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1 Úvod 

Informačné systémy sú rozhodujúcimi nástrojmi pre podniky na to, aby dosiahli určitú 

konkurenčnú výhodu, naučili sa správne a riadne organizovať procesy a zároveň aby inovovali. 

Jedným z najdôležitejších aspektov riadenia informačných systémov je vybrať najvhodnejší 

software z veľkého množstva ponúk na tomto trhu. Konkurencia v danom odvetví je pomerne 

vysoká a pre to je nutné zamerať sa na kvalitu poskytovaného produktu. V súvislosti 

s organizáciou informačných systémov môžeme spojiť činnosti ako plánovanie podnikových 

zdrojov, riadenie vzťahov so zákazníkom, riadenie dodávateľského reťazca, internú 

komunikáciu v podniku a rôzne ďalšie aplikácie, ktoré môžu u potenciálnych zákazníkov 

vzbudiť pozornosť a dodávateľ sa tak stane odlišným od konkurentov. Konečne sa dostávame 

k pomenovaniu toho, čo pomáha organizovať informačné systémy. Takéto softwary nazývame 

CMS – content management system.  

V posledných rokoch sa tento systém stal neodmysliteľnou súčasťou a dôležitou 

technológiou pre firmy a to najmä pre internú a externú komunikáciu. Spoločne so vznikom 

internetu, s budovaním webových stránok a so správou ich obsahu a nutnosťou komunikácie 

so zákazníkmi, zamestnancami a dodávateľmi sa CMS stal určitou stratégiou pre firmy. Tento 

systém môžeme definovať ako softwarové aplikácie, ktoré slúžia pre vytvorenie, publikovanie, 

editáciu a správu obsahu, ale aj pre vznik nových webových technológií. V súčasnej dobe má 

CMS široké využitie v spravodajstve a mediálnych organizáciách, v rámci e-commerce 

webových stránok, v rámci vysielania a filmového priemyslu a vzdelávacích inštitúcií (na 

VŠB-TUO je to EDISON). V týchto odvetviach systém pomáha efektívne spravovať obsah 

a riadiť určité procesy v organizácii. Výber správneho riešenia CMS pre firmy a organizácie je 

zásadný problém a odlišuje sa v závislosti na predmete podnikania a frekvencii jeho 

využívania. Zákazníci sa pre to pri výbere dodávateľa môžu chovať rôzne, pretože je nutné 

rozlišovať potrebu jednoduchého systému pre správu e-shopu a zložitejšieho systému ako je 

napríklad oblasť vysielania a filmového priemyslu. Proces výberu dodávateľa sa potom tak isto 

odlišuje v závislosti na požiadavkách firmy či organizácie. Existuje niekoľko prípadových 

štúdií, ktoré sa snažia poskytnúť náhľad k podpore rozhodovania pre dodávateľa CMS 

a stretávame sa často s možnosťou výberu pomocou systematického prístupu. Týmto by sa mali 

inšpirovať zákazníci a nepodceniť tak výber vhodného dodávateľa.  

Na CMS dnes stojí každá e-commerce platforma, ktorú predajca ďalej poskytuje 

pre svojich zákazníkov vo forme webu alebo e-shopu a tí zase svojím zákazníkom poskytujú 

určitý finálny produkt alebo službu. V súčasnosti je aktuálna hodnota predaja e-commerce 
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obchodníkov 294 miliárd dolárov a očakáva sa, že do roku 2018 hodnota predaja bude až 414 

miliárd dolárov. Trend online obchodovania stále rastie a až 71 % nakupujúcich verí, že spravia 

lepší obchod ak nakúpia online namiesto v kamennej predajni. Práve online nakupovanie 

na B2B trhu nám poskytuje zníženie transakčných nákladov, šetrí čas, zjednodušuje 

komunikáciu a vytvára intímnejší vzťah medzi odberateľom a dodávateľom. [28], [31] 

Problémom v tejto oblasti je prispôsobenie sa zákazníkovi, odberateľovi CMS. Je zrejmé, 

že v bežnom živote je ťažké prispôsobiť jeden produkt na mieru všetkým zákazníkom. Podľa 

názoru výskumníka je to však u CMS o niečo jednoduchšie, najmä pri forme CMS na mieru. 

Ak dodávateľ poskytuje možnosť vytvorenia tohto systému na mieru, má vo svojej podstate 

neobmedzené možnosti a mal by sa dokonale prispôsobiť požiadavkám zákazníka, čo najviac 

sa priblížiť jeho predstave. Preto je dôležitá modularita celého systému a ostatné je už 

v podstate na šikovnosti programátorov, ktorí sa starajú o „zhmotnenie“ predstavy zákazníka. 

V dnešnej dobe je trendom takzvané „krabicové“ riešenie a mnohí predajcovia na internete 

uprednostňujú túto formu, prípadne open source platformu, ktorým dajú prednosť kvôli 

rýchlosti zriadenia, jednoduchosti riešenia a nižším počiatočným nákladom (často mesačný 

paušál). Nikto však nikomu nedá nikdy nič zadarmo a názov „krabicové“ je odvodené od toho, 

že ide len o určité ohraničené riešenie a všetko navyše je buď nemožné upraviť, alebo sa tieto 

úpravy budú musieť dodatočne platiť. Z toho vyplýva, že systém nebude nikdy presne podľa 

požiadaviek zákazníka a v praxi sa práve zákazník dostáva do tejto „pasce“, kedy sa mu zdá že 

je to lacnejšia varianta ale po dlhšom čase (hlavne v prípade ak sa mu začne dariť a začne rásť) 

zistí, že musí platiť aplikácie navyše, inštalácie, servis, navýšenie databázy a v prípade open 

source riešenia bude musieť platiť programátora ktorý to spraví, pokiaľ zákazník nie je schopný 

tieto úpravy vykonať sám, prípadne na to nemá čas. Pre to by sa každý, aj dodávateľ aj 

odberateľ mal jasne zamerať na predmet podnikania svojej činnosti a tomu prispôsobiť 

požiadavky a aktivity CMS systému. Mali by si riadne vymedziť stratégiu a použiteľnosť 

systému dlhodobo, nie len z pohľadu aktuálnej situácie. Zákazníci by rozhodne mali byť vo 

svojom rozhodovacom procese dôkladní, najmä väčšie firmy, v ktorých denne CMS využívajú 

desiatky či stovky zamestnancov. V praxi sa často stáva, že veľké spoločnosti opakovane menia 

CMS, pretože sú stále s niečím nespokojní na úkor toho, že sa snažia ušetriť náklady. Vypisujú 

tendre, ktorých sa nikto nechce zúčastniť kvôli nevhodným podmienkam pre dodávateľov. 

Preto by zákazníci mali predovšetkým hľadieť na skutočnosť toho čo potrebujú a v akom 

rozsahu to potrebujú. Na problém by sa mali pozerať realisticky, paradoxne menší podnikatelia 

sú v tomto racionálnejší, na koľko často krát môžu využiť open source platformy a stačí im to 

ako dostačujúce ale veľké firmy, spoločnosti a organizácie sa snažia šetriť a vo výsledku sú 
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nespokojní. Čo naznačuje ďalší problém v tejto oblasti. Nejde teda len o nedostatočnú 

prispôsobivosť z pohľadu dodávateľa ale aj o chybné kroky zo strany zákazníka. O tom svedčia 

aj vety v odstavci vyššie, že existuje niekoľko prípadových štúdií, ktoré sa zaoberajú 

systematickým výberom dodávateľa a tým by sa mali zákazníci inšpirovať. Menšie firmy si 

môžu na analýzu najať externú agentúru. Ak sa bavíme o väčších spoločnostiach, kde existuje 

manažérsky tím, ktorý je kompetentný to spraviť, mala by sa tomu venovať dostatočná 

pozornosť. Výber správneho dodávateľa je jedným z hlavných faktorov predpokladu úspechu 

firmy a jej pozitívnych výsledkov. Dobre uskutočnený nákup totiž znamená spokojnosť 

zákazníka, ktorá vedie k budovaniu dobrého mena a k predpokladu ďalšej spolupráce. V práci 

bude rovnako poznamenaný prípad spokojnosti zákazníkov s výberom CMS v rámci veľkosti 

firiem alebo toho, kto sa na rozhodovaní podieľal, ale o tom už viac v popise jednotlivých 

kapitol.  

Ambíciou práce je poukázať na vyššie spomenuté problémy, prostredníctvom analýzy 

chovania zákazníkov pri výbere CMS a potvrdiť tak súvislosť medzi správaním zákazníka 

pri výbere a danými problémami na trhu. Cieľom práce je vysvetliť chovanie zákazníkov 

pri výbere CMS a výsledkom bude špecifikácia ich chovania na základe preferencií kritérií 

a na základe rozličnosti krokov v rozhodovacom procese. Práca sa môže stať podkladom 

pre dodávateľov CMS, ktorí si môžu vytvoriť ucelenejšiu predstavu o jednotlivých atribútoch 

systému a prispôsobiť sa tak viac požiadavkám zákazníkov. Súčasne môžu identifikovať 

jednotlivé kroky v rozhodovacom procese a zamerať tak svoju stratégiu získavania zákazníkov 

na jednotlivé fázy podľa toho, kde sa najčastejšie vyskytoval problém. Sekundárnym cieľom 

bolo zistiť aké sú rozdiely váh kritérií medzi jednotlivými formami CMS. Preto sú výsledky 

vhodné aj pre odlišné formy CMS a teda pre podrobnejšie skúmanie chovania zákazníkov. 

Zároveň identifikácia kritérií môže pre dodávateľov slúžiť na ich vlastnú identifikáciu 

konkurenčnej výhody a môžu sa tak zamerať na lepšie poskytovanie hodnoty pre zákazníka. 

Ide však len o určitý podklad, nakoľko predmetom skúmania boli experti, reálni zákazníci, 

alebo FO či PO ktorí sa orientujú v danej problematike a rozumejú fungovaniu systému 

a prichádzajú alebo prichádzali s ním do styku. Preto ich počet nie je tak veľký ako 

pri klasickom dotazníkovom šetrení, ale odpovede majú vyššiu váhu. Poslednou ambíciou 

práce bol osobný a profesijný záujem výskumníka s očakávaním, že výsledky analýzy bude 

môcť previesť do spoločnosti kde pracuje a zlepšiť tak kvalitu poskytovaného produktu.  

Štruktúra tejto práce je koncipovaná nasledovne. V druhej kapitole bude špecifikovaný 

rozhodovací proces zákazníkov na trhu B2B, aby sa analýza mohla opierať o podložené kroky, 

ktoré sú zvyčajne štandardom každého nákupného cyklu. Okrem toho budú pomenované 
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a definované základné charakteristiky, ktoré súvisia s nákupným procesom, vrátane 

vymedzenia možného vzťahu k dodávateľovi a nutnosti komunikácie, ktorá je aj predmetom 

vlastností CMS. Súčasťou kapitoly je tiež vymedzenie poskytovanej hodnoty pre zákazníka 

a charakteristika trhu B2B, na ktorom sa v tejto práci pohybujeme. Ďalším teoretickým 

vymedzením sú nákupné role, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovací proces zákazníka pri výbere 

CMS. Z analýzy by mal vyplynúť poznatok o tom, aká je rozdielnosť rozhodovania podľa toho, 

kto sa na ňom v danej firme podieľal. Predmetom tejto kapitoly je aj teoretické vymedzenie 

kritérií výberu dodávateľa.  

Tretia kapitola sa zaoberá charakteristikou trhu redakčných systémov (CMS) a s tým 

súvisí aj objasnenie podstaty online prostredia a jeho základné princípy. Táto časť sa opiera 

o popis systémov, vyjadrenie ich fungovania, popísanie ich možných foriem a hlbšie rozobrané 

skutočnosti celej funkcionality a nahliadnutie aj do výhod a nevýhod uvedených foriem CMS. 

Súčasťou je aj samotné online prostredie, v ktorom sa bezpodmienečne systém musí 

pohybovať. Okrem toho kapitola hovorí viac o B2B online prostredí a o kritériách výberu 

dodávateľa v online prostredí. Kapitola nám ukazuje, či sa tradičné kritériá líšia od kritérií 

využívaných v online prostredí.  

Kapitola štyri sa venuje metodike výskumu, kde je v prvom rade opísaná téma tejto 

diplomovej práce a špecifikácia cieľov tohto výskumu. Ďalej kapitola popisuje prípravnú fázu, 

v ktorej je vysvetlený cieľ výskumu, zhromažďovanie dát, technika výberu respondentov. 

V ďalšej časti je popísaná realizačná fáza, v ktorej sú definované metódy analýzy. Pre túto 

prácu bude vybraná Saatyho metóda párového zrovnania, pretože je najvhodnejšia 

pre porovnanie dvojíc kritérií, preukázania dôležitosti váh a zoradenie preferencií jednotlivých 

kritérií. Okrem Saatyho sa v tejto práci bude narábať aj s dátami z dotazníkového šetrenia, ktoré 

bližšie analyzujú konkrétne kroky v rozhodovacom procese zákazníka pri výbere CMS. Táto 

praktika dotazníkového šetrenia je tradičný spôsob pre analýzu chovania zákazníka a bola 

opakovane využitá vo viacerých diplomových prácach. Saatyho metóda pomáha bližšie určiť 

preferencie kritérií, ktoré pre dodávateľov môžu znamenať zlepšenie svojho poskytovaného 

produktu.  

V kapitole päť sú zachytené výsledky analýzy chovania zákazníkov pri výbere CMS. 

Prezentované budú v tejto práci len výsledky, ktoré odpovedajú rozhodovaciemu procesu 

zákazníkov, mali logický a  zmysluplný význam a mohli odrážať skutočnosť chovania 

zákazníka. Úvodom v tejto kapitole bude prezentácia výsledkov preferencií kritérií celkovo 

všetkých respondentov a následne na to budú odlišne prezentované výsledky podľa formy 

preferovaného CMS. Ďalej je rozobraná analýza dotazníkového šetrenia pomocou 
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kontingenčných tabuliek, ktoré ukážu existenciu vzťahu medzi jednotlivými premennými. 

Všetky výsledky sú zaznamenané v tabuľkách a v grafoch, ku každému prináleží vhodné 

okomentovanie zistených výsledkov.  

V predposlednej kapitole číslo 6 budú stručne popísané návrhy a odporučenia zistené 

z analýzy chovania zákazníkov pri výbere CMS. Odporučenia budú popisovať situáciu 

z pohľadu dodávateľa ale aj z pohľadu  zákazníka. Celkové odporučenia budú zamerané 

na preferenciách kritérií v nadväznosti na analýze z dotazníkového šetrenia.  

V závere budú zhrnuté základné poznatky a charakteristiky diplomovej práce, na základe 

štruktúry a obsahu práce tak, ako bola na začiatku zadaná. Bude to stručné zhrnutie toho 

najdôležitejšieho.  
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2 Teoretické východiská procesu výberu dodávateľa 

V tejto kapitole sa dozvieme základné charakteristiky, ktoré sa týkajú dodávateľsko 

odberateľských vzťahov, ukážeme si ako vyzerá proces nákupu na B2B, aké sú cieľové 

segmenty na takomto trhu, ako by sme mali zákazníkovi poskytovať hodnotu a aké existujú 

kritéria pri výbere dodávateľa.  

 

2.1 B2B trh  

Trh B2B sa skladá zo spoločností, ktoré vyrábajú alebo ponúkajú produkty či služby, 

ktoré sa využívajú ďalej k tvorbe iných výrobkov alebo služieb. Pri predaji zákazníkom sa 

vo väčšine prípadov jedná o väčšie množstvo peňazí, prípadne viacero položiek, ako na trhu 

B2C.  V zásade rozlišujeme niekoľko charakteristických znakov, ktoré má trh B2B:  

 Menší počet väčších odberateľov, 

 úzky vzťah dodávateľa a odberateľa, 

 profesionálny prístup k nákupu,  

 niekoľko kúpnych vplyvov, 

 odvodený dopyt,  

 nepružný dopyt, 

 kolísavý dopyt, 

 priame nákupy. 

 [6] 

Menší počet väčších odberateľov znamená, že jednáme síce s menším počtom 

zákazníkov, za to ale s omnoho väčšími (najmä nákup vo väčších objemoch – materiál, suroviny 

ale aj nákup za väčšie množstvo peňazí). Vzťahy s dodávateľmi sú v tomto prípade 

špecifikované ako úzke, čo môžeme chápať tak, že od dodávateľov sa často krát očakáva, 

že budú svoje ponuky prispôsobovať na zákazku, podľa potrieb jednotlivých zákazníkov. Ďalší 

bod popisuje profesionálny prístup nákupu, teda existuje predpoklad, že nakupujúci je 

kvalifikovaný alebo expert v nákupe. Pre B2B trh je ďalej špecifické, že tu existuje niekoľko 

kúpnych vplyvov, čo sa týka rozhodovania. V tomto bode to znamená, že môže rozhodnutie 

ovplyvniť viacero ľudí, ako napríklad skupiny technických expertov, najvyššie vedenie apod. 

Ďalším špecifikom je odvodený dopyt, čo vyjadruje dopyt po výrobnom faktore, ktorý vyplýva 

z dopytu po finálnom statku. S dopytom sa ďalej spája jeho nepružnosť a kolísavosť. 

Nepružný dopyt znamená, že nie je závislí na cene. Kolísavý dopyt znamená, že ak nastane 
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zvýšenie dopytu spotrebiteľov, môže to viesť k omnoho vyššiemu percentuálneho zvýšeniu 

dopytu na trhu B2B. Priame nákupy vyjadrujú, že B2B zákazníci nakupujú radšej priamo 

od výrobcu, ako cez sprostredkovateľa.   

 

S posledným bodom sa spája aj skutočnosť, ktorú nazývame nákup uceleného systému. 

Firmy často uprednostňujú nákup kompletného riešenia určitého problému. Zákazník vyberá 

z ponuky primárnych dodávateľov, ktorí potom zostavia celý balíček alebo systém. Dodávateľ 

ktorý získa kontrakt, prevezme všetku zodpovednosť a dodáva takzvané riešenie na kľúč.  

Počiatok tohto uceleného systému vznikol od dopytu vlády po veľkých komunikačných 

systémoch. Dnes tomu v bežnej praxi hovoríme aj výberové konanie alebo tender. Napríklad, 

dopyt po rôznych informačných systémoch či webových stránkach čoraz viac narastá a získava 

si svoju obľubu aj u politických strán, ktoré si práve takouto formou vyberajú dodávateľa 

rôznych systémov. [6], [13] 

 

 

2.2  Cieľové segmenty na B2B 

Aj na trhu B2B je dôležité správne zacielenie na zákazníkov a k tomu vytvorenie správnej 

obchodnej či marketingovej stratégie. Najčastejšie sa stretávame so štyrmi typmi firemných 

zákazníkov:  

Zákazníci orientovaní na cenu (transakčný predaj). Ich najdôležitejším a dá sa povedať 

jediným kľúčovým kritériom je cena. Segment týchto zákazníkov nerieši dlhodobý vzťah, 

alebo pridanú hodnotu k produktu či službe. Jediná hodnota, ktorá je pre nich podstatná, je 

hodnota vytvorená z nízkych nákladov. Zákazníci hľadajú hodnotu v najnižšej cene.   

Zákazníci orientovaní na riešenie (spoľahlivejšie dodávky). Tento segment zákazníkov 

potrebuje pomôcť a vysvetliť konkrétny problém. Nevedia aký majú zvoliť postup riešenia, 

napríklad potrebujú automatické aktualizácie softwaru, ale nevedia ako na to. Preto vyhľadajú 

dodávateľa, ktorý identifikuje problém a vyrieši ho zákazníkovi na mieru.  

Zákazníci zlatého štandardu (predaj kvality). Takíto zákazníci vyžadujú čo najvyššiu 

možnú kvalitu. Nezaujíma ich koľko to bude stáť, alebo aký to bude mať postup, kľúčovým 

faktorom je kvalita.  

Zákazníci strategickej hodnoty (relačné vzťahy). Do tohto segmentu patria zákazníci, 

ktorí premýšľajú strategicky a preto si hľadajú dlhodobého a stáleho partnera, ktorý bude 
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spoločne s nimi napomáhať k vytvoreniu hodnoty pre ich konečných zákazníkov. Spoločne 

budú investovať tak, aby dokázali zvýšiť schopnosť organizácie. [1], [6] 

 

Ak teda chceme určiť správny cieľový segment, musíme si jasne zadefinovať do ktorej 

skupiny patria naši zákazníci. Toto sa však vždy líši v závislosti na podnikateľskej činnosti 

a obore, v ktorom daná firma podniká. Napríklad pri výbere redakčného systému závisí 

na frekvencii využitia systému a potrieb klienta. To znamená, že ak ide klientovi o jednorazovú 

dodávku a transakčný vzťah, bude orientovaný na cenu. To sa často krát stáva práve 

pri politických kampaniach. Naopak ak klient myslí na budúcnosť, chce systém využívať 

pravidelne a počíta s aktualizáciami a optimalizáciami, bude orientovaný strategicky.  

Spoločnosti by práve podľa toho mali prispôsobovať svoju ponuku služieb či produktov 

a k tomu prispôsobiť aj obchodnú či marketingovú stratégiu. [17] 

 

2.3 Nákup, partnerstvo a komunikácia  

Vo svete podnikania je jedným z najdôležitejších javov partnerstvo. V B2B svete ide 

o nevyhnutný pracovný vzťah medzi dvoma alebo viacerými zúčastnenými stranami, ktoré 

vytvárajú určitú pridanú hodnotu. Zainteresovanými stranami môžeme teda rozumieť 

odberateľa a dodávateľa, kedy je ich vzťah postavený na vzájomnej dôvere a spoločne tvoria 

určitý dodávateľský reťazec. [9] 

 

Nákup 

Každý subjekt, ktorý plánuje na trhu podnikať, bude musieť vykonať pre svoje potreby 

"nákup". Ten môžeme chápať ako uskutočňovanie aktivít, v ktorých odberateľ (zákazník, 

nakupujúci) získava hmotné výrobky, služby či informácie pre ďalšie využitie. Zároveň však 

hodnotí a vyberá medzi rôznymi značkami a dodávateľmi. Nákup teda celkom určite môžeme 

charakterizovať ako rozhodovací proces, konkrétnej spoločnosti alebo zákazníka. 

O jednotlivých krokoch a fázach nákupu na B2B si povieme v nasledujúcej podkapitole. [6], 

[9]   

 

Partnerstvo 

Ak chceme vytvoriť dokonalé podmienky v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu, mali 

by sme smerovať k vytvoreniu "partnerstva" viac ako k tradičnému nakupovaniu. Nasledujúca 

tabuľka 2.1 ukazuje niekoľko odlišností medzi týmito dvoma pojmami. 
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Hľadisko Nakupovanie - tradičné Partnerstvo s dodávateľmi 

Báza vzťahov medzi 

odberateľom a 

dodávateľom 

S vysokým podielom 

nedôvery 

Vzťahy vzájomnej dôvery 

Doba trvania vzťahu Často veľmi krátka Relatívne dlhá 

Kritéria akosti dodávok Zhoda so špecifikáciami Vhodnosť k použitiu, odvodená od 

požiadavkou zákazníka a legislatívy 

Komunikácia s 

dodávateľmi 

Často formálna, zameraná na 

zmluvy a predpisy 

Systematická, založená na zdieľaní 

najlepších praktík 

Báza dodávateľov Mnoho dodávateľov Redukovaný, ale starostlivo vybraný 

počet dodávateľov 

Kľúč k úspešnosti nákupu Schopnosť odberateľa 

vyjednávať 

Schopnosť partnerov vyhľadávať 

príležitosti k zlepšovaniu 

Plány nákupu Tvorené väčšinou s ohľadom 

na potreby odberateľa 

Integrované so zámermi a plánmi 

konečných užívateľov 

Dôraz na kvalitu Dodávok Vzťahov 

Tab. 2.1 Odlišnosti procesov nakupovania a managmentu partnerstva s dodávateľmi [9, s.22.] 

 

 

Podľa typu podmienok a nakupovaného objektu sa potom snažíme s dodávateľom udržať 

buď transakčný alebo relačný vzťah.  

Transakčný prístup, spočíva v jednorazových a na sebe nezávislých transakciách. 

Nesnažíme sa tu vybudovať dôveru a v zásade nám záleží na čo najvýhodnejšej cene, 

nemyslíme teda v tej chvíli na znižovanie celkových nákladov ale na jednorazovú výhodnú 

cenu.  

Relačný vzťah je založený na vzájomnej a hlavne dlhodobej spolupráci. Prístup je 

priateľský a najmä založený na dôvere medzi dodávateľom a odberateľom. Takýto vzťah je 

vhodný, ak sa jedná o špecifické investície, kde sa vyskytuje potreba zdieľania informácií. [36] 

 

Komunikácia ako kľúčový prvok 

Komunikácia s už vybraným dodávateľom  je základný kameň celého procesu. Častokrát 

sa v praxi stáva, že dodávateľ spĺňa požadované podmienky pri výbere ale problém nastane až 

vo fázy komunikácie. Pre to by mala byť vzájomná komunikácia a jej podmienky ujasnené ešte 

pred samotným nákupom.  

Komunikácia by mala spĺňať určité podmienky, medzi ktoré patria napríklad: oznámenie 

o výsledkoch výberového konania, vrátane informácií o hodnotách, ktoré daný dodávateľ splnil 
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pri výbere. Jasné vymedzenie všetkých požiadaviek, ktoré môžu nastať v budúcnosti 

a vzájomné upresnenie detailov a všetkých nejasností. Aký je rozsah spoločného plánovania. 

Prípadná technická pomoc. Zrozumiteľné vyjasnenie podmienok, ktoré budú obsiahnuté 

v zmluve. Doba trvania budúceho kontraktu. Určenie podmienok, pravidiel, zodpovednosti 

a právomoci pre bežnú komunikáciu po uzatvorení zmluvy. [9] 

 

Existujú rôzne spôsoby pre vhodnú komunikáciu s dodávateľmi a všetko závisí 

na vzájomnom dohovore. Efektívnym spôsobom pre komunikáciu môžu byť najmä rôzne 

online nástroje, systémy alebo aplikácie. Tie fungujú na obojstrannom a prehľadnom procese 

výmeny informácií či súborov. Jednotlivé komunikačné nástroje sú odlišné najmä svojimi 

kľúčovými vlastnosťami, ktorými môžu byť:  

 ukladanie súborov,  

 prehľadnosť a orientácia,  

 emailové notifikácie pre konkrétne úkony 

 sťahovanie súborov priamo z emailu, 

 vyhľadávanie súborov, 

 to-do list (task managment) 

 a rôzne iné nastavenia. 

 

 Takéto komunikačné nástroje častokrát slúžia nie len na prepojenie komunikácie s 

klientmi, ale aj pre internú komunikáciu konkrétnej spoločnosti alebo dodávateľa. Medzi takéto 

patrí napríklad:  

 Active Collab, 

 BaseCamp, 

 Dytron, 

 Jira, 

 Slack, 

 Trello,  

 a mnoho ďalších.  

 [10], [28] 
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2.4  Poskytovanie hodnoty pre zákazníka  

Ak sa dnes chceme na hocijakom trhu odlíšiť od konkurencie, je dôležité poskytnúť 

zákazníkovi určitú hodnotu, ktorá ho presvedčí o výbere daného produktu, služby či 

dodávateľa. Ku konkurencii môžeme zaradiť všetky aktuálne a potenciálne ponuky rivalov, 

ktoré dokážu uspokojiť rovnakú potrebu zákazníka ako náš produkt či služba a také ponuky, 

ktoré by kupujúci mohol brať v úvahu. [6]  Cieľom je  ponúknuť zákazníkovi taký produkt 

alebo službu, ktoré mu prinesú vyššiu hodnotu ako konkurencia. [7] 

 

Ak chceme zistiť, aká je úroveň hodnoty, musíme poznať našich zákazníkov, 

porozumieť ich potrebám a nákupnému chovaniu. Musíme presne vedieť, čo považujú za 

dôležité a zároveň ako vnímajú a hodnotia ponuku konkurencie. Mali by sme zákazníkov 

analyzovať a to môžeme urobiť nasledujúcim postupom:  

 identifikácia zákazníka, 

 analýza procesu nákupu a spotreby, kde zistíme konkrétne parametre produktu, ktoré 

by mohli zvýšiť hodnotu pre zákazníka, 

 výskum očakávaných preferencií a vytvorenie nápadov, ako zlepšiť ponuku produktov 

či služieb tak, aby to utvorilo hodnotu nad očakávania zákazníka, 

 analýza súčasných spôsobov uspokojenia potrieb zo strany konkurencie a zdokonalenie 

výrobku, 

 analýza rozhodovacieho procesu zákazníkov - v tejto práci, bude rozobraná analýza 

rozhodovacieho procesu zákazníka, ktorá rovnako pomôže identifikovať vnímanie 

a chovanie zákazníkov pri výbere redakčného systému a môže  na základe výskumu 

odpovedí určiť dôležitosť niektorých faktorov, ktoré sú pre zákazníka hodnotné.  

 

Takýmto postupom analýzy, dokážeme nájsť vhodné príležitosti pre zdokonaľovanie 

vlastných produktov alebo služieb, ktoré ponúkame zákazníkovi. [7] 

 

2.5 Proces nákupu na B2B 

Každý nákup prechádza určitými fázami a rozhodnutiami, ktoré musí zákazník podstúpiť. 

Spoločnosť Robinson and Associates charakterizovala základné nákupné fázy, ktoré môžeme 

vidieť na nasledujúcom obrázku 2.1. Takýto nákupný proces uvažujeme v prípade, že sa jedná 

o nový nákup.  
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Obr. 2.1 Proces nákupu na B2B [6] 

 

 

Rozpoznanie problému špecifikuje časť, kedy si zákazník uvedomí potrebu alebo 

nutnosť riešenia problému, ktorý môže uspokojiť jedine nákupom tovaru alebo služby. Môže 

ísť o vývoj nového výrobku a potrebu materiálu ale aj o rozhodnutie začať podnikať 

na internete, ktorá vyvolá nákup redakčného systému alebo webovej platformy. V druhom 

kroku ide o obecný popis potreby, tu si zákazník vymedzí obecné charakteristiky 

a požadované množstvo nakupovanej položky. Môže ísť o cenu, spoluprácu, spoľahlivosť apod. 

V tejto fáze už pôsobí rola marketéra, ktorý vďaka svojím marketingovým schopnostiam 

a informáciám dokáže ovplyvniť rozhodovací proces. Tu sa potenciálny dodávateľ snaží ukázať 

svoju pridanú hodnotu, či konkurenčnú výhodu. Vyhľadávanie dodávateľa v tejto fáze 

charakterizuje, že sa zákazník snaží identifikovať vhodného dodávateľa pomocou firemných 

či osobných kontaktov, veľtrhov, obchodnej alebo reklamnej inzercie. Najmä spoločnosti, ktoré 

nakupujú cez internet využívajú elektronické trhovisko: katalógy stránok, vertikálne trhy 

(najmä v priemysle, stránky združujú tisíce predajcov), aukcie, on-line burzy, súkromné burzy 

na webových stránkach (len pre pozvaných dodávateľov), barterové trhy či nákupné aliancie. 

Môžeme sem zaradiť aj informácie na webových stránkach a elektronické obchodovanie. 

Ďalším dôležitým krokom v tomto procese je výber dodávateľa. Ešte pred finálnym výberom 

sú špecifikované potrebné atribúty dodávateľa. Tie vyberá nákupné centrum spoločnosti, 

prípadne iné kompetentné osoby. Firma si vytvorí jednoduchú hodnotiacu tabuľku 

pre identifikáciu najatraktívnejších dodávateľov. Zvolené hodnotiace kritériá a ich 



17 

 

dôležitosť sa môžu líšiť v závislosti na konkrétnej nákupnej situácií. V tabuľke 2.2 môžeme 

vidieť príklad. [6] 

 

ATRIBUTY HODNOTENIE 
 

Váha dôležitosti Zlé 

(1) 

Uspokojujúce 

(2) 

Dobré  

(3) 

Výborné 

(4) 

cena 0,30 
   

X 

povesť dodávateľa 0,20 
  

X 
 

spoľahlivosť výrobku 0,30 
   

X 

spoľahlivý servis 0,10 
 

X 
  

pružnosť dodávateľa 0,10 
  

X 
 

Celkový výsledok: (0,3x4)+(0,2x3)+(0,3x4)+(0,1x2)+(0,1x3) = 3,5 

Tab. 2.2 Analýza dodávateľa [6] 

 

 

Po výbere najvhodnejšieho dodávateľa sa prechádza do predposlednej fázy, kedy 

špecifikujeme proces objednávky. Dochádza k jednaniu o finálnej objednávke, vrátane 

zoznamu technických špecifikácií, množstva, termínu dodania, záruky apod. V tejto fáze sa 

rozhoduje aj o zásobovaní a často krát dochádza k využitiu internetu pre zriadenie extranetu 

s kľúčovými zákazníkmi. Zákazníci si zadajú konečnú objednávku do počítača a tá sa okamžite 

dostane priamo k dodávateľovi. Ušetria sa tým transakčné náklady. Podobne to funguje 

aj vo svete online obchodovania, kedy kupujúci môže byť nejaká marketingová agentúra 

pre tvorbu grafického dizajnu a televíznych spotov, ktorá hľadá dodávateľa webu/e-

shopu/CMS pre svojich klientov (outsourcuje určité činnosti na externú spoluprácu) a vďaka 

vhodne zvolenému systému objednávok a komunikačných kanálov sa zadanie dostane priamo 

k externej agentúre, ktorá v tom okamihu môže začať pracovať na zadanom projekte.  V tomto 

kroku je dôležitý termín OTIFNE, ktorý zahŕňa tri nutné výsledky B2B transakcie:  

 OT – včasné dodanie (deliver on time), 

 IF – kompletné (in full), 

 NE – bez chybné (no error). 

 

Poslednou fázou v procese nákupu na B2B je zhodnotenie výkonu. Zákazník hodnotí 

pravidelne výkon svojho vybraného dodávateľa a to pomocou troch metód. Môže kontaktovať 

konečných užívateľov a požiadať ich o hodnotenie, ďalej zhodnotiť dodávateľa podľa určitých 

kritérií s využitím váženého skóre, alebo sčítať náklady spôsobené nedostatočnými výkonmi, 

ktoré zákazníkovi pomôžu získať upravené obstarávacie náklady zahrňujúce aj cenu. Častokrát 

spoločnosti uplatňujú systémy odmeňovania nákupných manažérov (dostávajú rôzne prémie), 
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aby tak zlepšili svoj výkon, vyvíjajú väčší tlak na dodávateľa aby im poskytol tie 

najvýhodnejšie podmienky. [6], [21] 

 

2.6  Nákupné role  

Rozhodovanie o nákupe je dôležitou súčasťou celého procesu a pre to je nevyhnutné, 

aby sme mali vždy vhodne zostavené nákupné centrum, ktoré bude o výbere rozhodovať.  

Mnoho krát sa v praxi stretávame s tým, že si firmy na B2B trhu vyberajú 

pre rozhodovanie ľudí len na jednej úrovni – väčšinou odborníkov alebo expertov, ktorí 

najlepšie rozumejú danému problému a dokážu o ňom komunikovať na rovnakej úrovni. 

Vynechávame pri tom ďalšie úrovne užívateľov, až po samotné vedenie firmy. Vždy je nutné 

si zistiť, kto všetko má na rozhodovanie o nákupe vplyv a aké sú jednotlivé role účastníkov. 

Webster a Wind popísali model siedmich nákupných rolí, pre pochopenie rozhodovacieho 

procesu:  

Iniciátori sú zodpovedný za to, že iniciujú nákup, rozpoznali problém a nutnosť jeho 

riešenia, môžu to byť aj pracovníci spoločnosti. Užívatelia sú tí, ktorí budú výrobok alebo 

službu používať – pomáhajú aj pri definovaní požiadavkou na výrobok. Sú to napríklad 

aj zamestnanci, ktorí budú produkt pravidelne a primárne využívať pri náplni svojej práce 

Ovplyvňovatelia jednoducho ovplyvňujú rozhodnutie (napríklad technický personál – najmä 

pri výbere CMS môžu technici ovplyvniť rozhodovanie pri výbere CMS). Rozhodovatelia 

rozhodujú o požiadavkách na výrobok alebo o dodávateľoch. Schvaľovatelia autorizujú 

jednanie rozhodovateľov. Nákupcovia majú formálnu autoritu vyberať dodávateľa a stanovujú 

nákupné podmienky. Hlavná úloha je výber a vyjednávanie. Vrátnik bráni predajcom alebo 

informáciám v prístupe k nákupnému centru (recepčný, telefónny operátori).  

Konkrétnu rolu môže zastávať aj viacero pracovníkov. Typické nákupné centrum má 

najmenej päť až šesť členov, častokrát ich však býva aj niekoľko desiatok. Okrem interných 

zamestnancov môžu zohrávať rolu aj ľudia mimo spoločnosť ako konzultanti, technickí 

poradcovia, vládni úradníci apod.  

 

2.7  Kritériá pre výber dodávateľa  

Ako bolo spomenuté už v rozhodovacom procese, každý nákupca má určité kritériá 

či preferencie, na základe ktorých sa bude rozhodovať o výbere dodávateľa.  

Existuje niekoľko zdrojov, literatúry či dokonca noriem (ISO), ktoré odporúčajú kritériá 

pre hodnotenie a výber dodávateľov, ale samé o sebe ich nepovažujeme za skutočné kritériá, 
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slúžia skôr pre základnú orientáciu, ako odrazový mostík. Neexistuje žiadny konkrétny 

štandard, ktorý by striktne mohol definovať kritériá, pre to je najlepšie, ak si každá 

odberateľská organizácia sama stanoví kritériá, ktoré sú pre ňu dôležité a ktoré chce naďalej 

rozvíjať. Ďalšou vhodnou formou môže byť využitie vedeckých článkov pre konkrétny 

problém. [9] 

Kritériá sa môžu líšiť v závislosti na obore podnikania, obchodovaného produktu, 

časového horizontu či veľkosti nákupu. Poznáme mnoho členení kritérií, existujú však určité 

odporúčania, ktoré naznačujú rozdelenie do troch skupín:  

 Kritériá, ktoré sa týkajú výrobkov a servisných služieb, 

 kritériá, ktoré sa týkajú cenových a kontrakčných podmienok, 

 kritériá, ktoré sa týkajú dodávateľa (image, chovanie, realizácia apod.). 

V jednotlivých skupinách sa potom môžu nachádzať subkritériá, ktoré s daným hlavným 

kritériom súvisia. Do skupiny výrobkov by zákazníci mohli zaradiť počet dodaného produktu, 

veľkosť produktu, obchodné podmienky, zákaznícky servis, pravidelné aktualizácie apod. Ak 

zákazník zostavuje kritériá zo skupiny cenových a kontrakčných podmienok, môže voliť 

klasické kritériá ceny produktu alebo služby, cena dopravy, cena popredajných služieb, cena 

inštalácie apod. Skupina kritérií zaoberajúca sa dodávateľom rieši jeho postavenie na trhu, aké 

má vybudované meno, aké sú referencie na realizáciu dodávok, či je na dodávateľa spoľah 

apod. [12] 

 Ďalším, o niečo podrobnejším rozdelením sú kritériá pre rozhodovanie v oblasti 

nákupu, ktoré môžeme obecne rozdeliť na posúdenie úrovne potenciálnych partnerov 

v siedmich hlavných oblastiach. 

 Finančná situácia dodávateľa, kedy zákazník posudzuje ekonomické zdravie 

podniku, ktoré zaručuje, že s daným dodávateľom môže počítať aj na dlhodobú spoluprácu. Ak 

sa zákazník rozhodne zamerať sa na finančnú situáciu potenciálneho dodávateľa, informácie 

môže čerpať z výročnej správy, podľa vývoju podielu na trhu, zo štruktúry jeho zákazníkov 

apod. Druhou oblasťou sú informácie o perspektívnosti vývoju dodávateľa. Zákazník sa 

zaujíma  o schopnosť flexibility a rýchlej akceptovateľnosti zmien požiadavkou, pre zlepšenie 

vlastnosti svojich výrobkov alebo pre vývoj nových výrobkov. Toto kritérium by mohlo byť 

zahrnuté v skupine, ktorá sa týka výrobkov a služieb podľa Nenadála. Ďalšou, v poradí treťou 

oblasťou, sú logistické služby poskytované dodávateľom. Zákazník sa zaujíma o lokalizáciu 

dodávateľa, dodacích lehotách, termínoch, schopnosť reakcie na mimoriadne podmienky apod. 

Informácie o výrobných možnostiach dodávateľov sú štvrtou oblasťou a týkajú sa výrobnej 

kapacity a možnosti jej využitia, počtu výrobných jednotiek, úrovne riadenia výroby apod. 
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S postupným rozvojom komunikačných a informačných technológií vzniklo kritérium 

posúdenia vhodného interného informačného systému ktorý dodávateľ využíva a ako je 

napojený na externý komunikačný systém. Možnosti komunikačných systémov boli uvedené 

na začiatku podkapitoly Nákup, Partnerstvo, Komunikácia. Šiestou oblasťou, ktorá je 

významným kritériom v každej literatúre a v každom procese rozhodovania o výbere 

dodávateľa je cena, alebo celkové obstarávacie náklady a platobné podmienky. Sem môže 

patriť lehota splatnosti faktúry, cenové rabaty, obstarávacie náklady, očakávaný vývoj ceny, 

vývoj nákladov surovín apod. Poslednou oblasťou je splnená podmienka požadovanej kvality. 

Ak sa zákazník rozhoduje o výbere dodávateľa vo všeobecnosti, nemal by brať do úvahy 

dodávateľa, ktorý ponúka nižšiu kvalitu, ako on sám požaduje.  Do tejto oblasti môžu patriť aj 

normy ISO. [5] 

Všetkých 7 spomenutých oblastí by sme dokázali zaradiť medzi subkritériá do troch 

vyššie spomínaných oblastí, ktoré vymedzil Tomek a Hofman vo svojej knihe. Práve tu sa 

odráža skutočnosť, že v zásade sa oblasti kritérií nelíšia, ale konkrétne stanovenie, je najlepšie 

ponechať na firme, ktorá presne vie na čo sa chce zamerať.  

Ku príkladu si môžeme ukázať ešte v krátkosti vedecký článok, ktorý sa zaoberá 

multikriteriálnym rozhodovaním pre výber dodávateľa softwaru pre outsourcing 

na elektronickom trhovisku. Tento článok tiež poukazuje na príchod internetu, ktorý zohráva 

dôležitú úlohu v riadení podniku a teda vníma rozdiel pri rozhodovacom procese. V článku 

postupovali tradičným spôsobom. Stanovili si proces rozhodovania prispôsobený 

elektronickému prostrediu, vymedzili základné informácie o dodávateľoch (ako technické 

schopnosti, certifikácie, lokalita apod.), pozreli sa na referencie a stanovili základné 

výkonnostné premenné (ako dodacia lehota, rozpočet, kvalita apod.). Následne zostavili model 

výberu dodávateľa pre elektronické trhovisko, ktorému museli definovať kritériá a jednotlivé 

váhy ako môžeme vidieť v tabuľke 2.3.  

Tab. 2.3. Kritéria a ich hodnoty pre dodávateľa [16] 
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Kritériá výberu dodávateľa pre vývoj softwaru boli špeciálne zostavené a prispôsobené 

požiadavkám daného trhu. Tu opäť môžeme vidieť, že neexistuje žiadny konkrétny štandard, 

ktorý by striktne predpisoval kritériá. Vždy sa to líši v závislosti na obore podnikania 

a potrebách trhu. Avšak v zásade by sme aj takéto kritériá dokázali roztriediť do kategórie 

výrobkové, cenové a dodávateľské. [16] 
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3 Charakteristika trhu redakčných systémov 

V nasledujúcej kapitole si vysvetlíme základné princípy online prostredia, ktoré je 

pri výbere redakčného systému nevyhnutnou záležitosťou, bližšie špecifikujeme redakčné 

systémy a ich využitie, pozrieme sa bližšie na B2B online trh a možné kritériá výberu v online 

prostredí. Celkovo sa budeme zameriavať na špecifikáciu online rozhodovania a na možné 

rozdiely oproti tradičnému „offline“ rozhodovaniu.  

 

3.1  Internetové prostredie  

Kto dnes nie je online, ako by ani nežil. Internet ovládol súčasnú dobu a jeho začiatky sú 

datované od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Od tejto doby sa toto prostredie stále 

rozširovalo, zlepšovalo, vytvárali sa nové technológie a jeho funkcionalita rástla každým dňom. 

Činnosti tohto prostredia sú rôznorodé a stále sa zdá že neobmedzené.  

S postupným rozvojom je zrejmé, že počet užívateľov internetu má stále stúpajúci trend 

a môžeme predpokladať že bude narastať aj v budúcnosti, ako to môžeme vidieť na obrázku 

3.1. Počet užívateľov internetu vo svete už presiahol 3 miliardy, konkrétne za rok 2016 bolo 

nameraných 3 424 971 237 užívateľov internetu. Za užívateľa považujeme fyzickú osobu, ktorá 

má prístup k internetu doma, cez akýkoľvek typ zariadenia alebo pripojenia.  

 

Obr. 3.1 Počet užívateľov internetu 2016 [31] 
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Na obrázku 3.1 môžeme vidieť počet celosvetových užívateľov od roku 1993. Približne 

40 % svetovej populácie má k dispozícií pripojenie na internet a počet užívateľov sa od roku 

1999 do roku 2013 desaťnásobne zvýšil. Prvá miliarda bola dosiahnutá v roku 2005, druhá 

v roku 2010 a tretia miliarda v roku 2014. Podľa najnovších štatistík zo 4. februára 2017, 

môžeme v roku 2030 predpokladať, že počet užívateľov internetu presiahne 5 miliárd, predikcie 

sa pohybujú približne na čísle 5 259 000 000 užívateľov. Ich počet je dôležitý pre trh B2C ale 

aj pre trh B2B. [23], [26] 

 

Práve na základe takýchto štatistík internetového prostredia predpokladáme stále 

obrovský rozvoj internetu a jeho možností. Dnes je takmer žiadúce aby každý začínajúci 

podnikateľ, ktorý sa rozhodne predávať rôzne produkty alebo služby, bol dostupný online, mal 

webovú prezentáciu, prípadne viedol možnosť predaja produktov a služieb cez internet. 

V mnohých krajinách je dnes už aj nákup potravín bežnou činnosťou na internete a práve pre to 

je tu priestor aj pre B2B trh. V súčasnosti je aktuálna hodnota predaja e-commerce obchodníkov 

294 miliárd dolárov a očakáva sa, že do roku 2018  bude hodnota predaja až 414 miliárd 

dolárov. Trend online obchodovania stále rastie a až 71 % nakupujúcich verí, že spravia lepší 

obchod ak nakúpia online než v kamennej predajni. [31] 

 

3.2 Redakčné systémy  

Ak sa bavíme o online prostredí, B2B trhu a internetovom predaji, bude nevyhnutné 

podrobnejšie vysvetliť pojem CMS (content managment system), po slovensky redakčný 

systém. Jedná sa o softwarovú aplikáciu alebo sadu súvisiacich programov, ktoré sa využívajú 

pre tvorbu a správu digitálneho-webového obsahu (WCM) alebo podnikového obsahu (ECM). 

ECM uľahčuje spoluprácu na pracovisku tým, že integruje správu dokumentov, správu 

digitálnych aktivít a rôznych ďalších rôznorodých funkcií koncovým užívateľom na základe 

role v ich organizácií. WCM uľahčuje spoluprácu na tvorbe obsahu webových stránok. 

Častokrát ECM software zahŕňa aj WCM publikovanie, ale zvyčajne ECM zostáva 

za firewallom organizácie a to znamená, že je prístupný len zo siete danej organizácie. Za ECM 

môžeme považovať napríklad výukový systém EDISON. V tejto diplomovej práci bude pre nás 

primárny WCM, na koľko ten je využiteľný pre podnikanie na internete. Prakticky to pre FO 

alebo PO znamená to, že môže bezproblémovo založiť internetové stránky, bez nutných 

rozsiahlych znalostí programovania. Akúkoľvek zmenu, ktorú sa rozhodneme na webe urobiť, 

nemusíme upravovať v zdrojovom kóde, ale práve v spomínanom redakčnom systéme, ktorý 
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má prehľadne vytvorené administračné rozhranie na úpravu obsahu. Na obrázku 3.2 môžeme 

vidieť znázornenie využitia CMS v procese organizácie.  

 

Obrázok 3.2 Schematické znázornenie využitia CMS 

 

Na  obrázku môžeme vidieť využite CMS a ako do neho vstupujú jednotlivci. V ľavej 

časti obrázku sa nachádzajú užívatelia CMS, ktorí upravujú jeho obsah podľa potreby 

organizácie. V pravej časti obrázku môžeme vidieť zákazníkov (B2C, koncových užívateľov), 

ktorí už do systému nezasahujú žiadnymi úpravami a vidia tak len hotovú web stránku prípadne 

e-shop, ktorý beží na konkrétnom CMS.  [22] 

 

Základné funkcie CMS 

Jednotlivé funkcie sa môžu medzi rôznymi ponukami CMS líšiť. Záleží aj na forme 

riešenia, rozsahu riešenia, použitého vývojového prostredia či cieľovej skupiny. V zásade by 

však vždy mali byť určité funkcie prítomné v každom modernom CMS.  

Z praxe, z literatúry, z vedeckých článkov či z rôznych internetových zdrojov vždy 

vyčítame, že je dôležitá prehľadnosť ovládania administrácie. Tá by mala byť intuitívna, aby 

sme sa v nej ľahko orientovali a rýchlo pochopili fungovanie systému. K prehľadnosti sa ďalej 
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viaže prispôsobiteľnosť, kedy veľmi jednoducho dokážeme zmeniť položky menu, pridávať 

alebo upravovať stránky apod. Dôležitá je aj modularita systému, ktorá zabezpečuje že 

pre každého klienta bude vybrané práve to, čo vyhovuje jeho špecifickým potrebám. Ak príde 

nový trend a potrebujeme ho nasadiť na náš systém, je dôležité aby bol rozšíriteľný o rôzne 

funkcie. Rozšíriteľnosť CMS systému zabezpečí rýchle doplnenie nových funkcií aj 

v budúcnosti. CMS by mal byť optimalizovaný pre vyhľadávače. Dobre navrhnutý systém 

s vhodne zostaveným obsahom môže často krát webom dopomôcť k zobrazeniu na lepších 

pozíciách vo vyhľadávačoch bez vynaloženia veľkého úsilia. Súčasťou systému by mali byť aj 

nástroje, ktoré podporujú kvalitu stránok z pohľadu vyhľadávača, ako napríklad on-page 

faktory. Dôležitý je aj vysoký výkon webu, ktorý je schopný rýchlo načítať aj príliš často 

navštevované stránky. Google v súčasnosti prisudzuje rýchlosti načítania stránok omnoho 

väčšiu dôležitosť ako tomu bolo doteraz. Načítanie stránky by sa malo pohybovať v rozmedzí 

od 2 do 3 sekúnd. Ďalším dôležitým faktorom môžu byť nízke obstarávacie náklady, ktoré sa 

odvíjajú od ľahkej údržby webu či rozšíriteľnosti systému. Žiaľ práve pri open source riešení, 

ako je napríklad WordPress, môžeme predpokladať vyššie náklady na prevádzkovanie systému. 

Ak chceme niečo v takomto systéme zmeniť, musíme si to naštudovať, spraviť si to sami, najať 

odborníka, ktorý sa do toho vyzná, zháňať pluginy a vedieť ich aplikovať. Naopak napríklad 

pri výbere CMS na mieru od externej agentúry môžeme počítať s pravidelnými aktualizáciami 

a optimalizáciami, aj keď musíme rátať s vyššou počiatočnou investíciou ako môžeme vidieť 

v tabuľke 3.1. Ďalšími funkciami môžu byť webová integrácia, jazykové mutácie, riadenie 

prístupových práv, responzivita apod. Takéto základy by mali byť obsiahnuté skutočne 

v každom modernom a súčasnom CMS. [17], [22], [24], [30], [34] 

 

 

Parameter CMS systém na mieru 
Open source 

CMS 

Vstupná investícia Vysoká Zdarma 

Priebežná investícia z dlhodobého 

hľadiska 
Nízke Môžu byť vysoké 

Úpravy na mieru Za rozumnú cenu Drahé 

Vlastníctvo 
Web je váš aj po ukončení spolupráce 

dodávateľom 
Web je váš 

Tab. 3.1 Zrovnanie investícií do rôznych typov CMS, zdroj: www.artweby.cz 
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3.2.1 Formy CMS 

CMS ako taký umožňuje užívateľom spravovať obsah rôzneho druhu a umožňuje 

niekoľkým stranám pristupovať ku konkrétnym materiálom. Okrem toho, niektoré CMS 

umožňujú automatizáciu rôznych procesov vo firme a to poskytuje vyššiu produktivitu práce 

a tým zníženie nákladov firmy. Existujú však rôzne formy týchto systémov a medzi 

najvyužívanejšie patria open source riešenia a takzvané komerčné riešenia, alebo riešenia na 

mieru.  

Open source 

Ako prvé definujeme a vysvetlíme pojem open source. V oblasti vývoja aplikácií 

a programovania, môžeme chápať slovo “zdroj“ (source) ako vnútorný kód aplikácie. Tento 

kód je zdrojom pokynov pre fungovanie programov a aplikácií v počítači. V jednoduchosti, kód 

hovorí počítaču, čo má urobiť a kedy to má urobiť. Slovo “otvorený“ (open), sa vzťahuje 

na dostupnosť zdrojového kódu pre danú aplikáciu. V prípade, že je kód plne k dispozícií 

každému človeku (dokážeme ho vidieť, prečítať a používať aplikáciu), považujeme aplikáciu 

ktorej kód je dostupný za open source. Často krát sa stretneme s tým, že open source znamená 

zadarmo. Pravdou je, že väčšina softwarov je k dispozícií za minimálne, prípadne žiadne 

náklady, ale to neznamená že je open source. Tento termín odkazuje len na to, že zdrojový kód 

je pre danú aplikáciu voľne dostupný. [33] 

Odkiaľ pochádzajú takéto open source programy si objasníme v nasledujúcich riadkoch. 

Z väčšej časti ide o úsilie určitej komunity. Existuje veľký počet ľudí, ktorí majú rovnaký 

záujem a spoločné potreby. Z tejto celej komunity vznikne menšia časť, často krát sa skladá 

z vývojárov, programátorov, ktorí chcú spolupracovať na vývoji konkrétneho riešenia 

pre potreby celej komunity. Presne takto boli vytvorené aj open source CMS, ktoré sú 

prispôsobené pre ľudí bez znalosti programovania alebo HTML zručností tak, aby boli schopní 

si samostatne upravovať obsah svojich webových stránok. Vytvorenie týchto systémov bola 

odpoveď vývojárov z malej časti z celej komunity. Skvelou vecou na open source riešeniach 

je, že všetci majú tendenciu robiť veci trochu iným spôsobom, a pre to existujú stovky 

otvorených systémov pre správu obsahu. Medzi tie najpopulárnejšie patria Drupal, Joomla 

a WordPress. V roku 2014 až 74,6 miliónov stránok využívalo WordPress a celkovo v tej dobe 

WordPress tvoril 18,9 % všetkých internetových stránok. [20], [33] 
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Výhody a nevýhody open source  

Každý jednotlivý open source má svoje pre a proti. Za niektorými stojí obrovská 

komunita (WordPress) a za niektorými je komunita menšia. Pokúsime sa však niektoré hlavné 

faktory zhrnúť do jedného celku, aby sme dokázali porovnať rozdiel oproti komerčným 

riešeniam.  

Jednou z hlavných výhod open source systému sú nízke náklady na jeho obstaranie. 

Tento faktor je pre menších podnikateľov na internete jeden z najatraktívnejších, na koľko sú 

počiatočné náklady často krát neporovnateľne nižšie v porovnaní s CMS, ktorý je vytvorený 

na mieru. Pre otvorené systémy existujú potom rôzne pluginy (moduly, rozšírenia), ktoré môžu 

byť platené aj neplatené, v závislosti na danej potrebe. Pluginy nám umožňujú vytvárať 

a zlepšovať obsah a použiteľnosť webu, samozrejme len do určitej miery. Existuje pomerne 

dosť dokumentácie od komunity, návody, rady, diskusné fóra apod. Jednoduchosť systému, 

bez nutnosti HTML znalostí. Množstvo grafických šablón (v niektorých systémoch až tisíce) 

pre vzhľad webovej stránky.  

Zrejme najväčšou nevýhodou je neúplná flexibilita. Ak sa pustíme do podnikania na 

internete a rozhodneme sa využiť open source CMS, bude všetko v našich rukách a to aké 

funkcie chceme mať na webe obsiahnuté závisí len na nás a na dostupnostných pluginoch. Ak 

na to nemáme schopnosti alebo čas, bude nutné najať odborníka, ktorý je ale stále do určitej 

miery obmedzený. Ak máme konkrétnu predstavu ale neexistuje na to plugin alebo vhodná 

grafická šablóna, open source nesplní požiadavky a predstavy konkrétneho užívateľa. Ďalšou 

nevýhodou, ktorá súvisí s prvou je časový odstup. Ak sa objaví nový trend, ktorý by mal byť 

v CMS, musíte čakať kým komunita vydá plugin. Napríklad pri zavedení EET pre e-shopy by 

sme mohli mať ako zákazníci open source riešení problém a musíme čakať na vývoj pluginu, 

ten si potom musíme dokázať sami aplikovať. Časovú náročnosť môžeme očakávať aj 

pri inštalácii samotného systému na server a tvorbe grafiky. Neexistencia oficiálnej podpory 

môže spôsobovať problémy a brzdiť tak podnikanie. Nikdy nie je možnosť dovolať sa oficiálnej 

podpore a sme odkázaní na užívateľské fóra a skupiny, kde nemáme záruku oficiálnej 

odpovede. Nemožnosť vytvorenia grafiky presne podľa predstáv. Ak sa chceme na internete 

skutočne odlíšiť a berieme svoje podnikanie vážne, je potrebné nechať si záležať na grafickom 

prevedení. Šablóny voľne dostupné na internete môžu byť často krát jednotvárne a v prípade 

nekvalitného spracovania môžu pôsobiť amatérsky a neprofesionálne. Bez väčších 

bezpečnostných opatrení je open source zraniteľný voči útokom.  [19], [27], [35] 
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Riešenie na mieru  

Podstata takéhoto CMS plynie zo samotného názvu. V takomto prípade si nemusíme 

inštalovať open source riešenie, vyberať grafiku, hľadať pluginy apod. Vyhliadneme si firmu, 

ktorá ponúka riešenie na mieru a jednoducho ju kontaktujeme. Nasledujúce riadky si skúsme 

predstaviť ako to funguje z pohľadu firmy, ktorá poskytuje takéto riešenie a ako sa ona sama 

ku nemu dostane. Ak sa firma rozhodne vyvíjať CMS, má dve možnosti. Buď začne vývoj 

svojho vlastného CMS úplne od začiatku, alebo použije a rozšíri už existujúci open source 

framework alebo CMS. Tu sa dostávame k spomínanému rozdielu že nie je open source ako 

open source. Napríklad vyššie spomínané riešenie (WordPress), bolo navrhnuté na vytváranie 

jednoduchých blogov s tým, že pri jeho návrhu sa nepočítalo, že bude využívaný na iné účely. 

Pre to je jeho rozširovanie alebo úprava veľmi zložitá a nákladná. Tým, že nebol navrhnutý 

napríklad na e-shopy, aj keď je možné na ňom e-shop rozbehnúť no práca s ním, úpravy apod., 

sú veľmi ťažkopádne (zlé pluginy, administrácia je pomalá atď.) Na druhej strane, existujú open 

source riešenia, ktoré sú navrhnuté univerzálne s prihliadnutím na ich maximálnu 

rozšíriteľnosť, napríklad October CMS, ktorý je postavený na PHP frameworku Laravel 

(najpoužívanejší PHP framework na svete). October ako taký je skôr framework, ktorý 

dovoľuje vývojárom ho pretransformovať na prakticky čokoľvek. Pre to si firmy túto formu 

volia ako najideálnejšie riešenie pre vývoj CMS, ktorý chcú ponúkať ako produkt. Nemusí to 

byť viazané na October CMS, existuje niekoľko systémov ale princíp je rovnaký. Do takto 

vhodného open source riešenia vytvoria svoje vlastné pluginy, dotvoria jeho modularitu presne 

podľa svojich predstáv alebo predstáv ich zákazníkov a ponúkajú to ako svoje hotové riešenie 

na mieru. Takáto forma je určite pre firmy jednoduchšia a ďaleko rýchlejšia ako začať 

s vývojom vlastného CMS úplne od začiatku. Samozrejme, že to vždy záleží na tom, na čom to 

chce firma postaviť. Ak by sa zvolil čisto len spomínaný framework Laravel, tak aby sa firma 

dostala do stavu kde je produkt October CMS, trvalo by to zhruba 3 roky.  

 

Výhody a nevýhody riešenia na mieru  

Najväčšia výhoda tejto formy CMS plynie už zo samotného názvu. Je šitá na mieru. Ak 

máme ako zákazník určitú predstavu o systéme ktorý chceme, jednoducho si to zaplatíme 

a takmer všetky funkcie ktoré si zmyslíme, môžeme mať a zaručíme si tak diferenciáciu 

od konkurentov. Už to tvorí našu konkurenčnú výhodu. Firmy, ktoré ponúkajú riešenie 

na mieru, sa tak dokážu maximálne prispôsobiť požiadavkám zákazníka. To sa týka aj grafiky, 

ktorá zvyčajne býva v cene zakúpeného systému a dá sa prispôsobiť konkrétnej cieľovej 

skupine. Čo sa týka nastavenia a inštalácie systému, všetko je zabezpečené na vlastných 



29 

 

serveroch firmy a pre to sa zákazník nemusí o nič starať. Štandardom tiež býva pri ponuke CMS 

na mieru poskytnúť a zaistiť zákazníkovi prevádzku systému. Ak sa naskytne nežiadúci stav, 

výpadky serveru, technické problémy apod., firma pre zákazníka zabezpečí čo najrýchlejšie 

vyriešenie problému a zabezpečí opäť bezproblémovú prevádzku. Súčasťou sú aj pravidelné 

aktualizácie a optimalizácie vrátane vývoju a súčasných trendov, čo umožňuje úsporu 

dlhodobých nákladov ale aj času.  

Najväčšou prekážkou k získaniu personalizovaného riešenia CMS je vysoká počiatočná 

investícia. U riešenia ktoré naplní presné a konkrétne požiadavky, obsahuje zložitejšie funkcie, 

originálnu grafiku, poskytuje automatické aktualizácie, môžeme predpokladať že to nebude 

lacná záležitosť. Aj v bežnom živote, ak si dáme ušiť, spraviť, vyrobiť či nakresliť niečo 

na mieru rátame s tým, že za to budeme musieť viac zaplatiť. Na druhej strane, zaručíme si 

originál, žiadúcu kvalitu a konkrétnu funkcionalitu. V prípade chybného rozhodnutia 

o dodávateľovi CMS na mieru môže byť nevýhodou zlý prístup alebo nevýhodné obchodné 

podmienky, ktoré budú komplikovať celý proces a v prípade výberu nekvalifikovaného 

dodávateľa môžu nastať aj technické komplikácie. Musíme dbať na výber, ak sa chceme 

spoliehať na externú agentúru.  

 

3.3 B2B trh online 

Je zrejmé že ak existuje online prostredie a je špecifické pre svoje charakteristiky, 

môžeme rozobrať a objasniť ako to funguje na trhu B2B v online prostredí, a aké sú prípadné 

odlišnosti oproti štandardnému obchodu v offline prostredí.  

Tak ako na tradičnom B2B, aj tu platia zásady o menšom počte väčších dodávateľov, 

úzkom vzťahu, špecifických požiadavkách či vyšších cenách oproti trhu pre B2C v online 

prostredí. Tento priestor umožnil obchodníkom zjednodušiť svoje podnikanie a rozšíriť tak 

portfólio svojich služieb a produktov. Dnes sa môžeme doslova len pár klikmi dostať 

k žiadanému produktu či službe a začať podnikať na internete. Rozdiel je len v tom, že často 

krát nemusí dôjsť ani k osobnému stretnutiu a pre to je online obchodovanie rýchle 

a jednoduché. Ak sa rozhodneme podnikať na internete, je pravdepodobné že budeme 

vyhľadávať informácie práve na ňom a aj kroky rozhodovacieho procesu budú v zásade 

rovnaké ako pri klasickom procese výberu dodávateľa. V prvom kroku budeme rozpoznávať 

potrebu a popisovať jej špecifikácie. Začneme na internete vyhľadávať možnosti dodávateľov, 

možnosti foriem a informácie spojené s hľadaným produktom alebo službou. Ďalej budeme 

hodnotiť a vyberať konkrétneho poskytovateľa, ktorý spĺňa požiadavky a kontaktujeme ich. 
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Rozhodovací proces pre to vyzerá štandardne, avšak líši sa faktormi, ktoré nás môžu behom 

procesu ovplyvniť. Medzi takéto faktory môže patriť internetová reklama, dizajn navštívených 

webových stránok, vyhľadávače, špecializované portály, recenzie apod. Ide o všetky faktory, 

ktoré sa môžu v prostredí internetu vyskytnúť a ovplyvniť proces výberu dodávateľa. 

Predstavme si napríklad, že chceme predávať špeciálne stroje pre farmaceutický priemysel. 

Chceme zabezpečiť komunikačnú či reklamnú podporu na internete. Je absolútne zrejmé, 

že nákupný proces našich zákazníkov bude o niečo iný ako pri nákupe kozmetiky. Hlavným 

dôvodom je dĺžka nákupného procesu, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou omnoho 

dlhšia a môže trvať aj niekoľko týždňov či mesiacov. Pre to je pre nás dôležité niesť celú 

komunikáciu na internete v tomto duchu. B2B online marketing môže byť pre určité oblasti 

účinný a pre to ho netreba vždy tak rýchlo podceňovať. Existuje niekoľko trendov, ktoré 

pomáhajú aj takýmto komplikovanejším predajným produktom. Prvým je responzívny dizajn, 

ako absolútny základ slušného firemného webu. Dnes by to už mala byť samozrejmosť každého 

dodávateľa. Ďalším trendom je aktívny zber leadov. Ponúkneme zákazníkovi viac za to, že nám 

nechá svoj kontakt. Lead managment je už takmer neoddeliteľnou súčasťou online 

komunikácie. Práve u produktov alebo služieb s dlhším nákupným procesom je nutné zachytiť 

konkrétne „prospekty“ a pracovať s nimi. Veľmi častým strategickým krokom býva ponúknutie 

informačnej hodnoty (dokumentácia, návody atď.) výmenou za kontaktné údaje. V spojení 

s nástrojmi pre automatizáciu marketingu môžeme dospieť k zrýchleniu nákupného procesu 

a k sledovaniu chovania potenciálneho zákazníka.  

Horúcim a stále atraktívnym trendom sú videá. Tie zaznamenávajú v poslednej dobe 

čoraz väčší obdiv u sledovateľov a zaraďujú sa tak medzi najčastejšie zobrazovaný obsah 

webových stránok. Užívatelia sú príliš pohodlný na to, aby čítali niekoľko stranové informácie, 

radšej si pozrú krátke a výstižné video. Je to veľmi silná a účinná zbraň súčasnej online 

komunikácie na trhu B2B a môžeme sa tak veľmi efektívne odlíšiť od konkurencie. Ďalším 

trendom je firemná prezentácia na tabletoch. Moderné aplikácie je možné prepojiť s CRM 

(customer relationship management) a môžeme ich hocikedy aktualizovať a doplňovať nové 

údaje či informácie. Pri papierovej prezentácii môžeme všetky prospekty aj pri drobnej zmene 

okamžite vyhodiť. Sociálne médiá pre B2B? Prečo nie. Existujú rôzne sociálne médiá vďaka 

ktorým môžeme oslovovať zákazníkov, ako napríklad odborné diskusie či sociálna sieť 

LinkedIn. E-mail marketing je ďalšou účinnou a jednoduchou formou ako komunikovať 

s relevantnými a potenciálnymi zákazníkmi, a ako ich efektívne osloviť. A najperspektívnejšou 

budúcnosťou online B2B marketingu je automatizácia marketingu. Ide o systém cloudového 

riešenia, ktoré v sebe spája všetky nástroje do jedného celku. Predstavme si to, všetko na 
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jednom mieste, všetko v jednom rozhraní, sledovanie konkrétnych užívateľov, CRM, e-mail 

marketing, tvorba microsite, sledovanie konkurencie, zber leadov, komplexné analýzy a ich 

vyhodnotia a mnoho ďalších. V súčasnosti existuje podobný systém Oracle Eloqua, ktoré 

v priemere skracuje dĺžku nákupného procesu až o 50 %. [14], [32] 

 

3.4 Kritériá pre výber dodávateľa  

V druhej kapitole sme spomínali tradičné a všeobecné kritériá, o ktoré sa môžeme opierať 

pri výbere dodávateľa a ktoré budú pravdepodobne predmetom záujmu v každom 

rozhodovacom procese. V tejto časti sa pokúsime pozrieť na kritériá z pohľadu online 

prostredia a zistíme odlišnosti, prípadne zhody kritérií pri procese výberu dodávateľa.  

 

3.4.1 Online marketingový mix   

Klasický marketingový či komunikačný mix poznáme už od nepamäti a môže mať 

niekoľko slabších miest, ako napríklad vzdialenosť a čas, ktoré sú práve v on-line prostredí 

skrátené. Pre špecifické marketingové aktivity, ktoré sú realizované pomocou internetu, 

Efthymios Constantinides vypracoval špeciálny online marketingový mix, takzvané „4S“. 

Tento model charakterizuje hlavné kritické prvky v on-line marketingu, ktoré zohľadňuje 

v procese marketingového plánovania na strategickej, operačnej ale aj organizačnej úrovni. 

Pre to napríklad, ak sa firma rozhodne vybrať si dodávateľa CMS, mala by pri plánovaní 

zohľadniť tieto kritické prvky a použiť tento model ako podklad pre určenie kritérií dodávateľa.  

Každá spoločnosť by mala mať stanovené svoje marketingové ciele, pretože 

predpokladom začatia podnikania na internete je predaj produktov či služieb na webe/e-shope. 

Tak ako aj firma samotná, ktorá si vyberá potenciálneho dodávateľa, môže mať svoj vlastný 

online marketingový mix, môže naopak sledovať ako má tento mix nastavený potenciálny 

dodávateľ a podľa toho ho hodnotiť. Predstavme si, že budeme hľadieť na mix potenciálneho 

dodávateľa. Budeme sa zaujímať o:   

 Scope, 

 site, 

 synergy, 

 system. 
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Scope (Stratégie)  

Jedná sa o strategické internetové aktivity spoločnosti vrátane potrebnej analýzy trhu, 

stanovenia cieľov a úloh stránok firmy, vymedzenie cieľového segmentu a analýzy nákupného 

chovania.  

Za strategické internetové aktivity môžeme považovať kroky, ktoré spoločnosť podniká 

ku tomu, aby naplnila svoje ciele. Napríklad, ak je cieľom nejakého dodávateľa CMS predaj 

vlastného produktu, preverujeme si, aké kroky voči tomu podniká, ako sa propaguje, aké 

využíva predajné praktiky a ako sa prezentuje verejnosti. Ak ku tomu pridáme analýzu trhu, 

ktorá nám poskytne všeobecný prehľad o danej oblasti a jej trendoch, zistíme aj cieľový 

segment. Z analýzy trhu môžeme identifikovať aj konkurentov a dokážeme si tak porovnať ako 

sú jednotliví dodávatelia postavený na trhu s ich súvisiacou stratégiou a voči konkurencii.  

Site (Webové stránky) 

V dnešnej dobe často hlavný spôsob komunikácie a predaja – môže byť tiež jedno 

z kritérií pri výbere dodávateľa (kvalita stránok v súlade s našimi preferenciami a analýzou 

našich zákazníkov).  

Absencia webových stránok je v dnešnej dobe skutočne až neprijateľná. V mnohých 

prípadoch môže vyvolávať až obavy. Predstavme si, že hľadáme dodávateľa CMS, ktorý nemá 

webové stránky. Nelogické a nemožné. Keď na stránku natrafíme, mali by sme sledovať aká je 

štruktúra webu, celková funkcionalita a použiteľnosť, grafické prevedenie (prezentácia 

dodávateľa) a dostatočná informovanosť o ponúkanom produkte/službe. Zvlášť dodávateľ 

CMS by si mal dať záležať na prezentácií svojho produktu. 

Synergy (Synergia) 

V tomto prípade sa jedná o integráciu procesov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu 

virtuálnych aktivít a cieľov organizácie. V tejto časti mixu sa v našom prípade (výber 

dodávateľa CMS), môžeme pozerať na ponúkaný produkt (CMS) a jeho synergiu. Obsahuje 3 

kľúčové komponenty:  

 Integrácia Front Office – prepojenie internetových aktivít s organizačnými 

činnosťami organizácie a jednotná forma komunikácie (tonalita webu). Je nutné 

vyhodnotiť a identifikovať cesty, ktoré uľahčujú integráciu webu do súčasnej štruktúry, 

štýlu a komunikačného plánu. Ak prevádzkujeme napríklad aj kamenný obchod, 

integrácia sa vzťahuje aj na to. Pre to je na mieste hovoriť o jednotnej tonalite. 

 Integrácia Back Office – prepojenie internetových aktivít s ostatnými internými 

procesmi a s IT infraštruktúrou. (dôležité ako celkové kritérium pri výbere CMS, ide aj 

o jedno z hlavných kritérií v tejto práci) 
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 Integrácia s externými partnermi – prepojenie so stránkami a IT službami tretích 

strán. 

System (Systémy) 

Správa a prevádzka všetkých technológií (hardware, software, administrácie webových 

stránok, platobný systém, sledovanie návštevnosti webu apod). Môže nás zaujímať aké 

webhostingy využíva potenciálny dodávateľ, či ponúka servis a technickú podporu non-stop, 

ako funguje správa webu, aká je bezpečnosť a citlivosť dát apod.  

Na základe zostavenia vlastného webového marketingového mixu si dokážeme  

stanoviť hlavné kritériá pre výber dodávateľa, pretože presne vieme na čo sa máme zamerať, 

podľa čoho máme vyberať tak, aby to bolo v súlade s cieľmi a ostatnými stratégiami 

a činnosťami v podniku. Ako bolo spomenuté na začiatku kapitoly, sledovanie online mixu 

potenciálnych dodávateľov môže tiež byť „návodom“ pre zostavenie kritérií. [15], [18] 

 

3.4.2 Rozhodovacie kritériá podľa Oztaysi 

Pozrime sa na to, ako sa vedecké články pozerajú na kritériá pre výber dodávateľa CMS. 

Môžeme konštatovať, že kritériá by sa opäť nemali veľmi líšiť od tradičného rozhodovacieho 

procesu.  

Basar Oztaysi študoval na technickej univerzite v Istanbule a spracoval výskum pre jednu 

Tureckú firmu, ktorá sa zaoberá zahraničným obchodom. Jeho práca sa týkala rozhodovacieho 

modelu pre výber CMS, pri ktorej využíval metódu AHP, TOPSIS-Grey. Čo bolo však 

podstatné, z vlastných analýz ostatných vedeckých článkov a študovaním literatúry a prác 

z oblasti IT, vybral a zostavil krátky zoznam kritérií, ktoré boli konkrétne upravené práve 

pre CMS. Tu môžeme opäť vidieť prispôsobiteľnosť kritérií danému oboru či prostrediu. Viac 

o konkrétnych kritériách pre CMS budeme hovoriť v analýze a v metodickej časti. 

Technologická infraštruktúra, ktorá zabezpečuje úroveň integrácie CMS softwaru 

do infraštruktúry organizácie. Ako už vieme, CMS môže byť používané rôznymi užívateľmi 

(účtovník, obchodný manažér, marketér apod.), a každý vyžaduje rôznu úroveň, preto je 

integrácia jedno z najdôležitejších kritérií. Dĺžka (trvanie) projektu, ide o časový interval 

medzi začatím projektu a reálnemu zriadeniu webovej stránky. Zahŕňa všetky činnosti ako aj 

školenie systému, inštalácia softwaru, koncepčný návrh, grafický návrh apod. Rozpočet, teda 

celkové náklady ktoré je nutné vynaložiť pre vlastníctvo CMS. Popredajná starostlivosť 

o zákazníka, zahŕňa všetky podporné činnosti pre zákazníka po uvedení CMS do chodu. 

Neprítomnosť technickej podpory môže spôsobiť zlyhanie systému a to môže viesť k veľmi 
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negatívnym výsledkom. Použiteľnosť v rámci všetkých užívateľov, ktorí budú mať prístup 

k CMS. Je veľmi dôležité aby ho všetci chápali, vnímali a prijali správne. Schopnosti a znalosti 

daného CMS. Ide o určité funkcie, ktoré má CMS v sebe, ako napríklad vstavané či voliteľné 

aplikácie ktoré je možné nainštalovať, prípadne zákazková výroba aplikácií, ktorá je 

prispôsobená novým trendom na špecifické požiadavky zákazníka. Poskytovateľ služieb, jeho 

image a meno na trhu, aké má kompetencie, referencie apod.  

Opäť môžeme vidieť, že kritériá by sme tradične dokázali rozdeliť do kategórie 

výrobkové, dodávateľské a cenové, či  do siedmych oblastí podľa autorov Gros a Grosová. 

Dokonca môžeme pozorovať nadväznosť na online marketingový mix, napríklad technologická 

infraštruktúra a synergia. Z tohto porovnania môžeme skutočne vyvodiť záver, že neexistuje 

štandard pre konkrétne kritériá, ale každý by si ich mal zostaviť sám, podľa oblasti v ktorej 

podniká, podľa trhu na ktorom sa pohybuje a podľa poskytovaných služieb. [17] 
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4 Metodika výskumu  

V tejto kapitole bude rozobraná metodika diplomovej práce. Bude vysvetlená téma práce, 

ktorá objasní čo je jej cieľom a čo konkrétne by sa malo pomocou tejto práce zistiť alebo 

vysvetliť. Ďalej budú objasnené metódy analýzy a jednotlivé kroky v prípravnej a realizačnej 

fáze. V kapitole sa nachádzajú aj dôvody, prečo bola daná metodika výskumu zvolená a tiež 

kritický pohľad v zmysle, aká iná metóda mohla byť pre tento typ výskumu zvolená.  

 

4.1 Téma 

Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať chovanie zákazníkov pri výbere redakčného 

systému. Rôzni zákazníci majú rôzne preferencie, a preto bolo nutné zostaviť kritériá, 

na základe ktorých sa orientujú pri výbere dodávateľa redakčného systému a analyzovať 

chovanie zákazníkov z dotazníkového šetrenia, ktoré poukáže na chovanie zákazníkov v rámci 

rozhodovacieho procesu.  

Vďaka tomu môžeme porozumieť ich požiadavkám a jednotlivým preferenciám, ktoré 

môžu identifikovať konkrétne charakteristiky, ktoré by malo dané CMS spĺňať. Sekundárnym 

cieľom bolo teda zistiť, aké sú hlavné kritériá pri výbere CMS a aké sú rozdiely váh kritérií 

medzi jednotlivými formami CMS.  

 

4.2 Prípravná fáza  

V tejto časti kapitoly je definovaný problém a cieľ výskumu, popísaný proces 

zhromažďovania dát, vymedzená technika výberu respondentov, definovaná a popísaná metóda 

marketingového výskumu a zostavený časový harmonogram.  

 

Cieľ výskumu 

Cieľom výskumu je identifikovať a analyzovať rozhodovací proces zákazníka a jeho 

preferencie kritérií pri výbere CMS. Vďaka výskumu potom dokážeme popísať chovanie 

zákazníka pri výbere redakčného systému.  

 

Zhromažďovanie dát 

Pre výskum boli zhromažďované primárne aj sekundárne dáta. Primárne dáta boli získané 

od respondentov prevažne elektronickým dopytovaním spolu so súkromnou elektronickou 

komunikáciou ohľadom výsledkov a prípadnou výpomocou pri vypĺňaní dotazníku a súboru 
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Excel. Nazbierané dáta sú stavové, pretože boli zhromažďované v jednom danom časovom 

okamihu, neboli sledované za určité obdobie a sú kvalitatívne, pretože zisťujú postoj 

respondentov.  

Sekundárne dáta sú zhromaždené na základe vyhľadávania informácií o možných 

dodávateľoch na internetových stránkach.  

 

Metóda a nástroj marketingového výskumu  

Pre zhromažďovanie dát bola pre tento výskum zvolená metóda elektronického 

dopytovania. Dotazník je k nahliadnutiu v prílohe č. 2. a bol zostavený na základe študovania 

literatúry o chovaní zákazníkov na trhu B2B, a na základe informácií o trhu redakčných 

systémov. Dotazník sa svojimi otázkami snažil špecifikovať kroky pri rozhodovacom procese 

o výbere CMS a poukázať na existenciu vzťahov medzi skúmanými otázkami. Prvá otázka 

v dotazníku špecifikuje stav respondenta voči CMS. Druhá otázka rozdeľuje respondentov 

na časť, ktorí preferujú open source a na časť, ktorí uprednostnia riešenie na mieru. Táto otázka 

môže napríklad v závislosti na predmete podnikania určiť, ako sa bude zákazník chovať 

pri výbere CMS keď podniká na B2B alebo naopak na B2C. Otázka tri určuje spokojnosť 

respondenta zo súčasným stavom CMS. Štvrtá otázka charakterizuje frekvenciu využitia CMS, 

ktorá indikuje aj veľkosť firmy, čo v praxi znamená že viac zamestnancov generuje viac 

prístupov. Piata otázka je zameraná na predmet podnikania, ktorý pomôže určiť rozdiely 

pri rozhodovaní o výbere CMS. Ak predpokladáme že predmetom podnikania bude 

jednoduchá, statická informatívna stránka, môžeme preferovať open source, ktorý neposkytuje 

špeciálne funkcie. Naopak ak budeme viesť zložité podnikanie, prípadne realizujeme veľký 

projekt ku ktorému bude pristupovať veľa ľudí, mali by sme sa zachovať tak, že si necháme 

CMS vytvoriť na mieru externou agentúrou. Šiesta otázka charakterizuje tretí krok 

rozhodovacieho procesu a to je vyhľadávanie dodávateľa, kedy sa snažíme identifikovať toho 

najvhodnejšieho pomocou osobných kontaktov, veľtrhov, reklamnej inzercie apod. Toho sa 

týka aj otázka sedem, ktorá odhaduje dĺžku rozhodovacieho procesu. Osmička poukazuje na to, 

kto má hlavé slovo vo firme. Táto otázka môže byť testovaná v závislosti na dĺžke 

rozhodovacieho procesu a môžeme z nej poznať ako sa respondenti chovajú pri výbere CMS. 

Otázka deväť môže identifikovať či sa respondenti z hľadiska veľkosti firmy rozhodujú skôr 

objektívne alebo subjektívne – môže to ovplyvňovať aj dĺžku rozhodovacieho procesu. 

Posledná otázka, číslo desať, špecifikuje či respondent preferuje transakční alebo relační vzťah 

k dodávateľovi.  
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Ďalej pre realizáciu tohto výskumu bola zvolená Saatyho metóda, ktorá určuje a hodnotí 

preferencie kritérií pri výbere CMS a pomáha tak analyzovať rozhodovací proces zákazníka.  

Pre využitie tejto metódy musela byť zostavená záznamová tabuľka, viz príloha č. 1. 

V tabuľke sa nachádzajú kritéria, ktoré boli predmetom skúmania párového zrovnania. Tieto 

kritéria boli zostavené na základe literatúry, kapitola 2.6 a 3.4 a na základe praktických 

poznatkov výskumníka a expertov v jeho okolí. Pre zostavenie kritérií platí, že by si ich každá 

firma mala zostavovať a prispôsobiť na mieru podľa potrieb a činnosti podnikania. Metóda bola 

zvolená z toho dôvodu, že sa javila ako najviac vhodná pre zistenie dôležitosti jednotlivých 

kritérií zákazníka pri výbere CMS, počas študovania literatúry a praktických poznatkov. Po 

skúmaní, študovaní a pomocou vedeckého článku boli zvolené nasledujúce kritériá. 

Technologická infraštruktúra, je to rozsah (do akej miery) prepojenia CMS systému s inými 

systémami v organizácií  (napr. Napojenie na POHODU). Dĺžka vývoja, jedná sa o časový 

úsek, medzi zadaním projektu, až po reálne produkčné spustenie, vrátane testovania, zaškolenia 

apod. Cena, od software, hardware (server), podpora. Zákaznícka podpora, vrátane budúceho 

vývoja – možnosti úprav v budúcnosti podľa vývojových trendov apod., ďalej riešenie 

problémov, dostupné manuály, dokumentácia, školenie, vzdelanie, tréningy, riešenie krízových 

situácií. Užívateľská prívetivosť (UX) a funkcionalita, rieši ako vyzerá administrácia, aké 

má funkcie, ako je prehľadná a funkčná, rýchlosť odozvy webu. Funkcionalita napríklad, či sa 

systém dokáže sám aktualizovať v prípade pádu systému – existuje nad ním nejaký ďalší server, 

ktorý ho automaticky dokáže obnoviť zo zálohy. Grafika, ako veľmi záleží zákazníkom 

na tom, ako to bude vyzerať pre ich koncových užívateľov (frontend).  

 

Kritika vybranej metódy 

Pre analýzu rozhodovacieho procesu nákupu na B2B je logické zvoliť elektronický 

dotazník, ktorý je zostavený podľa jednotlivých krokov v procese. Pre určovanie váh kritérií, 

je možné využiť rôzne viackriteriálne hodnotenia, ktoré umožňujú posudzovať varianty 

vzhľadom k rozsiahlemu súboru kritérií.  

Váhy kritérií dokážeme vyberať buď priamym stanovením, postupným rozvrhom alebo 

na základe párového zrovnania významnosti kritérií. Medzi párové zrovnania radíme aj Saatyho 

metódu, no náhradou môže byť takzvaný Fullerov trojuholník.  

Vo Fullerovom trojuholníku sa pre každé kritérium zisťuje počet jeho preferencií, 

vzhľadom ku všetkým ostatným kritériám súboru. U každej dvojice kritérií sa určuje, či sa 

preferuje kritérium uvedené v riadku, pred kritériom uvedeným v stĺpci. Ak áno, do príslušného 

poľa sa zapíše jednotka, v opačnom prípade nula. Pre každé kritérium sa stanový počet jeho 
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preferencií, ktorý je rovný súčtu jednotiek v riadku daného kritéria a súčtu núl v stĺpci tohto 

kritéria. Na základe počtu preferencií sa potom vypočítajú ich normované váhy, podobne ako 

pri Saatyho metóde. Nevýhodou tohto párového zrovnania je, že ak počet preferencií určitého 

kritéria je nulový, bude nulová aj jeho váha, i keď sa nejedná o bezvýznamne kritérium. Príklad 

takto zostaveného trojuholníku vidíme v tabuľke 4.1.  

 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Počet preferencií  Výsledné váhy 

K1   0 1 1 1 1 1 5 0,24 

K2 
 

  1 1 1 1 1 6 0,29 

K3 
  

  1 0 1 0 2 0,09 

K4 
   

  0 0 0 0 0 

K5 
    

  1 0 3 0,14 

K6 
     

  0 1 0,05 

K7 
       

4 0,19 

Tab. 4.1 Príklad tabuľky zistených preferencií [4] 

 

Technika výberu respondentov 

Základný súbor je tvorený zákazníkmi, ktorý využívajú (alebo nakupujú) nejaké CMS, 

prípadne majú v pláne si ho zabezpečiť, alebo v minulosti CMS využili, poznajú problematiku 

ale momentálne, v čase dopytovania, žiadny nevyužívajú. Jedná sa o expertov, ktorí rozumejú 

danému problému. Veľkosť výberového súboru bola daná, respektíve obmedzená, Saatyho 

metódou, na ktorú sa odporúča využiť menší počet respondentov, avšak expertov. Počet bol 

stanovený na 20, z toho 10 zákazníkov preferuje typ CMS open source a 10 preferuje riešenie 

na mieru (custom) CMS. Výberový súbor bol zostavený na základe techniky vhodného úsudku.  

 

Časový harmonogram výskumu 

Všetky jednotlivé kroky boli vopred stanovené, aby bolo na výskum práce dostatok času. 

Výskum prebiehal od začiatku februára do začiatku marca roku 2017. Konkrétne kroky a ich 

časové rozloženie môžeme vidieť v tabuľke 4.2. 

Časový harmonogram  

Jednotlivé kroky Január Február Marec Apríl Máj 

Definícia problému X 
    

Plánovanie výskumu 
 

X 
   

Zber sekundárnych dát 
 

X 
   

Tvorba dotazníku a tabuľky 
 

X 
   

Zber primárnych dát 
 

X X 
  

Spracovanie dát 
  

X X 
 

Interpretácia výsledkov  
    

X 

Tab. 4.2 Časový harmonogram 
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4.3 Realizačná fáza  

Zber dát 

Zber dát sa uskutočnil v priebehu jedného mesiaca od 8.2.2017 – 8.3.2017 a to 

prostredníctvom elektronického dotazníku na serveri vyplnto.cz a pomocou excelovského 

súboru, kde boli určované váhy kritérií (Saaty - záznamový tabuľka). Dotazníky boli rozoslané 

konkrétnym expertom, spoločnostiam, ktoré využívajú alebo sa orientujú v prostredí CMS. Títo 

respondenti sa vďaka svojim preferenciám vyjadrovali k rôznym kritériám, ktoré sú pre nich 

dôležité pri výbere dodávateľa CMS. Väčšinu respondentov výskumník poznal osobne a pre to 

mohol s nimi viesť hlbšiu elektronickú komunikáciu o dôvodoch a problémoch v rámci 

problematiky CMS, prípadne výpomoc pri vyplňovaní.  

 

Spracovanie zhromaždených dát  

Všetky zhromaždené dáta, ktoré boli zistené na základe elektronického dotazníku 

a excelovskej tabuľky boli vyhodnocované pomocou programu Microsoft Office Excel. 

Pre analýzu Saatyho boli pomocou tohto programu dáta prevedené do konsolidovaných matíc 

a vyhodnocované pomocou funkcie GEOMEAN a ostatných potrebných funkcií 

pre špecifikáciu výsledku. Odpovede z elektronického dotazníku boli analyzované v programe 

Excel pomocou kontingenčných tabuliek a následne vyhodnotené a okomentované.  

 

Saatyho metóda párového porovnania 

Výsledky výskumu boli analyzované pomocou metódy viackriteriálneho rozhodovania 

AHP, konkrétne Saatyho metóda párového porovnania. Táto metóda bola vybraná na základe 

toho, že sa v nej porovnávajú vzťahy dvojíc kritérií, ktoré sú usporiadané v Saatyho tabuľke. 

Okrem toho že nám určuje samotnú preferenciu kritéria, vyhodnotí aj veľkosť tejto preferencie 

a tak môžeme kvantifikovať o koľko je jedna preferencia lepšia ako druhá.  

AHP (analytický hierarchicky proces) je jeden z nástrojov pre multikriteriálne 

rozhodovanie a jeho úlohou je nájsť optimálne varianty a usporiadanie jednotlivých variant 

od najlepšej po najhoršiu. Táto metóda je založená na vrodenej ľudskej schopnosti využívať 

informácie a skúsenosti k odhadu relevantných dôležitostí prostredníctvom spomenutého 

párového zrovnania. Práve pre stanovenie hodnôt kritérií sa dá využiť Saatyho metóda 

párového porovnania, ktorá bola využitá pre analýzu chovania zákazníkov pri výbere CMS, na 

základe určenia preferencií jednotlivých kritérií.  
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Hodnotenie je založené na expertnom odhade, pri ktorom sa porovnávajú vzájomné 

vplyvy faktorov. Stupnica hodnotenia má 5 základných stupňov, ktoré sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke 4.3. [3], [25] 

 

 

Počet bodov Deskriptor 

1 Kritériá sú rovnako významné (i a j) 

3 Slabo preferované kritérium i pred j 

5 Silno preferované kritérium i pred j 

7 Veľmi silne preferované kritérium i pred j 

9 Absolútne preferované kritérium i pred j 

2, 4, 6, 8 Jemnejšie rozdelenie významu kritérií 

Tab 4.3 Bodová stupnica a deskriptor podľa Saatyho 1994 

 

Aby sme mohli párovo porovnávať jednotlivé kritériá, zapisujeme ich do takzvanej 

Saatyho matice. Vždy porovnávame dve kritériá a veľkosť preferencie i-tého kritéria 

v porovnaní k j-tému kritériu. Do matice to zapisujeme v tvare 𝑆 = (𝑠𝑖𝑖), ktorá je štvorcového 

radu (𝑚 𝑥 𝑚). Pre dané prvky na diagonále bude vždy platiť vzťah 𝑠𝑖𝑖 = 1 a pre inverzné prvky 

matice vzťah 𝑠𝑖𝑗 =  
1

𝑠𝑗𝑖
 .  

V tabuľke 4.4 môžeme vidieť, že ak je kritérium uvedené v riadku významnejšie ako 

kritérium uvedené v stĺpci, zapíše sa do príslušného políčka počet bodov, ktorý znamená 

veľkosť preferencie kritéria u daného hodnotiteľa v riadku vzhľadom ku kritériu v stĺpci. Údaje 

o významnosti (𝑠𝑖𝑗) sú hodnoty udávajúce pomer hodnotiacého kritéria k ďalšiemu kritériu.  

Ak je to naopak, zapíšeme do príslušného políčka prevrátenú hodnotu zvoleného počtu bodov. 

Hodnoty váh kritérií stanovíme pomocou geometrického priemeru riadkov Saatyho matice. 

Tento priemer je možné vypočítať v programe Microsoft Office Excel funkciou GEOMEAN. 

[3], [25] 

Kritérium k1 k2 k3 k4 k5 Geometrický 

priemer 

k1   2 3 6 1/3 1.64 

k2     1/4 7 4 1.28 

k3       3 2 1.52 

k4         1/2 0.33 

k5           0.94 

Tab 4.4 Tabuľka zistenia preferencií dvojíc kritérií podľa Saatyho 1994 
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Podmienkou relevantného hodnotenia je konzistentnosť (stupeň tranzitivity) matice, teda 

aby prvky boli lineárne nezávislé. Konzistentnosť sa určuje pomocou koueficientu CR 

(Consistency Ratio), pričom za konzistentnú považujeme hodnotu 𝐶𝑅 ≤ 0,1. Pri čom:  

 

 
𝐶𝑅 =

𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑚
𝑚 − 1

𝑅𝐼
, 

(4.1.) 

 

kde CI je index konzistentnosti (consistency index), 𝜆𝑚𝑎𝑥 je najväčšie vlastné číslo 

matice, 𝑚 je počet nezávislých riadkov matice, 

 

 𝜆𝑚𝑎𝑥 =  ∑
(𝑆. 𝑣)𝑗

𝑚. 𝑣𝑗

𝑚

𝑗=1
, (4.2.) 

 

kde RI je index náhodnosti (random index). Vyjadruje priemerné číslo, ktoré zodpovedá 

rôznym radom matice, jeho hodnoty ukazuje tabuľka 4.5. [2], [3], [25] 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Tab 4.5 Hodnoty indexu náhodnosti pre rôzne rady kritérií (m) podľa Saatyho 1994 

 

Analýza dát z dotazníkového šetrenia – kontingenčné grafy 

Okrem Saatyho metódy bola využitá metóda dotazníkového šetrenia, ktorá dopĺňa 

rozhodovací proces zákazníka pri výbere CMS a poukazuje na vzťah jednotlivých premenných, 

ktoré popisujú chovanie zákazníka.  

Podstatou tejto metódy je zistiť a popísať aký je rozhodovací proces zákazníka pri výbere 

CMS (produkt – software) na základe vzťahu medzi premennými a poukázať na prípadné 

rozdiely, oproti tradičnému rozhodovaciemu procesu (nákup polotovaru).  

Existencia vzťahu medzi premennými v dotazníku je znázornená a komentovaná 

pomocou kontingenčných grafov, ktoré boli vygenerované v programe Microsoft Office Excel  

pomocou kontingenčných tabuliek. [8] 

 

Štruktúra respondentov 

V tomto výskume je štruktúra respondentov o niečo špecifickejšia, ako pri klasickom 

demografickom rozdelení apod. V elektronickom dotazníku respondenti odpovedali na otázku 

ohľadom frekvencie využitia CMS. Táto premenná bola špecifikovaná ako „veľkosť firmy“. 

Predpokladáme, že čím má firma viac zamestnancov, tým je považovaná za väčšiu a vyšší počet 
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zamestnancov, znamená mnohonásobne vyšší počet prístupov do CMS v danej firme (vyššiu 

frekvenciu využitia).  Vo výskume budeme teda rozlišovať veľké firmy s prístupom 1000 a viac 

za jeden deň, stredné firmy za 100-1000 prístupov denne a menšie firmy považujeme v prípade 

0-100 prístupov denne. V obrázku 4.1 môžeme vidieť graf štruktúry respondentov podľa 

frekvencie využitia.  

 

 

Obr. 4.1 Frekvencia využitia CMS 
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Frekvencia využitia CMS

0-100 prístupov denne
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Viac ako 1000 prístupov

denne
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5 Analýza chovania zákazníkov  

V tejto kapitole sa nachádzajú spracované výsledky z elektronického dotazníku 

a záznamovej tabuľky v rámci zistenia chovania zákazníkov pri výbere CMS. Všetky výsledky 

sú odprezentované pomocou grafov alebo tabuliek. Jednotlivé otázky z elektronického 

dotazníku sú k dispozícií v prílohe č. 2. a záznamová tabuľka v prílohe č.1. Dáta zistené 

z elektronického dotazníku boli pre analýzu zoskupené do tematických okruhov podľa 

zmysluplnosti porovnania jednotlivých premenných.  

 

5.1 Kritériá pre výber dodávateľa CMS 

Táto kapitola rozoberá chovanie zákazníkov pri výbere CMS z hľadiska preferencií 

kritérií, ktoré sú pre jednotlivcov dôležité pri výbere systému. Ďalej budú popísané výsledky  

preferencií medzi jednotlivými typmi CMS. 

 

5.1.1 Celkové kritériá a výsledky 

Tabuľka 5.1 ukazuje výslednú konsolidovanú maticu pre všetkých 20 expertov. Pomocou 

geometrického priemeru boli vypočítané hodnoty jednotlivých kritérií. Ich váhy boli 

vypočítané podielom hodnoty geometrického priemeru daného kritéria a sumou všetkých 

geometrických priemerov. V tabuľkách sú pre prehľadnosť čísla zaokrúhlené na 2 alebo 3 

desatinné miesta, výpočty ale boli vykonávané na nezaokrúhlených číslach. 

 

Konsolidovaná 

matica 
A1 B1 C1 D1 E1 F1 GEOMEAN 

váhy 

(Wi) 
λmax 

A1 1,00 1,42 3,31 0,80 2,91 1,61 1,614 25,13% 1,541 

B1 0,70 1,00 1,68 0,90 2,10 1,41 1,211 18,86% 1,138 

C1 0,30 0,60 1,00 0,50 1,35 0,67 0,659 10,26% 0,621 

D1 1,25 1,11 1,99 1,00 1,68 1,17 1,325 20,63% 1,271 

E1 0,34 0,48 0,74 0,59 1,00 0,39 0,552 8,60% 0,526 

F1 0,62 0,71 1,50 0,86 2,53 1,00 1,062 16,53% 1,003 

      Σ 6,422 100,00% 6,099 

Tab. 5.1 Konsolidovaná matica pre všetkých expertov 

 

Po vypočítaní konsolidovanej matice bolo nutné použiť vzorec, ktorý nám vypočíta 

konzistentnosť a tak potvrdí či sú dáta vhodné a teda nezávislé. Konzistentnosť dát znamená, 

že sa hodnoty od seba veľmi neodlišujú a aby boli dáta konzistentné, nesmie byť ich odchýlka 
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väčšia ako 10 %. V tabuľke 5.2. je možné vidieť výslednú hodnotu CR, 1,60 %, čo je menej 

ako 10 % a platí že 𝐶𝑅 ≤ 0,1. Výsledky považujeme za validné.  

 

CR=CI/RI 1,60% 

CI=(λ-n)/(n-1) 0,019842 

Tab. 5.2 Konzistentnosť dát v matici 

 

V tabuľke 5.3 sa nachádzajú hodnotiace kritériá. 

 

Kritériá pre výber CMS 
 

Technologická infraštruktúra A1 

Dĺžka vývoja B1 

Cena C1 

Zákaznícky servis D1 

Užívateľská prívetivosť a funkcionalita E1 

Grafika F1 

Tab. 5.3 Hodnotiace kritériá 

 

V nasledujúcom obrázku 5.4 sú zachytené výsledky preferencií kritérií. Z ich výpočtu 

bolo zistené, že najväčšiu váhu pri rozhodovaní o výbere CMS má technologická 

infraštruktúra s 25,13% viz obrázok 5.1.  

 
Obr. 5.1 Preferencie kritérií 

 

Technologická infraštruktúra je výška (do akej miery) prepojenia CMS s inými 

systémami v organizácií (napr. napojenie na POHODU) Ide teda o úroveň integrácie CMS 

25,13%

20,63%

18,86%

16,53%

10,26%

8,60%

Preferencie kritérií 

Technologická infraštruktúra Zákaznický servis

Dĺžka vývoja Grafika

Cena Užívateľská prívetivosť a funkcionalita
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softwaru do infraštruktúry organizácie. Výsledok je logický, pretože každý užívateľ CMS 

potrebuje mať vysokú mieru tejto integrácie. Pokiaľ by táto miera bola príliš nízka, môže to 

viesť k rôznym poruchám a k dodatočným nákladom na databázu či server. S počtom 20,63% 

má druhú najväčšiu váhu pri rozhodovaní zákaznícky servis. Je zrejmé, že ak chce zákazník 

predísť nepríjemných situáciám a taktiež dodatočným nákladom, mal by si dať záležať 

na popredajnom servise. Jeho absencia môže spôsobiť aj zlyhanie systému. Ak padne server 

a stránka ostane nefunkčná a neexistuje zákaznícky servis, môže dôjsť k veľkému poškodeniu 

podniku a jeho bezpečnosti. Súčasťou tohto kritéria sú aj školenia, inštalácia softwaru a v praxi 

spravidla non-stop udržateľný chod systému.  

O niečo menej percent má dĺžka vývoja, ktorá zahŕňa celkový proces od dohodnutia 

kontraktu do spustenia chodu systému. Sem patria všetky koncepčné návrhy, komunikácia, 

grafické návrhy, skúšky systému, implementácia z predchádzajúceho systému, inštalovanie 

aplikácií apod. V súčasnej dobe by to mala byť aj hlavná výhoda poskytovateľov CMS, dnes 

už na vývoj či implementáciu CMS zákazník nemôže čakať pol roka, pretože trh sa rýchlo 

inovuje, takže za pol roka môžu byť úplne iné trendy a požiadavky zákazníkov.  

Štvrtým preferovaným kritériom je grafika, čo osobne výskumníka prekvapilo. V praxi 

zvyčajne zákazníci kladú dôraz na to, ako to bude vyzerať, ako bude vyzerať výstup pre ich 

zákazníkov. Nadradené kritériá budú zrejme pre skúmaných expertov technicky dôležitejšie 

a pre to im dali prednosť pred grafikou.  

Celkom logicky sa umiestnila cena. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ak vzorku tvorilo 

10 respondentov pre open source a 10 pre personalizované riešenie, tak by váha mohla byť 

vyrovnaná, keďže open source užívatelia by mali preferovať hlavne nízku cenu. Preferencie sú 

však iné a podľa všetkého by radšej investovali aj viac len aby bola dostatočná infraštruktúra 

a zákaznícky servis. Príde im to dôležitejšie, pretože aj užívatelia open source musia počítať 

s tým, že ak chcú funkcie navyše, budú si ich musieť zaplatiť (pretože nemajú riešenie 

na mieru).  

Prekvapivo na poslednom mieste sa umiestnila funkcionalita a užívateľská prívetivosť. 

Pri výbere CMS zrejme teda zákazníci nehľadia na to, ako vyzerá administrácia, aké má 

funkcie, ako je prehľadná a funkčná alebo aká je rýchlosť odozvy webu. Funkcionalita ďalej 

znamená, či sa systém dokáže sám aktualizovať v prípade pádu systému – či existuje nad ním 

nejaký ďalší server, ktorý ho automaticky dokáže obnoviť zo zálohy. Na druhej strane, v praxi 

sa stretávame so skutočnosťou, že toto je zásadne najväčší problém e-shopov či webov. 

Výskumník tejto diplomovej práce prichádza denne do styku s niekoľkými webmi a len 

máloktorý je vhodne funkčne optimalizovaný. Vždy je problém s rýchlosťou načítania stránok, 
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čo by už dnes mala byť automatická samozrejmosť každého CMS maximálne do 3 sekúnd. 

Medzi funkcionalitu patrí aj vyriešenie platobného systému, ktorý musí byť poriadny 

a funkčný. Je dokázané, že až 66% zákazníkov okamžite opúšťa web, ak sa naskytnú problémy 

s platobným systémom. [31]. Z tohto kritéria môžeme jednoznačne určiť, že respondenti 

nehľadia na svojich zákazníkov a pre to hodnotili toto kritérium za najmenej významné.  

 

5.1.2 Výsledky preferencií kritérií podľa formy CMS 

Či existujú alebo neexistujú rozdielnosti v preferenciách kritérií v závislosti na tom, či sa 

jedná o open source CMS alebo riešenie na mieru, popisuje práve táto kapitola. Porovnané budú 

matice vád kritérií expertov ktorý preferujú open source oproti tým, ktorý preferuje 

personalizované riešenie.  

Open Source 

V tabuľke 5.4 sa nachádzajú výsledky konsolidovanej matice expertov, ktorí preferujú 

pre svoje podnikanie open source CMS. Konzistentnosť dát je opäť vyhovujúca, teda CR je pod 

10 % ako je vidieť v tabuľke 5.5. 

Konsolidovaná 

matice 
A1 B1 C1 D1 E1 F1 GEOMEAN 

váhy 

(Wi) 
λmax 

A1 1,00 1,70 5,47 0,35 4,33 2,03 1,752 25,12% 1,627 

B1 0,59 1,00 2,11 0,54 2,84 3,06 1,343 19,24% 1,215 

C1 0,18 0,47 1,00 0,30 0,89 0,68 0,502 7,19% 0,443 

D1 2,82 1,84 3,28 1,00 2,39 1,88 2,061 29,55% 1,987 

E1 0,23 0,35 1,12 0,42 1,00 0,44 0,506 7,25% 0,454 

F1 0,49 0,33 1,48 0,53 2,28 1,00 0,813 11,65% 0,732 

      Σ 6,976 100,00% 6,457 

Tab. 5.4 Konsolidovaná matica pre open source 
 

CR=CI/RI 7,36% 

CI=(λ-n)/(n-1) 0,091325 

Tab. 5.6 Konzistentnosť 

 

 

Kritéria pre výber CMS 
 

Technologická infraštruktúra A1 

Dĺžka vývoja B1 

Cena C1 

Zákaznícky servis D1 

Užívateľská prívetivosť a funkcionalita E1 

Grafika F1 

Tab. 5.7 Hodnotiace kritéria 
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Na obrázku 5.2 je zachytená dôležitosť jednotlivých kritérií pri výbere CMS open source 

a ich namerané hodnoty.  

 
Obr. 5.2 Preferencie kritérií pre open source 

 

Od celkovej konsolidovanej matice sa líši postupnosť preferencií pre open source. 

Zákazníci, ktorí sa rozhodujú pre výber open source riešenia prikladajú najväčšiu dôležitosť 

zákazníckemu servisu. Na prvý pohľad sa to javí ako paradox. Pre open source je jednou 

z nevýhod práve to, že neposkytuje „originálny“ zákaznícky servis. Keďže sa jedná o otvorenú 

platformu, zákazníci sa musia spoliehať na diskusné fóra a pluginy, ktoré vyvíja komunita. 

Svoje opodstatnenie to predsa len má. Práve absencia riadneho zákazníckeho servisu núti 

zákazníkov byť závislými na podpore pri využití CMS a pre to jej prikladajú najvýznamnejšiu 

časť. Musia byť závislí na vývoji komunity. Technologická infraštruktúra už má svoje 

opodstatnenie v celkovej konsolidovanej matici, no pri open source riešení je to pomerne 

nečakaný výsledok. Prikladaná dôležitosť môže byť z toho dôvodu, že zákazníci open source 

sú zvyknutý na to, že problémy, ktoré sa vyskytnú s CMS odstraňujú ťažko, a preto si viac 

zakladajú na technologickej infraštruktúre, ktorá eliminuje množstvo chýb, ktoré budú musieť 

odstraňovať. Naproti tomu, custom CMS, ktoré firmy ponúkajú, vydávajú updaty a opravujú 

chyby, pretože im zákazníci spravidla platia určitý poplatok za údržbu, čo pri open source CMS 

neexistuje. Ide teda hlavne o to, že napojenie na iné systémy je v personalizovanom riešení 

CMS robené na mieru, ale pri open source CMS im záleží na tom, či to daný oopen source CMS 

vôbec má a pre to tomu prikladajú takú dôležitosť. Dĺžka vývoja je vždy dôležitá bez ohľadu 

29,55%

25,12%
19,24%

11,65%

7,25%

7,19%

Preferencie kritérií pri open source

Zákaznický servis Technologická infraštruktúra

Dĺžka vývoja Grafika

Užívateľská prívetivosť a funkcionalita Cena
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na to, o aký typ CMS sa jedná. Celkom logické opodstatnenie má funkcionalita a užívateľská 

prívetivosť. Je zrejmé že zákazníci pri rozhodovaní o výbere open source CMS nebudú hľadieť 

až tak veľmi na toto kritérium, pretože vzhľad administrácie bude vždy rovnaký a štandardný, 

rýchlosť načítania webu sa tiež nedá priamo ovplyvňovať pri otvorenej platforme a automatické 

updaty zo zálohového serveru sú tak isto pri tejto forme CMS nemožné. Preto tomuto kritériu 

zákazníci neprikladajú takmer žiadnu váhu. Pre zákazníkov je na poslednom mieste cena, čo 

môže byť spôsobené dvoma faktormi. Prvý, cene neprikladali význam, keďže väčšina open 

source riešení je „zdarma“, v prípade že sa zákazník rozhodne spravovať si tento systém 

na vlastnú zodpovednosť, pretože to je najčastejšia forma výberu otvorenej platformy. Druhý, 

vždy majú zákazníci dostatočne veľký rozpočet na to, aby to mohlo fungovať na open source 

riešení, V praxi a pri veľkých projektoch sa s tým môžeme stretnúť napríklad v nasledovnej 

situácií. Slovenské národné divadlo (SND) vypísalo tender na dodávateľa CMS pre nové 

webové stránky SND. Nadiktovalo si svoje podmienky, a jednou z nich bolo využitie open 

source platformy. Na celý projekt vytýčili rozpočet maximálne 16 000 Eur bez DPH. Je teda 

úplne jasné, že cenu ako kritérium vsadia na posledné miesto, pretože si na to ako zákazník 

vyčlenil dostatočne veľký rozpočet a bude ho zaujímať práve zákaznícky servis, ktorý bol aj 

jednou z najhlavnejších podmienok (takmer nepretržitá starostlivosť).  

 

CMS riešené na mieru  

Tabuľka 5.8 popisuje jednotlivé kritéria.V tabuľke 5.9 sa nachádzajú výsledky 

konsolidovanej matice expertov, ktorí preferujú pre svoje podnikanie formu CMS, ktorá je 

riešená na mieru (personalizovaná).  Konzistentnosť dát je opäť vyhovujúca, teda CR je 

pod 10 % ako je vidieť v tabuľke 5.10. 

 

Kritéria pre výber CMS 
 

Technologická infraštruktúra A1 

Dĺžka vývoja B1 

Cena C1 

Zákaznícky servis D1 

Užívateľská prívetivosť a funkcionalita E1 

Grafika F1 

Tab. 5.8 Hodnotiace kritéria 
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Konsolidovaná 

matice 
A1 B1 C1 D1 E1 F1 GEOMEAN 

váhy 

(Wi) 
λmax 

A1 1,00 1,19 2,00 1,81 1,96 1,28 1,486 23,65% 1,434 

B1 0,84 1,00 1,34 1,50 1,55 0,65 1,093 17,39% 1,052 

C1 0,50 0,75 1,00 0,83 2,06 0,66 0,865 13,76% 0,840 

D1 0,55 0,67 1,21 1,00 1,18 0,72 0,851 13,54% 0,821 

E1 0,51 0,65 0,49 0,84 1,00 0,35 0,603 9,59% 0,589 

F1 0,78 1,53 1,53 1,38 2,82 1,00 1,387 22,07% 1,339 

      Σ 6,285 100,00% 6,075 

Tab. 5.9 Konsolidovaná matica pre custom CMS 
 

CR=CI/RI 1,21% 

CI=(λ-n)/(n-1) 0,015056 

Tab. 5.10 Konzistentnosť 

 

Na obrázku 5.3 je zachytená dôležitosť jednotlivých kritérií pri výbere CMS, ktoré je 

riešené na mieru, externou agentúrou a ich hodnoty.  

 

Obr. 5.3 Preferencie kritérií pri riešení na mieru 

 

Opäť vidíme že výsledky sa líšia od celkovej konsolidovanej matice a zároveň aj 

od výsledkov preferencií expertov ktorí si vybrali open source. Odlišnosti, dôvody a ich závery 

budú konkrétne riešené až v kapitole 6. V tabuľke 5.11 sú znázornené všetky tri tabuľky 

preferencií, ktorá poukazuje na jednotlivé rozdiely. Vidíme odlišnosť zoradenia celkových 

preferencií a osobitne pre open source a riešenie na mieru.  
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9,59%

Preferencie kritérií pri riešení na mieru

Technologická infraštruktúra Grafika
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Celkové preferencie -

zoradenie kritérií 

Preferencie open source - 

zoradenie kritérií 

Preferencie riešenia na mieru 

- zoradenie kritérií  

Technologická infraštruktúra Zákaznický servis Technologická infraštruktúra 

Zákaznický servis Technologická infraštruktúra Grafika 

Dĺžka vývoja Dĺžka vývoja Dĺžka vývoja 

Grafika Grafika Cena 

Cena Užívateľská prívetivosť a 

funkcionalita 

Zákaznický servis 

Užívateľská prívetivosť a 

funkcionalita 

Cena Užívateľská prívetivosť a 

funkcionalita 

Obr. 5.11 Preferencie kritérií pre jednotlivé kategórie 

 

Pri myslení zákazníkov, ktorí preferujú riešenie na mieru od externej agentúry 

pozorujeme značne rozdielne kritériá a ich preferencie. Najdôležitejšiu váhu prikladajú 

technologickej infraštruktúre, čo presne poukazuje na paradox oproti open source riešeniu. 

Tým, že napojenie na iné systémy je v custom riešení vytvorené na mieru, zákazníci mu 

prikladajú veľkú dôležitosť aby integrácia všetkých prebehla v poriadku a mala aj v budúcnosti 

hladký priebeh presne podľa konkrétnych požiadavkou zákazníka.  Len o niečo menej dôležitá 

je pre nich grafika. Tento výsledok je úplne logický. Pokiaľ si zákazník nechá vytvoriť CMS 

na mieru, záleží mu už aj na tom, aby mala prezentovateľnú grafiku pre jeho zákazníkov. 

Pri open source riešení existujú šablóny,  preto zákazníkom, ktorí preferujú tento systém 

nezáleží tak na grafike ako v tomto prípade. Dĺžka vývoja je štandardne v každej matici 

rovnako dôležitá. Zaujímavým poznatkom, ktorý treba rozhodne vyzdvihnúť je cena, ktorej 

zákazníci riešenia na mieru prikladajú väčšiu váhu, ako v druhom prípade. Je to spôsobené 

práve tým, že riešenie na mieru vyžaduje väčšiu počiatočnú investíciu a pre to nemôžu podceniť 

dôležitosť financií v rozhodovacom procese. Takmer rovnako dôležité kritérium je pre 

zákazníkov popredajný servis. Samotná dôležitosť tohto kritéria však pre nich nie je až tak 

preferenčná, čo môže byť spôsobené tým, že zákaznícky servis býva dnes už štandardom 

každého „balíčku“ riešenia na mieru. Pomerne prekvapivo je pre zákazníkov najmenej dôležitá 

funkcionalita a užívateľská prívetivosť. Nezáleží im až tak na tom, ako bude vyzerať 

administračné rozhranie, ako sa v ňom budú vedieť orientovať zamestnanci a či systém 

poskytuje automatické updaty. Tu sa opäť ukazuje fakt, že nezáleží na type CMS, ale všeobecne 

zákazníci nemajú vhodne optimalizovaný a nastavený CMS. Zákazníci by si mali uvedomiť 

dôležitosť tohto kritéria a priradiť mu väčšiu váhu.  
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5.2 Vzťahy medzi premennými z dotazníkového šetrenia 

V tejto časti kapitoly sú analyzované vzťahy medzi jednotlivými premennými z online 

dotazníkového šetrenia, ktoré poukazujú na chovanie zákazníkov pri výbere CMS. 

Posudzovaný je všeobecný rozhodovací proces z hľadiska frekvencie využitia systému 

a spokojnosti so systémom. Ďalej budú prezentované výsledky v závislosti na type CMS, ktoré 

budú v závere porovnané a budú komentované odlišnosti. 

 

5.2.1 Frekvencia využitia systému 

Ak zákazník vykoná nákup, predchádza tomu určitý rozhodovací proces. Keďže cieľom 

tejto práce je analyzovať chovanie zákazníka pri výbere CMS, je na mieste predpokladať, že 

tak isto musel prejsť niektorými krokmi v rozhodovacom procese.  

Na základe dopytovania v dotazníkovom šetrení odpovedali respondenti na otázku 

frekvencia využitia CMS. Táto premenná bola špecifikovaná ako „veľkosť firmy“. Tento 

predpoklad vychádza z nasledujúceho vzťahu. Čím má firma viac zamestnancov, tým je 

považovaná za väčšiu. Existuje niekoľko rozdelení a Komisia Európskeho spoločenstva 

uzniesla definíciu o stredných, malých a mikropodnikoch spolu s počtom zamestnancov 

a pravidlo tak môžeme potvrdiť. Na základe tohto faktu dokážeme usúdiť, že vyšší počet 

zamestnancov znamená mnohonásobne vyšší počet prístupov do CMS v danej firme. Naopak 

v podniku s 10 zamestnancami bude prístupov omnoho menej. V texte budeme brať 0-100 

prístupov za firma menšie, 100-1000 prístupov za firmy stredné a 1000 a viac prístupov za deň 

za väčšie. Obrázok 5.4 zachytáva frekvenciu využitia CMS celkovo u všetkých respondentov.  

 

 
Obr. 5.4 Frekvencia využitia CMS 

70%

25%

5%

Frekvencia využitia CMS

0-100 prístupov denne

100-1000 prístupov denne

Viac ako 1000 prístupov

denne
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Z nazbieraných dát vidíme, že 70% respondentov využíva CMS v rámci 0-100 prístupov 

denne, z čoho dokážeme usúdiť, že sa jedná o menšie spoločnosti. Takmer celý zvyšok sú, 

nazvime to, stredne veľké spoločnosti a len 5% (čo v našom vzorku expertov robí jedna firma), 

využíva CMS viac ako 1000 prístupov denne. To, či je v odpovedi 1 alebo 3 spoločnosti je aj 

napriek tomu relevantný výsledok, nakoľko z 20 dopytovaných respondentov bola len jedna 

väčšia spoločnosť, to ale nevylučuje fakt správania v jej rozhodovacom procese.  

 

Zaujímavú charakteristiku zachytáva obrázok 5.5. 

 
Obr. 5.5 Frekvencia využitia vs predmet podnikania 

 

Z obrázku 5.5 je zrejmé, že existujú odlišnosti z hľadiska veľkosti firmy a predmetu 

podnikania. Prvotne by sa mohlo zdať, že čím väčšia firma, tým by mal byť produkt (služba) 

predávaný prostredníctvom CMS zložitejší. V praxi však býva opak pravdou a to potvrdzuje aj 

obrázok 5.5. Nemôžeme tvrdiť, že veľké firmy s veľmi častou frekvenciou využitia CMS musia 

predávať kozmetiku vo veľkom a tak musia zamestnanci neustále aktualizovať systém, 

nahadzovať nové produkty apod. Na obrázku 5.5 vidíme, že práve predmet podnikania 

najväčšej spoločnosti sú informácie pre B2C. Môžeme si opäť predstaviť situáciu SND, ktorá 

bola spomenutá v textoch vyššie. Divadlo poskytuje na svojich stránkach informácie pre B2C, 

jedná sa o veľký korporát, pretože denne treba aktualizovať program, platobný systém, 

zasahovať do obsahu, umiestňovať akcie, obrázky, dokumenty apod., pretože denne majú aj 

niekoľko desať tisíc návštevníkov, chod systému musí byť neustále aktívny a aktuálny. Zároveň 

na obrázku môžeme vidieť rôznorodosť menších firiem do všetkých oblastí v rámci predaja 
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a poskytovania informácie pre B2C aj B2B. Pre to nemôžeme tvrdiť, že frekvencia využitia je 

závislá na predmete podnikania.  

Určité rozdiely zachytáva obrázok 5.6. Ten porovnáva frekvenciu využitia na základe 

toho, kde vyhľadávali pri rozhodovaní zákazníci informácie o dodávateľoch CMS.  

 
Obr. 5.6 Frekvencia využitia vs zdroj informácií 

 

Z obrázku 5.6 pozorujeme, že menšie firmy, najčastejšie využívajú ako zdroj informácií 

odporučenie od známych, prípadne inej firmy, ktorá už má skúsenosti s konkrétnym CMS. 

Ďalej menšie firmy uprednostňujú internetové vyhľadávanie. Veľmi podobne je to aj 

u stredných firiem. Očividné rozdiely sú zase pri veľkých firmách, ktoré uprednostňujú tender. 

Tu zase platí príklad SND, ktoré nedávno uskutočnilo tender pre výber dodávateľa. V praxi je 

to často aj pri politických kampaniach a iných verejných zložkách. Platí teda vzťah, že čím 

väčšia firma, tým viac si dá záležať na výbere dodávateľa z hľadiska konkurenčného boja 

medzi nimi. Naopak je logické, že čím je firma menšia, nepotrebuje príliš zložitý systém, nechá 

si odporučiť od známeho alebo využije internetové vyhľadávanie.  

Zaujímavý vzťah popisuje nasledujúci obrázok 5.7. 
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Obr. 5.7 Frekvencia využitia vs dĺžka rozhodovacieho procesu 

 

Z obrázku 5.7 môžeme pozorovať fakt, že veľkosť firmy ovplyvňuje dĺžku 

rozhodovacieho procesu pre výber CMS. Menšie firmy sa podľa výsledkov najčastejšie 

rozhodnú do 7 dní, 43 % respondentov, ktorí vybrali odpoveď 2-7 dní, sú menšie firmy. Stredné 

firmy od 2 až do viac ako 30 dní. Najčastejšie sa však rozhodnú do 30 dní, 40 % a s rovnakým 

podielom 40 % sa potom rozhodnú behom týždňa. Veľké firmy na rozhodnutie potrebujú 

jednoznačne viac ako 30 dní. Toto chovanie môžeme jednoducho vysvetliť tým, že malé firmy 

sú agilnejšie a proces zvykania si na nový systém pre nich nie je až taký problematický, preto 

ak zvolia nesprávne CMS, musia si naň zvyknúť alebo jednoducho prejdú na iný. Stredné firmy 

venujú výberu viac času, pretože s nasadením nového CMS musia preškoliť zamestnancov, 

administrátorov, programátorov a všetkých, ktorí so systémom prichádzajú do styku. Veľké 

firmy sú na tom podobne ako stredné. Z predchádzajúceho obrázku 5.6 sme videli, že veľké 

firmy využívali pri výbere tender, ktorého samotné trvanie od vytvorenia až po výber trvá aj 

niekoľko mesiacov. Na základe obrázku 5.7 môžeme predpokladať, že existuje vzťah medzi 

veľkosťou firmy a dĺžkou rozhodovacieho procesu.  

Určitý vzťah môže závisieť aj na tom, kto sa vo firme podieľal na rozhodovaní o výbere 

CMS. To znázorňuje obrázok 5.8. 
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Obr. 5.8 Frekvencia využitia CMS vs kto sa podieľal na rozhodovaní 

 

Ide o celkom logický vzťah. Čím menšia firma, tým viac je hlavné rozhodovanie na 

majiteľovi firmy. Pro 50 % z menších firiem sa na rozhodovaní podieľa len vlastník firmy. 

Menší podnik, predpokladá menej zamestnancov. Ak existuje napríklad firma ktorá predáva 

kozmetiku a zriadila si nejaký e-shop, ku tomu zamestnala závozníka, účtovníčku, skladníka 

a nejakého brigádnika na roznos a balenie, predpokladáme že sa bude rozhodovať hlavne 

majiteľ, ktorý bude s CMS pracovať. Pri menších firmách nepredpokladáme, že má vlastný 

manažérsky tím, marketingový tím, tím obchodných zástupcov apod. Naopak, pri veľkých 

korporáciách je to žiadúce, a preto sa vo väčších firmách v tomto prípade zásadne vždy podieľa 

na rozhodovaní aj manažérsky tím. Pre stredné firmy však najviac platí, že na rozhodovaní sa 

podieľali aj zamestnanci, čo opäť logicky vyhovuje. U stredných firiem sa tak tiež málokedy 

vyskytuje konkrétny tím, pre konkrétne riešenie problému, ale na rozhodovaní sa podieľajú 

komplexne viacerí zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku so systémom (napríklad 

v marketingových agentúrach).  

Na obrázku 5.9 môžeme vidieť zachytený vzťah frekvencie využitia voči tomu, či boli 

pri rozhodovaní využité rozhodovacie metódy.  
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Obr. 5.9 Frekvencia využitia CMS vs rozhodovacie metódy 

 

Malo by byť logické, že čím väčšia firma, ktorá bude častejšie využívať CMS, tým viac 

by mala využívať rozhodovacie metódy tak, aby to bolo objektívne a nedochádzalo 

k presadzovaniu názoru jednotlivca alebo toho, kto má hlavné slovo. Hlavne v stredných 

a veľkých firmách sme mohli vidieť, že sa na rozhodovaní podieľa viacero ľudí a pre to by mali 

voliť určité rozhodovacie techniky. Z obrázku 5.9 je zrejmé, že menšie firmy nevyužívajú 

vo väčšine prípadov žiadne metódy, čomu odpovedá aj to, že sa na rozhodovaní podieľa 

zvyčajne majiteľ. Naopak veľká časť stredných firiem a väčších firiem, využíva minimálne 

empirické metódy, akými môžu byť expertné odhady alebo obľúbený brainstorming 

a brainwriting. Existuje teda určitý vzťah medzi frekvenciou využitia a rozhodovacími 

metódami.  

Posledný obrázok 5.10 z hľadiska frekvencie využitia poukazuje na preferovaný vzťah 

k dodávateľovi.  
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Obr. 5.10 Frekvencia využitia vs vzťah k dodávateľovi 

 

Obrázok preukázal, že na vybranom vzorku respondentov, je preukázateľná väčšina 

rozhodnutá pre relačný vzťah.  Určitú rozdielnosť však môžeme pozorovať. Platí vzťah, že čím 

väčšia firma, tým viac potrebuje mať istotu a dôveru v dodávateľovi. Keďže vzťah na obrázku 

5.7 preukázal existenciu vzťahu medzi frekvenciou využitia a dĺžkou rozhodovacieho procesu, 

teda čím väčšia firma, tým je ich rozhodovací proces dlhší, je logické že preferujú dlhodobé 

vzťahy založené na dôvere. U stredných a menších firiem je pravdepodobnejšie, že budú 

preferovať transakčné vzťahy.  

 

5.2.2 Významné vzťahy v krokoch rozhodovacieho procesu 

Aby sme pochopili chovanie zákazníka, je vhodné sledovať jeho rozhodovací proces. 

V kapitole 2 boli uvedené kroky rozhodovacieho procesu, a pre to sa v tejto časti kapitoly 

zameriame na niektoré z krokov tohto rozhodovacieho procesu.  
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Rozpoznanie problému  

Kým si zákazník reálne niečo kúpi, musí si uvedomiť potrebu tohto produktu a rozpoznať 

problém, ktorý mu vo výsledku prinesie uspokojenie s nákupom. Rozpoznanie problému 

zachytáva obrázok 5.11, ktorý poukazuje na využitie CMS pre svoje podnikanie práve vo chvíli, 

kedy respondent vypĺňal dotazník.   

 

 
Obr. 5.11 Využitie CMS pre podnikanie 

 

Na obrázku 5.11 môžeme pozorovať uvedomenie si problému dopytovaných 

respondentov. Až 70 % z nich využíva pre svoje podnikanie CMS, čo však nevylučuje fakt, 

že môžu premýšľať o zmene alebo nákupe nového systému, obrázok len poukazuje na stav 

rozpoznania problému, ktorý pozdvihuje to, že aj napriek tomu že CMS využívajú, neznamená 

to že nemôžu premýšľať o nákupe nového systému. Alebo ak žiadny CMS nevyužívajú, 

nevylučuje to,  že nemôžu mať svoj konkrétny rozhodovací proces, keby si nejaký mali vybrať 

alebo si v minulosti vyberali.  
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Vyhľadávanie dodávateľa 

Prvým krokom je rozpoznanie problému, ďalej obecný popis potreby a potom prichádza 

vyhľadávanie dodávateľov. Preto sa v nasledujúcich obrázkoch zameriame na porovnanie 

vzťahu medzi vyhľadávaním informácií pri výbere dodávateľa CMS voči ostatným 

zmysluplným premenným. Na obrázku 5.12 sa nachádzajú výsledky odpovedí na otázku, kde 

respondenti hľadali informácie o dodávateľoch CMS.  

 
Obr. 5.12 Vyhľadávanie informácií 

 

Až 40 % respondentov vyhľadáva informácie prostredníctvom doporučení od známych 

alebo od inej firmy, ktorá už má s konkrétnym CMS skúsenosti. V literatúre sa uvádza, viď 

kapitola 2, že najmä spoločnosti ktoré budú obchodovať cez internet, by mohli vyhľadávať 

informácie práve na internetových stránkach a celkovo využiť pre hľadanie internet. To platí 

u 35 % respondentov a odpovedá to situácií a danej problematike. V odpovedi boli ešte 

možnosti veľtrhy a internetová reklama, ktoré logicky nezaujali žiadnu váhu a objasnenie bude 

predmetom záveru a návrhov.  

V obrázku 5.13 je vidieť vzťah, medzi vyhľadávaním informácií a predmetom 

podnikania. Pokúsime sa nájsť vzťah medzi tým či ovplyvňuje zákazníkov pri vyhľadávaní to, 

v akej sfére podnikajú. 
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Obr. 5.13 Vyhľadávanie informácií vs predmet podnikania 

 

To, v akom odvetvi firma podniká, môže určovať kde budú vyhľadávať informácie. Je 

rozdiel či sa firma pohybuje na B2B alebo B2C. Pozrieme sa teda na nájdené rozdiely v obrázku 

5.13. Z obrázku pozorujeme, že oblasť podnikania B2C v rámci spotrebných výrobkov, je 

pomerne jednoznačná. Tender bol logicky úplne vylúčený, a teda respondenti preferujú 

internetové vyhľadávanie alebo odporučenie od známych. Ak si to predstavíme 

na jednoduchom príklade, rozhodneme sa teraz začať predávať oblečenie na internete, 

nebudeme kvôli tomu vypisovať tender, ale opýtam sa známych a pozriem ponuku na internete. 

Ak firmy podnikajú v oblasti poskytovania informácií pre B2C, volia buď odporučenie alebo 

tender. Čo opäť vysvetľuje príklad divadla, ktorého stránky sú informatívne pre spotrebiteľov, 

a pre výber CMS využili práve tender. Druhým spôsobom môže byť odporučenie od známych 

a to by vysvetľovalo napríklad stránky pre politické kampane, ktoré sa tvoria buď 

prostredníctvom verejnej súťaže, ale často je to práve len na odporučení. V ostatných prípadoch 

odvetvia podnikania je to pomerne vyrovnané a logické. 

Na obrázku 5.14 je znázornený vzťah vyhľadávania informácií v závislostí na dĺžke 

rozhodovacieho procesu. 

 

 

  

50%

0%

0%

0%

20%

50%

57%

40%

0%

50%

29%

75%

40%

0%

50%

14%

25%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Informácie pre B2B

Informácie pre B2C (informačné,

stabilné stránky)

Služby pre B2B – logistika, 

sprostredkovatelia, marketing

Spotrebné služby (B2C – služby 

pre koncových užívateľov ako 

pobyty, výlety, prepravné …

Spotrebné výrobky (B2C –

oblečenie, doplnky stravy, móda, 

knihy apod)

Vyhľadávanie informácií

P
re

d
m

et
 p

o
d

n
ik

an
ia

Vyhľadávanie informácií x Predmet podnikania

Iné

Internetové vyhľadávanie

Odporučenie od známych, prípadne

inej firmy ktorá už má skúsenosti s

konkrétnym CMS

Tender



61 

 

 
Obr. 5.14 Vyhľadávanie informácií vs dĺžka rozhodovacieho procesu 

 

Či existuje vzťah medzi tým, kde zákazníci vyhľadávajú informácie o dodávateľoch 

a tým, aká je dĺžka rozhodovacieho procesu, môžeme pozorovať na obrázku 5.14. Keď sa 

zákazník rozhoduje dlhšie ako 30 dní, jeho zdrojom informácií je v tomto prípade vo väčšej 

miere tender, čo nasvedčuje aj predchádzajúcim výsledkom a je logické, že tender netrvá 

týždeň. Spravidla pri takýchto zákazkách trvá minimálne jeden mesiac. Napríklad spomínané 

SND, kde ich rozhodovací proces bol 2 mesiace a zdroj vyhľadávania dodávateľa bol tender. 

Zákazníci ktorí sa rozhodujú do 30 dní, využívajú predovšetkým internetové vyhľadávanie, 

67 %, čo je logické že trvá dlhšie, ako keď si to nechá odporučiť od známeho a pre to je to 

v tomto prípade aj vo väčšej percentuálnej miere zastúpenia, a do 30 dní. Naopak už 

pri rozhodovaní do jedného týždňa, sa vo väčšej miere rozhodujú na základe odporučenia 

od známych, čo súhlasí s tým, že proces je logicky kratší ako pri vyhľadávaní informácií 

na internete. Do jedného týždňa sa teda rozhodujú zákazníci, ktorí preferujú vyhľadávanie 

dodávateľa z 50% na odporučenie od známych a z 38 % internetového vyhľadávania. Existuje 

aj menší počet firiem, ktoré sa rozhodli behom jedného dňa, čo je pri odporučení od známeho 

úplne logické a nezvažovali teda žiadne iné alternatívy. Jasný cieľ a splnené kritéria pre výber 

dodávateľa malo aj 40 % zákazníkov pri vyhľadávaní na internete so zvolenou odpoveďou 

o dĺžke rozhodovacieho procesu do jedného dňa. 

Obrázok 5.15 poukazuje na vzťah medzi vyhľadávaním dodávateľa a tým, kto sa na 

rozhodovaní podieľal.  
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Obr. 5.15 Vyhľadávanie informácií vs kto sa podieľal na rozhodovaní 

 

V prípade, že sa v spoločnosti na rozhodovaní podieľal len majiteľ alebo vlastník firmy, 

29 % zákazníkov vyhľadávalo informácie cez internetové vyhľadávanie a 57 % si nechalo 

poradiť od známeho alebo inej firmy. Je to logické pretože pokiaľ neexistuje špecializovaný 

tím, ktorí si môže dovoliť vypísať tender a hodnotiť dodávateľov, tak majiteľovi menšej firiem 

(ako sme zistili že existuje vzťah medzi tým, že čím menšia firma tým sa na rozhodovaní 

o výbere podieľa vlastník), neostáva nič iné, ako vyhľadať možnosti na internete, nechať si 

poradiť alebo iné. Naopak ak exituje v spoločnosti manažérsky tím, môže vyberať a hodnotiť 

dodávateľa na základe tendru, pretože sa tomu môže venovať viac ľudí a môžu si na to vyhradiť 

aj viac ako 30 dní (čo vidíme na obrázku 5.14.). Aj napriek tejto skutočnosti, ak sa vo firme 

na rozhodovaní podieľa manažér, v 43% prípadoch je to tender ale 43% tvorí tiež internetové 

vyhľadávanie. Ak sa na rozhodovaní podieľajú aj zamestnanci (môžeme si predstaviť napríklad 

nejakú marketingovú agentúru), najčastejšie dajú na odporučenie od známych alebo internetové 

vyhľadávanie.  

V obrázku 5.16 hľadáme vzťah medzi vyhľadávaním informácií o dodávateľovi a tým, či 

pri rozhodnutí využili špeciálne rozhodovacie metódy.  
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Obr. 5.16 Vyhľadávanie informácií vs využitie špeciálnych rozhodovacích metód 

 

55 % z celkového počtu dopytovaných nevyužili žiadne rozhodovacie metódy a z nich 75 

% preferuje rozhodnutie na základe odporučenia od známych. Je to absolútne logický jav. Ak 

si zákazník nechá odporučiť konkrétny CMS, nebude už ďalej nijak hodnotiť. Naopak opäť pre 

väčšie firmy, ktoré vyhľadávajú dodávateľa pomocou tendru a majú na to manažérsky tím, 

využili logicky určité empirické metódy v tíme. Celkovo 35 % z dopytovaných využilo 

empirické metódy a z toho 100 % pre firmy, ktoré vyhľadávali dodávateľa pomocou tendru. 

Z obrázku tiež vidíme, že ani internetové vyhľadávanie nie je vylúčene pre využitie 

empirických metód a to z 29 %.  

V obrázku 5.17 hľadáme vzťah medzi vyhľadávaním informácií o dodávateľovi a tým, 

aký vzťah voči dodávateľovi preferujú.   
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Obr. 5.17 Vyhľadávanie informácií vs preferovaný vzťah k dodávateľovi 

 

Celkovo z dopytovaných preferuje len 30 % transakčný vzťah a z nich sa to týka 

zákazníkov, ktorí vyhľadávali informácie o dodávateľovi z 67 % na odporučenie a z 33 % 

internetové vyhľadávanie. To by mohlo mať svoje opodstatnenie, že ak firma potrebuje rýchlo 

spustiť systém, čo najrýchlejšie ho nasadiť a začať podnikať, nechá si rýchlo odporučiť 

od známeho alebo nájde prvú vhodnú ponuku za dobrú cenu na internete. Ak zákazníci 

preferujú dlhodobé vzťahy, založené na dôvere, je vyhľadávanie informácií rôznorodé a však 

umiestnenie logické (napríklad je zrejmé, že keď firma má v pláne využiť tender, nebude 

preferovať rýchle jednanie a čo najnižšie ceny, pretože tender býva často viazaný na dlhodobú 

spoluprácu, napríklad aj 1-2 roky a jedná sa o veľké a hodnotné zákazky). 

 

Výber dodávateľa 

Tento krok v rozhodovacom procese sa zameriava na hodnotenie kritérií dodávateľa, no 

nemusí byť pravidlom, že každá firma musí týmto krokom prejsť. V tejto časti sa pozrieme 

na vzťah tých firiem, ktorého súčasťou rozhodovacieho procesu bolo využitie špeciálnych 

rozhodovacích metód. Na obrázku 5.18 vidíme celkovú tabuľku o využití špeciálnych metód 

zo všetkých dopytovaných.  
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Obr. 5.18 Využitie rozhodovacích metód pri výbere dodávateľa 

 

55 % dopytovaných vôbec nevyužilo rozhodovacie metódy a dôvodov môže hneď 

niekoľko. Výskumu sa zúčastnilo málo väčších firiem, čo vylučuje možnosť rozhodovania 

cez tender a zároveň tak podporuje závislosť tendru pre použitie rozhodovacích metód. Ďalším 

dôvodom je, že najviac odpovedí pre vyhľadávanie informácií bolo zo získaných odporučení 

známych alebo inej firmy, ktorá CMS využíva a tým pádom sa vylučuje možnosť porovnania 

a rozhodovania, pokiaľ exituje jeden priami typ. Ďalším dôvodom môže byť rýchlosť 

rozhodovania, 65 % respondentov sa rozhodlo do jedného týždňa a tak nemali čas vyberať 

a hodnotiť na základe rozhodovacích metód. Pre odpovede hodnotiace tabuľky 5 % 

a multikriteriálne metódy 5 %, môže existovať vysvetlenie o odbornosti dane spoločnosti, ktorá 

zvolila odpoveď. Výskumu sa zúčastnili rôznorodé firmy rôznych veľkostí a pre to môžeme 

predpokladať, že využitie týchto metód vyžaduje v spoločnosti špecializovaný tím 

alebo špecializovaného človeka, ktorý vykoná analýzu výberu dodávateľa. Z predchádzajúcich 

výsledkov dokážeme určiť, že tam kde rozhoduje manažérsky tím, existuje závislosť na výber 

dodávateľa pomocou tendru, to značí väčšiu spoločnosť a koncového dodávateľa z tendru teda 

vyberú pomocou zložitejších metód, nie jednoduchších ako je napríklad brainstorming.  

Na obrázku 5.19 je vidieť vzťah medzi rozhodovacími metódami a dĺžkou 

rozhodovacieho procesu. 
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Obr. 5.19 Využitie rozhodovacích metód vs dĺžka rozhodovacieho procesu 

 

Z tohto obrázku sa oplatí prihliadnuť k faktu, že respondenti ktorí zvolili že nevyužívajú 

žiadne metódy sa rozhodujú z 80 % jeden deň, z 75 % 2-7 dní a z 33 % sa rozhodli do jedného 

mesiaca. Je to rôznorodé, z čoho vyplýva, že keby možno využili rozhodovacie metódy, mohlo 

by im to trvať dlhšie, pretože všetci, ktorí označili že sa rozhodovali dlhšie ako 30 dní, využili 

empirické metódy rozhodovania.  

Obrázok 5.20 vyjadruje spokojnosť s daným CMS a využitie rozhodovacích metód. 

 

 
Obr. 5.20 Využitie rozhodovacích metód vs spokojnosť 
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Respondenti, ktorí označili že CMS nemajú ale keby sa mali rozhodovať o výbere CMS, 

postupovali by pomocou hodnotiacich tabuliek alebo multikriteriálych metód, no väčšina by 

nevyužila žiadne metódy, ako je to už 55 % z celkovo dopytovaných. Čo ale stojí za pozornosť 

je, že 44 % respondentov, ktorí označili že sú so svojim CMS spokojní, využili empirické 

metódy rozhodovania. Z respondentov, ktorí označili že majú CMS ale neponúka požadované 

vlastnosti, 50 %  využilo tiež empirické metódy. Rovnako to je aj u nespokojnosti kvôli 

zaostalému systému. Je to v tomto prípade, z hľadiska spokojnosti 50 % na 50 % a je to zrejme 

na individuálnom rozhodnutí firmy. Z internetových výskumov bolo dokázané, že až 29% 

predajcov nie je spokojných so svojim CMS, v tomto výskume je celkovo 30 % respondentov, 

ktorý odpovedali, že CMS majú ale nie sú s ním spokojný, čo potvrdzuje štatistické zistenie. 

[31] 

Na obrázku 5.21 pozorujeme vzťah medzi využitím rozhodovacích metód a tým, kto sa 

na rozhodovaní podieľal.  

 
Obr. 5.21 Využitie rozhodovacích metód vs kto sa podieľal na rozhodovaní 

 

Všimnime si, že tí ktorí nevyužili žiadne metódy sú roztriedení do všetkých troch skupín 

možností o tom, kto sa mohol podieľať na rozhodovaní. U 86 % respondentov, u ktorých 

rozhoduje o výbere CMS vlastník firmy, nevyužili žiadne rozhodovacie metódy. Je to logický 

fakt, pretože z predchádzajúceho textu už vieme, že pokiaľ sa na rozhodovaní podieľal vlastník, 

jedná sa o menšie firmy a to vysvetľuje fakt, že majiteľovi neostáva čas na využitie 

rozhodovacích metód, čo potvrdzuje aj kratšia dĺžka rozhodovacieho procesu. 33 % tých, ktorí 
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využili empirické metódy, uprednostňujú rozhodovanie spoločne aj so zamestnancami podniku. 

Zároveň zákazníci, ktorí označili že rozhoduje manažérsky tím, z 57 % taktiež využili 

empirické metódy. Tu je vzťah oproti tomu, kedy sa rozhoduje len majiteľ firmy presne opačný. 

Dĺžka rozhodovacieho procesu je vyššia, pre vyhľadávanie využívajú tendre a tým pádom 

manažérsky tím, má čas rozhodovať sa na základe empirických metód. Existuje tu teda určitá 

závislosť, že pokiaľ sa na rozhodovaní nepodieľa len vlastník firmy, využívajú sa určité 

rozhodovacie metódy.  

 

Špecifikácia procesu objednávky  

V tomto kroku rozhodovacieho procesu zákazníka prichádza k jednaniu o finálnej 

objednávke. Zúčastnení riešia zoznam technických špecifikácií, termíny dodania, grafické 

návrhy, zriadenie intranetu apod. V dotazníkovom šetrení ide o vzťah, ktorý zákazníci 

k dodávateľovi preferujú. Na obrázku 5.22 vidíme výsledky preferencií všetkých respondentov.  

 

 
Obr. 5.22 Preferovaný vzťah k dodávateľovi 

 

Z dopytovania bolo zistené, že 70 % respondentov preferuje relačný vzťah 

k dodávateľovi, to znamená že im nejde o rýchlu a najlacnejšiu variantu, ale snažia sa 

vybudovať si vybudovať dôveru a dlhodobejší vzťah. V špecifikácii procesu objednávky je 

dôležité vybudovať si dôveru, na koľko ustanovenie správnych dodacích a technických 

podmienok je síce jedným z posledných krokov rozhodovacieho procesu, za to často krát aj 

najdôležitejším. Je teda prekvapujúce, že práve pri voľbe dodávateľa CMS respondenti 
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odpovedali v 30 % opak. Existuje tu však reálna možnosť, že pokiaľ zákazník potrebuje rýchlo 

reagovať a čo najrýchlejšie spustiť do chodu CMS a začať podnikať, bude hľadať čo 

najrýchlejší prístup bez zbytočných činností, ako napríklad riešiť dva týždne len návrh grafiky. 

To sa môže odraziť napríklad aj v závislosti na veľkosti firmy a presne to zachytáva obrázok 

5.10. Žiadna väčšia spoločnosť nepreferuje tento vzťah a rovnako tak väčšina stredných. 

Najväčší rozdiel bol zachytený u menších firiem, čo odpovedá tomu, že menšia firma si môže 

dovoliť rýchlejší proces vyjednávania, pretože nevyužíva systém tak často a nepotrebuje až také 

množstvo špeciálnych technológií a požiadavkou.  

Pozrime sa ešte na pár skutočností, ktoré môžu súvisieť s preferovaným vzťahom 

k dodávateľovi. Na obrázku 5.23 pozorujeme preferencie vzťahu k dodávateľovi a spokojnosť 

s daným CMS zákazníka.  

 

 

Obr. 5.23 Preferovaný vzťah k dodávateľovi vs spokojnosť s CMS 

 

Z obrázku môžeme pozorovať logický fakt. Až 89 % respondentov preferuje relačný 

vzťah k dodávateľovi a zároveň sú spokojní so svojim výberom CMS. To znamená, že sa 

v skutočnosti oplatí vybudovať si vzťah a riadne špecifikovať podmienky a požiadavky, 

pre záruku spokojnosti zákazníka. Tí, ktorý CMS nemajú, by sa rozhodovali skoro na polovicu, 

60% pre relačný a 40% pre transakčný vzťah. Je to zrejme spôsobené tým, že momentálne 

nemajú žiadne CMS a nedokážu tak vhodne posúdiť aký vzťah by preferovali. Úplne vyrovnané 

je to u oboch prípadoch odpovedí, kedy respondenti síce CMS majú ale z určitých dôvodov nie 

sú s ním spokojní. Mohli nastať dve situácie, tí ktorý majú CMS a nie sú spokojní 

s poskytovanými službami dodávateľa, mohli mať zle uzavreté podmienky a tak urobili chyby 

v predposlednom kroku rozhodovacieho procesu. Teraz by teda preferovali radšej rýchlosť 

pred dlhodobým vzťahom a nesprávnymi podmienkami. Druhá situácia je, že tí ktorý pred tým 
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preferovali rýchlosť, zistili že niečo nie je v poriadku s dodávateľom, nie sú pokojní s CMS 

a naopak by radšej preferovali dlhšiu spoluprácu ale riadnu špecifikáciu podmienok.  

Na nasledujúcom obrázku 5.24 vidíme spojitosť medzi preferenciou vzťahu 

k dodávateľovi a predmetom podnikania.  

 

 
Obr. 5.24 Preferovaný vzťah k dodávateľovi vs predmet podnikania 

 

Na obrázku 5.24 vidíme, ako predmet podnikania určuje to, aký vzťah k dodávateľovi 

bude zákazník pravdepodobne preferovať. Pozorujeme, že jednoznačne zákazníci, ktorí 

podnikajú v oblasti poskytovania informácií pre B2B, preferujú dlhodobé vzťahy. Rovnako tak 

u zákazníkov, ktorých predmet podnikania sa týka služieb pre B2B, čo môžeme vysvetliť ako 

určitú špecifikáciu trhu. Z literatúry vieme, že je charakteristické pre tieto trhy udržiavať 

dlhodobé vzťahy. Naopak, napríklad pri spotrebných výrobkoch viacej preferujú transakčné 

vzťahy. To môže vysvetľovať podobný typ príkladu, ako bol uvedený vyššie v texte, že ak sa 

teraz niekto rozhodne založiť si e-shop s oblečením, potrebuje to spravidla rýchlo a za čo 

najmenej peňazí. V závere však podľa názoru autora práce, nie je predmet podnikania hlavnou 

príčinou alebo dôvodom, ktorý by určoval preferencie vzťahu. Je to viac menej individuálne, 

podľa cieľov, stratégie alebo vyššie uvedených faktov z obrázkov.  

Obrázok 5.25 porovnáva preferenciu vzťahu dodávateľa voči dĺžke rozhodovacieho 

procesu.  
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Obr. 5.25 Preferovaný vzťah k dodávateľovi vs dĺžka rozhodovacieho procesu 

 

 

To, aký vzťah k dodávateľovi preferujeme, môže ovplyvniť dĺžku rozhodovacieho 

procesu. Ak vyhľadávame kvalitné CMS, budeme preferovať relačné vzťahy a pre to by mohla 

byť dĺžka rozhodovacieho procesu vyššia, ako keď sa potrebujeme rozhodnúť rýchlo za čo 

najnižšie náklady. O tom svedčí aj obrázok 5.25, kde vidíme, že tí, ktorí preferujú relačné 

vzťahy, sa rozhodovali viac ako 30 dní, do 30 dní alebo 2-7 dní. Naopak u tých, kde sa 

preferencia vzťahu zameriava na nízke ceny, sa rozhodovali kratšie, a z nich 50 % sa rozhodlo 

za jeden deň. Zvyšných 50 % do týždňa. Je to logické, keďže preferujú rýchlosť 

a jednorázovosť. V praxi sa s tým môžeme stretnúť pomerne často. Pri vyhľadávaní CMS, ktoré 

potrebujeme rýchlo za čo najmenej peňazí, nám nebude záležať na podmienkach, kvalite, dĺžke 

dodania apod. Navyše, z predchádzajúcich obrázkov, bola objavená skutočnosť, že menšie 

firmy, majú kratší rozhodovací proces a to sa zhoduje v súvislostí s daným obrázkom 5.25. 
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6 Návrhy a odporúčania 

Pre analýzu chovania zákazníka boli pomocou Saatyho metódy vyhodnotené kritériá a ich 

preferencie pre jednotlivých respondentov. Výsledná konsolidovaná matica všetkých 

respondentov vyhodnotila poradie kritérií s priradením ich váh dôležitosti. Poradie kritérií 

môžeme vidieť v tabuľke, v prílohe č. 3. V súvislosti s preferenciami sú do návrhov vsadené aj 

skutočnosti zistené z dotazníkového šetrenia, ktoré špecifikujú chovanie zákazníkov pri výbere. 

Teda preferencia určitých kritérií je potvrdená aj analýzou rozhodovacieho procesu. Okrem 

toho návrhy a odporučenia boli stanovené aj na základe informácií z praxe výskumníka 

a na postupné zistenia pri písaní a analyzovaní tejto prace.  

Na základe vedeckých článkov a literatúry, ktoré boli v tejto práci použité pre zostavenie 

kritérií, môžeme posudzovať nasledujúce návrhy podľa dôležitosti preferencií zákazníkov 

pri výbere CMS. 

Z analýzy v kapitole 5 vyplynulo poradie preferencií a najväčšiu váhu priradili 

respondenti kritériu technologická infraštruktúra. Z vyššie uvedenej skutočnosti vyplýva 

odporučenie pre dodávateľov CMS, aby sa zamerali na technologickú infraštruktúru systému. 

Vysoká úroveň integrácie systému do chodu firmy eliminuje množstvo chýb, ktoré sa môžu 

prejaviť až po zavedení systému. Zákazníci sa pre to chovajú racionálne a keďže odpovedali 

experti, môžeme predpokladať že poznajú túto skutočnosť a pre to jej priradili najväčšiu váhu. 

Na druhej strane existuje aj odporučenie pre zákazníkov, aby zvážili svoje kroky pri výbere 

formy alebo typu CMS. Napojenie na iné systémy je pri riešení na mieru vytvorené presne 

podľa požiadaviek zákazníka, ale pri open source celkovo len záleží na tom, či vôbec daná 

forma tejto platformy podporuje integráciu procesov a v akej miere. Zákazníci by pre to mali 

zvážiť veľkosť svojej firmy (frekvenciu využitia) a na základe toho, vyhodnotiť svoju situáciu 

a prehodnotiť postoj k jednotlivým formám CMS.  

Druhým najpreferovanejším kritériom je zákaznícky servis. Pre dodávateľov CMS je to 

jasná výzva k zlepšeniu tejto schopnosti a podpory popredajného servisu. V praxi neexistuje 

nič horšie, ako keď nastanú nečakané situácie, technické problémy a absencia zákazníckeho 

servisu núti podnikateľov (zákazníkov) obmedziť svoju činnosť, prípadne zastaviť svoje 

podnikanie, čo môže viesť k negatívnym výsledkom. Pre dodávateľov CMS je to jasný signál 

k tomu, že svoje stratégie by mali postaviť na perfektnom zákazníckom servise. Na druhej 

strane, zákazníci by mali byť opatrní a prihliadať už od začiatku rozhodovania na to, či daný 

poskytovateľ ktorého vybrali (aj napriek tomu že ostatné kritéria spĺňa) poskytuje zákaznícky 
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servis. Nákup systému bez tejto požiadavky môže viesť k väčšiemu riziku straty zisku v prípade 

vyskytnutia technických problémov.  

Dĺžka vývoja je momentálne veľkým doporučením najmä pre dodávateľov CMS. 

V dnešnej dobe, kedy ľudia potrebujú všetko rýchlo je nemysliteľné aby sa na jednom projekte 

pracovalo rok. Samozrejmosťou je, že práca na takomto systéme je nekonečná, kvôli 

prispôsobeniu sa novým trendom ale od uzavretia zákazky do chodu systému vhodného 

pre plnohodnotné využívanie je nutné poskytnúť zákazníkom čo najkratší čas. Na druhej strane, 

zákazník musí vedieť čo chce a musí stanoviť termín pre neho nevyhnutný k začatiu využívania 

CMS. Dodávateľ by sa mal tejto požiadavke prispôsobiť.  

Odporučenie pre dodávateľov je jasné z preferencií kritérií a tabuľka v prílohe č. 3 môže 

slúžiť ako podklad pre zostavenie CMS, ktoré by vyhovovalo preferenciám zákazníkov. 

Rozdielnosť však môže nastať v prípade rozličnej formy CMS.  

V prípade open source systému, sú preferencie zaznačené v prílohe č. 4. Toto 

odporučenie je vhodné skôr pre sprostredkovateľov tejto platformy, na koľko komunite open 

source nedokážeme diktovať ako má riešiť zákaznícky servis. V prípade, ak niekto ponúka 

svoje služby vytvorenia CMS v open source, môže zaručovať zákaznícky servis na jeho vlastnú 

zodpovednosť a schopnosti implementovať a nájsť vhodné pluginy ktoré by vyhovovali 

požiadavkám zákazníka. Odporučením pre zákazníkov je na druhej strane to, aby sa opäť 

zamysleli nad veľkosťou svojho podnikania a zamysleli sa nad budúcnosťou rozšírenia svojho 

portfólia či pôsobenia. Z praxe aj z výsledkov kontingenčnej analýzy je zrejmé, že čím väčšia 

frekvencia využitia, tým je rozhodovací proces dlhší a tým viac preferujeme dlhodobé vzťahy, 

ktoré si pri open source platforme len ťažko dokážeme vybudovať.  

Odporúčanie pre firmy, ktoré poskytujú custom riešenie CMS môže byť založené 

na podklade preferencií kritérií respondentov tohto výskumu, ktoré môžeme vidieť v prílohe 

č.5. Z analýzy boli zistené väčšie rozdiely oproti preferenciám zákazníkov ktorí využívajú open 

source a to hlavne v kritériu grafika. Na základe analýzy bolo zistené, že väčšie firmy preferujú 

istotu vo vzťahu k dodávateľovi a teda po rozhodnutí im záleží na riadnej špecifikácii 

technických podmienok, do ktorých patria aj grafické návrhy a návrhy štruktúry webu. 

Pre riešenie na mieru je už samozrejmosť grafické riešenie na mieru a pre to má v tomto prípade 

väčšiu váhu ako pre open source. Obe strany by si mali dať pozor na to, aby v podmienkach 

boli obsiahnuté aj grafické návrhy a výsledná podoba bola jedinečná a originálna.  

Ďalšie skutočnosti ktoré vyplynuli z analýzy sú nasledujúce. Ak sa jedná o menšie firmy, 

ktoré nemajú vysokú frekvenciu využitia systému, na rozhodovaní sa zvyčajne podieľa len 

vlastník firmy a rozhoduje sa spravila do jedného týždňa. Táto skutočnosť je spôsobená tým, 
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že menšie firmy nemajú manažérsky tím, ktorý by sa tomu mohol plnohodnotne venovať 

a vyberať tak dlhodobo vhodných kandidátov a posudzovať ich napríklad z hľadiska 

špeciálnych rozhodovacích metód. S tým súvisí aj ďalšie zistenie, že v prípade, že sa rozhoduje 

len vlastník firmy, vyhľadával najčastejšie informácie o dodávateľoch vďaka odporúčaniam 

od známych, prípadne pomocou internetového vyhľadávania. To znační opäť fakt, že nemá čas 

usporiadať veľké tendre a nemá na to ani dostatok ľudí, pre to je logické že sa musí rozhodovať 

rýchlo, na koľko sa musí venovať aj ďalším činnostiam v podniku. Zákazník by sa v takomto 

prípade mal obrátiť na špecializované agentúry, ktoré mu pomôžu vybrať vhodného dodávateľa 

CMS presne podľa jeho požiadaviek. Toto doporučenie má za následok ďalší fakt a to taký, že 

až 50% zákazníkov, ktorý sa rozhodovali na základe doporučenia od známych sú so svojím 

CMS nespokojní z hľadiska zastaranej grafiky a až 75 % sú nepokojní z hľadiska nedostatočnej 

inovácie v rámci technológií. Celková nespokojnosť je však vysoká, čo ma za následok 

neprofesionálny a rýchli výber. Každému môže vyhovovať niečo iné a preto odporúčanie 

od známych nie je v každom prípade dobrý nápad a mali by radšej využiť služby profesionálov, 

ktorí sa venujú výberu vhodného dodávateľa, pokiaľ na to zákazník sám nemá čas.  

Čo sa týka väčších firiem, môžeme pozorovať vo väčšine prípadov rozdielny rozhodovací 

proces. Väčšie firmy sa spravidla rozhodujú dlhšie, tie najväčšie viac ako jeden mesiac. 

Vyhľadávanie vhodného dodávateľa bolo preukázateľné vo všetkých prípadoch a to 

prostredníctvom tendru. Zároveň platilo, že čím väčšia firma tak tým viac sa na rozhodovaní 

podieľal manažérsky tím, ktorá sa logicky potom môže dlhodobo venovať tendru. Zároveň bolo 

zistené, že takéto firmy využívajú aj rozhodovacie metódy pre výber dodávateľa, najčastejšie 

empirické metódy akými sú odhady expertov, brainstorming, alebo brainwriting. 60% 

respondentov, ktorý pri rozhodovaní využili empirické metódy, sú s výberom svojho CMS 

spokojní.  To vypovedá o skutočnosti, že najviac spokojných respondentov bolo tých, ktorý 

preferujú dlhodobé vzťahy založené na dôvere, ktoré práve väčšie firmy preferujú. Spokojnosť 

však nie je 100%, pretože aj manažérski tím, prípadne zamestnanci sa často krát môžu spliesť, 

ako bolo spomenuté na príklade SND. Paradox veľkých firiem, ktoré často menia CMS. 

Odporúčaním pre lepší rozhodovací proces zákazníkov je dôkladnejšie využívať rozhodovacie 

metódy pre výber dodávateľa, ako poukazujú vedecké články, v ktorých sú využité 

systematické metódy rozhodovania ako napríklad AHP a tie preukazujú podobné metódy, ako 

najlepšie na vysporiadanie sa s problémom výberu dodávateľa stanovenia si kritérií pre výber 

CMS.  
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Do roku 2016 malo až 89% spoločností v pláne postaviť svoj konkurenčný boj 

na zákazníckych skúsenostiach. Čo môže byť lepším podkladom, ako priame vyjadrenie 

preferencií zákazníka? [31] 
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7 Záver 

V mojej diplomovej práci boli využité celkom dve metódy analýzy a to Saatyho párové 

porovnanie kritérií a dotazníkové šetrenie. Cieľom práce, ktorý som si na začiatku stanovila, 

bolo analyzovať chovanie zákazníkov pri výbere CMS. K tomu, aby mohol byť tento cieľ 

splnený boli využité práve vyššie spomenuté metódy ako najvhodnejšie alternatívny 

pre špecifikáciu rozhodovacieho procesu a dôležitosti kritérií, ktoré by CMS malo podľa 

dopytovaných zákazníkov spĺňať. Ešte pred zberom a analyzovaním dát bolo nutné teoreticky 

popísať zásadné charakteristiky a procesy, ktoré sa vzťahujú k chovaniu zákazníka na trhu B2B 

a teoreticky vymedziť možnosti zostavenia kritérií.  

Druhá kapitola vymedzovala potrebné charakteristiky ako nákup, partnerstvo 

a komunikácia, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie nákupu medzi dvoma alebo viacerými 

zúčastnenými. V podkapitole sa ďalej hovorí o poskytovaní hodnoty pre zákazníka, ktorá je 

v súčasnom konkurenčnom prostredí veľmi dôležitá k odlíšeniu sa na trhu. Práve identifikácia 

kritérií, ktoré zákazníci najviac preferujú pri výbere CMS, môže dopomôcť k výberu 

strategickej hodnoty pre zákazníka. Z analýzy bolo zistené, že najväčšiu dôležitosť prikladajú 

zákazníci technologickej infraštruktúre systému, a preto by sa dodávatelia CMS mali snažiť 

poskytnúť túto hodnotu a využiť ju v konkurenčnom boji. Pri vytvorení CMS na mieru je  

väčšia dôležitosť prikladaná grafike a preto by dodávatelia systému na mieru mali myslieť 

na dôležitosť tohto kritéria najmä kvôli očakávaniu zákazníkov. V teórii sa popisuje postup 

pre analýzu zákazníkov, medzi ktoré patrí aj analýza rozhodovacieho procesu. Toto bolo 

predmetom a podkladom pre skúmanie ich chovania. Elektronický dotazník bol zostavený 

na základe podobnosti k rozhodovaciemu procesu, aby mohli byť lepšie určené konkrétne 

kroky zákazníka, ktorým dodávatelia majú venovať pozornosť a podporiť tak ponuku svojho 

produktu. Ak sa niekto rozhodne podnikať na internete, je pravdepodobné že bude vyhľadávať 

informácie práve na ňom. Kroky rozhodovacieho procesu budú v zásade rovnaké ako 

pri klasickom procese výberu dodávateľa. V prvom kroku budeme rozpoznávať potrebu 

a popisovať jej špecifikácie. Začneme na internete vyhľadávať možnosti dodávateľov, 

možnosti foriem a informácie spojené s hľadaným produktom alebo službou. Ďalej budeme 

hodnotiť a vyberať konkrétneho poskytovateľa, ktorý spĺňa požiadavky a kontaktujeme ich. 

Rozhodovací proces pre to vyzerá štandardne, avšak líši sa faktormi, ktoré nás môžu behom 

procesu ovplyvniť. Medzi takéto faktory môže patriť internetová reklama, dizajn navštívených 

webových stránok, vyhľadávače, špecializované portály, recenzie apod. Ide o všetky faktory, 

ktoré sa môžu v prostredí internetu vyskytnúť a ovplyvniť proces výberu dodávateľa. Z analýzy 
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vyplynulo, že zákazníci najčastejšie dajú na doporučenie od známych, prípadne internetové 

vyhľadávanie. Nikto z dopytovaných však neuviedol, že by ich ovplyvnila internetová reklama, 

čo je na trhu B2B celkom bežná záležitosť.  

Tretia kapitola bola zameraná na špecifikáciu trhu redakčných systémov a predovšetkým 

na najvyužívanejšie formy CMS a ich detailný popis fungovania. Predmetom analýzy 

rozhodovacieho procesu nebolo porovnať vybrané dve formy CMS, ale pri Saatyho párovom 

zrovnaní kritérií boli výsledky pre open source CMS a pre CMS vytvorené na mieru porovnané. 

Z analýzy vyplynuli evidentné rozdiely v poradí preferencií kritérií medzi jednotlivými 

formami CMS. Poradie všetkých kritérií bolo úplne odlišné pre open source a pre riešenie 

na mieru. Jediné neobmenené kritérium v poradí pre oba typy bola dĺžka vývoja. Dodávatelia 

open source systému by sa mali zamerať predovšetkým na zákaznícky servis, technologickú 

infraštruktúru, dĺžku vývoja a grafiku. Dodávatelia riešenia na mieru by sa mali zamerať 

predovšetkým na technologickú infraštruktúru, grafiku, dĺžku vývoja a cenu. Môže sa na prvý 

pohľad zdať paradox, že užívateľom open source nezáleží na cene, skôr jej ale neprikladajú 

takú váhu pretože rátajú s nižšími nákladmi ako naopak pri riešení CMS na mieru, kde bude 

nevyhnutná väčšia počiatočná investícia.  

Ak potrebujeme overiť teoretické skutočnosti chovania zákazníka pri výbere dodávateľa, 

je nutné ich pomocou nazbieraných dát analyzovať a previesť do skutočnej praxe. Zozbieranie 

dát prebehlo formou elektronického dopytovania a vyplnenia tabuľky pre váhy kritérií. 

Po naštudovaní literatúry, prečítaní vedeckých článkov a osobných rozhovorov so špecialistami 

v obore, boli vybrané vhodné kritéria CMS pre Saatyho metódu a na základe teoretických 

podkladov o rozhodovacom procese bol zostavený elektronicky dotazník. Kompletne celý 

proces, postupy, vysvetlenie metód a vzorky respondentov zachytáva kapitola číslo štyri.  

Analýza nazhromažďovaných dát, ktoré boli v určitom časovom rozhraní zozbierané, je 

zachytená v kapitole päť. Ako prvé boli analyzované dáta zo záznamovej tabuľky, Saatyho 

metóda, ktoré vo výsledku preukázali dôležitosť váh kritérií pri výbere dodávateľa CMS 

celkovo, a tak isto boli analyzované dáta osobitne pre open source riešenie a riešenie na mieru. 

Išlo teda o výslednú konsolidovanú maticu pre všeobecný popis dôležitosti kritérií a porovnanie 

odlišnosti v preferenciách medzi danými formami CMS. Dáta nazbierané z elektronického 

dotazníku boli analyzované pomocou kontingenčných tabuliek, na základe rozhodovacieho 

procesu zákazníka o výbere dodávateľa a zároveň bola vykonaná analýza v závislosti na 

frekvencií využitia systému voči ostatným krokom v rozhodovacom procese. Boli objavené 

určité skutočnosti v rámci rozdielnosti z pohľadu frekvencie využitia. Napríklad bolo 

preukázané, že menšie firmy (menšia frekvencia využitia) majú kratší rozhodovací proces ako 
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väčšie. Zároveň platí, že u menších firiem sa na rozhodovaní o výbere spravidla podieľa len 

vlastník firmy a možnosti o dodávateľoch vyhľadáva prostredníctvom internetu, alebo 

od známych. Naopak väčšie firmy využívajú možnosť tendru a u niektorých boli zachytené 

odpovede o využití empirických rozhodovacích metód. Očividná závislosť bola preukázaná aj 

vo vzťahu k dodávateľovi a teda čím dlhšie sa firmy rozhodovali, tým viac preferujú relačné 

vzťahy, hľadajú dôveru a preferujú dlhodobé spojenie s dodávateľom. Pri niektorých otázkach 

boli určité spoločnosti, u ktorých to bolo možné, dopytované ešte elektronickou formou 

komunikácie, pre lepšie pochopenie ich stavu, prípadne problému s CMS (najmú 

nespokojnosť). Bolo napríklad zistené, že veľké korporácie majú problémy s open source 

systémami, pretože ako väčšie spoločnosti majú veľké požiadavky hlavne na bezpečnosť, ktorý 

im napríklad WordPress nemôže poskytnúť a vznikajú im tak aj problémy v komunikácií 

s programátormi, ktorí nechcú pracovať v takomto systéme. Preto ak by si mali vybrať znova, 

tak by sa rozhodne pustili do riešenia na mieru. Tu ale vznikal ďalší problém, ktorý bol 

spomínaný aj v analýze, kedy na to spoločnosti nemajú dostatočne vyčlenený rozpočet. Ak sa 

napríklad jedná o správu blogu, ktorý zatiaľ negeneruje dostatočné množstvo publika, nemôžu 

do toho viac investovať. Tu sa už ale ponúka možnosť jednotlivých ponúk dodávateľov, ktorých 

čiastka sa môže pohybovať na sume okolo 500 000 Kč. Podľa môjho osobného názoru je čiastka 

zbytočne prestrelená.  

V závere je nutné pozrieť sa na výskum kriticky a predpokladať skutočnosti, ktoré by 

mohli výskum ovplyvniť. Čo sa týka vzorky respondentov, jednalo sa o 20 expertov, 

špecialistov, FO alebo PO, ktoré pravidelne prichádzajú do styku so systémom, poznajú ho, 

orientujú sa v ňom a chápu problematiku daného produktu. Dokážeme predpokladať, že 

pri vzorke 150 takýchto expertov by mohli byť niektoré skutočnosti v rozhodovacom procese 

odlišné. Ďalším faktorom skreslenia údajov môže byť nepozorné vypĺňanie dotazníku alebo 

záznamovej tabuľky, prípadne nepochopenie otázky alebo schválne označenie nepravdivej 

odpovede. Obzvlášť na takomto malom vzorku to mohlo byť dosť riskantné, avšak väčšina 

dopytovaných bola zodpovedná a k vyplňovaniu si radi nechali poradiť.  
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Zoznam skratiek 

AHP - analytic hierarchy process  

B2B - Business-to-business 

B2C - Budniness-to-customer 

CMS - Content Management System  

CRM - Customer Relationship Management 

CI - consistency index 

CR - consistency ratio 

ECM - Enterprise Content Management 

FO - Fyzická osoba 

HTML - HyperText Markup Language 

ISO - International Organization for Standardization 

IT - Information technology 

php - ide o programovací skriptovací jazyk používaný pri vývoji webových aplikácií 

PO - Právnická osoba 

RI - random index 

SND - Slovenské národné divadlo 

WCM - Web Content Management   
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náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo;  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Prílohy  

Príloha č. 1 - Záznamová tabuľka SAATY   

Vyplňte nasledujúcu tabuľku podľa toho, ktoré kritérium je pri výbere CMS systému pre 

Vás dôležitejšie. To znamená že v prvej skupine si pokladáte otázku – „Je pre mňa dôležitejšia 

technologická infraštruktúra alebo dĺžka vývoja, technologická infraštruktúra alebo cena, 

technologická infraštruktúra alebo zákaznícka podpora“ atď. V druhej skupine zase „Dĺžka 

vývoja alebo cena, dĺžka vývoja alebo zákaznícka podpora“ atď.  

Napíšte vždy písmeno a intenzitu podľa tabuľky:  

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky k jednotlivým kritériám:  

Technologická infraštruktúra – je to výška (do akej miery) prepojenia CMS systému 

s inými systémami v organizácií  (napr. Napojenie na POHODU)  

Dĺžka vývoja – časový úsek, medzi zadaním projektu až po reálne produkčné spustenie, 

vrátane testovania, zaškolenia apod.  

Cena – od software, hardware (server), podpora 

Zákaznícka podpora – vrátane budúceho vývoja – možnosti úprav v budúcnosti podľa 

vývojových trendov apod., ďalej riešenie problémov, dostupné manuály, dokumentácia, 

školenie, vzdelanie, tréningy, riešenie krízových situácií  

Užívateľská prívetivosť (UX) a funkcionalita – ako vyzerá administrácia, aké má 

funkcie, ako je prehľadná a funkčná, rýchlosť odozvy webu. Funkcionalita napríklad, či sa 

systém dokáže sám aktualizovať v prípade pádu systému – existuje nad ním nejaký ďalší server, 

ktorý ho automaticky dokáže obnoviť zo zálohy  

Grafika – ako veľmi Vám záleží na tom, ako to bude vyzerať pre Vašich koncových 

užívateľov (frontend)  

 

 

Počet 

bodov 

Deskriptor 

1 Kritéria sú rovnako významné 

3 Prvé kritérium je slabo významnejšie ako druhé 

5 Prvé kritérium je o dosť významnejšie ako druhé 

7 
Prvé kritérium je preukázateľne významnejšie ako 

druhé 

9 Prvé kritérium je absolútne významnejšie ako druhé 
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Písmeno 

preferovaného 

kritéria  

intenzita (1- 9)  

A1. Technologická 

infraštruktúra 
B1. Dĺžka vývoja     

  C1. Cena     

  D1. Zákaznícka podpora     

  
E1. Užívateľská prívetivosť a 

funkcionalita 
    

  F1.Grafika     

B1. Dĺžka vývoja C1. Cena     

  D1. Zákaznícka podpora     

  
E1. Užívateľská prívetivosť a 

funkcionalita 
    

  F1. Grafika     

C1. Cena  D1. Zákaznícka podpora     

  
E1. Užívateľská prívetivosť a 

funkcionalita 
    

  F1.Grafika     

D1. Zákaznícka 

podpora 

E1. Užívateľská prívetivosť a 

funkcionalita 
    

  F1. Grafika     

E1. Užívateľská 

prívetivosť a 

funkcionalita 

F1. Grafika     

 



1 

 

Príloha č.2 - Dotazníkové šetrenie 

 

1. Využívate pre svoje podnikanie CMS systém? 

1.1. CMS nevyužívame pre svoje podnikanie 

1.2. Zatiaľ CMS nemáme, ale máme v pláne si ho zabezpečiť  

1.3. CMS využívame pre svoje podnikanie  

 

2. Uprednostnili ste/by ste formu opensource (Wordpress, Joomla, Drupal) alebo 

platenú formu CMS vytvorenú na mieru, externou agentúrou?  

2.1. OpenSource CMS 

2.2. CMS na mieru od externej agentúry 

 

3. Vyberte prosím z uvedených možností situáciu, ktorá vás najviac vystihuje.  

3.1. CMS máme, ale nie sme s ním spokojný (je to pomalé, graficky zastaralé) 

3.2. CMS máme, ale neponúka možnosti, ktoré požadujeme (nevyužíva inovatívne 

technológie, automatické optimalizácie) 

3.3. CMS máme, ale nie sme spokojný s dodávateľom (zlý prístup dodávateľa, problémy 

pri vyjednávaní) 

3.4. CMS máme a sme s ním spokojní 

3.5. CMS nemáme 

 

4. Aká je frekvencia využitia CMS vo vašej firme? 

4.1. 0-100 prístupov denne 

4.2. 100-1000 prístupov denne 

4.3. Viac ako 1000 prístupov denne 

 

5. Čo je predmetom Vášho podnikania? Čo budete ponúkať svojím koncovým 

uživateľom? 

5.1. Spotrebné výrobky (B2C – oblečenie, doplnky stravy, móda, knihy apod) 

5.2. Spotrebné služby (B2C – služby pre koncových užívateľov ako pobyty, výlety, 

prepravné služby, financie, poradenstvo, apod) 

5.3. Informácie pre B2C (informačné, stabilné stránky) 

5.4. Výrobky pre ďalšie spracovanie (B2B) 

5.5. Služby pre B2B – logistika, sprostredkovatelia, marketing 
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5.6. Informácie pre B2B 

 

6. Kde ste hľadali informácie o možných dodávateľoch systému?  

6.1. Odporučenie od známych, prípadne inej firmy, ktorá už má skúsenosti s konkrétnym 

CMS 

6.2. Tender 

6.3. Veľtrh 

6.4. Internetové vyhľadávanie 

6.5. Internetová reklama 

6.6. Iné 

 

7. Ako dlho trval rozhodovací proces až po finálne zvolenie dodávateľa (cca)? 

7.1. 0-1 

7.2. 2-7 

7.3. Do 30 dní 

7.4. Viac ako 30 dní 

 

8. Kto sa vo firme podieľa/podieľal na rozhodovaní o výbere dodávateľa systému?  

8.1. Manažér (manažérsky tým) 

8.2. Na rozhodovaní sa podieľali aj užívatelia (zamestnanci) 

8.3. Len vlastník (majiteľ) firmy 

 

9. Využívate pri výbere finálneho dodávateľa špeciálne praktiky ako napríklad : 

mulikriteriálne metódy, hodnotiace tabuľky (stanovenie váh kritérií) a iné analýzy 

dodávateľa?  

9.1. Nie  

9.2. Áno, empirické metódy (odhady expertov a odborníkov, brainstorming, brainwriting) 

9.3. Áno, hodnotiace tabuľky (váhy kritérií) 

9.4. Áno, multikriteriálne metódy (AHP) 

9.5. Áno,  ABC analýza 

9.6. Áno, Paretová analýza 

 

10. Ktoré z nasledujúcich tvrdení, vystihuje Váš vzťah pri výbere dodávateľa?  

10.1. Dôvera, partnerstvo, dlhodobá spolupráca 
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10.2. Rýchlosť, jednorázovosť, nízke ceny  
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Príloha č. 3 – Tabuľka výsledkov celkových preferencií SAATY 

 

Kriteria Hodnota 

Technologická infraštruktúra 25,13% 

Zákaznický servis 20,63% 

Dĺžka vývoja 18,86% 

Grafika 16,53% 

Cena 10,26% 

Užívateľská prívetivosť a funkcionalita 8,60% 
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Príloha č. 4 – Tabuľka preferencií CMS open source 

 

Kriteria Hodnota 

Zákaznický servis 29,55% 

Technologická infraštruktúra 25,12% 

Dĺžka vývoja 19,24% 

Grafika 11,65% 

Užívateľská prívetivosť a funkcionalita 7,25% 

Cena 7,19% 
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Príloha č. 5 – Tabuľka preferencií CMS riešenie na mieru 

 

Kriteria Hodnota 

Technologická infraštruktúra 23,65% 

Grafika 22,07% 

Dĺžka vývoja 17,39% 

Cena 13,76% 

Zákaznický servis 13,54% 

Užívateľská prívetivosť a funkcionalita 9,59% 

 


