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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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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 

využití metody analytického hierarchického procesu vzhledem ke svým dekompozičním 

účinkům. 
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2 Teoretická východiska řízení vztahů se zákazníky 

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. 

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). 

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. 

Trendem implementace CRM systémů je vytváření jednotného pohledu na zákazníka, 

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

                                                 
1
 Například Microsoft, Oracle, Siebel. 

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

zákazníka doporučením souvisejícího zboží 
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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.
3
 

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. 

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. 

  

                                                 
3
 Analýza společnosti Gartner: Trh CRM systémů v roce 2012 rostl o 12,5 %. Dostupné z: www.crmforum.cz  
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3 Metodologie 

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. 

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. 

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. 

Data byla 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. 
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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. 

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

systémy a byly schopny hodnotit jednotlivé faktory implementace CRM systémů. 

Data byla zpracována pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics, Microsoft 

Excel. 

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). 

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 
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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. 

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. 

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 Identifikace a posouzení míry vlivu faktorů na proces implementace CRM systémů 

V 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. 4.1 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. 

Nejfrekventovanější zastoupení mezi respondenty marketingového výzkumu je u firem, které 

mají CRM systémy implementovány 1 – 3 roky a více než 7 let. 
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Obr. 4.2 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 

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 %. 
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Vliv délky využívání CRM systémů na hodnocení faktorů v souvislosti s implementací 

CRM systémů 
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             0,235 
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Obr. 4.3 Síla závislosti mezi délkou využívání CRM a hodnocenými faktory 

 

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 
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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. 4.3. 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. 4.3. 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. 4.4 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. 4.4 

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. 

Celkový přínos 

CRM systémů 

Zvýšení produktivity práce 

zaměstnanců 

Navýšení počtu kontaktů se 

zákazníky 

Zvýšení produktivity práce 

zaměstnanců 

Navýšení počtu kontaktů 

se zákazníky 

Flexibilnější plánování 

výroby 

Zvýšení produktivity 

práce zaměstnanců 

 



15 

 

Pořadí faktorů stanovené metodou AHP 

Tab. 4.1 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 %. 

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 
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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. 4.1. Nejvyšší váha 17,35 % je přiřazena faktoru 

navýšení počtu prodejů stávajícím zákazníkům.  Mezi další faktory s nejvyšší váhou patří 

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. 
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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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5 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. 

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. 
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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. 
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Příloha: Abstract 

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

Systems’ Implementation   

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. 

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. 

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. 


