost 

informací o 

zákaznicích 

Užitečnost 

informací o 

zákaznicích 

Odhad potenciální 

kupní síly 

zákazníků 

Celková vyšší 

kvalita informací o 

zákaznicích 

N Valid 109 106 102 107 

Mean 4,413 4,151 3,520 4,299 

Median 5,000 4,000 4,000 5,000 

Mode 5,0 4,0 4,0 5,0 

Std. Deviation ,7723 ,8922 1,0876 ,8711 

Variance ,597 ,796 1,183 ,759 

Skewness -1,606 -1,370 -,452 -1,411 

Kurtosis 3,504 2,307 -,345 2,428 

Minimum 1,0 1,0 1,0 1,0 

Maximum 5,0 5,0 5,0 5,0 

Percentiles 

25 4,000 4,000 3,000 4,000 

50 5,000 4,000 4,000 5,000 

75 5,000 5,000 4,000 5,000 

 

Z Tab. 4.5 lze vyčíst, že všechny faktory kvality zákaznických informací dosáhly 

nadprůměrného hodnocení. Nejlépe byl ohodnocen faktor dostupnost informací o zákaznicích, 

který získal průměrné hodnocení 4,4. Faktor odhad potenciální kupní síly zákazníků byl 

vnímán v rámci hodnocení nejhůře, i přesto je dosažená hodnota stále nadprůměrná. Modus 

udává, jaká odpověď byla volena nejčastěji. Z Tab. 4.5 lze také vyčíst, že se u 50 % případů 

jedná o hodnotu 4 a u 50 % o maximální hodnotu 5, což znamená zcela souhlasím. Koeficient 

šikmosti je u všech sledovaných faktorů záporný, což znamená nižší koncentraci nižších 

hodnot a většina zaznamenaných hodnot je odchýlena vpravo od průměru. Kladné hodnoty 

koeficientu špičatosti jsou zaznamenány u třech faktorů, většina hodnot tedy leží blízko 

střední hodnoty a respondenti hodnotili atributy podobně. Záporný koeficient špičatosti je 

pouze u odhadu potenciální kupní síly zákazníků, rozložení odpovědí u tohoto faktoru bylo 

rovnoměrnější a respondenti se ve svých odpovědích více lišili. 

V rámci testování parametrické hypotézy H10, která se vztahuje na jeden nebo několik 

parametrů daného náhodného pravděpodobnostního rozdělení náhodné veličiny, došlo 

k využití jednovýběrového T-testu střední hodnoty. Hladina významnosti α zároveň 

představuje možnou chybu, které je možné se dopustit zamítnutím správné hypotézy. Střední 
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hodnotou je stanovena hodnota 3, jelikož představuje střed hodnotící škály 1-5. Nulová 

hypotéza byla stanovena takto: 

H10: Průměry faktorů kvality zákaznických informací se rovnají střední hodnotě 3. 

Tab. 4.6 Výsledky jednovýběrového T-testu střední hodnoty 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Dostupnost informací o zákaznicích 19,099 108 ,000 1,4128 1,266 1,559 

Užitečnost informací o zákaznicích 13,281 105 ,000 1,1509 ,979 1,323 

Odhad potenciální kupní síly zákazníků 4,825 101 ,000 ,5196 ,306 ,733 

Celková vyšší kvalita informací o zákaznicích 15,426 106 ,000 1,2991 1,132 1,466 

 

Jak je patrné z Tab. 4.6, všechny sledované faktory jsou hodnoceny nadprůměrně. 

Žádný z hodnocených faktorů není hodnocen průměrně (Sig. < 0,1). Jelikož se jedná o test 

jednostranné závislosti, hodnota α = 0,05 musí být vynásobena 2, z čehož vyplývá nová 

hodnota α = 0,1. Hypotéza H10 se zamítá a je potřeba přijmout hypotézu alternativní, která 

vyjadřuje, že průměry faktorů kvality zákaznických informací se nerovnají střední hodnotě 3. 

4.1.2 Analýza faktorů podpory CRM systémů 

Tab. 4.7 Deskriptivní statistiky faktorů podpory CRM systémů 

 Podpora investic ze 

strany managementu 

Implementace CRM dle 

představ a plánů 

Plná integrace 

informačních systémů do 

CRM 

N Valid 102 101 104 

Mean 3,882 3,564 3,192 

Median 4,000 4,000 4,000 

Mode 4,0 4,0 4,0 

Std. Deviation 1,0836 1,0901 1,2853 

Variance 1,174 1,188 1,652 

Skewness -1,048 -,570 -,340 

Kurtosis ,476 -,257 -1,052 

Percentiles 

25 4,000 3,000 2,000 

50 4,000 4,000 4,000 

75 5,000 4,000 4,000 

 

H20: Průměry faktorů podpory CRM systémů se rovnají střední hodnotě 3. 
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Všechny sledované faktory viz Tab. 4.7 dosáhly o něco vyššího než průměrného 

hodnocení. Nejvýše je hodnocen faktor podpory investic ze strany managementu do 

rozšiřování systémů CRM. Respondenti si nejsou jisti, do jaké míry jsou informační systémy 

plně integrovány do systémů CRM, a proto tento faktor dosáhl průměrného hodnocení. 

Všechny sledované faktory mají zápornou hodnotu koeficientu šikmosti, což znamená, že se 

opět v tomto případě vyskytuje nižší koncentrace nižších hodnot a respondenti většinou 

souhlasili s danými faktory. Koeficient špičatosti dosahuje záporných hodnot u dvou 

posledních faktorů, což znamená, že rozložení odpovědí je rovnoměrnější a respondenti se ve 

svých odpovědích více lišili. Kladná hodnota koeficientu špičatosti je zaznamenána u faktoru 

podpory managementu do rozšiřování CRM systémů, tudíž většina hodnot leží blízko střední 

hodnoty. 

Tabulka 4.8 Výsledky jednovýběrového T-testu střední hodnoty 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Podpora investic ze strany managementu 8,224 101 ,000 ,8824 ,670 1,095 

Implementace CRM dle představ a plánů 5,203 100 ,000 ,5644 ,349 ,780 

Plná integrace informačních systémů do CRM 1,526 103 ,130 ,1923 -,058 ,442 

 

Z výsledků jednovýběrového T-testu střední hodnoty vyplývá, že dva faktory jsou 

hodnoceny nadprůměrně a pouze faktor plná integrace CRM systémů do informačních 

systémů firmy je hodnocen průměrně, jelikož signifikance (Sig.) je větší než hodnota 0,1. 

Nulovou hypotézu je možné přijmout pouze v rámci faktoru plné integrace CRM systémů do 

informačního systému firmy a v rámci zbylých dvou faktorů se musí přijmout hypotéza 

alternativní, neboť průměry hodnocených faktorů se nerovnají střední hodnotě. 
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4.1.3 Analýza faktorů efekty implementace CRM systémů 

Tab. 4.9 Deskriptivní statistiky faktorů efekty implementace CRM systémů 

 Úspora času 

při práci 

Zvýšení 

produktivity 

práce 

Úspora 

nákladů na 

komunikaci 

Zlepšení 

prodejních 

předpovědí 

Zlepšení 

plánování a 

řízení prodeje 

N Valid 105 104 105 105 103 

Mean 4,086 4,000 3,724 4,057 4,039 

Median 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Mode 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 

Std. Deviation 1,0841 1,0145 1,1643 1,0726 ,9694 

Variance 1,175 1,029 1,356 1,151 ,940 

Skewness -1,327 -1,195 -,782 -1,211 -1,132 

Kurtosis 1,489 1,322 -,070 ,948 1,328 

Minimum 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Maximum 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Percentile

s 

25 4,000 4,000 3,000 4,000 4,000 

50 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

75 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

V rámci efektů implementace CRM systémů hodnotili respondenti, do jaké míry 

souhlasí s pěti faktory. Hodnocení jednotlivých faktorů bylo nadprůměrné a znamená to, že u 

všech faktorů respondenti souhlasí do jisté míry nebo zcela s danými tvrzeními. U všech 

faktorů bylo dosaženo průměrného hodnocení 4. Pouze mírně nadprůměrné bylo hodnocení 

toho, že CRM systém přispívá k úsporám nákladů na komunikaci. Koeficient šikmosti je ve 

všech případech záporný a většina zaznamenaných hodnot se nachází vpravo od průměru. 

Většina respondentů hodnotila faktory podpory CRM systémů lépe než je průměr. Koeficient 

špičatosti je záporný u jediného faktoru, kterým je tvrzení, že CRM systémy přispívají 

k úsporám nákladů na komunikaci, rozložení jednotlivých odpovědí je tudíž mnohem 

rovnoměrnější u tohoto faktoru. Podíváme-li se na 1. kvartil u faktoru úspory nákladů na 

komunikaci, tak 25 % hodnocení leží pod úrovní 3, ostatní faktory dosahují v rámci               

1. kvartilu lepších hodnot. 

H30: Průměry faktorů efekty implementace CRM systémů se rovnají střední hodnotě 3. 
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Tab. 4.10 Výsledky jednovýběrového T-testu střední hodnoty 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Úspora času při práci 10,262 104 ,000 1,0857 ,876 1,296 

Zvýšení produktivity práce 10,053 103 ,000 1,0000 ,803 1,197 

Úspora nákladů na komunikaci 6,370 104 ,000 ,7238 ,498 ,949 

Zlepšení prodejních předpovědí 10,099 104 ,000 1,0571 ,850 1,265 

Zlepšení plánování a řízení prodeje 10,876 102 ,000 1,0388 ,849 1,228 

 

Výsledky jednovýběrového T-testu ukazují, že parametrická hypotéza H30 se zamítá, 

jelikož všechny testované hodnoty nejsou hodnoceny průměrně. Hodnota signifikance u 

tohoto testu jednostranné závislosti je u všech kritérií menší než 0,1. Musí se přijmout 

hypotézu alternativní, která znamená, že průměry faktorů implementace CRM systémů se 

nerovnají střední hodnotě 3. 

4.1.4 Analýza faktorů spokojenosti zákazníků 

Tab. 4.11 Deskriptivní statistiky faktorů spokojenosti zákazníků 

 Navýšení počtu 

kontaktů se 

zákazníky 

Zvýšení hodnoty 

značky/firmy 

Snížení počtu 

stížností 

zákazníků 

Navýšení počtu 

loajálních 

zákazníků 

Zvýšení celkové 

spokojenosti 

zákazníků 

N Valid 97 94 94 97 97 

Mean 3,948 3,415 3,160 3,351 3,691 

Median 4,000 4,000 3,000 3,000 4,000 

Mode 5,0 4,0 3,0 3,0 4,0 

Std. Deviation 1,0445 1,0412 1,0707 1,0805 1,0544 

Variance 1,091 1,084 1,146 1,168 1,112 

Skewness -,903 -,206 -,219 -,186 -,545 

Kurtosis ,363 -,784 -,479 -,665 -,265 

Percentiles 

25 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000 

50 4,000 4,000 3,000 3,000 4,000 

75 5,000 4,000 4,000 4,000 4,500 

 

Hodnocení faktorů spokojenosti zákazníků dosahuje spíše průměrných hodnot, viz 

Tab. 4.11. Žádný z hodnocených faktorů nedosáhl vyššího hodnocení než 4. Nejvíce se této 

hodnotě blíží faktor navýšení počtu kontaktů se zákazníky a zvýšení celkové spokojenosti 

zákazníků. Pozitivním důsledkem implementace CRM systémů je fakt, že celková 
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spokojenost zákazníků dle respondentů narůstá, neboť tento faktor byl hodnocen průměrnou 

známkou 3,7. Průměrného hodnocení dosáhlo snížení počtu stížností zákazníků (hodnota 3,2), 

což znamená, že respondenti víceméně neuváděli nesouhlasné stanovisko, ale ani nevyjádřili 

výrazný souhlas s tím, že by jim CRM systémy snížily počty stížností zákazníků. Rozložení 

náhodné veličiny dle koeficientu špičatosti je kladné pouze u prvního faktoru navýšení počtu 

kontaktů se zákazníky a respondenti hodnotili tyto atributy podobně, tedy blízko střední 

hodnoty. U všech ostatních faktorů dosahuje koeficient špičatosti záporných hodnot a 

rozložení odpovědí je tudíž rovnoměrnější, z čehož vyplývá, že se jejich názory lišily.           

1. kvartil faktoru snížení počtu zákazníků nám ukazuje, že 25 % hodnocení je pod úrovní 2, 

což odpovídá hodnocení v dotazníku – do jisté míry nesouhlasím. 

H40: Průměry faktorů spokojenosti zákazníků se rovnají střední hodnotě 3. 

Tab. 4.12 Výsledky jednovýběrového T-testu střední hodnoty 
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Navýšení počtu kontaktů se zákazníky 8,943 96 ,000 ,9485 ,738 1,159 

Zvýšení hodnoty značky/firmy 3,863 93 ,000 ,4149 ,202 ,628 

Snížení počtu stížností zákazníků 1,445 93 ,152 ,1596 -,060 ,379 

Navýšení počtu loajálních zákazníků 3,195 96 ,002 ,3505 ,133 ,568 

Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků 6,452 96 ,000 ,6907 ,478 ,903 

 

Z Tab. 4.12 vyplývá, že hodnocení respondentů bylo v průměru lepší nebo neutrální. 

Tento test testuje hypotézu, že střední hodnota normálního rozdělení, z něhož výběr pochází, 

se rovná průměru. Všechny faktory jsou hodnoceny nadprůměrně, pouze signifikance faktoru 

snížení počtu stížností zákazníků nám ukazuje, že v tomto případě je hodnocení respondentů 

průměrné. Dále lze také na hladině 95 % spolehlivosti tvrdit, že výsledek testování průměru 

hodnocení faktoru snížení počtu stížností zákazníků se nachází v intervalu 2,4 – 3,38. 
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4.1.5 Analýza faktorů ziskovosti 

Tab. 4.13 Deskriptivní statistiky faktorů ziskovosti 

 Navýšení počtu 

nových 

zákazníků 

Navýšení počtu 

prodejů stávajícím 

zákazníkům 

Navýšení 

podílu firmy na 

trhu 

Navýšení 

produktivity 

prodeje 

Celkový přínos 

CRM systémů 

N Valid 94 96 91 95 97 

Mean 3,309 3,729 3,374 4,000 4,495 

Median 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 

Mode 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 

Std. Deviation 1,0475 1,0309 1,1220 ,9225 ,7654 

Variance 1,097 1,063 1,259 ,851 ,586 

Skewness -,537 -,962 -,545 -1,329 -1,974 

Kurtosis -,344 ,763 -,415 2,287 5,055 

Percentiles 

25 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 

50 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 

75 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 

 

Hodnocení faktorů ziskovosti dopadlo nadprůměrně, viz Tab. 4.13. První tři faktory 

dosáhly průměrného hodnocení v rozmezí 3,3 – 3,7. Respondenti do jisté míry souhlasí s tím, 

že CRM systémy přispívají k navýšení produktivity prodeje. Modus ukazuje, že u těchto 

faktorů byla nejčastěji udávanou známkou 4. Nejlépe ze všech faktorů však byl hodnocen 

celkový přínos systémů CRM, který získal průměrnou známku 4,5. Z výsledků vyplývá, že 

většina respondentů považuje CRM systémy za přínosné a v rámci dotazníku volili hodnocení 

do jisté míry nebo zcela souhlasím. Zcela souhlasím uvedlo 61 % respondentů a 32 % 

přidělilo známku 4, což znamená souhlasím do jisté míry. Implementace CRM systémů se tak 

ukazuje jako velmi přínosná pro firmy v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Nejčastěji 

udávanou hodnotou, jak nám ukazuje modus, byla v tomto případě známka 5, tedy nejvyšší 

možné hodnocení. Všechny koeficienty šikmosti jsou záporné, tudíž většina zaznamenaných 

hodnot je vpravo od průměru. Koeficient špičatosti je záporný u dvou faktorů, jedná se o 

navýšení počtu nových zákazníků a navýšení podílu firmy na trhu, což znamená, že odpovědi 

respondentů v těchto případech byly rovnoměrnější. Kladný koeficient špičatosti u zbylých 

třech faktorů ukazuje, že respondenti tyto faktory hodnotili podobně. 25 % hodnocení 

celkových přínosů CRM systémů leží pod známkou 4 a dokonce 50 % těchto hodnocení pod 

známkou 5, což nám dokazují výsledky deskriptivní statistiky. 

H50: Průměry faktorů ziskovosti se rovnají střední hodnotě 3. 
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Tab. 4.14 Výsledky jednovýběrového T-testu střední hodnoty 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Navýšení počtu nových zákazníků 2,855 93 ,005 ,3085 ,094 ,523 

Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům 6,930 95 ,000 ,7292 ,520 ,938 

Navýšení podílu firmy na trhu 3,177 90 ,002 ,3736 ,140 ,607 

Navýšení produktivity prodeje 10,565 94 ,000 1,0000 ,812 1,188 

Celkový přínos CRM systémů 19,234 96 ,000 1,4948 1,341 1,649 

 

V rámci testu parametrické hypotézy H50 za využití testu jednostranné závislosti se 

tato hypotéza zamítá. Žádný ze sledovaných faktorů není hodnocen průměrně, jelikož 

hodnota signifikance je ve všech případech menší než 0,1. Přijímá se tudíž hypotéza 

alternativní k hypotéze H50, která říká, že průměry faktorů ziskovosti se nerovnají střední 

hodnotě. 

4.1.6 Analýza faktorů procesy 

Tab. 4.15 Deskriptivní statistiky faktorů procesy 
 

Flexibilnější 

plánování 

výroby 

Lepší propojení 

mezi dodavateli 

a výrobci 

Zlepšení kontroly 

prodejců/ 

obchodních 

zástupců 

Zjednodušení 

pracovních 

postupů 

Optimalizace 

plánování 

marketingových 

kampaní 

Zjednodušení 

správy smluv 

Efektivnější 

správa dat 

Celkové 

hodnocení 

procesů 

CRM 

N Valid 65 73 85 93 90 84 93 94 

Mean 3,446 3,630 4,200 3,946 3,811 3,583 4,290 4,160 

Median 4,000 4,000 5,000 4,000 4,000 4,000 5,000 4,000 

Mode 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 

Std. Deviation 1,2251 1,1608 1,0889 1,0771 1,0589 1,2341 ,9508 ,8836 

Variance 1,501 1,347 1,186 1,160 1,121 1,523 ,904 ,781 

Skewness -,713 -,983 -1,657 -1,171 -1,005 -,689 -1,702 -1,372 

Kurtosis -,275 ,353 2,377 1,079 ,826 -,365 3,165 2,524 

Percentiles 

25 3,000 3,000 4,000 3,500 3,000 3,000 4,000 4,000 

50 4,000 4,000 5,000 4,000 4,000 4,000 5,000 4,000 

75 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

Hodnocení faktorů procesy je nadprůměrné. Nejvyšší hodnocení dosáhly faktory 

efektivnější správa dat, celkové hodnocení procesů a zlepšení kontroly prodejců/obchodních 

zástupců. Jak je možné usoudit z Tab. 4.15, implementace CRM systémů pozitivně ovlivňuje 
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zmíněné tři faktory, tudíž firmy jsou schopny lépe spravovat svá data a důrazněji hodnotit 

prodejce, popř. obchodní zástupce. Známku 5, což znamená zcela souhlasím, zvolilo 51 % 

respondentů, tzn., že CRM systémy přispívají ke zlepšení kontroly prodejců/obchodních 

zástupců a 33 % respondentů vyjádřilo částečný souhlas. Průměrného hodnocení dosáhl faktor 

flexibilnější plánování výroby a zjednodušení správy smluv. Nejfrekventovanější známkou, 

kterou respondenti hodnotili zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců a efektivnější 

správu dat, byla nejvyšší možná známka 5. Rovnoměrnější rozložení jednotlivých odpovědí 

respondentů bylo zaznamenáno při hodnocení flexibility plánování výroby a zjednodušení 

správy smluv, kde se respondenti ve svých odpovědích více lišili. 

H60: Průměry faktorů procesy se rovnají střední hodnotě 3. 

Tab. 4.16 Výsledky jednovýběrového T-testu střední hodnoty 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Flexibilnější plánování výroby 2,936 64 ,005 ,4462 ,143 ,750 

Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci 4,638 72 ,000 ,6301 ,359 ,901 

Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců 10,160 84 ,000 1,2000 ,965 1,435 

Zjednodušení pracovních postupů 8,472 92 ,000 ,9462 ,724 1,168 

Optimalizace plánování marketingových kampaní 7,267 89 ,000 ,8111 ,589 1,033 

Zjednodušení správy smluv 4,332 83 ,000 ,5833 ,316 ,851 

Efektivnější správa dat 13,088 92 ,000 1,2903 1,095 1,486 

Celkové hodnocení procesů CRM 12,724 93 ,000 1,1596 ,979 1,341 

 

Jelikož žádná ze signifikancí v rámci jednostranného testu závislostí není větší než 

hodnota 0,1, hypotézu H60 se zamítá a přijímá se hypotéza k ní alternativní, že průměry 

faktorů procesy se nerovnají střední hodnotě. Hodnocené faktory lze podle výsledků 

interpretovat jako pozitivní na základě nadprůměrných hodnot jednovýběrového T-testu. 

4.2 Analýza závislosti délky využívání CRM systémů na hodnocení faktorů 

implementace CRM 

V následující kapitole je posuzován význam a aplikace jednotlivých dílčích rozptylů 

pozorovaného kvantitativního statistického znaku. Analýza rozptylu ANOVA patří mezi 

nejfrekventovanější používané metody v marketingovém výzkumu. Analýza rozptylu 

umožňuje ověřit významnost rozdílu mezi vybranými průměry dvou nebo více náhodných 
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výběrů. Metoda umožňuje posoudit vliv různých kategorií kvalitativního znaku (faktoru) na 

proces charakterizovaný kvantitativním statistickým znakem. Základní myšlenka analýzy 

rozptylu spočívá v rozkladu celkového rozptylu kvantitativního znaku na dílčí rozptyly 

příslušející jednotlivým vlivům, podle nichž jsou data roztříděna. Kromě dílčích rozptylů je 

složkou celkového rozptylu také reziduální rozptyl způsobený nepostiženými vlivy. Metoda 

analýzy rozptylu spočívá v tom, že se celková variabilita, měřená součtem čtverců odchylek 

od celkového průměru, rozdělí na variabilitu uvnitř jednotlivých výběrů a na variabilitu mezi 

jednotlivými výběry. Metoda ANOVA je svou podstatou testem hypotézy, tudíž se musí 

nejprve formulovat nulová hypotéza. 

4.2.1 Vliv délky využívání CRM systémů na hodnocení faktorů kvality zákaznických 

informací 

Před zahájením testování analýzy rozptylu byl proveden test homogenity, pomocí 

kterého lze usoudit, zda jsou splněny statistické podmínky jeho aplikace. V rámci testu 

homogenity však signifikance u dvou faktorů je nižší než testovaná hladina významnosti 0,05. 

Na základě těchto výsledků bylo přistoupeno k dalšímu testování, výsledky Welchova testu 

již splňují statistickou podmínku aplikace testu, neboť všechny hodnoty signifikance jsou 

vyšší než 0,05. Výsledky těchto testů jsou uvedeny v Tab. 9 v příloze č. 4. 

Tab. 4.17 Výsledky analýzy rozptylu faktorů kvality zákaznických informací 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Dostupnost informací o zákaznicích 

Between Groups 1,474 3 ,491 ,824 ,484 

Within Groups 53,643 90 ,596 
  

Total 55,117 93 
   

Užitečnost informací o zákaznicích 

Between Groups 9,811 3 3,270 4,493 ,006 

Within Groups 64,048 88 ,728 
  

Total 73,859 91 
   

Odhad potenciální kupní síly zákazníků 

Between Groups 8,680 3 2,893 2,625 ,056 

Within Groups 92,592 84 1,102 
  

Total 101,273 87 
   

Celková vyšší kvalita informací o zákaznicích 

Between Groups 6,099 3 2,033 2,988 ,035 

Within Groups 60,567 89 ,681 
  

Total 66,667 92 
   

neexistující závislost 

existující závislost 
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Z výsledků analýzy rozptylu, znázorněných v Tab. 4.17, je možné usoudit, že 

neexistuje závislost mezi délkou využívání CRM systémů a hodnocením dostupnosti 

informací o zákaznících a odhadem potenciální kupní síly zákazníků. 

Naopak závislost je prokázána mezi délkou využívání CRM systémů a faktory 

užitečnosti informací o zákaznících a celkové vyšší kvality informací o zákaznících. Faktor 

délky využívání CRM systémů má vliv na hodnocení těchto dvou faktorů a je významný pro 

vnímání a hodnocení užitečnosti informací o zákaznících a celkové spokojenosti. 

H70: Hodnocení faktorů kvality zákaznických vztahů nezávisí na délce využívání CRM 

systémů. 

Hypotéza H70 se zamítá, neboť byla prokázána závislost délky využívání CRM u 

dvou hodnocených faktorů a přijímám hypotézu alternativní: 

H71: Hodnocení faktorů kvality zákaznických vztahů závisí na délce využívání CRM 

systémů. 

Míra asociace mezi délkou využívání CRM systémů a faktory kvality zákaznických 

informací 

Tab. 4.18 Míra asociace mezi délkou využívání CRM a faktory kvality zákaznických 

informací 

Correlations 

 Jak dlouho již máte ve Vaší firmě systém CRM zaveden? 

Correlation Coefficient Sig. (1-tailed) N 

Kendall's tau_b 

Dostupnost informací o zákaznicích ,035 ,353 94 

Užitečnost informací o zákaznicích ,176 ,028 92 

Odhad potenciální kupní síly zákazníků ,140 ,061 88 

Celková vyšší kvalita informací o zákaznicích ,074 ,211 93 

 

Míra asociace je číslo obvykle z intervalu (0,1), která vyjadřuje sílu závislosti mezi 

dvěma nebo více analyzovanými statistickými znaky. Jako míra asociace se používá např. 

Pearsonův korelační koeficient nebo Kendallův koeficient τB (tau). V dizertační práci je 

aplikován k vyjádření míry asociace Kendallův koeficient τB, jelikož pracuje s geometrickým 

průměrem pro ordinální proměnné. Kendallův koeficient τB je zvolen vzhledem k ordinální 

povaze dat a používá se v případech, kdy data nemají normální rozdělení. Kendallův korelační 

koeficient je více imunní vůči odchylkám. 
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Závislost byla korelační analýzou prokázána u faktoru užitečnost informací o 

zákaznících, jelikož v tomto testu je signifikance tohoto faktoru menší než 0,05. Pocit 

užitečnosti informací o zákaznících roste s délkou využívání CRM systémů, ale závislost je 

velmi slabá, neboť Kendallův koeficient τB se rovná hodnotě 0,176, viz Tab. 3.1. Dosažený 

výsledek je možné vysvětlit tím, že po delší době využívání CRM jsou firmy také schopny 

lépe posoudit míru užitečnosti informací o zákaznících v těchto zavedených systémech. 

4.2.2 Vliv délky využívání CRM systémů na hodnocení faktorů podpory CRM systémů 

Výsledky testu homogenity v tomto případě splňují statistickou podmínku použití 

testu, tudíž bylo přistoupeno k analýze rozptylu. Výsledky tohoto testu jsou uvedeny v Tab. 9 

v příloze č. 4. 

Tab. 4.19 Výsledky analýzy rozptylu faktorů podpory CRM systémů 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Podpora investic ze strany 

managementu 

Between Groups 1,087 3 ,362 ,329 ,805 

Within Groups 93,633 85 1,102   

Total 94,719 88    

Implementace CRM dle 

představ a plánů 

Between Groups 1,720 3 ,573 ,456 ,714 

Within Groups 105,552 84 1,257   

Total 107,273 87    

Plná integrace informačních 

systémů do CRM 

Between Groups 13,621 3 4,540 2,774 ,046 

Within Groups 140,779 86 1,637   

Total 154,400 89    

 

H80: Hodnocení faktorů podpory CRM systémů nezávisí na délce využívání CRM systémů. 

Mezi délkou využívání systémů CRM a podporou investic do těchto systémů ze strany 

managementu nebyla prokázána závislost. Také se neprokázala závislost mezi délkou 

využívání CRM a implementací učiněnou dle představ a plánů managementu. Naopak 

závislost byla prokázána mezi délkou využívání CRM systémů a hodnocením, že informační 

systémy byly plně integrovány do CRM. Lze předpokládat, že mezi těmito faktory je 

závislost, čím déle firmy mají CRM systémy implementovány, tím by již informační systémy 

měly být plně integrovány v rámci CRM. Míra asociace vyplývá z korelační analýzy mezi 

těmito systémy. Hypotéza H80 se zamítá, jelikož závislost byla v jednom případě u závislé 

proměnné prokázána a přijímá se hypotéza k ní alternativní: 
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H81: Hodnocení faktorů podpory CRM systémů závisí na délce využívání CRM systémů. 

Míra asociace mezi délkou využívání CRM systémů a faktory podpory CRM systémů 

Tab. 4.20 Míra asociace mezi délkou využívání CRM a faktory podpory CRM systémů 

Correlations 

 Jak dlouho již máte ve Vaší firmě systém CRM zaveden? 

Correlation Coefficient Sig. (1-tailed) N 

Kendall's tau_b 

Podpora investic ze strany managementu ,113 ,109 89 

Implementace CRM dle představ a plánů ,043 ,317 88 

Plná integrace informačních systémů do CRM ,235 ,004 90 

 

Výsledky analýzy rozptylu jsou potvrzeny výsledky korelační analýzy, viz Tab. 4.20, 

jelikož závislost byla prokázána u stejného faktoru. Čím déle firmy využívají CRM systémy, 

tím pozitivnější je hodnocení faktoru plná integrace informačních systémů do CRM. Jelikož 

hodnota Kendallova koeficientu τB je v rozmezí od 0,2 do 0,4, tak je síla závislosti slabá. 

4.2.3 Vliv délky využívání CRM systémů na hodnocení faktorů efekty implementace 

CRM systémů 

Před zahájením testování analýzy rozptylu byl proveden test homogenity, který 

nesplňoval statistickou podmínku použití testu v jednom případě, kdy signifikance posledního 

znaku nebyla vyšší než hladina významnosti 0,05. Výsledky dalšího testu (Welchova) již 

statistickou podmínku prokázaly, tudíž bylo přistoupeno k testování závislosti mezi dvěma 

proměnnými. Výsledky obou testů jsou uvedeny v Tab. 9 v příloze č. 4. 
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Tab. 4.21 Výsledky analýzy rozptylu faktorů efekty implementace CRM systémů 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Úspora času při práci 

Between Groups 9,179 3 3,060 2,847 ,042 

Within Groups 96,736 90 1,075   

Total 105,915 93    

Zvýšení produktivity práce 

Between Groups 6,185 3 2,062 2,230 ,090 

Within Groups 82,288 89 ,925   

Total 88,473 92    

Úspora nákladů na komunikaci 

Between Groups 4,876 3 1,625 1,175 ,324 

Within Groups 124,496 90 1,383   

Total 129,372 93    

Zlepšení prodejních předpovědí 

Between Groups 9,008 3 3,003 2,854 ,042 

Within Groups 94,705 90 1,052   

Total 103,713 93    

Zlepšení plánování a řízení prodeje 

Between Groups 8,096 3 2,699 3,431 ,020 

Within Groups 69,208 88 ,786   

Total 77,304 91    

 

H90: Hodnocení faktorů efekty implementace CRM systémů nezávisí na délce využívání 

CRM systémů. 

Z výsledků Tab. 4.21 je možné usoudit, že existuje závislost mezi délkou využívání 

CRM systémů a třemi faktory. Výsledky poměrně jasně ukazují, že pocit úspory času při 

práci, zlepšení prodejních předpovědí a zlepšení plánování a řízení prodeje roste s délkou 

využívání CRM. Závislost nebyla prokázána mezi délkou využívání CRM a zvyšováním 

produktivity práce zaměstnanců, i přesto, že dlouhodobé využívání CRM systémů spoří 

zaměstnancům čas při práci. U firem, které CRM systémy využívají dlouhodobě, dochází k 

efektivnějšímu plánování a řízení prodeje, tak i ke zpřesnění prodejních předpovědí. 

Závislost nebyla prokázána mezi délkou využívání CRM a výši nákladů na 

komunikaci. Dá se usoudit, že náklady na marketingovou komunikaci nejsou ovlivněny 

délkou úspěšností fungování CRM ve firmách. 
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Hypotéza H90 se zamítá, jelikož závislost u těchto faktorů je prokázána a přijímá se 

hypotéza k ní alternativní:  

H91: Hodnocení faktorů efekty implementace CRM systémů závisí na délce využívání CRM 

systémů. 

Míra asociace mezi délkou využívání CRM systémů a faktory efekty implementace 

CRM systémů 

Tab. 4.22 Míra asociace mezi délkou využívání CRM a faktory efekty implementace CRM 

systémů 

Correlations 

 Jak dlouho již máte ve Vaší firmě systém CRM zaveden? 

Correlation 

Coefficient 

Sig. (1-tailed) N 

Kendall's tau_b 

Úspora času při práci ,175 ,025 94 

Zvýšení produktivity práce ,167 ,032 93 

Úspora nákladů na komunikaci ,075 ,194 94 

Zlepšení prodejních předpovědí ,206 ,011 94 

Zlepšení plánování a řízení prodeje ,200 ,014 92 

 

Korelační analýzou je prokázána existence závislosti a také síla této závislosti. 

Výsledky se v tomto případě shodují a korelační analýzou byla zjištěna závislost mezi délkou 

využívání CRM a produktivitou práce zaměstnanců. Jelikož síla této závislosti dle 

korelačního koeficientu je velmi slabá, nebyla odhalena analýzou rozptylu. I v případě úspory 

času při práci dosahuje korelační koeficient hodnoty 0,175, což odpovídá velmi slabé 

závislosti. Dá se předpokládat, že v případě úspory času při práci by měla také růst 

produktivita práce zaměstnanců. V oblasti prodeje je závislost slabá, korelační koeficient se 

pohybuje v rozmezí od 0,2 do 0,4. 

4.2.4 Vliv délky využívání CRM systémů na hodnocení faktorů spokojenosti zákazníků 

V tomto případě nebyly splněny podmínky testu homogenity u jednoho faktoru, avšak 

výsledky Welchova testu statisticky prokázaly vhodnost využití ANOVY k testování 

závislosti mezi dvěma proměnnými. Výsledky těchto testů jsou uvedeny v Tab. 9 v příloze    

č. 4. 
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Tab. 4.23 Výsledky analýzy rozptylu faktorů spokojenosti zákazníků 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Navýšení počtu kontaktů se zákazníky 

Between Groups 4,015 3 1,338 1,210 ,311 

Within Groups 92,883 84 1,106   

Total 96,898 87    

Zvýšení hodnoty značky/firmy 

Between Groups 2,395 3 ,798 ,713 ,547 

Within Groups 90,710 81 1,120   

Total 93,106 84    

Snížení počtu stížností zákazníků 

Between Groups 5,380 3 1,793 1,559 ,206 

Within Groups 94,341 82 1,151   

Total 99,721 85    

Navýšení počtu loajálních zákazníků 

Between Groups 2,725 3 ,908 ,753 ,524 

Within Groups 102,511 85 1,206   

Total 105,236 88    

Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků 

Between Groups 3,064 3 1,021 ,886 ,452 

Within Groups 96,833 84 1,153   

Total 99,898 87    

 

H100: Hodnocení faktorů spokojenosti zákazníků nezávisí na délce využívání CRM systémů. 

Výsledky analýzy rozptylu v Tab. 4.23 jasně ukazují, že ani v jednom případě nebyla 

prokázána závislost mezi délkou využívání CRM systémů a faktory spokojenosti zákazníků. 

Dlouhodobá zkušenost s CRM nevede k lepšímu hodnocení žádného z daných faktorů. I 

přesto, že firmy využívají CRM systémy dlouhodobě, nespatřují nárůst počtu kontaktů se 

zákazníky, ani nárůst počtu loajálních zákazníků, dokonce ani celkově vyšší spokojenost 

zákazníků. S růstem délky využívání CRM se nesnižuje počet stížností ze strany zákazníků a 

respondenti nepociťují ani nárůst hodnoty značky/firmy. 

Jedním z cílů CRM systémů je zefektivnit práci se zákazníkem, avšak nemusí se 

jednat o zvýšení počtu kontaktů. Účelem by měla být lepší evidence informací o zákazníkovi, 

o realizovaných nákupech, stížnostech a v důsledku toho každý další kontakt by měl být 

efektivnější a cílenější na zákazníkovy potřeby a přání. Zákazník by se v žádném případě 

neměl cítit obtěžován tím, že se zvýší frekvence kontaktů ze strany jednotlivých zaměstnanců 

firmy, v tomto případě by mohla hrozit ztráta zákazníka právě přemírou kontaktů s ním a 

pocitem obtěžování. Tudíž výsledek, že neexistuje závislost mezi délkou využívání CRM a 

nárůstu počtu kontaktů se zákazníkem, je pozitivní. Dlouhodobé využívání CRM nevede 
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k poklesu stížností ze strany zákazníků. Tento fakt je možné vysvětlit tím, že mnohdy nabídka 

může být pro zákazníka atraktivní a cílená na jeho potřeby a přání, nicméně předmět stížností 

může být něco, co s CRM systémy vůbec nesouvisí, například nevhodné chování 

zaměstnance, kterému bohužel nelze předejít. Tudíž lze obecně předpokládat, že CRM 

systémy nevedou k poklesu stížností a v tomto ohledu je nutná ze strany firmy další podrobná 

analýza řešených stížností. 

Hypotéza H100 se přijímá, jelikož závislost nebyla testováním prokázána. 

Míra asociace mezi délkou využívání CRM systémů a faktory spokojenosti zákazníků 

Tab. 4.24 Míra asociace mezi délkou využívání CRM a faktory spokojenosti zákazníků 

Correlations 

 Jak dlouho již máte ve Vaší firmě systém CRM zaveden? 

Correlation 

Coefficient 

Sig. (1-tailed) N 

Kendall's tau_b 

Navýšení počtu kontaktů se zákazníky ,083 ,181 88 

Zvýšení hodnoty značky/firmy ,110 ,117 85 

Snížení počtu stížností zákazníků ,126 ,084 86 

Navýšení počtu loajálních zákazníků ,143 ,056 89 

Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků ,136 ,067 88 

 

Korelační analýzou také nebyla prokázána závislost. Hodnoty signifikance jsou 

zobrazeny v Tab. 4.24. 

4.2.5 Vliv délky využívání CRM systémů na hodnocení faktorů ziskovosti 

Výsledky testu homogenity nesplňují statistickou podmínku použití testu, tudíž bylo 

přistoupeno k dalšímu testování statistické vhodnosti použití analýzy rozptylu. Všechny 

signifikance u Welchova testu byly vyšší než hodnota 0,05 a byly splněny statistické 

podmínky použití testu. Výsledky těchto testů jsou uvedeny v Tab. 9 v příloze č. 4. 
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Tab. 4.25 Výsledky analýzy rozptylu faktorů ziskovosti 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Navýšení počtu nových zákazníků 

Between Groups 6,911 3 2,304 2,267 ,086 

Within Groups 87,411 86 1,016   

Total 94,322 89    

Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům 

Between Groups 6,560 3 2,187 2,170 ,097 

Within Groups 88,690 88 1,008   

Total 95,250 91    

Navýšení podílu firmy na trhu 

Between Groups 6,644 3 2,215 1,766 ,160 

Within Groups 104,069 83 1,254   

Total 110,713 86    

Navýšení produktivity prodeje 

Between Groups 1,112 3 ,371 ,425 ,735 

Within Groups 75,877 87 ,872   

Total 76,989 90    

Celkový přínos CRM systémů 

Between Groups 2,478 3 ,826 1,393 ,250 

Within Groups 52,769 89 ,593   

Total 55,247 92    

 

H110: Hodnocení faktorů ziskovosti nezávisí na délce využívání CRM systémů. 

Jak vyplývá z Tab. 4.25, hodnota signifikance nebyla u žádného faktoru menší než 

0,05, tudíž ani v tomto případě nebyla prokázána závislost mezi délkou využívání CRM 

systémů a jednotlivými faktory ziskovosti. 

Poměrně zásadní je zjištění, že s délkou využívání CRM nedochází ke zvyšování počtu 

nových zákazníků, ani k navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům. Tyto výsledky 

podporuje to, že závislost nebyla prokázána ani u navýšení produktivity prodeje, což je 

logické vzhledem k tomu, že se nenavyšují prodeje stávajícím zákazníkům. Respondenti 

nepociťují souvislost mezi navýšením podílu firmy na trhu a délkou využívání CRM systémů, 

což pravděpodobně vyplývá z toho, že se nenavyšuje počet nových zákazníků. 

Poměrně kladně hodnotili respondenti celkový přínos CRM systémů z hlediska 

průměrné získané známky. Průměrná známka je 4,5, což je hodnocení velmi pozitivní a 

nejfrekventovaněji udělovanou známkou v dotazníku byla známka 5 (modus). Hodnocení je 

velmi pozitivní, ale není nijak ovlivněno délkou využívání CRM systémů, tzn., že s délkou 
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využívání se nezvyšuje počet kladných odpovědí.  CRM systémy považují za přínosné i 

firmy, které s nimi pracují kratší dobu, viz kapitola 4.1.5. 

Hypotéza H110 se přijímá, neboť závislost nebyla prokázána. 

Míra asociace mezi délkou využívání CRM systémů a faktory ziskovosti 

Tab. 4.26 Míra asociace mezi délkou využívání CRM a faktory ziskovosti 

Correlations 

 Jak dlouho již máte ve Vaší firmě systém CRM zaveden? 

Correlation Coefficient Sig. (1-tailed) N 

Kendall's tau_b 

Navýšení počtu nových zákazníků ,048 ,298 90 

Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům ,038 ,336 92 

Navýšení podílu firmy na trhu ,101 ,134 87 

Navýšení produktivity prodeje ,006 ,473 91 

Celkový přínos CRM systémů ,120 ,099 93 

 

Výsledky ANOVY jsou i v tomto případě podpořeny výsledky korelační analýzy, 

z hodnot signifikance v Tab. 4.26 lze usoudit neexistující závislosti. 

4.2.6 Vliv délky využívání CRM systémů na hodnocení faktorů procesy 

V tomto případě byly splněny statistické podmínky použití testu, jelikož všechny 

hodnoty signifikance v rámci testu homogenity jsou menší než hodnota 0,05. Výsledky tohoto 

testu jsou uvedeny v Tab. 9 v příloze č. 4. 
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Tab. 4.27 Výsledky analýzy rozptylu faktorů procesy 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Flexibilnější plánování výroby 

Between Groups 12,729 3 4,243 3,106 ,033 

Within Groups 83,332 61 1,366   

Total 96,062 64    

Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci 

Between Groups 5,976 3 1,992 1,510 ,220 

Within Groups 91,038 69 1,319   

Total 97,014 72    

Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců 

Between Groups 4,787 3 1,596 1,356 ,262 

Within Groups 94,165 80 1,177   

Total 98,952 83    

Zjednodušení pracovních postupů 

Between Groups 2,860 3 ,953 ,808 ,493 

Within Groups 103,868 88 1,180   

Total 106,728 91    

Optimalizace plánování marketingových kampaní 

Between Groups 9,034 3 3,011 2,841 ,043 

Within Groups 90,090 85 1,060   

Total 99,124 88    

Zjednodušení správy smluv 

Between Groups 15,957 3 5,319 3,810 ,013 

Within Groups 110,284 79 1,396   

Total 126,241 82    

Efektivnější správa dat 

Between Groups 8,383 3 2,794 3,292 ,024 

Within Groups 74,694 88 ,849   

Total 83,076 91    

Celkové hodnocení procesů CRM 

Between Groups 4,555 3 1,518 2,007 ,119 

Within Groups 67,338 89 ,757   

Total 71,892 92    

 

H120: Hodnocení faktorů procesy nezávisí na délce využívání CRM systémů. 

Z výsledků analýzy rozptylu ANOVA lze usoudit závislost mezi délkou využívání 

CRM systémů a čtyřmi faktory. S délkou využívání CRM se zlepšuje hodnocení flexibility 

plánování výroby a optimalizace plánování marketingových kampaní. Výroba i marketingové 

kampaně jsou činnosti, které jistě nelze měnit okamžitě, ať už jde o náročnost změny 

výrobního procesu nebo nastavených smluvních podmínek s reklamními či marketingovými 

agenturami ohledně marketingových kampaní. Často jsou marketingové kampaně plánovány a 

připravovány i s ročním předstihem. Z tohoto důvodu je logické a přijatelné, že se pozitivní 

hodnocení těchto faktorů zlepšuje s délkou využívání CRM a evidentně CRM systémy 



 

82 

 

přispívají z dlouhodobého hlediska k flexibilnějšímu plánování výroby a k optimalizaci 

marketingových kampaní. V kapitole 4.2.3 nebyla prokázána závislost mezi délkou využívání 

CRM a snížením nákladů na komunikaci, zjevně k optimalizaci dochází, i když ne zrovna 

finanční. 

Hypotéza H120 se zamítá a přijímá se hypotéza alternativní:  

H121: Hodnocení faktorů procesy závisí na délce využívání CRM systémů. 

Míra asociace mezi délkou využívání CRM systémů a faktory procesy 

Tab. 4.28 Míra asociace mezi délkou využívání CRM a faktory procesy 

Correlations 

 Jak dlouho již máte ve Vaší firmě systém CRM zaveden? 

Correlation Coefficient Sig. (1-tailed) N 

Kendall's tau_b 

Flexibilnější plánování výroby -,034 ,374 65 

Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci ,162 ,053 73 

Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců -,053 ,288 84 

Zjednodušení pracovních postupů ,097 ,140 92 

Optimalizace plánování marketingových kampaní ,214 ,009 89 

Zjednodušení správy smluv ,260 ,002 83 

Efektivnější správa dat ,215 ,010 92 

Celkové hodnocení procesů CRM ,188 ,019 93 

 

Výsledky korelační analýzy se shodují s výsledky ANOVY ve třech případech. Slabá 

závislost je prokázána mezi délkou využívání a optimalizací plánování marketingových 

kampaní. Stejně tak slabá závislost dle korelačního koeficientu v rozmezí 0,2 – 0,4 je 

prokázána u zjednodušení správy smluv a zefektivnění správy dat. Zjednodušení a zefektivnění 

správy smluv a dat se projevuje s délkou využívání CRM. Korelační analýzou nebyla 

prokázána závislost mezi délkou využívání CRM a flexibilnějším plánováním výroby. 

Naopak dle Kendallova koeficientu τB byla prokázána slabá závislost v rámci celkového 

hodnocení procesů CRM a délkou využívání CRM systémů. 

Míra působení faktorů na hodnocení celkového přínosu CRM systémů 

Analýzu rozptylu z předchozí kapitoly je možné chápat jako analýzu závislosti 

kvantitativního znaku na kvalitativním znaku. Naproti tomu závislosti kvantitativního znaku 

na kvantitativním znaku se zabývá regresní analýza. Závisle proměnnou (vysvětlovanou 

proměnnou) je v tomto případě celkový přínos CRM systémů a nezávisle proměnnou 
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(vysvětlující proměnnou) pak hodnocení jednotlivých faktorů kvality zákaznických informací, 

podpory CRM systémů, efektů implementace CRM systémů, spokojenosti zákazníků, 

ziskovosti a procesů. Regresní koeficienty jsou získány metodou nejmenších čtverců. 

Metodou lineární regrese se zjišťuje, které faktory statisticky ovlivňují hodnocení 

celkového přínosu CRM systémů. Vzhledem k tomu, že se nepracuje pouze s jednou 

proměnnou, byla k výběru prediktorů do modelu využita metoda forward stepwise, jelikož 

tato metoda nepracuje se všemi nezávislými proměnnými, ale proměnné jsou do výpočtu 

vkládány postupně podle předem zadaných matematických kritérií. Metoda stepwise je 

metodou k nalezení „nejlepšího“ modelu. Metoda stepwise má dvě varianty, v rámci této 

analýzy byla zvolena varianta forward, a to z toho důvodu, že tato metoda v prvním kroku 

sestaví model pouze s konstantou a poté hledá první proměnnou, která nejlépe predikuje 

závisle proměnnou na základě jednoduchého korelačního koeficientu. Pokud je proměnná 

nalezena a zjistí se, že je statisticky signifikantní, je vložena do modelu a postupně se takto 

vymezí další proměnné. 

Tab. 4.29 Výsledky korelačního koeficientu a koeficientu determinace 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,685
a
 ,470 ,459 ,4176 

2 ,763
b
 ,582 ,564 ,3746 

3 ,785
c
 ,616 ,591 ,3629 

 

Tab. 4.30 Výsledky lineární regresní analýzy 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,698 ,301  8,974 ,000 

Zvýšení produktivity práce ,462 ,071 ,685 6,519 ,000 

2 

(Constant) 2,440 ,279  8,737 ,000 

Zvýšení produktivity práce ,330 ,074 ,489 4,479 ,000 

Navýšení počtu kontaktů se zákazníky ,201 ,057 ,388 3,554 ,001 

3 

(Constant) 2,200 ,296  7,442 ,000 

Zvýšení produktivity práce ,318 ,072 ,472 4,443 ,000 

Navýšení počtu kontaktů se zákazníky ,197 ,055 ,382 3,606 ,001 

Flexibilnější plánování výroby ,086 ,042 ,186 2,023 ,049 

a. Dependent Variable: Celkový přínos CRM systémů. 
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Velmi silná lineární závislost byla prokázána mezi třemi faktory a hodnocením 

celkového přínosu CRM. Silnou lineární závislost lze vyčíst z hodnoty Pearsonova 

korelačního koeficientu R. Rovněž i koeficient determinace R
2
 dosahuje vysokých hodnot. 

Z výsledků lineární regresní analýzy je možné konstatovat, že chování nezávisle proměnné 

zvýšení produktivity práce ovlivňuje variabilitu závisle proměnné celkové hodnocení přínosů 

CRM systémů, a to ve výši 47 %. Chování dvou nezávislých proměnných zvýšení produktivity 

práce a navýšení počtu kontaktů se zákazníky ovlivňuje variabilitu závisle proměnné celkové 

hodnocení přínosů CRM systémů, a to ve výši 58,2 %. 

Chování tří nezávislých proměnných zvýšení produktivity práce, navýšení počtu 

kontaktů se zákazníky a flexibilnější plánování výroby ovlivňuje variabilitu závisle proměnné 

celkové hodnocení přínosů CRM systémů, a to ve výši 61,6 %. U ostatních faktorů dosáhl 

Pearsonův korelační koeficient a koeficient determinace velmi nízkých hodnot a nebyla 

prokázána závislost. 

Pokud dochází ke zvyšování produktivity práce zaměstnanců, navyšování počtu 

kontaktů se zákazníky a je-li výroba flexibilněji plánována, jsou pozitivněji hodnoceny 

celkové přínosy CRM systémů. Z výše uvedených důvodů jsou považovány tyto tři faktory za 

klíčové pro měření výkonnosti CRM systémů. 

Dojde-li k porovnání výsledků lineární regresní analýzy s výsledky základní 

deskriptivní statistiky, lze usoudit, nakolik jsou současné CRM systémy ve firmách v ČR 

úspěšné. Firmy považují za úspěch implementace CRM systémů ve 40 % zvýšení 

produktivity práce zaměstnanců, což byla také v pořadí třetí nejlépe hodnocená možnost. 

Tudíž z tohoto pohledu se jedná o poměrně silný vliv na úspěšnost a lze konstatovat, že tato 

skutečnost ovlivňuje výrazně (téměř z 50 %) hodnocení celkového přínosu CRM systémů. 

Naopak navýšení počtu kontaktů se zákazníky uvedlo jako pozitivní důsledek 

implementace systému pouze 12,2 % respondentů. Mezi klíčové úspěchy implementace tento 

faktor rozhodně nepatří. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že tato nízká hodnota negativně 

ovlivní hodnocení celkových přínosů CRM systémů. Stejnému faktoru pak respondenti 

v rámci třetí otázky přisuzovali míru souhlasu na škále 1 - 5. Hodnocení tohoto faktoru 

získalo průměrnou známku 3,9, což je hodnocení poměrně pozitivní, neboť respondenti 

souhlasí do jisté míry s tvrzením, že došlo k navýšení počtu kontaktů se zákazníky. Nízké 

ohodnocení významnosti některých faktorů a klíčových prvků implementace CRM systémů 
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bylo pravděpodobně způsobeno tím, že respondenti byli omezeni ve své volbě a mohli uvést 

maximálně 3 klíčové faktory úspěchu implementace CRM systémů.  

Flexibilnější plánování výroby nebylo zahrnuto v základní nabídce pro hodnocení 

klíčových faktorů úspěchů a tento faktor nebyl respondenty vůbec uveden. Průměrná známka 

flexibilnějšího plánování výroby je 3,4. 

Faktorová analýza 

U této metody se vychází z předpokladu, že vzájemné souvislosti pozorovaných 

proměnných jsou důsledkem v pozadí stojících neměřitelných veličin – faktorů, kterými lze 

původní rozsáhlý a komplikovaný systém veličin nahradit, a vysvětlit tak souvislosti veličin 

jednodušším způsobem. Východiskem užití metody je výběrová korelační matice. Faktorová 

analýza vysvětluje existující korelace mezi proměnnými. Do faktorové analýzy bylo zahrnuto 

dvacet osm proměnných z otázky č. 3 v dotazníku. Cílem bylo nalézt a interpretovat společné 

faktory, které co nejjednodušeji objasní závislosti mezi proměnnými. 

Tab. 4.31 Vysvětlení variability modelu 

Total Variance Explained 

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 3,815 12,716 12,716 

2 3,334 11,112 23,828 

3 3,226 10,753 34,581 

4 3,158 10,525 45,107 

5 2,573 8,578 53,684 

6 2,435 8,117 61,801 

7 2,422 8,075 69,876 

8 2,155 7,183 77,059 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

V tomto případě se modelem podařilo vysvětlit 77,059 % celkové variability, přičemž 

následně bylo identifikováno 8 nových skupin faktorů, které nejlépe vysvětlují variabilitu 

sledovaných proměnných. 
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Tab. 4.32 Faktorová analýza pozorovaných kritérií 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Užitečnost informací o zákaznicích ,837        

Navýšení počtu kontaktů se zákazníky ,686        

Vyšší kvalita informací o zákaznicích ,666        

Úspora času při práci ,658        

Zlepšení plánování a řízení prodeje ,640        

Zvýšení produktivity práce ,581        

Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům  ,890       

Navýšení počtu nových zákazníků  ,803       

Navýšení podílu firmy na trhu  ,764       

Navýšení produktivity prodeje  ,599       

Efektivnější správa dat   ,719      

Zlepšení prodejních předpovědí   ,689      

Optimalizace marketingových kampaní   ,628      

Zjednodušení pracovních postupů   ,628      

Zjednodušení správy smluv   ,536      

Úspora nákladů na komunikaci   ,517      

Navýšení počtu loajálních zákazníků    ,845     

Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků    ,784     

Snížení počtu stížností    ,766     

Flexibilnější plánování výroby     ,799    

Zlepšení kontroly prodejců     ,608    

Odhad potenciální kupní síly zákazníků     ,566    

Implementace CRM dle představ a plánů      ,813   

Dostupnost informací o zákaznicích      ,609   

Podpora investic ze strany managementu       ,818  

Zvýšení hodnoty značky/firmy       ,642  

Plná integrace informačních systémů do CRM       ,579  

Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci        ,891 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 15 iterations. 

 

Číselné hodnoty vyjadřují, jak korelují původní proměnné s novým faktorem. 

Výsledkem faktorové analýzy je osm nových skupin faktorů. V rámci 1. faktoru byly 

identifikovány závislosti mezi šesti sledovanými proměnnými. Těchto šest proměnných je 

možné nově pojmenovat jako efekty implementace systémů CRM.  V rámci 2. faktoru byly 

identifikovány čtyři proměnné: navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům, navýšení 
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počtu nových zákazníků, navýšení podílu firmy na trhu a navýšení produktivity prodeje. Tyto 

proměnné je možné souhrnně pojmenovat jako faktory ziskovosti. V rámci 3. faktoru bylo 

identifikováno šest proměnných, které je možné souhrnně nazvat faktory marketingové 

komunikace a procesní faktory. Navýšení počtu loajálních zákazníků, zvýšení celkové 

spokojenosti zákazníků a snížení počtu stížností ze strany zákazníků jsou tři proměnné, které 

spolu navzájem korelují v rámci 4. faktoru, který je možné nazvat faktory spokojenosti 

zákazníků. Poměrně obtížné je pojmenování 5. faktoru, jelikož zahrnuje proměnné 

flexibilnější plánování výroby, zlepšení kontroly prodejců a odhad potenciální kupní síly 

zákazníků. Souhrnné označení 5. faktoru je faktor výroby a prodeje. 6. faktor je rovněž 

obtížné pojmenovat, jelikož zahrnuje dvě proměnné, kterými jsou implementace CRM dle 

představ a přání a dostupnost informací o zákaznících. Tato skupina proměnných může být 

souhrnně označena jako faktor kvality zákaznických informací. 7. faktor identifikuje 3 

proměnné, které je možné souhrnně pojmenovat faktory podpory systémů CRM. Poslední 8. 

faktor zahrnuje jedinou proměnnou, kterou je lepší propojení mezi dodavateli a výrobci. 

4.3 Stanovení pořadí faktorů v souvislosti s procesem implementace CRM systémů 

Za účelem využití analytického hierarchického procesu byl sestaven hodnotící 

formulář obsahující šest kritérií. V rámci jednotlivých kritérií byla definována další 

subkritéria, jejichž počet vůči každému kritériu byl v jednotlivých skupinách odlišný, viz 

příloha č. 3. Podstatou využití této metody je přiřazování číselných hodnot jednotlivým 

kritériím a subkritériím (literatura je nazývá komponentami), které vyjadřují jejich relativní 

důležitost. Výsledkem je systém hodnocení komponent s nejvyšší prioritou. Jednotlivá měření 

kvantifikují hodnoty subjektivních názorů jednotlivců, resp. skupin. Pro účely dizertační práce 

byla zvolena expertní skupina, která hodnotila jednotlivá kritéria navzájem. Expertní skupina 

byla složena z pěti manažerů firem v Moravskoslezském kraji. V literatuře se dokonce uvádí 

možnost využití pouze jednoho experta, ale vzhledem k předpokladu jisté míry subjektivity 

bylo přistoupeno k výběru skupiny expertů. 

Hierarchický model AHP pro stanovení vah kritérií CRM je uveden v Obr. 1 v příloze 

č. 6. 

Všichni experti hodnotili kritéria a subkritéria navzájem a stanovili velikost preference 

dle Saatyho devítibodové stupnice. Výsledkem pro každé kritérium bylo 5 matic, které byly 

geometrickým průměrem všech odpovědí upraveny do výsledných Saatyho konsolidovaných 

matic. Výsledky Saatyho metody jsou komentovány níže. 
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Kvalita zákaznických informací 

V rámci kritéria kvality zákaznických informací jsou hodnocena následující 

subkritéria: 

1.1 Dostupnosti informací o zákaznicích, jejich chování a preferencích 

1.2 Užitečnost informací o zákaznicích 

1.3 Možnost odhadu potenciální kupní síly zákazníků 

1.4 Celková vyšší kvalita informací o zákaznicích 

 

Tab. 4.33 Saatyho matice subkritérií v rámci kvality zákaznických informací 

Subkritéria 1 1.1 1.2 1.3 1.4 GEOMEAN váhy w S x w (S x w)i/wi 

1.1 1,00 1,32 0,59 0,21 0,639 0,138 0,56593396 4,09510238 

1.2 0,76 1,00 0,74 0,37 0,674 0,146 0,59502726 4,08214337 

1.3 1,70 1,35 1,00 0,46 1,012 0,219 0,87743717 4,00848906 

1.4 4,68 2,72 2,19 1,00 2,298 0,497 2,01934958 4,06190021 

        Σ 4,622 1,000 4,05774797   

              λmax= 4,05774797 

          RI= 0,90 CI= 0,01924932 

          n= 4 CR=CI/RI 2,14% 

 

Z výsledků konsolidované matice v Tab. 4.33 lze usoudit hodnoty vypočtených vah 

jednotlivých subkritérií. Každé subkritérium je samo sobě rovnocenné, výsledky nad 

diagonálou jsou výsledky přiřazené preference, která byla vypočtena geometrickým 

průměrem všech odpovědí. Saatyho matice je symetrická podle diagonály, tzn., hodnoty pod 

diagonálou byly dopočteny. Výsledné váhy byly získány metodou stanovení normalizovaných 

vah s využitím váženého geometrického průměru řádků. 

Tab. 4.33 je uvedena z důvodu ukázky způsobu výpočtu vah jednotlivých subkritérií. 

V rámci dalších skupin subkritérií jsou výsledné váhy znázorněny graficky a Saatyho matice 

jsou umístěny v příloze č. 5. 

Dříve, než byly vypočteny váhy jednotlivých subkritérií, bylo nutné ověřit, zda je 

matice konzistentní, tj. zda hodnocení prvků je konzistentní (důsledné). Pro určení míry 

konzistence byl zvolen ukazatel kompaktnosti CR. Vzorce pro výpočet ukazatele jsou 

uvedeny v metodické části práce, viz rovnice (3.11), (3.12) a (3.13). Matice je dostatečně 

konzistentní, jestliže CR ˂ 0,1 (10 %). Z Tab. 4.33 vyplývá, že podmínka byla splněna. 

Koeficient konzistence je podílem indexu konzistence a indexem náhodnosti (RI), jehož 
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hodnota je tabelována (je určena pouze počtem nezávislých řádků Saatyho matice). Hodnoty 

indexu náhodnosti jsou uvedeny v Tab. 3.4. 

 
Obr. 4.6 Váhy subkritérií kvality zákaznických informací stanovené metodou AHP 

 

 

Výsledné váhy jsou znázorněny v Obr. 4.6 a subkritéria jsou seřazena sestupně dle 

nejvyšší relativní důležitosti. Nejvyšší relativní důležitost je v tomto případě přiřazena celkové 

vyšší kvalitě informací o zákaznících, a to 49,71 %. Nejnižší důležitost dle expertů má 

dostupnost informací o zákaznících, jejich chování a preferencích. 

Podpora CRM systémů 

V rámci kritéria podpora CRM systémů jsou hodnocena následující subkritéria: 

2.1 Podpora investic ze strany managementu firmy do rozšiřování systému CRM 

2.2 Implementace CRM systému dle představ a plánů 

2.3 Plná integrace informačních systémů firmy do CRM 

 

Konzistentnost Saatyho matice, viz Tab. 17 v příloze č. 5, byla i v tomto případě 

prokázána ukazatelem kompaktnosti, kde hodnota 2,10 % splňuje podmínku a je nižší než    

10 %. Výsledné váhy byly získány metodou normalizovaných vah za využití váženého 

geometrického průměru řádků. 
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Obr. 4.7 Váhy subkritérií podpory CRM systémů stanovené metodou AHP 

Výsledné pořadí vah je znázorněno v Obr. 4.7. Skupina expertů v tomto případě 

považuje za nejdůležitější plnou integraci informačních systémů do CRM. Nejvyšší důležitost 

u tohoto faktoru se dala očekávat, jelikož v rámci správného a plného fungování CRM 

systémů je důležitá kompatibilita se všemi dosavadními informačními systémy. Naopak za 

nejméně důležité v rámci podpory CRM systémů je experty považována podpora investic ze 

strany managementu do jeho dalšího rozšiřování. Pokud je vybrán CRM systém, který 

nejlépe odpovídá požadavkům firem, je logické, že jeho další rozšiřování již není pro firmy 

tak zásadní. 

Efekty implementace CRM systémů 

V rámci kritéria efekty implementace CRM systémů jsou hodnocena následující 

subkritéria: 

3.1 Úspora času při práci dosažené implementací CRM systému 

3.2 Zvýšení produktivity práce zaměstnanců 

3.3 Úspora nákladů na komunikaci 

3.4 Zlepšení prodejních předpovědí 

3.5 Zlepšení plánování a řízení prodeje 

 

I v tomto případě byly splněny podmínky konzistence Saatyho matice. Ukazatel 

kompaktnosti CR je výrazně pod hodnotou 10 %, viz Tab. 18 Saatyho matice efektů 

implementace CRM systémů v příloze č. 5. 
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Obr. 4.8 Váhy subkritérií efektů implementace CRM systémů stanovené metodou AHP 

 

Výsledné váhy subkritérií jsou seřazeny v Obr. 4.8. Nejvyšší váha byla přiřazena 

subkritériu zlepšení plánování a řízení prodeje a zlepšení prodejních předpovědí. Naopak 

z dosažených výsledků metodou AHP vyplývá nejmenší důležitost pro úsporu času při práci. 

Výsledky jasně ukazují, že není zásadní pro manažery, zda implementace CRM systémů 

přispěje k úsporám času při práci, daleko významnější je faktor zlepšení v oblasti prodeje.  

Spokojenost zákazníků 

V rámci kritéria spokojenosti zákazníků jsou hodnocena následující subkritéria: 

4.1 Navýšení počtu kontaktů se zákazníky 

4.2 Zvýšení hodnoty značky/firmy 

4.3 Snížení počtu stížností zákazníků 

4.4 Navýšení počtu loajálních zákazníků 

4.5 Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků 

 

Ukazatel kompaktnosti Saatyho matice viz Tab. 19 v příloze č. 5 je velmi nízký, 

v tomto případě je jeho hodnota 0,77 %, což je výrazně pod hodnotou 10 %. Podmínka 

konzistence je splněna a mohly být vypočítány výsledné váhy jednotlivých subkritérií. 
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Obr. 4.9 Váhy subkritérií spokojenosti zákazníků stanovené metodou AHP 

 

 

Výsledné lokální váhy jsou zobrazeny a seřazeny v Obr. 4.9. Nejdůležitější je dle 

skupiny expertů zvýšení celkové spokojenosti zákazníků a navýšení počtu loajálních 

zákazníků. Jestliže roste celková spokojenost zákazníků, můžeme předpokládat, že také 

poroste počet loajálních zákazníků, kteří se budou pravidelně vracet a nakupovat produkty 

dané firmy. Spokojení zákazníci jsou také mnohem méně náchylní k přechodu ke konkurenci 

a dokáží firmu podržet například v době hospodářské krize. Je logické, že nejvyšší důležitost 

byla stanovena právě u těchto faktorů. Navýšení počtu kontaktů se zákazníkem není cílem 

CRM systémů, je to zejména snaha o zefektivnění tohoto vztahu. Není důležité zákazníka 

kontaktovat často, ale efektivně s nabídkami, které lépe uspokojí jeho potřeby a přání. 

Důležitost 4 % je v tomto případě velmi nízká, ale odpovídá to požadavkům firem ve vazbě 

na CRM systémy. 

Ziskovost 

V rámci kritéria ziskovosti jsou hodnocena následující subkritéria: 

5.1 Navýšení počtu nových zákazníků 

5.2 Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům 

5.3 Navýšení podílu firmy na trhu 

5.4 Navýšení produktivity prodeje 
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Konzistentnost Saatyho matice viz Tab. 20 v příloze č. 5 byla i v tomto případě 

prokázána ukazatelem kompaktnosti (CR = 1,74 %). Metodou stanovení normalizovaných 

vah za využití geometrického průměru řádků byly vypočteny výsledné váhy. 

Obr. 4.10 Váhy subkritérií ziskovosti stanovené metodou AHP 

Podstatným zjištěním je skutečnost, že navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům 

je významnější, než získání nových zákazníků. Je obecně známo, že udržet si zákazníka je 

mnohem nákladnější, než získat nového zákazníka. Prostřednictvím Saatyho metody byl tento 

názor podpořen. Mnohem důležitější je, aby stávající zákazníci zvýšili množství svých 

nákupů v rámci jedné firmy. 

Procesy 

V rámci kritéria procesy jsou hodnocena následující subkritéria: 

6.1 Flexibilnější plánování výroby 

6.2 Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci 

6.3 Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců 

6.4 Zjednodušení pracovních postupů 

6.5 Optimalizace plánování marketingových kampaní 

6.6 Zjednodušení správy smluv 

6.7 Efektivnější správa dat 

 

Saatyho matice subkritérií procesů je konzistentní, podmínka konzistence byla 

splněna. Ukazatel kompaktnosti CR = 2,55 %, viz Tab. 21 v příloze č. 5. 
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Obr. 4.11 Váhy subkritérií procesů stanovené metodou AHP 

Zlepšení hodnocení prodejců nebo obchodních zástupců je pro manažery nejdůležitější 

subkritétium v rámci procesů. Druhou nejvyšší váhu získalo lepší propojení mezi dodavateli a 

výrobci. Z expertních odhadů vyplývá jednoznačné očekávání lepšího hodnocení prodejců či 

obchodních zástupců a také lepší propojení mezi výrobci a dodavateli. Naopak nejsou patrná 

očekávání na zjednodušení administrativních činností, zjednodušení správy smluv a 

efektivnější správa dat. 

Stanovení výsledných globálních vah 

Pro získání výsledných globálních vah bylo zapotřebí vypočítat lokální váhy 

jednotlivých kritérií, které jsou uvedeny v Obr. 4.12. Lokální váhy r-tého zkoumaného 

subkritéria byly poté vynásobeny lokálními váhami kritérií, která jsou v hierarchii tomuto n-

tému kritériu nadřazena. 

V Saatyho matici, viz Tab. 4.34, jsou porovnávána navzájem tato kritéria: 

1 Kvalita zákaznických informací 

2 Podpora CRM systémů 

3 Efekty implementace CRM systémů 

4 Spokojenost zákazníků 

5 Ziskovost 

6 Procesy 
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Tab. 4.34 Saatyho matice kritérií 

Kritéria 1 2 3 4 5 6 GEOMEAN váhy w S x w (S x w)i/wi 

1 1 3,90 0,61 0,61 0,28 0,56 0,782 0,103 0,64620688 6,30192192 

2 0,26 1 0,28 0,19 0,15 0,25 0,282 0,037 0,22983277 6,21541234 

3 1,64 3,59 1 0,31 0,21 0,94 0,845 0,111 0,69033225 6,23319795 

4 1,64 5,36 3,25 1 0,83 2,46 1,970 0,258 1,60339762 6,20833242 

5 3,53 6,49 4,72 1,20 1 3,44 2,765 0,362 2,24139798 6,18411222 

6 1,78 4,07 1,06 0,41 0,29 1 0,984 0,129 0,79015054 6,12424961 

            Σ 7,629 1,000 6,20131804   

                  λmax= 6,20131804 

              RI= 1,24 CI= 0,04026361 

              n= 6 CR=CI/RI 3,25% 

 

Saatyho matice kritérií splňuje podmínku konzistence. Ukazatel kompaktnosti se 

rovná 3,25 %, což je hodnota nižší než 10 %. 

 
Obr. 4.12 Váhy kritérií stanovené metodou AHP 

 

Výsledné pořadí vah kritérií je zobrazeno v Obr. 4.12. Největší váhu experti přisuzují 

kritériu ziskovosti a spokojenosti zákazníků. Tento výsledek není překvapující, neboť zisk je 

většinou hlavním cílem podnikatelské činnosti a implementací CRM systémů může být 

navýšen. Spokojenost zákazníků vede k jejich loajalitě a větší pravděpodobnosti navýšení 

prodeje i možnosti křížového prodeje. Nejmenší váha pouze 3,70 % je přiřazena podpoře 

CRM systému. 
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Výsledné globální váhy jsou znázorněny v Tab. 4.35. Výsledky byly získány 

vynásobením lokálních vah subkritérií s lokálními váhami kritérií tak, jak byly vypočteny 

výše. 

Největší váha, a tudíž i důležitost, byla expertní skupinou přiřazena faktoru navýšení 

počtu prodejů stávajícím zákazníkům. Mezi další faktory s nejvyšší důležitostí patří: zvýšení 

celkové spokojenosti zákazníků, navýšení podílu firmy na trhu, navýšení počtu loajálních 

zákazníků, navýšení produktivity prodeje a vyšší kvalita informací o zákaznících. 

Expertní skupina považuje za nejméně důležité v rámci CRM systémů podporu 

investic ze strany managementu firmy do dalšího rozšiřování CRM, zjednodušení správy 

smluv. Ani úsporu času při práci dosaženou implementací CRM systémů a efektivnější správu 

dat nepovažují experti za příliš důležitou, jelikož hodnota důležitosti je v obou případech nižší 

než 1 %. 
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Tab. 4.35 Globální váhy 

Kritéria CRM systémů 
Lokální 

váhy 
kritérií 

Subkritéria CRM systémů Lokální váhy subkritérií stanovené metodou AHP Globální váhy 

1 Kvalita zákaznických informací 0,103 

Dostupnost informací o zákaznicích, jejich chování a preferencích 0,138 1,42% 

Užitečnost informací o zákaznících 0,146 1,49% 

Možnost odhadu potenciální kupní síly zákazníků 0,219 2,24% 

Celková vyšší kvalita informací o zákaznících 0,497 5,10% 

2 Podpora CRM systémů 0,037 

Podpora investic ze strany managementu firmy do rozšiřování systému CRM 0,153 0,57% 

Implementace CRM systému dle představ a plánů 0,362 1,34% 

Plná integrace informačních systémů firmy do CRM 0,484 1,79% 

3 Efekty implementace CRM 0,111 

Úspora času při práci dosažená implementací CRM systému 0,059 0,65% 

Zvýšení produktivity práce zaměstnanců 0,132 1,46% 

Úspory nákladů na komunikaci 0,254 2,81% 

Zlepšení prodejních předpovědí 0,254 2,81% 

Zlepšení plánování a řízení prodeje 0,302 3,34% 

4 Spokojenost zákazníků  0,258 

Navýšení počtu kontaktů se zákazníky 0,040 1,04% 

Zvýšení hodnoty značky/firmy 0,171 4,42% 

Snížení počtu stížností zákazníků 0,152 3,93% 

Navýšení počtu loajálních zákazníků 0,286 7,38% 

Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků 0,351 9,06% 

5 Ziskovost 0,362 

Navýšení počtu nových zákazníků 0,131 4,76% 

Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům 0,479 17,35% 

Navýšení podílu firmy na trhu 0,243 8,80% 

Navýšení produktivity prodeje 0,147 5,33% 

6 Procesy 0,129 

Flexibilnější plánování výroby 0,200 2,58% 

Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci 0,206 2,65% 

Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců 0,213 2,74% 

Zjednodušení pracovních postupů 0,154 1,98% 

Optimalizace plánování marketingových kampaní 0,124 1,59% 

Zjednodušení správy smluv 0,048 0,62% 

Efektivnější správa dat 0,057 0,73% 
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5 Shrnutí a zhodnocení výsledků 

V této dizertační práci byla za využití matematických a statistických metod 

analyzována míra působení faktorů, které ovlivňují implementaci systémů CRM, a následné 

vymezení jejich vlivu při měření výkonnosti implementovaných systémů CRM. Dílčími cíli 

práce byly zjištění míry využití CRM systémů ve firmách na území České republiky, 

identifikace očekávaných přínosů, klíčových úspěchů a neúspěchů implementace CRM 

systémů. 

Z provedených analýz vyplývá, že 65 % firem má zcela nebo částečně 

implementovány CRM systémy. Tento pozitivní výsledek dokazuje, že vybavení těmito 

systémy je ve firmách v České republice vysoké. I přesto existují firmy, které o implementaci 

CRM systémů neuvažují, jejich zastoupení je 28 %. 7,1 % firem uvedlo, že hodlají tyto 

systémy implementovat v nejbližší době. 

 
Obr. 5.1 Úroveň využívání CRM systémů 

 

V rámci firem, které implementovaly CRM systémy, převládají ty, které 

implementovaly komplexní CRM systémy. 29 % firem využívá k řízení vztahů se zákazníky 

jednoduché nástroje pro komunikaci. Informační systémy ERP, které integrují a automatizují 

velké množství podnikových procesů, využívá 5,5 % firem z výběrového souboru. Takto 

nízké zastoupení firem pravděpodobně souvisí s finanční náročností implementace těchto 

systémů. Mnohdy s implementací komplexních informačních systémů musí dojít také ke 

změnám v oblasti firemních strategií, což je proces velmi náročný. Z hlediska délky využívání 

CRM systémů převládá zastoupení firem, které s těmito systémy pracují dlouhodobě. 
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Nejfrekventovanější zastoupení mezi respondenty marketingového výzkumu je u firem, které 

mají CRM systémy implementovány 1 – 3 roky a více než 7 let. 

 
Obr. 5.2 Délka využívání systémů CRM 

 

Hlavním důvodem implementace CRM systémů je dle respondentů zefektivnění práce 

s informacemi o zákaznících. Od CRM systémů také očekávají vhodnou podporu pro tuto 

komunikaci a zlepšení plánování a řízení prodeje. V neposlední řadě by CRM systémy měly 

vést ke zjednodušení pracovních postupů. 

Respondenti identifikovali faktory, které považují za klíčové z hlediska implementace 

CRM systémů. Ve firmách, které již implementovaly CRM systémy, bylo zjištěno především 

zlepšení v oblasti práce se zákaznickými informacemi, v oblasti plánování a řízení prodeje a v 

oblasti produktivity práce zaměstnanců. Nejméně frekventovanou odpovědí z hlediska 

pozitivních dopadů implementace CRM bylo zvyšování podílu firmy na trhu. Za příčiny 

neúspěchu implementace CRM systémů považují respondenti nedostatečnou motivaci 

zaměstnanců pro práci s CRM systémy a vysoké náklady na implementaci těchto systémů. I 

přesto, že s rozvojem informačních technologií poskytovatelé CRM systémů snižují 

pořizovací ceny těchto systémů, stále jsou CRM systémy považovány za nákladná řešení pro 

mnoho firem. 

Se systémy řízení vztahů se zákazníky pracují ve firmách nejčastěji zaměstnanci 

obchodního a marketingového oddělení. Jedním z cílů CRM systémů je především 

zefektivnění vztahu se zákazníkem a optimalizace tvorby nabídek zákazníkům. Obchodní a 
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marketingová oddělení jsou ta, která se tvorbou nabídek pro zákazníky zabývají. 68,8 % 

respondentů uvedlo, že s CRM systémy pracuje management firem. Tento výsledek lze 

odůvodnit tím, že jedním z mnoha cílů implementace CRM systémů je podpora pro tvorbu 

podnikových strategií, což koresponduje s deklarovaným očekáváním ve firmách, a to ve      

39 %. 

Vliv délky využívání CRM systémů na hodnocení faktorů v souvislosti s implementací 

CRM systémů 
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Obr. 5.3 Síla závislosti mezi délkou využívání CRM a hodnocenými faktory 
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Metodou analýzy rozptylu byl posuzován vliv délky využívání CRM systémů na 

hodnocení jednotlivých faktorů CRM. Korelační analýzou byla vypočtena síla této závislosti 

mezi dvěma proměnnými. V rámci hodnocení faktorů kvality zákaznických informací byla 

prokázána závislost mezi délkou využívání CRM systémů a užitečností informací o 

zákaznících. Pocit užitečnosti informací o zákaznicích roste s délkou využívání těchto 

systémů. Korelační koeficient vykazuje nízkou hodnotu, tzn. síla této závislosti je velmi slabá. 

Analýzou rozptylu byla zjištěna závislost také mezi délkou využívání CRM a faktorem 

celková vyšší kvalita informací o zákaznících. Znamená to, že kvalita informací o zákaznících 

se zlepšuje s dlouhodobějším využíváním CRM systémů. Korelační analýzou závislost 

odhalena nebyla, tudíž sílu závislosti není možné zjistit. 

Z hlediska délky využívání CRM systémů byla prokázána závislost u faktoru plné 

integrace informačních systémů do CRM. V rámci skupiny faktorů efekty implementace CRM 

systémů musí být zohledněny a posuzovány faktory úspora času při práci, produktivita práce 

zaměstnanců, predikování prodejních předpovědí a zlepšení plánování a řízení prodeje, aby 

mohly být CRM systémy z dlouhodobého hlediska považovány za účinné. 

Míra působení faktorů, které ovlivňují implementaci systémů CRM a vymezení jejich 

vlivu při měření výkonnosti systémů CRM spočívá v síle závislosti mezi délkou využívání 

CRM a jednotlivými závislými faktory. Hodnoty korelačního koeficientu, tj. síla závislosti 

jsou znázorněny v Obr. 5.3. Z hodnocení procesů z dlouhodobého hlediska vyplývá zlepšení 

v oblasti optimalizace plánování marketingových kampaní, zjednodušení správy smluv a 

efektivnější správa dat. Taktéž hodnocení celkových přínosů CRM z dlouhodobého hlediska 

se zlepšuje. Firmy, které využívají CRM systémy dlouhodobě, považují za přínosy 

implementace CRM zlepšení faktorů znázorněných v Obr. 5.3. Hodnoty korelačního 

koeficientu jsou ve většině případů nízké nebo velmi nízké, tudíž vysoká míra asociace nebyla 

prokázána u žádného hodnoceného faktoru. I přesto je autorkou práce považováno 

monitorování těchto faktorů ve firmách, které implementovaly nebo hodlají implementovat 

CRM systémy, za klíčové z hlediska hodnocení míry působení faktorů a vymezení jejich vlivu 

při měření výkonnosti těchto systémů. 
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Míra vlivu faktorů na hodnocení celkového přínosu CRM systémů 

 

 

 

       47 %   0,685 

           

                  

       61,6%    0,785          58,2 %   0,763   

       

      

                   

Obr. 5.4 Lineární závislost celkového přínosu CRM systémů na hodnocených faktorech 

 

Velmi silná lineární závislost byla prokázána mezi třemi faktory a hodnocením 

celkového přínosu CRM.  

Z výsledků lineární regresní analýzy lze usoudit, že chování nezávisle proměnné 

zvýšení produktivity práce ovlivňuje variabilitu závisle proměnné celkové hodnocení přínosů 

CRM systémů, a to ve výši 47 %. Chování dvou nezávislých proměnných zvýšení produktivity 

práce a navýšení počtu kontaktů se zákazníky ovlivňuje variabilitu závisle proměnné celkové 

hodnocení přínosů CRM systémů, a to ve výši 58,2 %. 

Chování tří nezávislých proměnných zvýšení produktivity práce, navýšení počtu 

kontaktů se zákazníky a flexibilnější plánování výroby ovlivňuje variabilitu závisle proměnné 

celkové hodnocení přínosů CRM systémů, a to ve výši 61,6 %, viz Obr. 5.4 

Pokud dochází ke zvyšování produktivity práce zaměstnanců, navyšování počtu 

kontaktů se zákazníky a je-li výroba flexibilněji plánována, jsou pozitivněji hodnoceny 
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celkové přínosy CRM systémů. Z výše uvedených důvodů považuje autorka sledování a 

měření těchto faktorů za klíčové, neboť jejich vývoj ovlivňuje hodnocení celkového přínosu 

CRM systémů. 

Pořadí faktorů stanovené metodou AHP 

Tab. 5.1 Výsledné váhy hodnocených faktorů 
Subkritéria Váhy Subkritéria Váhy 

Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům 17,35% Flexibilnější plánování výroby 2,58% 

Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků 9,06% Možnost odhadu potenciální kupní síly zákazníků 2,24% 

Navýšení podílu firmy na trhu 8,80% Zjednodušení pracovních postupů 1,98% 

Navýšení počtu loajálních zákazníků 7,38% Plná integrace informačních systémů firmy do CRM systému 1,79% 

Navýšení produktivity prodeje 5,33% Optimalizace plánování marketingových kampaní 1,59% 

Celková vyšší kvalita informací o zákaznících 5,10% Užitečnost informací o zákaznících 1,49% 

Navýšení počtu nových zákazníků 4,76% Zvýšení produktivity práce zaměstnanců 1,46% 

Zvýšení hodnoty značky/firmy 4,42% Dostupnost informací o zákaznicích, jejich chování a preferencích 1,42% 

Snížení počtu stížností zákazníků 3,93% Implementace CRM systému dle představ a plánů 1,34% 

Zlepšení plánování a řízení prodeje 3,34% Navýšení počtu kontaktů se zákazníky 1,04% 

Úspora nákladů na komunikaci 2,81% Efektivnější správa dat 0,73% 

Zlepšení prodejních předpovědí 2,81% Úspora času při práci dosažená implementací CRM systému 0,65% 

Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců 2,74% Zjednodušení správy smluv 0,62% 

Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci 2,65% Podpora investic ze strany managementu firmy do rozšiřování systému CRM 0,57% 

 

Subjektivní názory expertní skupiny byly za využití metody analytického 

hierarchického procesu kvantifikovány. Výsledkem je hodnocení komponent s nejvyššími 

prioritami.  Výsledkem aplikace této kvalitativní metody je pořadí faktorů dle důležitosti. 

Expertní skupina hodnotila navzájem všechny faktory, které byly zahrnuty v dotazníku. 

Největší váha, a tudíž i důležitost, byla expertní skupinou přiřazena faktoru navýšení 

počtu prodejů stávajícím zákazníkům. Mezi další faktory s nejvyšší důležitostí patří: zvýšení 

celkové spokojenosti zákazníků, navýšení podílu firmy na trhu, navýšení počtu loajálních 

zákazníků, navýšení produktivity prodeje a vyšší kvalita informací o zákaznících. 

Expertní skupina považuje za nejméně důležité v rámci CRM systémů podporu 

investic ze strany managementu firmy do dalšího rozšiřování CRM, zjednodušení správy 

smluv. Ani úsporu času při práci dosaženou implementací CRM systémů a efektivnější správu 

dat nepovažují experti za příliš důležitou, jelikož hodnota důležitosti je v obou případech nižší 

než 1 %. 
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Dojde-li k porovnání výsledků provedených analýz, je možné vyvodit následující 

závěry. 

Mezi hlavní přínosy implementace CRM firmy řadí především zefektivnění 

zákaznických informací a identifikaci klíčových zákazníků. Od CRM systémů očekávají 

zlepšení v oblasti prodeje a také zjednodušení pracovních postupů. Dlouhodobé využívání 

CRM systémů přináší zvýšení užitečnosti informací o zákaznících a efektivnější správu dat. 

Z výsledků je patrné, že očekávání jsou naplněna a CRM systémy vedou k efektivnější práci 

se zákaznickými informacemi. Pokud jsou data o zákaznících zpracovávána a tříděna 

efektivněji, vyplývá z toho možnost zákazníky segmentovat a identifikovat klíčové zákazníky. 

Z dlouhodobého hlediska dochází ve firmách ke zlepšení prodejních předpovědí a 

zjednodušení plánování a řízení prodeje. Korelace mezi délkou využívání CRM systémů byla 

prokázána i v případě optimalizace plánování marketingových kampaní. Jedním z cílů 

marketingových kampaní firem je především navýšení prodejů stávajícím a novým 

zákazníkům. I v tomto případě jsou CRM systémy účinné a vedou ke zlepšení v oblasti 

prodeje.  

V neposlední řadě firmy očekávají od CRM systémů zjednodušení pracovních 

postupů. Korelační analýzou byla prokázána závislost mezi délkou využívání CRM systémů a 

faktory, které vedou ke zjednodušení pracovních postupů. Dle hodnocení respondentů CRM 

systémy vedou z dlouhodobého hlediska k úsporám času při práci, ke zvýšení produktivity 

práce zaměstnanců a ke zjednodušení správy smluv. Ke zlepšení pracovních postupů také 

přispívá fakt, že informační systémy jsou ve firmách plně integrovány do CRM. Očekávání 

firem byla v čase naplněna. 

Výsledkem kvalitativního výzkumu za využití analytického hierarchického procesu 

byly stanoveny váhy jednotlivých hodnocených faktorů. 

Expertní skupinou bylo stanoveno pořadí faktorů dle důležitosti, kterou jim přisuzují. 

Nejvyšší váhy byly vypočteny u faktorů souvisejících s oblastí prodeje a zákaznických 

informací. Tudíž expertní skupina považuje tyto faktory za nejdůležitější. Hodnoty 

vypočtených vah jsou uvedeny v Tab. 5.1. Nejvyšší váha 17,35 % je přiřazena faktoru 

navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům.  Mezi další faktory s nejvyšší váhou patří 
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z oblasti prodeje navýšení počtu nových zákazníků a s tím související nárůst podílu firmy na 

trhu, dále zvýšení celkové spokojenosti zákazníků a nárůst počtu loajálních zákazníků. Také 

růst produktivity prodeje považují experti za faktor s vyšší mírou důležitosti. Mezi faktory 

s nejvyšší váhou se umístily převážně faktory z oblasti prodeje a kvality zákaznických 

informací. Naproti tomu faktoru zjednodušení pracovních postupů byla přiřazena relativně 

nízká důležitost. 

Návrhy dalšího postupu výzkumu 

V této dizertační práci došlo k využití kvantitativního a kvalitativního výzkumu. 

V rámci kvantitativního výzkumu tvořil výběrový soubor 211 respondentů a expertní skupina 

byla složena z 5 vybraných manažerů firem. Z výsledků analýz vyplývá míra působení 

faktorů, které ovlivňují implementaci systémů CRM.  

Další postup řešení v této oblasti autorka spatřuje v možnosti aplikace těchto výsledků 

analýz ve vybraných firmách, které implementovaly systémy CRM. Na základě porovnání 

případových studií firem je doporučením ověřit míru působení faktorů, které ovlivňují 

implementaci systémů CRM u sledovaných faktorů na hodnocení výkonnosti CRM systémů. 

Do měření by mohly být zahrnuty další vnitropodnikové ukazatele, například ukazatele 

výkonnosti podniku, finanční ukazatele ROA, ROE a ROI. 

Pro měření výkonnosti CRM ve vybraných firmách by mohlo dojít k využití 

komplexní metody Balanced Scorecard a CRACK modelu, který byl speciálně vytvořen 

přímo pro hodnocení CRM systémů. 
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6 Závěr 

Hlavním cílem dizertační práce byla analýza míry působení faktorů, které ovlivňují 

implementaci systémů CRM a následné vymezení jejich vlivu při měření výkonnosti 

implementovaných systémů CRM. Dílčími cíli práce bylo zjištění míry využití CRM systémů 

ve firmách na území České republiky, očekávaných přínosů, klíčových úspěchů a neúspěchů 

implementace CRM systémů. 

Základem řízení vztahů se zákazníky je rychlá zpětná vazba, její kvalitní analytické 

zpracování a následné využití takto získaných informací k efektivním a personalizovaným 

interakcím se zákazníky prostřednictvím různých distribučních a komunikačních kanálů 

s cílem poskytnout požadovanou hodnotu pro zákazníka. 

V teoretické části práce byla objasněna koncepce řízení vztahů se zákazníky. V této 

podobě obsahuje široké spektrum informací a zásad, které jsou k nalezení v různých 

odborných publikacích. Teoretická část je souhrnem současných teoretických poznatků, které 

se dotýkají oblastí řešení vztahů se zákazníky. 

Pro účely zpracování dat byly využity různé metody vědecké práce. Primární data, 

která se stala podkladem pro analýzu, byla získána dotazováním. Výběrový soubor 

respondentů tvořily firmy, které implementovaly plně nebo částečně CRM systémy a byly 

schopny hodnotit jednotlivé faktory implementace CRM systémů. 

Z obecně teoretických metod byla využita analýza, a to za účelem vyhodnocení dat 

získaných marketingovým výzkumem. V rámci analýzy byly využity kromě obecně 

teoretických metod i metody speciální vědecké, patřící hlavně do oblasti statistiky, a to 

matematické a statistické metody. Data byla popsána ukazateli deskriptivní statistiky, mezi 

které se řadí aritmetický průměr, střední hodnota, rozptyl, koeficienty šikmosti a špičatosti. 

Podrobnější analýzy závislosti byly řešeny aplikací analýzy rozptylu a korelační analýzou. Při 

analýze kvantitativních proměnných byla využita lineární regresní analýza. Kvalitativní data, 

získaná osobním dotazováním, byla zpracována za využití metody analytického 

hierarchického procesu vzhledem ke svým dekompozičním účinkům. 
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Hlavním důvodem implementace CRM systémů je dle respondentů zefektivnění práce 

s informacemi o zákaznících. Od CRM systémů také očekávají vhodnou podporu pro tuto 

komunikaci a zlepšení plánování a řízení prodeje. V neposlední řadě by CRM systémy měly 

vést ke zjednodušení pracovních postupů. 

Dlouhodobé využívání CRM systémů sebou přináší zvýšení užitečnosti informací o 

zákaznicích a efektivnější správu dat. Z výsledků je patrné, že očekávání jsou naplněna a 

CRM systémy vedou k efektivnější práci se zákaznickými informacemi. Pokud jsou data o 

zákaznících zpracovávána a tříděna efektivněji, vyplývá z toho možnost zákazníky 

segmentovat a identifikovat klíčové zákazníky. Z dlouhodobého hlediska dochází ve firmách 

ke zlepšení prodejních předpovědí a zjednodušení plánování a řízení prodeje. 

Z hlediska délky využívání CRM systémů byla prokázána závislost u faktoru plné 

integrace informačních systémů do CRM. V rámci skupiny faktorů efekty implementace CRM 

systémů musí být zohledněny a posuzovány faktory úspora času při práci, produktivita práce 

zaměstnanců, predikování prodejních předpovědí a zlepšení plánování a řízení prodeje, aby 

mohly být CRM systémy z dlouhodobého hlediska považovány za účinné. 

Pokud dochází ke zvyšování produktivity práce zaměstnanců, navyšování počtu 

kontaktů se zákazníky a je-li výroba flexibilněji plánována, jsou pozitivněji hodnoceny 

celkové přínosy CRM systémů. Z výše uvedených důvodů považuje autorka sledování a 

měření těchto faktorů za klíčové, neboť jejich vývoj ovlivňuje hodnocení celkového přínosu 

CRM systémů. 

 

  



 

108 

 

 

 

Conclusion 

Main aim of the dissertation thesis was to analyze the extent of the factors that affect 

the CRM systems implementation and the subsequent definition of their role in measuring the 

effectiveness of implemented CRM systems. Specific objectives included to find out level of 

companies in the Czech Republic that utilize CRM systems, the expected benefits, key 

successes and failures of implementing CRM systems. 

The basis of customer relationship management is a fast feedback, its quality 

analytical processing and subsequent use of the information gathered for efficient and 

personalized interactions with customers through a variety of distribution and communication 

channels in order to provide the desired value for the customer. 

In the theoretical part of this dissertation thesis the concept of customer relationship 

management was clarified. In this form it contains a wide range of information and principles 

that are found in various science publications. The theoretical part is a summary of current 

theoretical knowledge which affects the areas of customer relationship management. 

In this dissertation thesis various methods of scientific work for data processing were 

used. The primary data, which became the basis for the analysis was obtained by survey. The 

samples of respondents consisted of firms that implemented fully or partially CRM systems 

and were able to assess the various factors of CRM systems implementation. 

The general theoretical analysis methods were used, for the purpose of evaluating data 

obtained marketing research. The analyzes were used in addition to general theoretical 

methods and methods of special scientific, belonging mainly to the field of statistics, and 

mathematical and statistical methods. Data were described by descriptive statistics indicators, 

among which are the arithmetic mean, median, variance, skewness and kurtosis coefficients. 

More detailed analysis of dependence was solved by analysis of variance and correlation 

analysis. In the analysis of quantitative variables linear regression analysis was used. 

Qualitative data, obtained by personal survey were processed using method of the analytic 

hierarchy process due to its decomposition effects. 
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The main reasons for implementing CRM systems, according to respondents is work 

with customer information. Since CRM systems also expect appropriate support for this 

communication and improve planning and sales management. Finally, the CRM system 

should lead to simplified workflows. 

Long-term use of CRM systems brings to enhance the information usefulness about 

customers and more efficient data management. The results indicate that expectations are met 

and CRM systems lead to more efficient handling customer information. If the customer data 

are processed and classified more effectively, the possibility of segmenting customers and 

identify key customers arises. In the long run the companies improve sales forecasting and 

simplify planning and sales management. 

In terms of the use of CRM systems have been dependent on the factor of the full 

integration of information systems into CRM. Within the group of factors affect the 

implementation of CRM systems must be taken into account and assessed factors saving time 

at work, employee productivity, forecasting sales forecasts and improve the planning and 

management of sales, in order to CRM systems in the long run be considered effective. 

If there is increase employee productivity, increase the number of customer contacts 

and if the production is planned flexibility, the overall benefits of CRM systems are positively 

assessed. For the above reasons, the author considers the monitoring and measurement of 

these factors as crucial for their development impact assessment of the overall benefits of 

CRM systems. 
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Příloha 1: Podklady k teoretické části práce 

Vybrané CRM systémy dostupné v České republice
8
 

Helios  

Informační systémy Helios jsou v českém prostředí poměrně známé. Výrobcem je 

společnost LCS, která patří mezi přední dodavatele podnikových informačních systémů v 

České republice. Produkty Helios se dělí na tři hlavní produkty: Helios Green, Orange a Red, 

mezi nimiž je hlavním rozdílem cílový zákazník. Zatímco Helios Red se zaměřuje především 

na podnikatele a malé společnosti, Helios Orange cílí na oblast menších a středně velkých 

firem. Helios Green je tvořen základním stavebním modulem, na který lze napojovat další 

prvky dle potřeb a růstu společnosti (např. modul marketing, modul sklad apod.).  

Sugar CRM  

Tento produkt lze získat typickým, tzv. „krabicovým“ způsobem. Sugar CRM je však 

také možné zakoupit jako hostovanou službu, což dále šetří náklady. Tento produkt je tak 

vhodný zejména pro malé podniky.  

Salesforce.com  

Jedná se o CRM systém, který je kompletně hostovaný, díky čemuž odpadají náklady 

na pořízení hardware, implementaci a správu.  

eWay-CRM  

Tento příklad je českým produktem, který má podobnou architekturu jako Helios 

Green. Je tvořen centrální částí, kterou je možné rozšířit požadovaným směrem o volitelné 

moduly. Kladem tohoto sytému je také kompletní integrace do emailového klienta Outlook. 

Odpadají tak jakékoliv problémy s přístupem přes internetový prohlížeč a uživatel se 

pohybuje v prostředí, které dobře zná z každodenní práce. Tento produkt je navíc kombinací 

CRM a PPM (Project Portfolio Management). Díky němu jsme schopni nejen řídit vztahy, ale 

také plánovat a později provádět realizaci projektů. 

 

 

                                                 
8
 Švec, Petr. CRM systémy. 2009. 
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Dynamics CRM  

Jedním z nejznámějších CRM systémů je Microsoft Dynamics CRM. Ze všech 

zmíněných CRM systémů se jedná o bezesporu nejkomplexnější řešení, které uživatelům 

poskytuje vše potřebné, od podpory prodeje přes marketing, až po možnost řízení a organizaci 

vnitrofiremních procesů. Ze všech zmíněných systémů se ale jedná o produkt implementačně 

nejnáročnější. Spolu se systémem je nutné nainstalovat nebo už vlastnit a používat další 

produkty společnosti Microsoft. U toho produktu lze volit mezi možnostmi přístupu k 

systému. První z nich je poměrně běžný přístup přes internetový prohlížeč. Druhým 

způsobem je instalace doplňku do aplikace Office a následné přistupování pomocí tohoto 

programu. 

Mezi další CRM produkty patří například systémy společností SAP CRM, Orax, 

SMARTCRM, Vistos CRM a další. 
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Příloha 2: Dotazník 

Vážená paní/Vážený pane, 

jmenuji se Ing. Markéta Zajarošová a studuji doktorské studium na Ekonomické fakultě 

Vysoké školy báňské - Technické univerzitě  Ostrava. V současné době se zabývám 

problematikou možností hodnocení výkonnosti CRM systémů ve vybraných firmách na 

českém trhu. Tímto Vás prosím o vyplnění dotazníku, který je zcela anonymní a výsledky 

poslouží k řešení mé dizertační práce. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 5 minut, obsahuje 15 uzavřených otázek 

s nadefinovanými možnostmi. Postupujte, prosím, dle pokynů u každé otázky. Za vyplnění 

dotazníku předem děkuji. 

1 Je ve Vaší firmě zaveden systém CRM? 

Zvolte Vámi vybranou odpověď. 

a) ano          

b) ano, částečně máme CRM systém implementován      

c) zatím ne, ale připravuje se zavedení tohoto systému 

(pokračujte, prosím, otázkou č. 2 a poté č. 9) 

d) ne (pokračujte, prosím, otázkou č. 9) 

 

2 Co konkrétně má/měl by CRM systém u Vás vyřešit/zlepšit? 

Můžete označit více odpovědí. 

a) záznam znalostí o zákaznicích, jejich chování, potřebách a preferencích 

b) vyhledávání a rozpoznávání klíčových zákazníků 

c) podporu komunikace se zákazníky 

d) pomoc při vytváření podnikové strategie 

e) optimalizaci plánování marketingových kampaní 

f) zlepšení plánování a řízení prodeje 

g) zjednodušení pracovních postupů 

h) jiné, prosím, vepište ………………………………………………………………………. 
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3 Ohodnoťte, prosím, následující faktory CRM systémů u Vás ve firmě. 

Prosím, u každé odpovědi zvolte jednu variantu na škále 1-5: 

1 = zcela souhlasím 

2 = souhlasím do jisté míry 

3 = nejsem si jistá/ý 

4 = nesouhlasím do jisté míry 

5 = zcela nesouhlasím 

6 = neumím posoudit/nevím 

 

Kvalita zákaznických informací 

CRM systém přispívá ke zvýšení dostupnosti informací o zákaznicích, jejich chování a 

preferencích   

CRM systém přispívá ke zvýšení užitečnosti informací o zákaznicích 

CRM systém přispívá k odhadnutí potenciální kupní síly zákazníků 

CRM systém přispívá k celkově vyšší kvalitě informací o zákaznicích 

 

Podpora CRM systémů 

Management firmy podporuje investice do rozšiřování systému CRM 

Systém CRM byl implementován dle představ a plánů 

Informační systémy firmy jsou plně integrovány do CRM 

 

Efekty implementace CRM systémů 

CRM systém přispívá k úsporám času při práci 

CRM systém přispívá ke zvýšení produktivity práce zaměstnanců 

CRM systém přispívá k úsporám nákladů na komunikaci 

CRM systém přispívá ke zlepšení prodejních předpovědí 

CRM systém přispívá ke zlepšení plánování a řízení prodeje 
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Spokojenost zákazníků 

CRM systém přispívá k navýšení počtu kontaktů se zákazníky 

CRM systém přispívá ke zvýšení hodnoty značky/firmy 

CRM systém přispívá ke snížení počtu stížností zákazníků 

CRM systém přispívá k navýšení počtu loajálních zákazníků 

CRM systém přispívá ke zvýšení celkové spokojenosti zákazníků 

 

Ziskovost 

CRM systém přispívá k navýšení počtu nových zákazníků 

CRM systém přispívá k navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům 

CRM systém přispívá k navýšení podílu firmy na trhu 

CRM systém přispívá k navýšení produktivity prodeje 

Celkově považuji systém CRM za přínosný 

 

Procesy 

CRM systém přispívá k flexibilnějšímu plánování výroby 

CRM systém přispívá k lepšímu propojení mezi dodavateli a výrobci 

CRM systém přispívá ke zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců 

CRM systém přispívá ke zjednodušení pracovních postupů 

CRM systém přispívá k optimalizaci plánování marketingových kampaní 

CRM systém přispívá ke zjednodušení správy smluv 

CRM systém přispívá k efektivnější správě dat 

Celkové hodnocení procesů CRM je dobré 
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4 Jak dlouho již máte ve Vaší firmě systém CRM zaveden? 

 

a) méně než 1 rok 

b) 1 – 3 roky 

c) 4 – 6 let 

d) více než 7 let 

 

5 Jaké konkrétní nástroje CRM využíváte ve Vaší firmě? 

Zvolte Vámi vybranou odpověď. 

a) nástroje pro komunikaci (e-mail, telefon, fax) 

b) nástroje pro spolupráci s office systémy (MS Office, Open Office) 

c) reportingové a business intelligence nástroje 

d) groupwarové nástroje (e-mail, kalendář …) 

e) komplexní CRM systémy (MS Dynamics CRM, SAP CRM, ACT!, AWIS …) 

f) ERP systémy (Enterprise Resource Planning) 

g) jiné, prosím, uveďte ………………………………………………………………….. 

 

6 Kdo ve firmě využívá CRM systém? 

Můžete označit více odpovědí. 

a) management firmy 

b) marketingové oddělení 

c) obchodní oddělení 

d) výrobní oddělení 

e) účetní oddělení 

f) všichni zaměstnanci 

g) jiné, prosím, uveďte …………………………………………………. 

h) nedokážu posoudit 
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7 Co považujte za klíčové úspěchy zavedení CRM systému ve Vaší firmě? 

Můžete označit maximálně 3 odpovědi. 

a) zvýšení dostupnosti informací o zákaznicích 

b) zvýšení produktivity práce zaměstnanců 

c) zlepšení prodejních předpovědí 

d) zlepšení plánování a řízení prodeje 

e) navýšení počtu nových zákazníků 

f) zvyšování podílu firmy na trhu 

g) zjednodušení pracovních postupů 

h) optimalizace plánování marketingových kampaní 

i) jiné, prosím, uveďte ………………………………………………………………………… 

 

8 Co považujete za hlavní neúspěchy zavedení CRM systému ve Vaší firmě? 

Můžete označit maximálně 3 odpovědi. 

a) vysoké náklady na implementaci CRM systému 

b) nedostatečné zaškolení zaměstnanců s CRM systémem 

c) nedostatek motivace zaměstnanců o potřebnosti a důležitosti CRM systému 

d) systém CRM nebyl implementován dle představ a plánů 

e) výběr špatného dodavatele 

f) jiné, prosím, uveďte ………………………………………………………………………… 

 

9 Jaké je hlavní zaměření Vaší firmy? 

Zvolte Vámi vybranou odpověď. 

a) výroba: automobilový průmysl 

chemický průmysl 

spotřební zboží 

potraviny a nápoje 

technologie a elektronika 

průmyslové vybavení 

léčiva a zdravotnický materiál 

kovovýroba 
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b) maloobchod 

c) odborné služby 

d) finanční služby 

e) organizace státní a místní správy: 

vzdělávání 

veřejná správa 

zdravotnictví 

neziskové organizace 

 

10 Jaký je počet zaměstnanců ve Vaší firmě/organizaci? 

Zvolte Vámi vybranou odpověď. 

a) méně než 10 

b) 10 – 49 

c) 50 – 250 

d) více než 250 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 

V případě jakýchkoliv dotazů, zájmu o spolupráci nebo zaslání dílčích výsledků výzkumu mě 

můžete kontaktovat na adrese: 

 

Ing. Markéta Zajarošová 

Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava 

Katedra marketingu a obchodu 

Sokolská 33 

701 21 Ostrava 1 

Tel.: +420 597 322 387 

E-mail: marketa.zajarosova@vsb.cz 

 

mailto:marketa.zajarosova@vsb.cz
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Příloha 3: Kritéria a subkritéria v rámci AHP 

1 Kvalita zákaznických informací 

1.1 Dostupnosti informací o zákaznicích, jejich chování a preferencích   

1.2 Užitečnost informací o zákaznicích 

1.3 Možnost odhadu potenciální kupní síly zákazníků 

1.4 Celková vyšší kvalita informací o zákaznicích 

 

2 Podpora CRM systémů 

2.1 Podpora investic ze strany managementu firmy do rozšiřování systému CRM 

2.2 Implementace CRM systému dle představ a plánů 

2.3 Plná integrace informačních systémů firmy do CRM 

 

3 Efekty implementace CRM systémů 

3.1 Úspora času při práci dosažené implementací CRM systému 

3.2 Zvýšení produktivity práce zaměstnanců 

3.3 Úspora nákladů na komunikaci 

3.4 Zlepšení prodejních předpovědí 

3.5 Zlepšení plánování a řízení prodeje 

 

4 Spokojenost zákazníků 

4.1 Navýšení počtu kontaktů se zákazníky 

4.2 Zvýšení hodnoty značky/firmy 

4.3 Snížení počtu stížností zákazníků 

4.4 Navýšení počtu loajálních zákazníků 

4.5 Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků 

 

5 Ziskovost 

5.1 Navýšení počtu nových zákazníků 

5.2 Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům 

5.3 Navýšení podílu firmy na trhu 

5.4 Navýšení produktivity prodeje 
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6 Procesy 

6.1 Flexibilnější plánování výroby 

6.2 Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci 

6.3 Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců 

6.4 Zjednodušení pracovních postupů 

6.5 Optimalizace plánování marketingových kampaní 

6.6 Zjednodušení správy smluv 

6.7 Efektivnější správa dat
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Příloha 4: Výsledky dotazníkového šetření 

Tab. 1 Četnosti výrobních firem 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

technologie a elektronika 13 6,2 21,3 21,3 

kovovýroba 12 5,7 19,7 41,0 

stavebnictví 10 4,7 16,4 57,4 

spotřební zboží 6 2,8 9,8 67,2 

průmyslové vybavení 6 2,8 9,8 77,0 

automobilový průmysl 4 1,9 6,6 83,6 

potraviny a nápoje 4 1,9 6,6 90,2 

chemický průmysl 3 1,4 4,9 95,1 

léčiva a zdravotnický 

materiál 

3 1,4 4,9 100,0 

Total 61 28,9 100,0  

     

 

 

Tab. 2 Četnosti organizace státní a místní správy 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

veřejná správa 7 3,3 43,8 43,8 

vzdělávání 3 1,4 18,8 62,5 

zdravotnictví 3 1,4 18,8 81,3 

nezisková organizace 3 1,4 18,8 100,0 

Total 16 7,6 100,0  
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Tab. 3 Frekvenční tabulky četností odpovědí: kvalita zákaznických informací 

Dostupnost informací o zákaznicích 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 1 ,5 ,9 ,9 

nesouhlasím do jisté míry 2 ,9 1,8 2,8 

nejsem si jistá/ý 7 3,3 6,4 9,2 

souhlasím do jisté míry 40 19,0 36,7 45,9 

zcela souhlasím 59 28,0 54,1 100,0 

Total 109 51,7 100,0  

     

 

Užitečnost informací o zákaznicích 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 2 ,9 1,9 1,9 

nesouhlasím do jisté míry 5 2,4 4,7 6,6 

nejsem si jistá/ý 8 3,8 7,5 14,2 

souhlasím do jisté míry 51 24,2 48,1 62,3 

zcela souhlasím 40 19,0 37,7 100,0 

Total 106 50,2 100,0  

Missing 

6,0 3 1,4   

System 102 48,3   

Total 105 49,8   
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Odhad potenciální kupní síly zákazníků 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 5 2,4 4,9 4,9 

nesouhlasím do jisté míry 12 5,7 11,8 16,7 

nejsem si jistá/ý 30 14,2 29,4 46,1 

souhlasím do jisté míry 35 16,6 34,3 80,4 

zcela souhlasím 20 9,5 19,6 100,0 

Total 102 48,3 100,0  

Missing 

6,0 7 3,3   

System 102 48,3   

Total 109 51,7   

     

 

Celková vyšší kvalita informací o zákaznicích 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 2 ,9 1,9 1,9 

nesouhlasím do jisté míry 1 ,5 ,9 2,8 

nejsem si jistá/ý 14 6,6 13,1 15,9 

souhlasím do jisté míry 36 17,1 33,6 49,5 

zcela souhlasím 54 25,6 50,5 100,0 

Total 107 50,7 100,0  

Missing 

6,0 2 ,9   

System 102 48,3   

Total 104 49,3   
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Tab. 4 Frekvenční tabulky četností odpovědí: podpora CRM systémů 

Podpora investic ze strany managementu do rozšiřování systému CRM 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 4 1,9 3,9 3,9 

nesouhlasím do jisté míry 11 5,2 10,8 14,7 

nejsem si jistá/ý 9 4,3 8,8 23,5 

souhlasím do jisté míry 47 22,3 46,1 69,6 

zcela souhlasím 31 14,7 30,4 100,0 

Total 102 48,3 100,0  

Missing 

6,0 6 2,8   

System 103 48,8   

Total 109 51,7   

     

 

Implementace CRM dle představ a plánů 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 5 2,4 5,0 5,0 

nesouhlasím do jisté míry 12 5,7 11,9 16,8 

nejsem si jistá/ý 25 11,8 24,8 41,6 

souhlasím do jisté míry 39 18,5 38,6 80,2 

zcela souhlasím 20 9,5 19,8 100,0 

Total 101 47,9 100,0  

Missing 

6,0 7 3,3   

System 103 48,8   

Total 110 52,1   
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Plná integrace informačních systémů do CRM  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 14 6,6 13,5 13,5 

nesouhlasím do jisté míry 20 9,5 19,2 32,7 

nejsem si jistá/ý 17 8,1 16,3 49,0 

souhlasím do jisté míry 38 18,0 36,5 85,6 

zcela souhlasím 15 7,1 14,4 100,0 

Total 104 49,3 100,0  

Missing 

6,0 4 1,9   

System 103 48,8   

Total 107 50,7   

     

 

Tab. 5 Frekvenční tabulky četností odpovědí: efekty implementace CRM systémů 

Úspora času při práci 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 6 2,8 5,7 5,7 

nesouhlasím do jisté míry 1 ,5 1,0 6,7 

nejsem si jistá/ý 18 8,5 17,1 23,8 

souhlasím do jisté míry 33 15,6 31,4 55,2 

zcela souhlasím 47 22,3 44,8 100,0 

Total 105 49,8 100,0  

Missing 

6,0 1 ,5   

System 105 49,8   

Total 106 50,2   
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Zvýšení produktivity práce 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 4 1,9 3,8 3,8 

nesouhlasím do jisté míry 5 2,4 4,8 8,7 

nejsem si jistá/ý 14 6,6 13,5 22,1 

souhlasím do jisté míry 45 21,3 43,3 65,4 

zcela souhlasím 36 17,1 34,6 100,0 

Total 104 49,3 100,0  

Missing 

6,0 2 ,9   

System 105 49,8   

Total 107 50,7   

     

 

Úspora nákladů na komunikaci 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 7 3,3 6,7 6,7 

nesouhlasím do jisté míry 8 3,8 7,6 14,3 

nejsem si jistá/ý 23 10,9 21,9 36,2 

souhlasím do jisté míry 36 17,1 34,3 70,5 

zcela souhlasím 31 14,7 29,5 100,0 

Total 105 49,8 100,0  

Missing 

6,0 1 ,5   

System 105 49,8   

Total 106 50,2   
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Zlepšení prodejních předpovědí 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 4 1,9 3,8 3,8 

nesouhlasím do jisté míry 7 3,3 6,7 10,5 

nejsem si jistá/ý 12 5,7 11,4 21,9 

souhlasím do jisté míry 38 18,0 36,2 58,1 

zcela souhlasím 44 20,9 41,9 100,0 

Total 105 49,8 100,0  

Missing 

6,0 1 ,5   

System 105 49,8   

Total 106 50,2   

     

 

Zlepšení plánování a řízení prodeje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 3 1,4 2,9 2,9 

nesouhlasím do jisté míry 4 1,9 3,9 6,8 

nejsem si jistá/ý 16 7,6 15,5 22,3 

souhlasím do jisté míry 43 20,4 41,7 64,1 

zcela souhlasím 37 17,5 35,9 100,0 

Total 103 48,8 100,0  

Missing 

6,0 3 1,4   

System 105 49,8   

Total 108 51,2   
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Tab. 6 Frekvenční tabulky četností odpovědí: spokojenost zákazníků 

Navýšení počtu kontaktů se zákazníky 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 3 1,4 3,1 3,1 

nesouhlasím do jisté míry 6 2,8 6,2 9,3 

nejsem si jistá/ý 19 9,0 19,6 28,9 

souhlasím do jisté míry 34 16,1 35,1 63,9 

zcela souhlasím 35 16,6 36,1 100,0 

Total 97 46,0 100,0  

Missing 

6,0 6 2,8   

System 108 51,2   

Total 114 54,0   

     

 

Zvýšení hodnoty značky/firmy 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 2 ,9 2,1 2,1 

nesouhlasím do jisté míry 19 9,0 20,2 22,3 

nejsem si jistá/ý 25 11,8 26,6 48,9 

souhlasím do jisté míry 34 16,1 36,2 85,1 

zcela souhlasím 14 6,6 14,9 100,0 

Total 94 44,5 100,0  

Missing 

6,0 9 4,3   

System 108 51,2   

Total 117 55,5   
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Snížení počtu stížností zákazníků 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 7 3,3 7,4 7,4 

nesouhlasím do jisté míry 17 8,1 18,1 25,5 

nejsem si jistá/ý 33 15,6 35,1 60,6 

souhlasím do jisté míry 28 13,3 29,8 90,4 

zcela souhlasím 9 4,3 9,6 100,0 

Total 94 44,5 100,0  

Missing 

6,0 9 4,3   

System 108 51,2   

Total 117 55,5   

     

 

Navýšení počtu loajálních zákazníků 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 4 1,9 4,1 4,1 

nesouhlasím do jisté míry 18 8,5 18,6 22,7 

nejsem si jistá/ý 30 14,2 30,9 53,6 

souhlasím do jisté míry 30 14,2 30,9 84,5 

zcela souhlasím 15 7,1 15,5 100,0 

Total 97 46,0 100,0  

Missing 

6,0 6 2,8   

System 108 51,2   

Total 114 54,0   
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Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 3 1,4 3,1 3,1 

nesouhlasím do jisté míry 10 4,7 10,3 13,4 

nejsem si jistá/ý 25 11,8 25,8 39,2 

souhlasím do jisté míry 35 16,6 36,1 75,3 

zcela souhlasím 24 11,4 24,7 100,0 

Total 97 46,0 100,0  

Missing 

6,0 6 2,8   

System 108 51,2   

Total 114 54,0   

     

 

Tab. 7 Frekvenční tabulky četností odpovědí: ziskovost 

Navýšení počtu nových zákazníků 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 6 2,8 6,4 6,4 

nesouhlasím do jisté míry 15 7,1 16,0 22,3 

nejsem si jistá/ý 25 11,8 26,6 48,9 

souhlasím do jisté míry 40 19,0 42,6 91,5 

zcela souhlasím 8 3,8 8,5 100,0 

Total 94 44,5 100,0  

Missing 

6,0 4 1,9   

System 113 53,6   

Total 117 55,5   
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Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 5 2,4 5,2 5,2 

nesouhlasím do jisté míry 6 2,8 6,3 11,5 

nejsem si jistá/ý 19 9,0 19,8 31,3 

souhlasím do jisté míry 46 21,8 47,9 79,2 

zcela souhlasím 20 9,5 20,8 100,0 

Total 96 45,5 100,0  

Missing 

6,0 2 ,9   

System 113 53,6   

Total 115 54,5   

     

 

Navýšení podílu firmy na trhu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 7 3,3 7,7 7,7 

nesouhlasím do jisté míry 13 6,2 14,3 22,0 

nejsem si jistá/ý 22 10,4 24,2 46,2 

souhlasím do jisté míry 37 17,5 40,7 86,8 

zcela souhlasím 12 5,7 13,2 100,0 

Total 91 43,1 100,0  

Missing 

6,0 7 3,3   

System 113 53,6   

Total 120 56,9   
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Navýšení produktivity prodeje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 3 1,4 3,2 3,2 

nesouhlasím do jisté míry 4 1,9 4,2 7,4 

nejsem si jistá/ý 10 4,7 10,5 17,9 

souhlasím do jisté míry 51 24,2 53,7 71,6 

zcela souhlasím 27 12,8 28,4 100,0 

Total 95 45,0 100,0  

Missing 

6,0 3 1,4   

System 113 53,6   

Total 116 55,0   

     

 

Celkový přínos CRM systémů 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 1 ,5 1,0 1,0 

nesouhlasím do jisté míry 2 ,9 2,1 3,1 

nejsem si jistá/ý 4 1,9 4,1 7,2 

souhlasím do jisté míry 31 14,7 32,0 39,2 

zcela souhlasím 59 28,0 60,8 100,0 

Total 97 46,0 100,0  

Missing 

6,0 1 ,5   

System 113 53,6   

Total 114 54,0   
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Tab. 8 Frekvenční tabulky četností odpovědí: procesy 

Flexibilnější plánování výroby 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 8 3,8 12,3 12,3 

nesouhlasím do jisté míry 4 1,9 6,2 18,5 

nejsem si jistá/ý 16 7,6 24,6 43,1 

souhlasím do jisté míry 25 11,8 38,5 81,5 

zcela souhlasím 12 5,7 18,5 100,0 

Total 65 30,8 100,0  

Missing 

6,0 30 14,2   

System 116 55,0   

Total 146 69,2   

     

 

Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 7 3,3 9,6 9,6 

nesouhlasím do jisté míry 4 1,9 5,5 15,1 

nejsem si jistá/ý 13 6,2 17,8 32,9 

souhlasím do jisté míry 34 16,1 46,6 79,5 

zcela souhlasím 15 7,1 20,5 100,0 

Total 73 34,6 100,0  

Missing 

6,0 22 10,4   

System 116 55,0   

Total 138 65,4   
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Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 5 2,4 5,9 5,9 

nesouhlasím do jisté míry 2 ,9 2,4 8,2 

nejsem si jistá/ý 7 3,3 8,2 16,5 

souhlasím do jisté míry 28 13,3 32,9 49,4 

zcela souhlasím 43 20,4 50,6 100,0 

Total 85 40,3 100,0  

Missing 

6,0 10 4,7   

System 116 55,0   

Total 126 59,7   

     

 

Zjednodušení pracovních postupů 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 5 2,4 5,4 5,4 

nesouhlasím do jisté míry 4 1,9 4,3 9,7 

nejsem si jistá/ý 14 6,6 15,1 24,7 

souhlasím do jisté míry 38 18,0 40,9 65,6 

zcela souhlasím 32 15,2 34,4 100,0 

Total 93 44,1 100,0  

Missing 

6,0 2 ,9   

System 116 55,0   

Total 118 55,9   
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Optimalizace plánování marketingových kampaní 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 5 2,4 5,6 5,6 

nesouhlasím do jisté míry 4 1,9 4,4 10,0 

nejsem si jistá/ý 18 8,5 20,0 30,0 

souhlasím do jisté míry 39 18,5 43,3 73,3 

zcela souhlasím 24 11,4 26,7 100,0 

Total 90 42,7 100,0  

Missing 

6,0 5 2,4   

System 116 55,0   

Total 121 57,3   

     

 

Zjednodušení správy smluv 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 8 3,8 9,5 9,5 

nesouhlasím do jisté míry 7 3,3 8,3 17,9 

nejsem si jistá/ý 19 9,0 22,6 40,5 

souhlasím do jisté míry 28 13,3 33,3 73,8 

zcela souhlasím 22 10,4 26,2 100,0 

Total 84 39,8 100,0  

Missing 

6,0 11 5,2   

System 116 55,0   

Total 127 60,2   
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Efektivnější správa dat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 3 1,4 3,2 3,2 

nesouhlasím do jisté míry 2 ,9 2,2 5,4 

nejsem si jistá/ý 8 3,8 8,6 14,0 

souhlasím do jisté míry 32 15,2 34,4 48,4 

zcela souhlasím 48 22,7 51,6 100,0 

Total 93 44,1 100,0  

Missing 

6,0 2 ,9   

System 116 55,0   

Total 118 55,9   

     

 

Celkové hodnocení procesů CRM 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

zcela nesouhlasím 2 ,9 2,1 2,1 

nesouhlasím do jisté míry 3 1,4 3,2 5,3 

nejsem si jistá/ý 9 4,3 9,6 14,9 

souhlasím do jisté míry 44 20,9 46,8 61,7 

zcela souhlasím 36 17,1 38,3 100,0 

Total 94 44,5 100,0  

Missing 

6,0 1 ,5   

System 116 55,0   

Total 117 55,5   
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Tab. 9 Výsledky testu homogenity a Welchova testu analýzy rozptylu: vliv délky využívání 

CRM systémů na hodnocení faktorů kvality zákaznických informací 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Dostupnost informací o zákaznicích ,559 3 90 ,643 

Užitečnost informací o zákaznicích 2,750 3 88 ,048 

Odhad potenciální kupní síly zákazníků 1,127 3 84 ,343 

Celková vyšší kvalita informací o zákaznicích 5,361 3 89 ,002 

 

Robust Tests of Equality of Means 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Dostupnost informací o zákaznicích Welch ,436 3 31,093 ,729 

Užitečnost informací o zákaznicích Welch 2,570 3 29,222 ,073 

Odhad potenciální kupní síly zákazníků Welch 1,662 3 29,148 ,197 

Celková vyšší kvalita informací o zákaznicích Welch ,976 3 31,477 ,417 

a. Asymptotically F distributed. 

 

Tab. 10 Výsledky testu homogenity analýzy rozptylu: vliv délky využívání CRM systémů na 

hodnocení faktorů podpory CRM systémů 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Podpora investic ze strany managementu ,360 3 85 ,782 

Implementace CRM dle představ a plánů ,221 3 84 ,881 

Plná integrace informačních systémů do 

CRM 

2,415 3 86 ,072 
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Tab. 11 Výsledky testu homogenity a Welchova testu analýzy rozptylu: vliv délky využívání 

CRM systémů na hodnocení faktorů efekty implementace CRM systémů 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Úspora času při práci 2,553 3 90 ,060 

Zvýšení produktivity práce 1,874 3 89 ,140 

Úspora nákladů na komunikaci 1,130 3 90 ,341 

Zlepšení prodejních předpovědí 1,699 3 90 ,173 

Zlepšení plánování a řízení prodeje 2,872 3 88 ,041 

Robust Tests of Equality of Means 

 
Statistic

a
 df1 df2 Sig. 

Úspora času při práci Welch 1,557 3 32,017 ,219 

Zvýšení produktivity práce Welch 1,517 3 31,949 ,229 

Úspora nákladů na komunikaci Welch ,715 3 32,404 ,550 

Zlepšení prodejních předpovědí Welch 2,345 3 32,409 ,091 

Zlepšení plánování a řízení prodeje Welch 1,956 3 31,370 ,141 

 

Tab. 12 Výsledky testu homogenity a Welchova testu analýzy rozptylu: vliv délky využívání 

CRM systémů na hodnocení faktorů spokojenosti zákazníků 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Navýšení počtu kontaktů se zákazníky 1,801 3 84 ,153 

Zvýšení hodnoty značky/firmy ,927 3 81 ,432 

Snížení počtu stížností zákazníků 2,949 3 82 ,038 

Navýšení počtu loajálních zákazníků 2,012 3 85 ,118 

Zvýšení celkové spokojenosti 

zákazníků 

,724 3 84 ,540 

Robust Tests of Equality of Means 

 
Statistic

a
 df1 df2 Sig. 

Navýšení počtu kontaktů se zákazníky Welch ,546 3 28,573 ,655 

Zvýšení hodnoty značky/firmy Welch ,743 3 29,376 ,535 

Snížení počtu stížností zákazníků Welch 1,911 3 30,931 ,148 

Navýšení počtu loajálních zákazníků Welch ,761 3 30,305 ,525 

Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků Welch ,934 3 29,234 ,437 
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Tab. 13 Výsledky testu homogenity a Welchova testu analýzy rozptylu: vliv délky využívání 

CRM systémů na hodnocení faktorů ziskovosti 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Navýšení počtu nových zákazníků ,281 3 86 ,839 

Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům 2,121 3 88 ,103 

Navýšení podílu firmy na trhu 1,838 3 83 ,147 

Navýšení produktivity prodeje ,905 3 87 ,442 

Celkový přínos CRM systémů 5,709 3 89 ,001 

Robust Tests of Equality of Means 

 
Statistic

a
 df1 df2 Sig. 

Navýšení počtu nových zákazníků Welch 2,259 3 29,719 ,102 

Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům Welch 1,753 3 29,840 ,178 

Navýšení podílu firmy na trhu Welch 1,707 3 28,947 ,187 

Navýšení produktivity prodeje Welch ,374 3 28,405 ,773 

Celkový přínos CRM systémů Welch 1,024 3 31,130 ,396 

 

Tab. 14 Výsledky testu homogenity analýzy rozptylu: vliv délky využívání CRM systémů na 

hodnocení faktorů procesy 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Flexibilnější plánování výroby 2,947 3 61 ,060 

Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci 2,403 3 69 ,075 

Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců 1,984 3 80 ,123 

Zjednodušení pracovních postupů ,924 3 88 ,433 

Optimalizace plánování marketingových kampaní 1,626 3 85 ,189 

Zjednodušení správy smluv 1,567 3 79 ,204 

Efektivnější správa dat 2,287 3 88 ,084 

Celkové hodnocení procesů CRM 1,634 3 89 ,187 
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Tab. 15 Regresní analýza: ANOVA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7,410 1 7,410 42,497 ,000
b
 

Residual 8,370 48 ,174   

Total 15,780 49    

2 

Regression 9,183 2 4,592 32,715 ,000
c
 

Residual 6,597 47 ,140   

Total 15,780 49    

3 

Regression 9,722 3 3,241 24,608 ,000
d
 

Residual 6,058 46 ,132   

Total 15,780 49    

a. Dependent Variable: Celkový přínos CRM systémů. 

b. Predictors: (Constant), Zvýšení produktivity práce. 

c. Predictors: (Constant), Zvýšení produktivity práce., Navýšení počtu kontaktů se 

zákazníky. 

d. Predictors: (Constant), Zvýšení produktivity práce., Navýšení počtu kontaktů se 

zákazníky., Flexibilnější plánování výroby. 

 

Tab. 16 Výsledky regresní analýzy 

Excluded Variables
a
 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity Statistics 

Tolerance 

1 

Dostupnost informací o zákaznicích. ,023
b
 ,202 ,841 ,029 ,874 

Užitečnost informací o zákaznicích. ,357
b
 2,940 ,005 ,394 ,648 

Odhad potenciální kupní síly zákazníků. ,192
b
 1,780 ,082 ,251 ,912 

Celková vyšší kvalita informací o zákaznicích. ,282
b
 2,634 ,011 ,359 ,856 

Podpora investic ze strany managementu. ,174
b
 1,615 ,113 ,229 ,920 

Implementace CRM dle představ a plánů. -,066
b
 -,597 ,554 -,087 ,925 

Plná integrace CRM do informačního systému. ,077
b
 ,696 ,490 ,101 ,905 

Úspora času při práci. ,183
b
 1,265 ,212 ,181 ,521 

Úspora nákladů na komunikaci. ,123
b
 ,960 ,342 ,139 ,675 

Zlepšení prodejních předpovědí. -,018
b
 -,120 ,905 -,017 ,505 

Zlepšení plánování a řízení prodeje. ,303
b
 2,148 ,037 ,299 ,518 

Navýšení počtu kontaktů se zákazníky. ,388
b
 3,554 ,001 ,460 ,745 

Zvýšení hodnoty značky/firmy. ,105
b
 ,988 ,328 ,143 ,984 

Snížení počtu stížností zákazníků. ,070
b
 ,635 ,529 ,092 ,912 

Navýšení počtu loajálních zákazníků. ,056
b
 ,496 ,622 ,072 ,890 

Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků. ,123
b
 1,135 ,262 ,163 ,937 
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Navýšení počtu nových zákazníků. ,170
b
 1,621 ,112 ,230 ,967 

Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům. ,159
b
 1,536 ,131 ,219 ,997 

Navýšení podílu firmy na trhu. ,103
b
 ,972 ,336 ,140 ,992 

Navýšení produktivity prodeje. ,301
b
 2,857 ,006 ,385 ,864 

Flexibilnější plánování výroby. ,196
b
 1,904 ,063 ,268 ,988 

Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci. ,163
b
 1,568 ,124 ,223 ,997 

Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců. ,185
b
 1,664 ,103 ,236 ,861 

Zjednodušení pracovních postupů. ,143
b
 1,274 ,209 ,183 ,863 

Optimalizace plánování marketingových kampaní. ,001
b
 ,007 ,995 ,001 ,932 

Zjednodušení správy smluv. ,114
b
 1,051 ,299 ,152 ,945 

Efektivnější správa dat. ,128
b
 1,084 ,284 ,156 ,789 

2 

Dostupnost informací o zákaznicích. ,056
c
 ,548 ,586 ,081 ,867 

Užitečnost informací o zákaznicích. ,226
c
 1,809 ,077 ,258 ,543 

Odhad potenciální kupní síly zákazníků. ,086
c
 ,819 ,417 ,120 ,814 

Celková vyšší kvalita informací o zákaznicích. ,157
c
 1,404 ,167 ,203 ,701 

Podpora investic ze strany managementu. ,095
c
 ,939 ,353 ,137 ,866 

Implementace CRM dle představ a plánů. -,087
c
 -,888 ,379 -,130 ,922 

Plná integrace informačních systémů do CRM. ,099
c
 ,997 ,324 ,145 ,902 

Úspora času při práci. ,007
c
 ,052 ,959 ,008 ,446 

Úspora nákladů na komunikaci. ,044
c
 ,369 ,714 ,054 ,648 

Zlepšení prodejních předpovědí. -,122
c
 -,898 ,374 -,131 ,483 

Zlepšení plánování a řízení prodeje. ,186
c
 1,378 ,175 ,199 ,477 

Zvýšení hodnoty značky/firmy. ,029
c
 ,297 ,768 ,044 ,933 

Snížení počtu stížností zákazníků. ,046
c
 ,466 ,644 ,068 ,908 

Navýšení počtu loajálních zákazníků. ,004
c
 ,042 ,967 ,006 ,871 

Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků. ,041
c
 ,407 ,686 ,060 ,882 

Navýšení počtu nových zákazníků. ,014
c
 ,126 ,900 ,019 ,755 

Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům. ,011
c
 ,107 ,915 ,016 ,797 

Navýšení podílu firmy na trhu. -,006
c
 -,061 ,951 -,009 ,889 

Navýšení produktivity prodeje. ,160
c
 1,372 ,177 ,198 ,643 

Flexibilnější plánování výroby. ,186
c
 2,023 ,049 ,286 ,987 

Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci. ,162
c
 1,749 ,087 ,250 ,997 

Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců. ,154
c
 1,528 ,133 ,220 ,854 

Zjednodušení pracovních postupů. ,109
c
 1,066 ,292 ,155 ,855 

Optimalizace plánování marketingových kampaní. -,049
c
 -,494 ,624 -,073 ,914 

Zjednodušení správy smluv. ,046
c
 ,465 ,644 ,068 ,907 

Efektivnější správa dat. ,055
c
 ,500 ,619 ,074 ,758 

3 

Dostupnost informací o zákaznicích. ,027
d
 ,268 ,790 ,040 ,847 

Užitečnost informací o zákaznicích. ,185
d
 1,483 ,145 ,216 ,523 

Odhad potenciální kupní síly zákazníků. ,006
d
 ,057 ,955 ,008 ,688 

Celková vyšší kvalita informací o zákaznicích. ,158
d
 1,465 ,150 ,213 ,701 
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Podpora investic ze strany managementu. ,124
d
 1,262 ,213 ,185 ,851 

Implementace CRM dle představ a plánů. -,035
d
 -,346 ,731 -,051 ,845 

Plná integrace CRM do informačního systému. ,102
d
 1,063 ,294 ,156 ,902 

Úspora času při práci. -,015
d
 -,111 ,912 -,017 ,443 

Úspora nákladů na komunikaci. -,034
d
 -,280 ,781 -,042 ,581 

Zlepšení prodejních předpovědí. -,205
d
 -1,529 ,133 -,222 ,451 

Zlepšení plánování a řízení prodeje. ,158
d
 1,193 ,239 ,175 ,471 

Zvýšení hodnoty značky/firmy. ,010
d
 ,103 ,918 ,015 ,923 

Snížení počtu stížností zákazníků. -,021
d
 -,203 ,840 -,030 ,806 

Navýšení počtu loajálních zákazníků. -,008
d
 -,082 ,935 -,012 ,868 

Zvýšení celkové spokojenosti zákazníků. ,018
d
 ,184 ,855 ,027 ,870 

Navýšení počtu nových zákazníků. ,003
d
 ,024 ,981 ,004 ,753 

Navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům. -,012
d
 -,116 ,908 -,017 ,787 

Navýšení podílu firmy na trhu. -,037
d
 -,372 ,712 -,055 ,869 

Navýšení produktivity prodeje. ,150
d
 1,324 ,192 ,194 ,641 

Lepší propojení mezi dodavateli a výrobci. ,111
d
 1,149 ,257 ,169 ,881 

Zlepšení kontroly prodejců/obchodních zástupců. ,104
d
 1,004 ,321 ,148 ,780 

Zjednodušení pracovních postupů. ,051
d
 ,487 ,629 ,072 ,771 

Optimalizace plánování marketingových kampaní. -,085
d
 -,874 ,387 -,129 ,887 

Zjednodušení správy smluv. -,009
d
 -,089 ,929 -,013 ,835 

Efektivnější správa dat. -,062
d
 -,511 ,612 -,076 ,583 

a. Dependent Variable: Celkový přínos CRM systémů. 

b. Predictors in the Model: (Constant), Zvýšení produktivity práce. 

c. Predictors in the Model: (Constant), Zvýšení produktivity práce., Navýšení počtu kontaktů se zákazníky. 

d. Predictors in the Model: (Constant), Zvýšení produktivity práce., Navýšení počtu kontaktů se zákazníky., 

Flexibilnější plánování výroby. 
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Příloha 5: Saatyho matice pro jednotlivé skupiny subkritérií 

Tab. 17 Saatyho matice subkritérií v rámci podpory CRM systémů 

Subkritéria 2 2.1 2.2 2.3 GEOMEAN váhy w S x w (S x w)i/wi 

2.1 1,00 0,36 0,37 0,512 0,153 0,4639377 3,02436353 

2.2 2,76 1,00 0,64 1,209 0,362 1,09537807 3,02436353 

2.3 2,70 1,56 1,00 1,616 0,484 1,46504775 3,02436353 

      Σ 3,337 1,000 3,02436353   

            λmax= 3,02436353 

        RI= 0,58 Is= 0,01218176 

        n= 3 CR=Is/RI 2,10% 

 

Tab. 18 Saatyho matice subkritérií v rámci efektů implementace CRM systémů 

Subkritéria 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 GEOMEAN váhy w S x w (S x w)i/wi 

3.1 1,000 0,437 0,278 0,190 0,203 0,342 0,059 0,2967142 5,03711174 

3.2 2,290 1,000 0,384 0,574 0,530 0,768 0,132 0,66990395 5,06671494 

3.3 3,594 2,605 1,000 1,059 0,699 1,473 0,254 1,28919726 5,085125 

3.4 5,261 1,741 0,944 1,000 0,803 1,473 0,254 1,27531035 5,02874624 

3.5 4,919 1,888 1,431 1,246 1,000 1,753 0,302 1,51986278 5,03681951 

          Σ 5,810 1,000 5,05098855   

                λmax= 5,05098855 

            RI= 1,12 CI= 0,01274714 

            n= 5 CR=CI/RI 1,14% 

 

Tab. 19 Saatyho matice subkritérií v rámci spokojenosti zákazníků 

Subkritéria 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 GEOMEAN váhy w S x w (S x w)i/wi 

4.1 1,00 0,27 0,24 0,12 0,13 0,251 0,040 0,20196829 5,02916243 

4.2 3,73 1,00 1,08 0,72 0,48 1,070 0,171 0,86079037 5,0287564 

4.3 4,11 0,92 1,00 0,58 0,35 0,952 0,152 0,76561976 5,02752214 

4.4 8,30 1,38 1,72 1,00 0,92 1,786 0,286 1,44026532 5,041245 

4.5 7,89 2,09 2,83 1,08 1,00 2,192 0,351 1,76567341 5,03492849 

          Σ 6,250 1,000 5,03431715   

                λmax= 5,03431715 

            RI= 1,12 CI= 0,00857929 

            n= 5 CR=CI/RI 0,77% 
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Tab. 20 Saatyho matice subkritérií v rámci ziskovosti 

Subkritéria 5 5.1 5.2 5.3 5.4 GEOMEAN váhy w S x w (S x w)i/wi 

5.1 1,00 0,21 0,63 1,00 0,604 0,131 0,53233436 4,05148126 

5.2 4,75 1,00 1,89 2,61 2,199 0,479 1,94503416 4,06280819 

5.3 1,58 0,53 1,00 1,84 1,115 0,243 0,97579087 4,01849472 

5.4 1,00 0,38 0,54 1,00 0,675 0,147 0,59386791 4,03878636 

        Σ 4,594 1,000 4,0470273   

              λmax= 4,0470273 

          RI= 0,90 CI= 0,01567577 

          n= 4 CR=CI/RI 1,74% 

 

Tab. 21 Saatyho matice subkritérií v rámci procesů 

Subkritéria 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 GEOMEAN váhy w S x w (S x w)i/wi 

6.1 1,00 1,26 0,77 1,08 1,64 5,99 2,70 1,610 0,200 1,43343214 7,17816215 

6.2 0,79 1,00 1,76 1,56 2,05 3,02 2,55 1,657 0,206 1,52053771 7,39502102 

6.3 1,30 0,57 1,00 1,25 1,95 4,64 5,19 1,713 0,213 1,53940533 7,24298553 

6.4 0,92 0,64 0,80 1,00 1,15 2,83 2,93 1,240 0,154 1,08401979 7,04855551 

6.5 0,61 0,49 0,51 0,87 1,00 3,25 2,25 0,996 0,124 0,87209577 7,06060518 

6.6 0,17 0,33 0,22 0,35 0,31 1,00 1,00 0,387 0,048 0,34451204 7,17686587 

6.7 0,37 0,39 0,19 0,34 0,44 1,00 1,00 0,458 0,057 0,40767358 7,17221651 

              Σ 8,061 1,000 7,20167635   

                    λmax= 7,20167635 

                RI= 1,32 CI= 0,03361273 

                n= 7 CR=CI/RI 2,55% 
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Příloha 6: Hierarchický model AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Hierarchický model AHP pro stanovení vah kritérií CRM systémů 
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