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1 Úvod a vymezení problému 

1.1 Úvod 

 

Produktový management byl ve svých začátcích uplatňován v multiproduktových 

podnicích. Uvedení do funkce prvního produktového manažera je spojeno se 

společností Procter & Gamble a časově spadá do první poloviny 20. století. 

V zemích s vyspělou i tranzitivní ekonomikou, Českou republiku nevyjímaje, se 

management produktu postupně prosazoval a začleňoval do organizačních 

struktur výrobců a distributorů výrobků pro spotřebitelské i průmyslové trhy.  

 

V posledních dvou desetiletích prostupuje produktový management sektorem 

služeb. Je pevně zabudován do organizačních struktur finančních institucí  

a společností, které působí v oblasti informačních a telekomunikačních 

technologií. 

 

Produkt jako nositel úspěchu stojí v popředí zájmu podnikatelů a manažerů a lidé 

tvoří rozhodující složku při vytváření konkurenčního postavení organizace. 

Motivace a výkonnost pracovníků se řadí ke kritickým faktorům úspěchu v každé 

organizaci. Stejně jako v jiných funkčních oblastech organizace je lidská složka 

klíčová i v marketingu. Je-li personál, nověji lidské zdroje, kritickým faktorem 

úspěchu, a úspěšný produkt předpokladem dobytí či udržení pozice na trhu, pak 

věnovat pozornost lidskému faktoru v produktovém managementu je potřebné. 

 

Guru marketingu profesor Philip Kotler [37, str. 205] říká: „Marketing je hra 

založená na učení. Přijměte nějaké rozhodnutí. Sledujte výsledky. Z výsledků 

se poučíte a následně přijímáte lepší rozhodnutí. V zásadě platí, že lidé, kteří se 

marketingem zabývají déle a vzali si větší ponaučení z vlastních chyb, jsou v něm 

nejlepší“. 
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Předkládaná práce má ambici k hluboké moudrosti citovaného autora připojit 

sumu poznatků a doporučení, které stavím na studiu českých i zahraničních 

informačních zdrojů, dlouholeté praxi a na výstupech z vlastního empirického 

výzkumu, který byl realizován na území České republiky. 

 

1.2 Vymezení problému  

 

Konkurenceschopnost produktu, síla produktové značky i optimální nabídka 

doprovodných služeb jsou z velké části dílem produktových manažerů a manažerů 

produktových značek, kteří se věnují koncepční přípravě i takticko-operativnímu 

zpracování a implementaci produktového plánu. Tito pracovníci vykonávají 

zaměstnání nikoliv povolání, na které by se vztahovaly profesní požadavky.  

 

Pracovní pozice „produktový manažer“ neměla v plánovaném hospodářství 

Československé federativní republiky své místo, nebyl propracován vzdělávací 

systém, který by vyústil v získání formální kvalifikace k výkonu práce 

produktového manažera a manažera produktové značky. Ještě ve druhé polovině 

90. let bylo podnikové praxi jedinou oporou při sestavování popisů pracovních 

míst marketérů první české vydání publikace profesora Philipa Kotlera s názvem 

„Marketing Management“ [35]. Tuto pozici mohl získat téměř každý, kdo byl 

shledán dostatečně schopným, přičemž personalisté, až na výjimky inspirované 

zahraničními informačními zdroji, neměli zkušenosti s posuzováním způsobilostí 

uchazečů. Kvalifikaci přikládali velký význam, avšak nemohli se opřít o Národní 

soustavu kvalifikací. Obtížné bylo i přezkoumání praxe.  

 

Po více než 15 letech zkušeností je situace mnohem lepší, z části i díky vlivu 

zahraničních vlastníků a široké nabídce personálních služeb. Nicméně ani  

v závěru roku 2009 nebylo stanoveno optimální školní vzdělání ani požadovaná 

odborná příprava pro produktové manažery a manažery produktových značek, 

stejně jako chybělo zpracování typové pracovní pozice. 
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K nadprůměrné fluktuaci pracovníků, kteří působili v této pozici, docházelo  

v České republice již v prvních letech existence nabídky pracovních míst 

„manažer produktu“ a „manažer produktové značky“. Jejím příčinám však nebyla 

věnována dostatečná pozornost. Obecně se řadu let soudilo, že produktoví 

manažeři opouštějí své zaměstnavatele, neboť mají šanci na novém místě získat 

větší plat a benefity.  

 

Přestože o deset let později již systém středoškolského a vysokoškolského 

vzdělávání plně začlenil do svých osnov výuku marketingu a noví absolventi, 

vybavení maturitou či státnicí z marketingu, každoročně rozšiřují nabídku na trhu 

práce, náborové aktivity, zaměřené na získávání produktových manažerů  

a manažerů produktových značek, nepolevily. Podnikové personální útvary  

i personální agentury se shodují na tom, že produktoví manažeři patří mezi deset 

pracovních pozic, které se obsazují nejhůře. 

 

Existuje-li trvale vyšší poptávka po produktových manažerech než po jinak 

definovaných pozicích v marketingových útvarech podniků, pak tato situace 

vyžaduje přezkoumání. Pokud si stanovím předpoklad, že přetrvávající poptávka 

není důsledkem toho, že počet těchto pracovních míst narůstá rychleji, než 

přibývá ekonomicky aktivních pracovníků s přijatelnou formální kvalifikací, pak 

lze usuzovat, že převis poptávky je důsledkem jedné nebo více příčin, které se 

váží k problematice lidského faktoru v produktovém managementu.  

 

Problém prohlubuje skutečnost, že v současné podnikové praxi existuje značná 

různorodost zpracování popisů pracovních míst, respektive pracovních rolí, 

produktových manažerů. Ta je dána jednak nejednotností přístupů tvůrců těchto 

popisů, jednak reálnými odlišnostmi, které souvisí s charakterem a chováním 

organizací, které zaměstnávají produktové manažery.  

 

Vliv na konkrétní nastavení role produktového manažera v organizaci mají interní 

i externí faktory. Velmi silnými externími faktory jsou vlastnosti trhů, na které 

podnik umisťuje své produktové portfolio, zákaznická struktura a charakteristiky 
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klíčových zákazníků. Vlivnými interními faktory jsou bezesporu strategické řízení 

podniku, jeho inovační management, organizační struktura a v neposlední řadě 

kultura organizace. 

 

Přestože diskuse o výše vymezeném problému jsou v českém podnikatelském 

prostředí vedeny permanentně, na akademické půdě a v česky psané odborné 

literatuře, dosud nebyly dostatečně popsány okolnosti, které vedou k uvedené 

disproporci na trhu práce, a podnikové praxi nebyla poskytnuta účinná odborná 

pomoc. Popis práce a vymezení požadavků na pracovníky v pracovních pozicích 

„produktový manažer“ a „manažer produktové značky“ absentuje jak v klasifikaci 

KZAM Českého statistického úřadu [94], tak v přehledu Národní soustavy 

povolání [95]. 
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2 Stanovení cíle, struktura a metodologie disertační práce  

 

Disertační práce je svým zaměřením věnována lidskému faktoru, který zesiluje  

či zeslabuje účinnost organizačního uspořádání produktově orientovaného 

marketingu, označovaného jako produktový management. Jejím cílem je uplatnění 

interdisciplinárního přístupu k řešení problematiky nabídnout podnikové praxi 

ucelený přehled poznatků a konkrétními návrhy typových pozic poskytnout oporu 

personálním a marketingovým manažerům pro výběr vhodných pracovníků  

a pro rozvíjení jejich potenciálu. 

 

2.1 Cíle a očekávané přínosy disertační práce 

 

Hlavním vědecko-výzkumným cílem je ověřit aktuálnost a platnost objektově 

uspořádané marketingové organizace v současné podnikatelské praxi České 

republiky, kvantifikovat míru uplatnění její nejčastější formy „produktového 

managementu“, analyzovat stav produktového managementu v segmentech 

organizací s předem definovanými charakteristikami, identifikovat roli pracovníků 

v pozicích „produktový manažer“ a „manažer produktové značky“ a vyjádřit  

a kvantifikovat všechny relevantní charakteristiky těchto klíčových pracovníků, 

kteří jsou přímo odpovědni za úspěch jim svěřených produktů a značek na trhu. 

 

Pro naplnění tohoto cíle jsem si stanovila dílčí cíle. 

 

Prvním postupovým cílem je shromáždit a systemizovat poznatky, které se týkají 

problematiky lidského faktoru v produktovém managementu, a tím dosáhnout 

znalostní základny, potřebné k identifikaci povahy úloh, které produktový 

manažer a manažer produktové značky zabezpečuje, a k určení vlivů a trendů, 

které se do definování jejich role v  podnikových organizacích promítají.  
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Druhým cílem je identifikovat a analyzovat stav produktového managementu 

v České republice a přezkoumat situaci na straně nabídky pracovních pozic 

„manažer produktu“ a „manažer produktové značky“ a tím potvrdit či vyvrátit 

očekávání, vzešlá ze studia zveřejněných poznatků o zahraniční i české praxi. 

Třetím cílem je sestavit návrh typové pozice „produktový manažer“; konkrétně 

formulovat charakteristiku pozice a hlavní pracovní činnosti, určit kvalifikační 

požadavky, stanovit požadované úrovně všech relevantních obecných způsobilostí 

a specifikovat osobnostní požadavky. 

 

Čtvrtým dílčím cílem je utřídit vlivy, které mohou mít dopad na výkonnost 

produktových manažerů anebo manažerů produktové značky a na přidanou 

hodnotu procesu řízení produktu, a zpřehlednit vazby, které se v podnikatelských 

organizacích uplatňují či mohou uplatnit mezi těmito vlivy. 

 

Přínosy práce pro oblast pedagogickou spočívají v možnosti využít v disertační 

práci publikované i nepublikované materiály, získané v průběhu řešení 

vymezeného problému, ve výuce na bakalářském i magisterském stupni 

technických univerzit, jejichž absolventi jsou potenciálními uchazeči  

o zaměstnání „produktový manažer“. Mohou být podnětné i při individuální práci 

s diplomanty a při vedení diplomových seminářů.  

 

Naplnění cíle č. 3 a č. 4 vyústí v doporučení, která budou směřovat 

k podnikové praxi. Mým předsevzetím je poskytnout oporu personálním 

manažerům při upřesňování popisu pracovního místa produktového manažera  

a při formulování požadavků na pracovníky s vhodným profilem pro tuto pozici. 

Výstup disertační práce – návrh typové pozice – usnadní marketingovým 

manažerům a manažerům produktového portfolia rozhodování při výběru 

nejvhodnějšího uchazeče pro pozici „produktový manažer“. Rovněž může být 

využit v procesu vzdělávání a rozvoje kompetencí pracovníků. Dalším praktickým 

přínosem bude zlepšení orientace samotných uchazečů v nabídkách volných míst 

poskytnutím standardu pro jejich sebehodnocení.  
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Vybrané statě mé práce budou inspirací pro další vědecké zkoumání.  

Při naplňování cílů budou kombinovány vědecké poznatky, které jsou 

publikovány v původních dílech, tedy odděleně. Jejich propojením a vztažením  

ke konkrétně definované oblasti podnikové organizace, jejíž představitel 

„produktový manažer“ se v řadě ohledů odchyluje od deskripce manažera 

s obecně definovanými povinnostmi a odpovědnostmi, budou obohaceny 

dosavadní vědecké poznatky. Výsledky výzkumů budou publikovány.  

 

2.2 Struktura disertační práce 

 

Co se týče struktury disertační práce, po standardním úvodu a kapitolách, 

věnovaných pojmenování problému, stanovení cíle a použitým metodám, bude 

následovat kapitola, ve které bude vymezen obsah pojmů, se kterými budu dále 

pracovat. Na ni bezprostředně naváže kapitola, která si klade za cíl přiblížit 

podstatu problematiky.  

 

V následující kapitole, která bude uvozovat prezentaci teoretických poznatků, 

budou přiblíženy jednotlivé disciplíny, které se uplatňují při řešení problematiky. 

Protože řešení problematiky vyžaduje multidisciplinární přístup, zvyšují se 

nároky na zpracování teoretické části. Abych nemusela sklouznout k mělkosti  

a povrchnosti a současně udržela přehlednou formu práce, budu uplatňovat nejen 

systém vysvětlivek pod čarou, ale také vybrané statě umísťovat do příloh. 

Podrobněji se v rámci disciplíny řízení lidských zdrojů zaměřím na řízení lidských 

zdrojů, založeném na kompetencích, řízení znalostí a na analýzu a popis pracovní 

role. Zvláštní pozornost budu věnovat organizaci podniku a organizačnímu 

uspořádání marketingu. Interní otázky a problémy jsou často spojeny s aspekty 

organizační struktury, neboť ta vytváří komunikační vazby. Tímto způsobem 

pokryji informační potřeby pro sestavení výzkumného projektu a získám 

podklady pro vystižení stavu řešené problematiky a vypracování dílčích závěrů 

k naplnění cíle č. 1.  
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Disertační práce, bude v další části, v kapitole  4, věnována empirickému 

výzkumu. V úvodu vymezím cíl výzkumu, uvedu potřebné typy a zdroje 

informací a vymezím vztahy mezi sekundárním a primárním výzkumem. Na tento 

úvod naváže prezentace sekundárních dat, pocházejících z šetření uskutečněných 

v českém prostředí, popis metod a zdůvodnění volby metod a technik pro všechny 

etapy vlastního empirického výzkumu. V části disertační práce, věnované 

empirickému výzkumu, bude popsán sběr dat a postup zpracování dat, budou 

prezentovány nejdůležitější výstupy, provedena jejich analýza, shrnuty  

a diskutovány výsledky. Důležité výsledky, zpracované do tabulek anebo 

prezentované v podobě grafů budou začleněny do hlavního textu, veškeré 

podklady ve formě tabulek a grafů budou umístěny do příloh. Tato část mé práce 

směřuje k naplnění dílčího cíle č. 2. 

 

V aplikační části disertační práce vypracuji obsah typové pozice „produktový 

manažer“. Při zpracovávání typové pozice budu formulovat obecně platné hlavní 

pracovní činnosti produktového manažera a ty činnosti, ke kterým jsem dospěla 

studiem a vlastním výzkumem, zařadím mezi příklady prací na této pracovní 

pozici. Stejně budu postupovat při formulování a kvantifikaci požadavků.  

 

Aplikační část disertační práce uzavřu kapitolou, ve které utřídím vlivy, které se 

podílejí na dlouhodobě neuspokojené poptávce po produktových manažerech  

a manažerech produktových značek na pracovním trhu. Provázanost jednotlivých 

proměnných, jejich vliv na pracovní chování produktového manažera a přidanou 

hodnotu procesu řízení produktu znázorním a vysvětlím pomocí schéma mentální 

mapy. Aplikační část disertační práce naplní dílčí cíle č. 3 a č. 4. 

 

V závěru práce budu sumarizovat zásadní poznatky, ke kterým jsem dospěla 

v předchozích kapitolách a budu formulovat doporučení pro další využití 

výsledků, dosažených při naplňování cílů disertační práce. 
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2.3 Přehled použitých metod 

 

V průběhu práce v oboru sekundárních dat jsem aplikovala především deskriptivní 

přístup a analyticko-syntetický způsob zkoumání poznatků z dostupných 

informačních pramenů. Při popisu a propojování empirických výsledků 

s příslušnými teoretickými koncepcemi jsem rovněž použila metody abstrakce, 

indukce a dedukce, komparace a analogie. Ve výzkumných etapách vlastního 

empirického výzkumu jsem využila jak metodologii kvantitativní tak kvalitativní, 

přičemž jednotlivé přístupy, metody a techniky podrobněji rozvedu v kapitole 4.3.  

Zmíněné vědecké metody lze přiblížit takto: 

 

Abstrakce – vede k rozlišení podstatných a nepodstatných souvislostí pro 

potvrzení hypotéz. Nejprve se oddělují znaky nahodilé a nepodstatné od znaků 

podstatných, pak se od znaků nepodstatných odhlíží a posléze se shrnutím znaků 

podstatných vytvářejí obecné charakteristiky; 

 

analogie – na základě toho, že se dva jevy shodují v jistých vlastnostech, lze 

usuzovat, že se shodují i v některých jiných vlastnostech. Metoda sama o sobě 

není postačujícím prostředkem poznání, protože může vést ke stírání 

kvalitativních rozdílů mezi jevy a procesy, které se navenek shodují. Proto je 

v práci využívána v kombinaci s jinými metodami; 

 

analýza a syntéza – spočívá v tom, že se jev rozkládá (analyzuje) na jednotlivé 

složky na úrovni zpracování a na úrovni interpretace se zpětně skládá 

(syntetizuje); 

 

indukce a dedukce – představují myšlenkový postup poznávání reality, kdy se  

při indukci z jednotlivých faktů dochází k obecnějšímu tvrzení. Výzkumník  

při indukci postupuje od dílčího k obecnému, směřuje-li od obecného k částem, 

jednotlivostem, využívá metodu dedukce. Obě vědecké metody bývají 

doprovázeny zdůvodněním; 
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komparace – se uplatňuje při hledání, odkrývání a nalézání toho, čím se jevy 

odlišují a v čem se shodují. 
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3 Teoretická východiska, stav řešené problematiky  

a tendence jejího vývoje 

3.1 Definice pojmů 

 

Pro snadnější orientaci v následujících kapitolách disertační práce je vhodné 

definovat obsah některých pojmů a uvést všechny definice, které se v současnosti 

užívají vedle sebe. U vybraných pojmů budu uvádět v závorce jejich ekvivalent 

v anglickém jazyce. Stejně tak činím v příloze č. 1 „Seznam zkratek“. Jedná se 

buď o pojmy, u kterých by čtenáři nemusel být zcela jasný jejich význam, 

případně o pojmy, které jsou v zahraniční literatuře používány, avšak čeština  

pro ně z různých důvodů nemá standardizovaný ekvivalent, případně je tento 

ekvivalent užíván jen zřídka a mohlo by dojít k neporozumění při užití výhradně 

českého termínu. 

 

3.1.1 Lidský faktor 

 

Lidský faktor  je pojem, který se užívá k vystižení specifiky lidského jednání  

a chování v organizacích. V běžné manažerské praxi bývá pojem „lidský faktor“  

synonymem pojmu „lidské zdroje“ . 

 

„Přidanou hodnotu vytvářejí lidé,“ říká Armstrong [2, str. 117] a pokračuje: „Lidé 

na různých úrovních organizace, kteří vytvářejí vize, definují hodnoty a poslání  

a vytyčují cíle, vypracovávají strategické plány a uskutečňují tyto plány v souladu 

s existujícími hodnotami“. Z toho pohledu lidský faktor  aspiruje na to být 

nezpochybnitelnou konkurenční výhodou. Pro své specifické rysy jsou lidé 

považováni za aktivní, nejpružnější, nejdynamičtější a nejpřizpůsobivější 

podnikový faktor. Pro svou obtížnou ovlivnitelnost se řadí rovněž mezi kritické 

faktory úspěšnosti organizací.  
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Armstrong [5, str. 50] objasňuje vztah mezi lidským faktorem a lidským 

kapitálem citací Bontise, zveřejněnou v roce 1999. Původní formulaci termínu 

„ lidský kapitál“  od Schulze z roku 1961 Bontis zpřesnil takto: „Lidský kapitál  

představuje lidský faktor v organizaci; je to kombinace inteligence, dovedností 

a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní charakter. Lidské složky organizace 

jsou ty složky, které jsou schopny učení se, změny, inovace a kreativního úsilí, 

což – je-li řádně motivováno – zabezpečuje dlouhodobé přežití organizace“. 

Armstrong dále objasňuje, že pojetí lidského kapitálu je spojeno se zastřešujícím 

pojetím intelektuálního kapitálu, jehož další složkou je kapitál organizační (neboli 

strukturní), tvořený institucionalizovanými znalostmi, vlastněnými organizací,  

a kapitál společenský (neboli vztahový), který je tvořen znalostmi odvozenými  

ze sítě vztahů uvnitř organizace i mimo ni. Lidský kapitál je dynamický, závislý 

na okolnostech, existuje do značné míry v hlavách lidí.  

 

Bláha, Kaňáková a Mateiciuc [9, str. 10] připomínají, že pojem „lidský faktor“ 

ve svém původním významu neoznačuje personál, nýbrž v definici Lomova 

z roku 1983 představuje široký okruh psychofyziologických, psychických  

a sociálně-psychologických lidských vlastností, rysů a charakteristik, které se 

projevují v konkrétní lidské činnosti a ovlivňují její spolehlivost, efektivnost  

a kvalitu. 

 

Také lidský potenciál má svou přesnou interpretaci. Již zmíněný kolektiv autorů 

[9, str. 44] pod pojmem „lidský potenciál“ prezentuje úhrnnou způsobilost 

zaměstnanců organizace k naplňování jejího poslání.  

 

3.1.2 Produkt a produktová značka 

 

Klasická definice pojmu „produkt“  pochází od Philipa Kotlera [35, str. 461]  

a v prvním českém vydání Kotlerovy učebnice „Marketing management“, 

přeloženém Václavem Dolanským, zní takto: „Výrobek je cokoliv, co lze na trhu 

nabídnout, co získává pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může uspokojit 
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nějaké přání nebo potřebu“. V téže stati je definice doplněna: „Je to jakýkoliv 

hmotný statek, služba nebo myšlenka, která se stává předmětem směny na trhu  

a je určena k uspokojení lidské potřeby“. 

 

K pojetí pojmu „produkt“  přistupují současní autoři komplexněji. Kupříkladu 

Tomek a Vávrová [73, str. 30] zdůrazňují, že je potřeba brát v úvahu, že kupující 

spojuje svou představu výrobku – jeho vlastností – s konkrétní značkou, určitou 

hmotností balení a cenou. K tomu přiřazují své představy o individuálním užitku  

a způsobu používání. 

 

Produkt je základním kamenem marketingové politiky i v sektoru služeb. 

Výrobky a služby jsou chápány jako různé typy produktu. Janečková a Vaštíková 

[31], Lovelock a spolupracovníci [45], Kotler a Keller [38] i další autoři 

formulovali charakteristiky služeb a prezentovali přístupy k definování pojmu 

„služba“. Moderní přístupy k definování služeb vycházejí z kombinace tří 

dimenzí výkonu, ze kterých může být definice odvozena: potenciálu, procesu  

a výsledku [73, str. 40]. Pro přiblížení pojmu jsem přeložila definici1, kterou uvádí 

Lovelock, Lewis a Vandermerwe [45, str. 6]: „Služba je jakýkoliv akt nebo 

výkon, který může jedna strana nabídnout druhé straně. Ačkoliv proces může být 

spojen s fyzickým produktem, výkon je principiálně nehmotný a nemůže vyústit 

ve vlastnictví jakéhokoliv hmatatelného výrobního prostředku“. 

 

Při definování pojmu „značka“  se De Pelsmacker, Van Den Bergh a Geuensová 

[13, str. 59] odvolávají na terminologii Americké marketingové asociace z roku 

1988: „Značka, to je jméno, symbol, barva, design a jejich kombinace pro takovou 

identifikaci výrobků nebo služeb prodejce nebo i skupiny prodejců, která je bude 

odlišovat od konkurentů“. Stejný prvotní zdroj definice pojmu „značka“ uvádí 

prakticky všichni autoři. V 10. rozšířeném vydání publikace „Marketing 

Management“ přichází Kotler [36, str. 41] s jinou definicí: „Značka je příslibem 

prodejce, že bude zákazníkům dodávat zboží s určitým souborem vlastností 

                                                 
1 Autory převzato ze „Service Management and Marketing“, Christian Grönroos (1990) 
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zaručených funkcí a služeb“. Obě definice jsou platné. Značka má obsah, 

obsahuje konkrétní slib, a má vnější projevy, které ji odlišují od jiných značek. 

 

Marie Přibová [61, str. 18] zdůrazňuje principiální rozdíl mezi produktem  

a značkou: „Zna čka není produkt. Produkt se vyrábí, značka se vytváří“.  

Současně potvrzuje obecně prezentovaný vztah obou entit „produkt je základem 

značky“, ale doporučuje rozšířit dimenzi „produkt – značka“ na vazbu „produkt – 

značka – spotřebitel“ a dodává: „Dimenze vztahu tedy nejsou jenom v tom,  

na kolik produkt přináší užitnou hodnotu, ale jsou především v tom, jaké hodnoty 

nabízí. O úspěchu proto nerozhoduje jenom racionální rovina, ale především sféra 

emocí, pocitů“. V souvislosti se značkou se hovoří o dvou klíčových konceptech - 

identitě značky a hodnotě značky, viz David Aaker [1], který v koncepci hodnoty 

značky postihuje i vztah hodnoty a věrnosti značce. 

 

3.1.3 Produktový manažer 

 

Ředitel Marketing Science Institutu Donald Lehmann s Russellem Winerem 

[43, str. 1-3] uvádějí, že produktový manažer je pracovník, od kterého se 

principiálně očekává, že řídí svěřenou část produktového portfolia jak  

v rovině strategické, tak v rovině takticko-operativní. Produktový manažer je 

odpovědný za plánovací aktivity vztažené k produktu nebo skupině blízce 

příbuzných produktů a jeho úkolem je přimět celou organizaci k tomu, aby byly 

podporovány marketingové programy zakotvené v plánu produktu. 

 

Linda Gorchels, viz [20] a [21], se pracovní rolí produktového manažera 

dlouhodobě zabývá a podrobně rozpracovává termíny, které do managementu 

vnesli Kim Clark a Takahiro Fujimoto v roce 1990, „těžkotonážní produktový 

manažer“  (heavyweight product manager) a „ lehkotonážní produktový manažer“ 

(lightweight product manager), přičemž na příkladech z automobilové branže 

popisuje, jak prvně jmenovaný typ produktového manažera může dozrát  
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ve skutečného lídra s profilem obdobným generálnímu řediteli a označuje tuto 

pracovní pozici „product leader“, viz [20, str. 57-58]. 

 

V disertační práci se bude obecné označení produktový manažer v souladu 

s publikací Lehmanna a Winera [43] vztahovat k pozicím v různých organizacích, 

s různými organizačními strukturami, a to jak ve firmách poskytovatelů služeb, 

tak distributorů nebo producentů výrobků určených pro trhy průmyslové  

a spotřebitelské. 

 

3.1.4 Management produktu 

 

Empirické přístupy k managementu vedly k poznání, že je naléhavě potřeba 

uplatňovat moderní procesní management. Z dostupných definic managementu 

produktu proto uvádím na prvním místě formulaci Gustava Tomka a Věry 

Vávrové [74, str. 9] „Management produktu představuje integrovaný proces 

rozvoje a tvorby produktu, který odpovídá potřebám trhu“.  

 

Stejní autoři [74, str. 138] zpřístupňují definici K. J. Aumayra z roku 2006: 

„Management produktu je manažerská koncepce, zaměřená na nezbytnost 

funkčně a oborově přesahujícího řízení a koordinace produktů a produktových 

skupin. Při zachování existující vertikální struktury (funkčního členění), má 

management produktu za úkol zajistit horizontální strukturu (produktové členění). 

Tak vzniká maticová organizace. Dodatečně k funkčnímu zaměření musí být 

zajištěno řízení zaměřené na produkt. Management produktu tak řeší všechny 

otázky související s produktem – od nákupu až po marketing a prodej. Stává se 

tak informační, koordinační a řídící základnou problematiky relevantní produktu 

jak uvnitř, tak vně podniku“. 

 

S pojmem „produktový management“ setkáváme také při studiu a porovnávání 

organizačních struktur. Linda Gorchels [21, str. 305] popisuje produktový 

management jako maticovou organizační strukturu , ve které má produktový 
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manažer na starosti úspěch produktu nebo produktové skupiny, ale nemá žádnou 

přímou nadřízenost u těch, kteří produkt vyrábějí nebo prodávají.  

 

„Řízení značky“ (brand management) je v první české publikaci „Strategické 

řízení značky“ z roku 2000, která je věnována tomuto tématu, definováno jako 

strategický a integrovaný systém analytických, plánovacích, rozpočtových  

a realizačních aktivit, který je součástí procesu řízení značky [61, str. 15].  

 

Řízení značky v marketingu B2B je relativně novým jevem. George Tesar 

[62, str. 213] vyjadřuje názor, že nové koncepce na průmyslových trzích,  

za všechny jmenuje řízení hodnotového řetězce společně s partnery na straně 

vstupů, často i výstupů (supply chain management), snížily viditelnost dodavatelů 

(výrobců) na trhu a proto se některé společnosti rozhodly systematicky budovat 

firemní značku, zatímco jiné začaly používat značky pouze pro řady výrobků nebo 

služeb. Používání značek na produkty a služby v B2B je v současné době stejně 

komplexní a náročné jako v oboru spotřebního zboží a služeb. Jména značek 

firem, které působí na trzích B2B poskytují jistotu zákazníkům stejně jako na trhu 

spotřebního zboží. 

 

Linda Gorchels [21, str. 313] začleňuje řízení produktové značky (brand 

management) pod management produktu s odkazem na to, že je to nejobvyklejší 

forma produktového managementu u společností, které produkují spotřební 

zboží. 

 

Ve všech dalších částek disertační práce budu analyzovat problematiku brand 

managementu v souladu s výše uvedeným expertním názorem Lindy 

Gorchelsové a budu činit závěry platné pro management produktu, bude-li z dat či 

z expertních názorů zřejmé, že se jedná o řízení produktových značek. 

Problematiku řízení firemní značky, ať už se jedná o značku na trhu B2B nebo  

na trhu B2C, ponechám zcela stranou, protože proces řízení firemní značky náleží 

tak zvanému korporátnímu marketingu.  
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Současnou roli korporátního marketingu v řízení firemní značky vymezuje Kumar 

v publikaci „Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu“ [41, str. 200]. Má 

působit jako patron značky, připravovat šablony a školení o standardech značky  

a stanovit vodítka toho, jak mohou jednotlivé produktové značky využívat 

korporátní značku. 

 

Názory odborné veřejnosti na to, co je a co by nemělo být obsahem produktového 

managementu a práce produktových manažerů, uvádím rovněž v příloze č. 4.  

 

3.1.5 Organizace a organizování 

 

Sociologický slovník definuje organizaci jako „sociální systém nebo útvar 

s určitým počtem členů, hranicí mezi vlastní strukturou a strukturami okolními, 

s vnitřní dělbou práce a rozdělením rolí, s hierarchickým uspořádáním autority, 

orientovaný na cíl a racionálně uspořádaný, relativně nezávislý na svých 

konkrétních členech, ..., pojem organizace bývá též používán ve smyslu 

organizování jakožto procesu nebo organizovanosti jako vlastnosti [30, str. 177]“. 

 

Harold Koontz a Heinz Weihrich [34, str. 234-235] interpretují pojem 

„organizace“ takto: „Organizaci někteří považují za celkový systém sociálních  

a kulturních vztahů. Pro většinu zkušených manažerů tento termín představuje 

účelovou formální strukturu organizačních jednotek respektive pozic“. 

 

Pro velkou provázanost procesu organizování a procesu řízení lidských zdrojů se 

dále budu vztahovat především k formulaci, kterou uvedl Michael Armstrong 

[3, str. 239]: „Organizace jsou systémy, které pod vlivem prostředí, v němž 

existují a fungují, mají strukturu, obsahující jak formální, tak neformální prvky“. 
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3.2 Podstata problematiky  

 

Vyjdeme-li z přehledu definic, ať již na management produktu nahlížíme jako  

na integrovaný proces rozvoje a tvorby produktu nebo jako na manažerskou 

koncepci řízení a koordinace produktů a produktových skupin, pak 

připouštíme, že produktový management podporuje uplatnění marketingové 

filosofie v organizaci.  

 

Podle toho, jak v podnikatelských organizacích je či není marketingu přisuzována 

významnost, tak se liší i vnímání úloh produktového manažera a manažera 

produktové značky ve firmách. Očekávání, která má produktový manažer naplnit, 

tak v jedné organizaci mohou být postavena výše než v jiné podnikatelské 

organizaci. Tuto myšlenku podporuje obecně platné tvrzení Františka Hroníka, že 

„práce ve funkci pod stejným názvem může být v různých firmách ve svém 

obsahu i nárocích nemálo odlišná [27,  str. 38]“. 

 

Rozdílnost nároků na produktové manažery a manažery produktových 

značek však nesouvisí pouze s jejich rolí v organizaci, ale také s tím, jak je, 

respektive bude, hodnocena výkonnost produktového manažera. Výkonnost 

je výslednicí spojení a vzájemného působení způsobilostí, které jsou potřebné 

k úspěšnému vykonání práce (1), úsilí založeného na motivaci (2) a pracovních  

a organizačních podmínek (3), které obecně každý zaměstnavatel každému 

zaměstnanci pro výkon práce vytváří. Mám za to, že vrcholové vedení řady 

podniků očekává od pracovníků produktového managementu vysokou výkonnost 

a efektivitu, aniž by v praxi uplatňovalo nezbytnost spojení a optimálního 

působení uvedených tří faktorů. I když odborníci řadí schopnosti a motivaci mezi 

faktory subjektivní, například Tureckiová [76, str. 9] zdůrazňuje, že i na tyto 

faktory může organizace působit tím, že jednoznačně, konzistentně a průběžně 

komunikuje, co od svých členů očekává, a že jim vytváří podmínky pro to, aby 

mohli „ukázat, co v nich je“.  
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Jediným objektivním faktorem, tedy takovým, který může každá organizace 

ovlivnit přímo, jsou pracovní a organizační podmínky. I proto jsem do části 

teoretické zařadila kapitolu 3.3.3, ve které se věnuji strukturám v organizacích.  

A protože na vhodné organizační uspořádání marketingu a produktového 

managementu jsou mezi odborníky rozdílné názory, jak bude blíže rozvedeno 

v kapitole 3.4.2, a v reálné praxi se vyskytují různá organizační uspořádání, 

odhlédnout od pracovních a organizačních podmínek při bádání v problematice 

„Lidský faktor v produktovém managementu“ skutečně nelze. 

 

Za účelem přiblížení se podstatě problematiky si dovolím citací Tomka a Vávrové 

[74, str. 137] připomenout historii: „Myšlenka produktového managementu 

byla poprvé uplatněna u firmy Procter & Gamble a postupně našla své úspěšné 

uplatnění přes zboží spotřebního charakteru až k výrobcům investičních celků. 

Myšlenka v podstatě využívá koncept maticové organizace, kdy management 

produktu nepředstavuje náhradu za relevantní funkce podílející se na tvorbě 

a zavedení nového produktu, ale činnost přesahující tyto funkce, pokud jde  

o jejich koordinaci a řízení ke společnému cíli managementu produktu“.  

 

K aktuálnímu organizačnímu uspořádání managementu produktu se Tomek  

a Vávrová vyjadřují takto: „Jak vyplývá ze samotné podstaty principu 

maticové organizační struktury, řešení problémů má být realizováno cestou 

delegování úkolů funkčním útvarům. Z podstaty principu vyplývá,  

že v jednotlivých odborných útvarech by měli být soustředěni specialisté na danou 

problematiku. Přesto však v podnikové praxi řada úkolů, které, ač původně by 

příslušely těmto specialistům, se stávají úkoly delegovanými na management 

produktu. Praktická realizace může přinášet různá postavení managementu 

produktu a tím i pracovníků, kteří tuto funkci vykonávají. V každém případě 

bude nesprávné pojetí této činnosti jako vysloveně strategické záležitosti  

či naopak vysloveně operativní činnosti. Úspěšný produktový manažer se musí 

uplatnit v obou těchto řídících hladinách. Svými znalostmi musí být schopen 

zajistit, respektive ovlivnit úspěch produktu na trhu [74, str. 138-139]“. 
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Z přehledu definic, uvedených v kapitolách 3.1.3 a 3.1.4, je zřejmé, že i odborníci, 

kteří se věnují výuce a výzkumu v oboru marketing, nejsou jednotní v definování 

obsahu role produktových manažerů a manažerů produktových značek. Názorová 

diversita odborníků se v podnikové praxi v mé konkrétní problematice může ještě 

prohloubit tím, co již bylo v úvodu naznačeno. Ne všichni manažeři nahlížejí na 

marketing jako na výchozí a integrující podnikovou funkci. Očekává-li se  

od produktového manažera, že svými znalostmi zajistí, respektive ovlivní úspěch 

produktu na trhu, mají být nároky na pracovníka odstupňovány podle toho, zda 

bude jeho úkolem již hledání myšlenky produktové inovace a řízení celého 

procesu vývoje nového produktu, včetně uvedení novinky na trh, anebo bude jeho 

úkol spočívat jen v koordinaci dílčí fáze toho procesu. I zde však existuje 

nesoulad v názorech odborné veřejnosti, jak je patrné z následujících dvou citací. 

 

Z výčtu citací, které postihují působení produktových manažerů, uvedených  

v příloze č. 4, lze vysledovat, že se odborníci liší v tom, zda se produktovým 

inovacím mají plně věnovat lidské zdroje organizačně začleněné v produktovém 

managementu či ne. Nejednotnost jejich názorů doplňuje i tvrzení Lindy 

Gorchels, která proces tvorby nového produktu řadí mezi celofiremní procesy, 

zatímco produkt management definuje v úvodním slovu k 3. vydání publikace 

„The Product Managers Handbook“ jako práci produktových manažerů [21]. 

 

Naproti tomu Tomek a Vávrová [74] opakovaně zdůrazňují, že management 

produktu musí v rámci existující strukturní organizace vybudovat a jednoznačně 

zakotvit postupy a procesy, odpovídající úspěšné produktové politice. A to, ať už 

jde o klasické řešení otázky vztahu produkt/trh, tak o produktové inovace. 

Definici inovačního procesu (procesu tvorby nového výrobku) tito autoři 

formulovali jako „komplexní proces, jehož složitost a náročnost je úměrná tomu, 

jak díky technickému rozvoji, růstu konkurence a obsazování trhů dochází 

přirozeně k relativnímu úbytku nových námětů a nápadů vzhledem 

k realizovaným výrobkům [73, str. 182]“. 
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Podstatu problematiky spatřuji v nejednotnosti názorů na to, co by měl 

produktový manažer v organizaci obsáhnout, doprovázenou pochybnostmi  

o klíčovosti pracovních pozic „produktový manažer“ a „manažer produktové 

značky“,  od které se odvíjí nejednoznačnost přístupu vrcholového a personálního 

managementu organizací. Jejím průvodním jevem je rozmanitost náplní práce 

v nabídkách volných míst v produktovém či brand managementu organizací.  

Ta činí obtížnou orientaci uchazečů o pracovní pozice „produktový manažer“  

a „manažer produktové značky (brand manager)“.  

 

Má disertační práce si neklade za cíl odstranit podstatu problematiky, ale zmírnit 

její dopady na lidský faktor v produktovém managementu mým záměrem je. Proto 

jsem do cílů zařadila určit a kvantifikovat obecné způsobilosti a osobnostní 

předpoklady pro generickou roli manažera, odpovědného za příslušnou část 

produktového portfolia, jejíž modifikace podle kompetenčního zaměření každé 

konkrétní organizace by skýtala šanci systematicky se věnovat nejen náboru, ale  

i rozvoji pracovníků. Cílený rozvoj produktových manažerů a manažerů 

produktových značek je předpokladem naplnění parametrů výkonnosti jednotlivce 

i zvýšení přidané hodnoty procesu řízení produktů celé organizace. 

 

3.3 Teoretická východiska problematiky  

3.3.1 Interdisciplinární charakter problematiky 

 

Řešená problematika má již podle názvu interdisciplinární charakter. Využívá 

poznatků z mnoha oborů, přičemž každý z nich přináší do této problematiky nový 

úhel pohledu a různé metody řešení aktuálních otázek. Hlavními obory jsou 

podniková ekonomika, management, marketing, organizační chování a personální 

řízení. Pro přehlednost práce se v následujících kapitolách zaměřím hlouběji  

na ucelené přiblížení těch oborů, ze kterých jsem čerpala rozhodující množství 

informací.  
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3.3.1.1 Personální řízení 

 

Disciplína personální řízení má pro mou práci klíčový význam. Vyvíjí se velmi 

intenzivně. Nové proudy v personalistice jsou spojovány s novými označeními. 

Proto se v následujících odstavcích zaměřuji jednak na přiblížení pojmů, 

potřebných pro mnou zvolené téma, jednak na historický vývoj této disciplíny, 

který může být užitečný pro orientaci odborníků z jiných oborů i prakticky 

zaměřených badatelů. V praxi se totiž uplatňuje zpravidla více koncepčních 

přístupů. Vztah mezi příbuznými pojetími řízení lidí (people management), tak jej 

popsal Michael Armstrong, bude znázorněn na obrázku č. 2.1 a doplněn výkladem 

pojmů. 

 

Obr. č. 2.1 - Vztah mezi pojetími řízení lidí podle M. Armstronga, v překladu  

J. Koubka, [5, str. 26] 

 

Pohled na zaměstnance jako na jeden ze stěžejních faktorů výkonnosti  

a úspěšnosti podniků se definitivně prosadil v teorii managementu v 80. letech 

20. století. V té době se nová koncepce řízení lidských zdrojů (Human Resource 

Management) – původně rozvinutá na amerických universitách – dostávala  

Ř ízení lidských  zdrojů 
„Strategický a logicky promyšlený  

přístup k řízení toho nejcennějšího,  
co organizace mají  – lidí, kteří v 

organizaci pracují a kteří 
individuálně i kolektivně přispívají k  

dosažení cílů“ 

Ř ízení lidí 
Politika a praxe rozhodují o 

tom, jak jsou lidé v  
organizaci řízení a 

rozvíjeni 

Personální řízení 
„Personální řízení se zabývá  
získáváním, organizováním a  
motivováním lidských zdrojů  

požadovaných podnikem“ 
(Armstrong, 1977) 

Ř ízení lidského kapitálu 
„Přístup k získávání, analyzování a  

předkládání dat, informujících vedení o 
tom, jak v oblasti řízení lidí probíhá  

hodnotu přidávající strategické investování  
a operativní rozhodování jak na  

celoorganizační , tak na liniové úrovni“ 
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do manažerské praxe. V současnosti je nejčastěji uplatňovanou koncepcí 

personálního řízení.  

 

Řízení lidských zdrojů znamená posun od pojetí personálního managementu ke 

komplexnějšímu chápání lidských zdrojů a lidského potenciálu v organizaci 

v nejširších systémových, strategických a sociokulturních souvislostech. 

Porovnání kulturních aspektů koncepcí personálního managementu a řízení 

lidských zdrojů uvádím v příloze č. 5 v podobě převzaté z publikace Františka 

Hroníka [24, str. 12]. 

 

Řízení lidského kapitálu je vnímáno jako „posun paradigmatu“ od tradičního 

přístupu k řízení lidských zdrojů. Jiří Bláha a kol. [9, str. 48-49] zdůrazňuje, že 

právě lidský kapitál je klíčovým prvkem takových soudobých manažerských 

koncepcí jako je adaptivní organizace, vysoce výkonná organizace, inovační 

management, učící se organizace a znalostní management, přičemž uplatňování 

těchto pokročilých koncepcí se v dnešní době zdaleka neomezuje pouze na velké 

korporace.  

 

Historický vývoj a rozvoj obsahu personální práce ve firmách kopíruje a doplňuje 

vědecký zájem o způsoby efektivního řízení lidí. Obecně přijímaná etapizace 

vývoje řízení lidí (personálu) ve formálních organizacích, tak jak ji prezentuje 

Michaela Tureckiová [75, str. 42-43], je členění na období: 

 

a) personální administrativy a péče; 

b) personální řízení na úrovni operativy; 

c) personální řízení na strategické úrovni. 

 

Lidskou složkou organizací se teoretici i prozíraví podnikatelé zabývali již  

od počátku vzestupu vědeckého řízení organizací. Prvořadý význam kladli  

na schopnosti, dovednosti a výkon zaměstnanců. Zároveň v této etapě byly 

rozvíjeny různé stránky péče o zaměstnance. Na přelomu 40. a 50. let 20. století 

se ve velkých podnicích začínala prosazovat personální práce na řídící úrovni.  
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Do řady firem se postupně dostávala nová funkce řízení personalistika. Jakkoliv 

byla paleta činností personálního řízení rozmanitá, personální funkce nijak 

výrazně nezasahovala do strategie firmy. V 70. letech již byl význam lidí  

pro výkonnost organizace zásluhou Petera Ferdinanda Druckera a dalších uznán, 

v praxi však byla personální práce považována nikoliv za řídící, ale za správní 

funkci. 

 

V 80. letech 20. stol. představitelé Michiganské školy došli k závěru, že systémy 

lidských zdrojů a struktura organizace by měly být řízeny způsobem, který je 

v souladu se strategií organizace. Dále vyjádřili názor, že existuje cyklus lidských 

zdrojů, který tvoří výběr, hodnocení, odměňování a rozvoj. V téže době měla  

na teorii i praxi významný vliv rovněž Harvardská škola a to zejména svým 

důrazem na skutečnost, že řízení lidských zdrojů se spíše týká všech manažerů než 

jen personálního útvaru a personalistů. Autoři tohoto pojetí razili názor, že lidé by 

měli být považováni spíše za aktiva než za variabilní nákladovou položku, jinými 

slovy je s nimi třeba jednat jako s lidským kapitálem. Josef Koubek vyjadřuje 

názor [39, str. 29], že pojetí intelektuálního a lidského kapitálu má v určitém 

ohledu své praktické vyústění v koncepci řízení talentů, která se začala vytvářet 

po roce 2000. 

 

Uznání dosahování výhod, plynoucích z lidského kapitálu, vedlo k tomu, že se 

objevil zájem o metody měření hodnoty tohoto kapitálu. K těmto metodám patří  

i Balanced Scorecard (BSC), původně vytvořená Robertem Kaplanem a Davidem 

Nortonem, prezentovaná a rozvíjená těmito autory [33] i řadou dalších, například 

[55], [63], a model kvality Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM), ve kterém 

je dosahování excelentnosti podmíněno rozvojem lidského potenciálu  

a efektivním zapojováním lidí do firemních procesů, viz například [81]. 

 

3.3.1.2 Marketing 

 

Marketing se řadí do skupiny aplikovaných nauk. V praxi moderně řízené 

společnosti je marketing vnímán jako výchozí a integrující podniková funkce. 



 

 

30 

Nicméně ve firmách, které působí vedle sebe na trhu, se může postavení 

marketingové funkce lišit, protože se reálně různí to, jaký význam přikládají 

podnikatelé a manažeři při naplňování cílů své organizace marketingu a jak jsou 

obeznámeni se soudobými koncepcemi marketingu a managementu. Také proto, 

že i marketing má jako disciplína za sebou intenzivní vývoj a stále se rozvíjí, je 

tato kapitola sestavena podobně jako předchozí a přibližuje rovněž historii 

marketingu.  

 

Klasická definice marketingu [35, str. 4], jak ji vyložil Václav Dolanský, první 

překladatel díla Philipa Kotlera, zněla: „Marketing je společenský a řídící proces, 

kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím 

tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků“.  

 

Marketing se prosadil jako filosofie řízení ve II. polovině 20. století. Odstartování 

rozvoje marketingu v 50. letech souvisí s prvními pokusy, týkajícími se 

profilování značkových výrobků a metod tržní segmentace. V té době je sice 

marketing interpretován jako „distribuční funkce“ [49] a management je 

orientován na výkonnost, ještě důležitější než dělat věci správně se pro výsledek 

začíná jevit efektivnost – potřeba dělat správné věci, to znamená věci, které  

pro zákazníka znamenají hodnotu. Joan Magrettová [47] připomíná, že to byl 

právě Peter Drucker, který ve své knize z roku 1954 „The Practice of 

Management“ předložil nové kritické vymezení hodnoty. Bezprostředně 

následující dynamický a komplexně probíhající vývoj společensko-ekonomických 

vztahů pak začal klást na filosofii a realitu marketingu stupňující požadavky.  

 

Díky pracím Philipa Kotlera se v 60. letech postupně dostává do centra pozornosti 

spotřebitel, nicméně marketing byl podle Herberta Mefferta [49, str. 20] v té době 

ještě pojímán jako operativní technika ovlivňování zákazníka. Teprve s nástupem 

90. let se posunuje celková interpretace marketingu za prvé jako vůdčí koncepce 

managementu a za druhé jako rovnoprávná podniková funkce. To už byl 

marketing, především v USA, několik let předmětem vědeckého výzkumu  

a strategický marketing byl v praxi využíván jako nástroj řízení.  



 

 

31 

V téže době se stává evidentní, že marketingové aktivity se odehrávají převážně 

mezi podniky a je potřeba pojmenovat a v praxi uplatňovat odlišnosti dané 

povahou spotřebitelských a průmyslových trhů. V publikaci věnované 

marketingové komunikaci [13, str. 521] je uvedena jedna z prvních definic B-to-B 

marketingu Grosse, Bantinga a spolupracovníků, která zní: „Marketing mezi 

podniky lze definovat jako všechny činnosti, které jsou zaměřeny na marketing 

produktů pro organizace (podnikatelské, vládní, distribuční), s cílem jejich 

opakovaného nákupu nebo užití k výrobě spotřebních produktů, produktů  

pro další výrobu nebo pro usnadnění podnikatelských činností“. 

 

Gustav Tomek a Věra Vávrová [74, str. 5] vyslovili názor, že paradigma 

marketingu se mění pod vlivem prolínání a změn podnikové kultury, rozvíjení 

nových forem života a práce a dochází ke změnám v hierarchii hodnot. 

Sociografické změny se odrážejí v růstu kupní síly, která působí na diferenciaci 

požadavků. Pro marketing to znamená vytvářet takové koncepty, které 

vyrovnávají napětí mezi orientací na individuální potřeby a požadavkem růstu 

výkonnosti firmy. Prolínání společenských struktur vytváří předpoklady  

pro globalizaci, přičemž nejde jen o vznik globálních trhů, ale o globální soutěž  

a s ní spojená globální strategická rozhodnutí. Dochází k vyvolávání poptávky  

po globalizovaných výrobcích a službách. Přitom všem je důležitější než kdy 

jindy se spoléhat na loajalitu zákazníka. Tyto skutečnosti rozvádějí zmínění autoři 

[74, str. 9] do detailů a následně shrnují současný obsah marketingu takto: „Vývoj 

marketingu vyúsťuje do marketingu vztahů – relačního marketingu. Jde o novou 

orientaci ve vztazích k zákazníkovi, které jsou charakteristické navázáním 

dlouhodobé spolupráce, interaktivním vztahem k tvorbě produktu, dialogem mezi 

oběma stranami trhu“. 

 

Kotler s Kellerem v publikaci „Marketing management“ [38, str. 30] představili 

holistickou marketingovou koncepci jako komplexnější a soudržnější přístup 

než klasický marketing. Holistický marketing vychází z toho, že v marketingu 

„záleží vše na všem“. Sestává ze čtyř složek, jimiž jsou vztahový marketing, 

interní marketing, integrovaný marketing a společensky zodpovědný marketing. 
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3.3.1.3 Organizační chování a management 

 

Organizační chování je multidisciplinární obor, který čerpá z teorie organizace  

a teorie řízení a tyto teorie obohacuje. Organizační chování stejně jako 

management jsou společenské vědy, které mají své kořeny v naukách o lidském 

chování, především v sociologii a psychologii.  

 

Součástí této společenské nauky, která analyzuje a vysvětluje chování jedinců  

a skupin v organizacích s cílem zvýšit jejich efektivitu, byla původně také 

disciplína organizační rozvoj. Shaun Tyson a Tony Jackson [78, str. 175] ji 

označili za snahu vědců, zabývajících se chováním, tj. od psychologů přes 

sociology až k antropologům, kteří využívali svých znalostí ke zlepšování 

podnikatelských organizací.  

 

V posledních letech se disciplína „organizační rozvoj“ vyvinula v samostatný 

obor management změny a jejím cílem již není jen zvýšení výkonnosti, ale také 

humanizace práce. Na organizační rozvoj lze stále nahlížet jako na systematický 

proces, během kterého jsou nové či modifikované principy a praktiky 

organizačního chování aplikovány tak, aby vedly k rostoucí efektivitě jednotlivců 

i celé organizace [14, str. 210]. 

 

Management je nauka o procesu efektivního řízení lidí. Je to soubor přístupů, 

názorů, zkušeností, doporučení a metod, které manažeři užívají ke zvládnutí 

specifických činností (manažerských funkcí), směřujících k dosažení soustavy 

cílů jimi řízené organizace. Vyzrávání managementu v systematickou vědní 

disciplínu má nepoměrně kratší život, než odpovídá významu managementu  

pro moderní společnost. Klasické teorie managementu spojuje snaha řešit 

formální strukturu organizace, funkční nadřízenost a podřízenost útvarů, jejich 

počty, koordinaci činnosti útvarů a vhodné řízení útvarů.  

 

Na konci 70. let a zejména v následujících dvou desetiletích byly intenzivně 

studovány, prezentovány a zevšeobecňovány manažerské přístupy firem, kterým 
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se v tomto náročném období dařilo, a nastalo období empirických přístupů 

k managementu. Současnou realitou se stávají podniky, které uplatňují koncept 

procesního řízení, původně prezentovaný sice už v 70. letech, nyní pojímaný 

v podobě, kterou propracoval Michael Hammer a James Champy [22]. Podniky 

budují znalostní sítě na principu znalostního managementu tak, jak ho popsal 

v České republice Jan Truneček [77]. Fenoménem doby se stává koncept „učící se 

organizace“ Petera Sengeho, který české veřejnosti přibližuje Tichá [72], 

Truneček [77] a další autoři. Koncepce „učící se organizace“ je pravděpodobně 

jedním ze signálů změny společnosti (od industriální ke znalostní) a rozhodně 

projevem změny v paradigmatech managementu. 

 

3.3.2 Teorie organizace a řízení – vybrané koncepce a přístupy 

 

Na formulace obecných principů a zákonitostí utváření a fungování organizací se 

na počátku 21. století náhledy různí. Pro schopnost aplikovat teorii do praxe je 

potřebné se seznámit s širokou paletou postupů, nikoliv jen věnovat pozornost 

novým tématům, jakými jsou například interorganizační sítě, kterým se v česky 

psané literatuře věnují, například Dědina a Odcházel [14], nebo řízení znalostí,  

viz Mládková [51] nebo Truneček [77]. 

 

Některé klasické teorie jsou v dnešní praxi stále silně zakořeněné, proto 

porozumění dnešním organizacím je výrazně ovlivněno historickým kontextem. 

Ze tří nejproslulejších klasických teorií efektivního řízení organizací je pro 

uchopení problematiky lidského faktoru v produktovém managementu velmi 

důležité dílo Henriho Fayola. S jeho 14 zásadami managementu z roku 1916 se 

setkáváme v manažerské literatuře do dnešních dnů. Jejich český překlad, jak jej 

prezentuje Zbyněk Pitra [58], obsahuje příloha č. 6. Princip jednoho 

přikazovacího místa se v podstatě dodržuje i dnes, i když má své výjimky. 

Příkladem výjimky je maticová organizace, ve které se vyskytuje dvojí 

podřízenost jednak svému přímému nadřízenému, jednak vedoucímu projektu  

a týmu, který je sestaven k jeho realizaci.  
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Další nadčasový princip z roku 1962, uváděný Slávikem [67, str. 230], 

Trunečkem [77, str. 49] a celou řadou dalších autorů, formuloval Alfred Chandler 

„Strukturní forma je podřízena obsahu činnosti“, jednodušeji „struktura následuje 

strategii“. Tento princip, jehož příčinou je vzrůstající prosazování strategií, které 

přinášejí rozmanitost, se právě odráží ve vzniku maticové struktury a všech 

dalších novějších způsobů uspořádání organizace.  

 

Teorii organizace významně ovlivnil rozvoj sociálně-psychologických přístupů2 

k řízení organizací, a teorie systémů, která zahrnuje jak technické, tak 

sociologické aspekty organizace, a která představila organizaci jako otevřený 

systém3.  

 

Systémové přístupy postupně dominovaly nad ostatními. Přesto ani ony 

nepřinesly “návod“ jak efektivně řídit firmu. Nedokázaly zohlednit jedinečné 

vnitřní podmínky a uspořádání organizace či proměnlivé a nestálé vlivy okolního 

prostředí. 

 

Pojetí organizace jako kulturního systému bylo do světa managementu razantně 

vneseno až počátkem 80. let prostřednictvím publikací Thomase J. Peterse  

a Roberta H. Watermana z roku 1982 a Rosabeth Moss Kanterové z roku 1983, 

viz [10, str. 216]. S každým z uvedených autorů i s dalšími, kteří se vztahu 

organizační struktury a kultury ve své publikační činnosti také věnovali, se pojí 

jejich vlastní definice pojmu organizační kultura.  

 

Vyjmenování všech definic přesahuje cíl této kapitoly, a proto volím, s ohledem 

na přínos autora pro obor management, pro přiblížení pojmu „organizační 

kultura“ Scheinovu definici z roku 1989, viz [7, str. 431]: „Podniková kultura je 

vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla  

                                                 
2 Se jmény Mary Parker Folletová a Elton Mayo je spojen počátek orientace na měkké prvky 

řízení. 
3 Pro formulování nového pojetí organizace i pro navazující kontingenční přístupy bylo podnětem 

dílo Chestera Barnarda. 



 

 

35 

či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější 

adaptace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné. Noví 

členové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat 

podle nich“. Mintzberg podtrhuje spolupráci a komunikaci a pro organizační 

kulturu používá metaforické vyjádření4 Garetha Morgana a nazývá ji 

ideologickým tmelem, který drží organizaci pohromadě [50, str. 307]. 

 

Současné pojetí teorie organizace ruší předpoklad průkopníků managementu,  

že existuje – nebo by měla existovat – jediná správná organizace a potvrzuje 

vizionářská slova Petera Druckera [16, str. 24]: „Stejně jako v případě 

biologických organismů existuje široká škála různých struktur, existuje i široká 

škála organizačních možností pro onen sociální organismus, jímž je moderní 

instituce. Místo hledání jediné správné organizace se musí management naučit 

hledat, vyvíjet a testovat organizaci, která odpovídá svému úkolu“.  

 

Fayolovy zásady řízení, viz příloha č. 6, představovaly dlouhá léta normativ řízení 

a mají stejně jako principy Taylora svůj vliv na myšlení dnešního managementu. 

Významný příspěvek k teorii organizace a řízení pochází od Petera Druckera, 

který podal normativní analýzu manažerské role, a Mintzberga, který empiricky 

hledal objasnění na reálných manažerských úlohách. Mintzberg definoval deset 

rolí managementu a jednu z nich označil jako roli vedoucího. Rolí vedoucího se 

v posledních 30 letech zabývá celá řada autorů.  Brooks uvádí společný pohled 

Handyho (1993), Watsona (1983) a Kostera (1990), kteří předpokládali, že úloha 

vedení je jen zřídka širší úlohou managementu. Cituje také Kottera (1990), který 

rozlišuje mezi řízením a vedením. Kotter předpokládá, že vedení (leadership) se 

více týká lidských, vizionářských, inspirativních, motivačních a dynamických 

aspektů celkové role řízení nebo vedení, zatímco řízení (management) se zaměřuje 

na úkoly definované Fayolem, tj. plánování, organizování a kontrolování, 

společně s problémem řešícím a udržujícím stupeň předpověditelnosti a stability 

[10, str. 135]. 
                                                 
4 Používání metafor uvedl Morgan ve studii „Images of Organization“, vydaného v Beverly Hills 

(1986) 
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Téma „manažer versus vůdce (leader)“ se dotýká mnou zkoumaného problému, 

neboť produktový manažer má také odpovídat popisu manažera, který, použiji-li 

Brooksův popis [10, str. 134] „zastává funkci v organizaci a drží zvláštní, 

formální titul nebo plní nějaký úkol“ a je, respektive může být, současně 

vedoucím, který „usiluje o ovlivňování a vedení ostatních sledováním 

jednotlivých cílů nebo vizí budoucnosti a stimuluje je, aby je chtěli následovat“. 

Na závěr této kapitoly proto ještě zmíním tři teorie, se kterými se pojí výzkum 

vůdcovství (leadershipu). 

 

Teorie povahových rysů klade důraz na osobní charakteristiky vůdců. Její 

vhodnost pro praxi byla předmětem řady výzkumů. Nelze se k ní však uchýlit bez 

seznámení se s jinými myšlenkovými proudy, protože teorie povahových rysů 

opomíjí jakékoliv situační úvahy, jak zdůrazňuje například Hroník [28] nebo 

Brooks [10]. 

 

Behaviorální teorie zkoumá behaviorální přístup chování lídra a zaměřuje se 

především na to, jak ovlivňuje vůdce výkon a motivaci podřízených. Důraz je 

kladen na styl vůdcovství jako výsledek. Pracuje se s předpokladem, že styl 

manažera může být identifikován a mapován podle orientace na „lidi“ a „úkol“. 

Práce představitelů behaviorální teorie, stejně jako teorie povahových rysů, 

ignorují souvislosti situace, ve které se vedoucí a jejich stoupenci nacházejí.  

 

Situační teorie klade důraz na vůdce v souvislosti nebo v situaci, ve které vedou. 

Pohled na vedoucí úlohu je obohacen zapracováním náhodných faktorů. Brooks 

zdůrazňuje, že Fiedlerova teorie nahodilosti přidává sice na složitosti, ale 

obohacuje chápání organizačního chování. Model kontingenčního vedení Freda 

Fiedlera, publikovaný v roce 1957, viz [10, str. 141-142], pracuje s hypotézou, že 

chování je v interakci s příznivým výsledkem situace tak, aby zajistilo efektivitu. 

Tato teorie vyžaduje stanovení jak stylu vedoucího, tak tří povšechných 

charakteristik situace nebo souvislosti: (1) „kvalita vztahů vedoucí – členové 

skupiny,“ (2) vyjasnění práce ve skupině a pochopení skupinových cílů, tedy 

„struktura úkolů“, a (3) „moc daná postavením“, což znamená legitimní moc 
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vedoucího říci ostatním, co mají dělat. Velice příznivá je situace, kde jsou vztahy 

zdravé a spolehlivé, úkoly jsou jasně strukturovány a jsou dobře pochopeny a moc 

daná postavením je silná. Důraz na vztahy v jednání vedoucího se nejlépe hodí 

pro průměrně příznivou situaci. Fiedler navrhuje, že organizace by se neměla 

zaměřit na pokus změnit osobu vedoucího, ale měla by vybrat vedoucí, kteří by 

vyhověli situaci.  

 

Modifikace prvního Fiedlerova modelu a vlastní modely nahodilosti později 

vypracovali další autoři, kteří pracovali se širším souborem faktorů nahodilosti. 

Jiří Dědina a Jiří Obcházel [14, str. 256], prezentují kritiku kontingenčních teorií, 

která předkládá tyto argumenty: „Je obtížné analyzovat okolní prostředí, vedoucí 

pracovníci nejsou schopni se zcela adaptovat na podmínky okolního prostředí  

a v případě, že by vedoucí pracovníci měnili podle změny okolního prostředí 

flexibilně svůj styl vedení, utrpěla by jejich důvěryhodnost“. 

 

Pro mou práci mohou být také teoretickým východiskem studie věnované 

podnikání a osobnostem podnikatelů pro shodnost uvažování o povaze a činnosti 

vnitropodnikových podnikatelů (zlepšovatelů), kteří musí uspět v byrokratickém 

prostředí, charakteristickém snahou potlačit inovaci a dynamičnost. Poznatky 

z této oblasti stejně jako obsah všech dalších studií a koncepcí, které právem  

do této kapitoly patří, si dovolím z obavy ze ztráty přehlednosti teoretické části 

práce neuvádět. V případě potřeby je rozvedu formou poznámky pod čarou a nyní 

přejdu k deskripci struktur, které se uplatňují v současných organizacích,  

a k některým vybraným dílčím tématům oboru řízení lidských zdrojů, které mají 

přímý vztah k mé práci, a budu se na ně v aplikační části práce odkazovat. 

 

3.3.3 Struktura v organizacích 

 

Interní otázky a problémy mohou být často spojeny s aspekty organizační 

struktury a mohou mít kritický vliv na schopnost organizací napomoci k dosažení 

vysoké úrovně výkonu a úspěchu jednotlivců. Organizační struktura je důležitým 
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nástrojem pro řízení výkonnosti podniku, vytváří komunikační vazby a předurčuje 

hierarchii rozhodování. Je proto základním orientačním bodem pro organizační 

chování. Literaturu věnovanou tématu organizování považuji za důležitou 

poznatkovou základnu, a proto v následujících kapitolách uvádím přehled 

strukturálních typů (podrobněji smíšených forem) a inspirujících názorů na vlivy  

a determinanty struktur. Podrobněji se budu věnovat smíšeným formám. 

 

Pojem “organizační struktura“ definuje Synek [71, str. 137] takto: „Organizační 

strukturou obvykle rozumíme účelovou formální strukturu organizačních jednotek 

ve formálně organizovaném podniku“ a podává výklad pojmu „neformální 

organizační struktura“, kterou se obvykle rozumí spontánně vzniklé vztahy osobní 

a sociální, které nevznikají na základě formální organizační struktury, ale 

přirozeným spolčováním lidí. 

 

Důvodem organizování je nutnost dělby práce a omezenost rozpětí řízení. 

Snižováním rozpětí řízení vznikají v podniku organizační úrovně, resp. je 

ovlivněn počet úrovní.  

 

Dělba práce je proces, jímž je celková práce přidělována jednotlivým 

vykonavatelům. Je to současně jeden ze základních principů organizování. 

Dalšími principy jsou pracovní specializace a koordinace, přičemž posledně 

zmiňovaný princip koordinace označuje Pitra [58, str. 16] za jádro 

manažerských procesů organizování. Dále Pitra uvádí, že základní principy 

organizování jsou používány v různých podmínkách odlišným způsobem 

k vytváření organizačních struktur jednotlivých firem. 

 

3.3.3.1 Strukturální typy 

 

Nejfrekventovanější organizační struktury jsou řadou autorů dobře popsány. 

Historicky první a bezprostředně odrážející Fayolovy zásady je funkční 

organizační struktura. K ilustraci její uplatnitelnosti cituji Slávika [67, str. 233]: 

„Funkční organizační struktura je vhodná pro podnik s jediným podnikáním,  
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ve kterém se klíčové aktivity shodují s dobře definovanými schopnostmi  

a odborně ohraničenými útvary. Konkrétní forma funkční organizace závisí  

na typu produktů, zákazníků a používaných technologií. Těm budou přizpůsobeny 

rozdílné náplně funkčních útvarů“. Nevýhody této formy se zesilují v nestabilním 

prostředí. Nedostatečně podporuje inovace, které si turbulentní doba žádá. Pitra 

[58, str. 25] rigidní byrokratickou funkční organizační strukturu označuje  

za nositele výrazného protiinovačního klimatu. 

 

Objektová organizační struktura  podporuje činnosti seskupené podle svého 

příspěvku k navýšení hodnoty na výstupu z organizace. Běžně se pro ni používá 

přívlastek "„divizionální“ nebo také „multidivizní“. K seskupování organizačních 

útvarů do divize jsou využívána hlediska regionální, obchodní a výrobně-

technologická. Vazby mezi nositeli činností jsou vytvářeny tak, aby činnosti 

spojené s určitým výstupem byly spojeny do jednoho celku - divize.  

 

Nástup divizionálního uspořádání podniků se datuje do 20. let 20. století.  

Ve velkých korporacích Du Pont a General Motors byly vytvořeny divize 

odpovědné za provoz a výsledky divize a centrála byla odpovědná za rozvoj  

a řízení podniku jako celku. Úlohou centrály bylo především sledovat výnosnost 

kapitálu v divizích, koordinovat divize a stanovovat výrobkovou politiku. 

Chandler, viz Slávik [67, str. 203-205], to označil za druhou zásadní transformaci 

organizování podniků.  

 

Pokusy zkombinovat výhody funkčního uspořádání s výhodami uspořádání 

objektového vyústily v maticové překrytí , kde platí, že každý pracovník je 

vystaven dvojí podřízenosti: funkční po vertikální linii a objektové po horizontální 

linii. Dvojí podřízenost je příčinou kompetenčních sporů. Přesto má maticová 

organizace nejen nevýhody, ale také přednosti, viz [34], [37], [58], [65]. Pitra ji 

hodnotí jako vysoce inspirativní prostředí pro rozvoj inovačních programů 

[58, str. 28]. Kritický pohled dalších autorů na maticovou organizaci - Chandlera 

a Mintzberga - zmiňují Nordström a Ridderstråle [54, str. 141-142]. Heinz 

Weihrich a Harold Koontz [34, str. 269] mezi negativy maticové organizace 
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jmenují na čelních místech její nejednoznačnost spolu s nutností věnovat spoustu 

času na vyjasňování problémů. Současně poskytují i návody, které, jsou-li 

akceptovány, zvyšují efektivnost maticového managementu. Milton Rosenau 

[65, str. 171], přední světový odborník na projektový management, připomíná  

i tu skutečnost, že maticové uspořádání může být pro malé organizace příliš drahé. 

 

Zřejmě proto, že původně byly určeny ke koordinaci velkých a komplexních 

projektů, jsou některými autory maticové organizace označovány jako projektové. 

Rosenau [65, str. 170] řadí maticové organizace mezi smíšené formy, které 

mohou vznikat jako reakce na tlaky způsobené špatnými zkušenostmi s útvarovou 

(funkční) nebo projektovou (čistě projektovou) organizační strukturou. V jeho 

pojetí maticové organizace je součástí vrcholového vedení náměstek nebo ředitel 

pro projektový management a jemu jsou přímo podřízeni manažeři jednotlivých 

projektů, kteří zodpovídají za provedení, časový plán a rozpočet. Další členové 

vrcholového vedení hierarchicky řídí své úseky a zodpovídají za rozhodnutí, kdo 

bude práci dělat a jak se bude dělat. Za to Synek [70, str. 147] maticovou 

organizaci prezentuje jako klasického představitele vícekriteriální struktury   

a o projektových organizačních formách hovoří odděleně. 

 

Rosenau [65, str. 171] dále zavádí termín „pseudomaticová organizační 

struktura“ , která představuje kompromisní způsob, využívající výhody maticové 

formy v útvarové organizaci. Dosažení konečné organizační formy popisuje takto: 

„Když je někdo jmenován manažerem projektu v této kompromisní 

organizační struktuře, zůstává nadále součástí odborné funkční skupiny  

pro projektové práce prováděné v této skupině, což je stejné jako ve funkční 

organizaci. Avšak pokud jde o práci na řízení projektu, je přímo podřízen 

vrcholovému managementu. Projektové řídící centrum má takto podporu 

vrcholového vedení a může se dostat napříč přes hranice odborných funkčních 

skupin“. Dále Rosenau tvrdí, že ve smíšené organizaci v mnoha situacích může 

být tato role projektového manažera obsazena i osobou střední nebo mladší 

služební úrovně, často technické profese, přičemž většina těch, kteří na projektu 
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pracují, je podřízena manažerům odborných útvarů a role projektového 

managementu spočívá především v koordinaci. 

 

Armstrong [5, str. 248] zobecňuje nejběžnější podobu maticové organizace: 

„Manažeři projektu si vybírají členy svého projektového týmu z odborných 

skupin, z nichž každá je vedena ředitelem nebo manažerem, který je průběžně 

zodpovědný za formování své skupiny, rozvoj a řízení jejích členů  

a za zabezpečování toho, aby každý člen skupiny byl, pokud možno, naplno 

zařazen do projektových týmů. Za výsledek své práce v projektovém týmu jsou 

tito jedinci odpovědni vedoucímu týmu, ale i nadále zůstávají za svůj celkový 

výkon a příspěvek k práci projektového týmu obecně odpovědni vedoucímu své 

odborné skupiny“. 

 

Termín „vložená riziková organizace“ používá Rosenau [65, str. 172]  

pro paralelní organizační strukturu, běžnou v mnoha velkých společnostech, 

vhodnou pro projekty zaměřené na vývoj nového produktu, kdy se vytvoří 

kompaktní tým složený z inženýra, marketéra a pracovníka se specializací  

na výrobu, a jak práce pokračují, tak paralelní struktura roste, až se stane funkčně 

organizovanou divizí uvnitř mateřské společnosti. 

 

Heinz Weihrich a Harold Koontz [34, str. 256] se věnovali porovnání historicky 

starší, funkční organizace a mladší maticové organizační struktury a dospěli 

k tomuto závěru: „Jestliže je možné při tvorbě organizačních jednotek použít 

různých přístupů, není žádný důvod, proč nevyužít i výhod vyplývajících z jejich 

kombinací. Logika uvedeného přístupu je často ignorována těmi, kteří organizační 

struktury navrhují“. O koordinaci při uplatnění funkčního uspořádání se vyjádřili 

takto: „Koordinace činností je možné dosáhnout pomocí pravidel a postupů, 

pomocí různých aspektů plánování (např. cílů a rozpočtů), prostřednictvím 

organizační hierarchie, osobními kontakty a někdy i spojováním organizačních 

jednotek“. K účelovosti tvorby smíšených typů uvedli, že cílem není vybudovat 

maticové struktury s vyváženými a konzistentními pravomocemi, ale takové 

seskupování činností, které nejlépe přispěje k dosažení podnikových cílů.  
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Podle Synka [71, str. 146] volba struktury v konkrétním podniku záleží zejména 

na oboru podnikání, ale také na velikosti podniku a stáří podniku. Organizační 

forma je odrazem zvolené organizační architektury, jejíž styl vychází  

z manažerské filosofie.  

 

V současnosti se ukazuje, že pouze firma, která je flexibilní, má šanci  

na dlouhodobé přežití. Usilování o flexibilitu se projevuje v dalších variantách 

organizování, pro které je charakteristický odklon od hierarchické organizace,  

viz například [14], [79]. Synek upřesňuje, že přesnější je hovořit o změně 

koordinačního mechanismu, nikoliv o zrušení hierarchického uspořádání,  

viz [70, str. 148]. O interorganizačních sítích se zmíním až v souvislosti  

s produktovým managementem v kapitole 3.4.3. O organizačních strukturách, 

definovaných na procesní struktuře, bude pojednáno v bezprostředně navazující 

kapitole. 

 

3.3.3.2 Organizační struktura definovaná na procesní struktuře 

 

Prostředkem realizace podnikové strategie jsou podnikové procesy. Podnikové 

procesy si lze představit jako množiny propojených činností, které směřují 

k dosažení cíle. V roce 1993 představili Michael Hammer a James Champy 

metodu „reengineering procesů“, která se odklonila od tradičních metod 

organizování a která nově formulovala náplň i vazby podnikových procesů. Pojem 

„proces“ autoři definovali jako soubor činností, jež – vzaty v celku – vytvářejí 

výslednou hodnotu pro zákazníky a vývoj nového produktu uvedli jako příklad 

procesu [22, str. 11]. 

 

Napříč podniky je ale uplatňován způsob, kterým je možné na procesní struktuře 

definovat organizační strukturu. Miloslav Synek ho formuluje následovně: „Jsou 

definovány funkční role, to znamená, že je vyřešena dělba práce. Každá činnost 

představuje jeden logický krok procesu a jsou určeni nositelé činností, z nichž 

každý má za splnění činnosti, která mu byla svěřena, odpovědnost. Odpovědnost 

za splnění vyžaduje potřebnou pravomoc - volnost při rozhodování -  
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a prostřednictvím dělby pravomoci jsou definovány vztahy mezi nositeli činností. 

Pravomoc je pojivem při vertikálním a horizontálním provázání jednotlivých 

organizačních jednotek do struktury. Koordinátorem svěřeného procesu jako 

celku je vedoucí procesu. Alternativním titulem funkce vedoucího procesu je 

vlastník procesu [71, str. 139]“, zkráceno a upraveno Zuzanou Wroblowskou. 

 

V praxi se vyskytují odlišené formy uspořádání řídících vztahů. V „jednoliniovém 

způsobu“ uspořádání řídících vztahů není porušena jednota řízení. Role a vztahy 

jsou transparentní. Při víceliniovém uspořádání řídících vztahů je porušena 

jednota řízení. V organizaci, kde funguje liniově štábní systém, dochází ke sdílení 

specializovaných jednotek. Vlastníci procesů si „objednávají“ u funkčně 

specializovaných jednotek výkon specializovaných činností, které jsou součástí 

průběhu jimi garantovaných procesů, viz [70], [71]. 

 

3.3.3.3 Vlivy na strukturu  

 

Z hlediska organizačního chování je velmi složité určit vlivy na strukturu a vlivy, 

které má struktura na jednotlivce a výkon organizace, protože existuje velmi 

mnoho vzájemně propojených proměnných, které vyžadují velice detailní studie 

ve velkém měřítku, aby manažeři nabyli důvěru v jejich poznatky.  

 

V minulosti byly determinanty a charakteristiky různých strukturálních forem 

studovány a popsány. Závěry stěžejních studií jsou přezkoumávány soustavně až 

do dnešních dnů. Pozornost se soustředila na čtyři klasické vlivy na strukturu . 

Byly to zamýšlená strategie, dále úroveň použité technologie, velikost 

organizace a stabilita nebo turbulence vnějšího podnikatelského prostředí. 

Joan Woodwardová, Burns se Stalkerem5, Astonská skupina, soustředěná kolem 

                                                 
5 Studie Burnse a Stalkera, viz [10, str. 170-171], z počátku 60. let 20. stol. má ještě další vazbu na 

problematiku, které se věnuji. Jejím trvalým vkladem byl návrh dvou ideálních typů pracovní 

organizace – „mechanistické“ a „organické“. Komunikace v mechanistických strukturách je 

vedena pouze po vertikále. V mechanistických strukturách se popisu jednotlivých pracovních 
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Wilsona a Rosenfelda, a další vědecké týmy realizovaly rozsáhlé výzkumy 

podnikové sféry, aby ozřejmily závislosti struktury na těchto vlivech a doložily, 

jaký mají tyto faktory účinek na rozhodování o centralizaci či decentralizaci, 

množství specializací a rozsahu řízení, viz Ian Brooks [10, str. 168].  

 

Studie zdůraznily některá organizační dilemata a poukázaly na to, že skokové 

změny ve vnějším prostředí, které již zdaleka nenastávají výjimečně, ale jsou 

charakteristikou současnosti a nedávné minulosti, zeslabily léta neotřesitelný 

organizační princip Alfréda Chandlera („Structure follows strategy“). Chandlerův 

pohled na strategii vyhovoval vyzpytatelnějšímu podnikatelskému prostředí. 

„Dnes je kauzální vztah strategie určující strukturu málo přesvědčivý“, říká 

Brooks a dodává: „Dnes žijeme s myšlenkou, že struktura bude nějakým 

způsobem vkladem do tvorby strategie“.  

 

Brooks, ve své publikaci věnované tématu firemní kultury, se dotýká i teorie 

nahodilosti a upozorňuje na problematičnost její aplikace: „Problém tkví v tom,  

že existují stovky proměnných, které mají vliv na postoj a chování zaměstnanců. 

Tyto proměnné vycházejí z faktorů spojených s úkolem a pracovními činnostmi, 

právě tak jako s aspekty organizace samotné“ [10, str. 173].  

 

V závěru kapitoly věnované „organizační struktuře“ uvádím citaci, která souvisí 

s obsahem kapitoly a současně vrací pozornost k lidskému faktoru. Heinz 

Weihrich a Harold Koontz [34, str. 248] tvrdí: „Protože organizační struktura je 

obsazena lidmi, musí být při seskupování činností a vytváření vztahů nadřízenosti 

a podřízenosti brány v úvahu i jejich možnosti a zvyky. To však neznamená,  

že organizační struktura musí být vytvářena takovým způsobem, aby byla 

přizpůsobena jednotlivcům a ne cílům a činnostem jim odpovídajícím. Přesto je 

nutné brát v úvahu, jaký druh lidí představují zaměstnanci“. A dále 

doporučují: „V jakékoliv organizaci mohou být úkoly definovány buď tak,  

že dovolují pouze nepatrnou nebo žádnou odchylku, nebo tak, aby umožňovaly co 
                                                                                                                                      

pozic věnuje větší pozornost. Organické struktury se ukazují vhodnějšími pro nestabilní 

podmínky. Interakce a komunikace prochází napříč celou organizací.  
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největší možnou volnost. Nesmíme zapomenout, že neexistuje žádný „nejlepší“ 

způsob, jak vytvořit organizační strukturu, a že při aplikaci teorie 

organizování je třeba vždy brát v úvahu konkrétní situaci“. 

 

3.3.4 Vybrané personální procesy - teoretická východiska a aktuální 

tendence  

 

Peter Drucker v aktuálním a nadčasovém díle „Management Challenges for the 

21st Century“ zdůrazňuje, že nejcennějším aktivem podniku 20. století bylo 

výrobní zařízení a rozhodujícím aktivem instituce 21. století, ať už podnikové  

či nepodnikové, budou její pracovníci, kteří disponují znalostmi, a jejich 

produktivita [16, str. 182]. Úspěšnost institucí bude spočívat v tom, zda znalosti 

pracovníků, kteří znalostmi disponují, efektivně uplatní. Pro současné společnosti 

spočívá naplnění této Druckerovy výzvy v procesním zvládnutí systematického 

a aktivního řízení a formování stavu znalostí6 v organizaci.  

 

V citaci z aktuální publikace „Jak zvýšit konkurenceschopnost firmy“ Gustava 

Tomka a Věry Vávrové [74, str. 137-139], kterou jsem již použila pro přiblížení 

podstaty problematiky v kapitole 3.2, je stanoven jednoznačný požadavek: 

„Produktový manažer musí mít takové znalosti, aby byl schopen ovlivnit úspěch 

produktu na trhu“. Z propojení tohoto požadavku s úkoly, kterými bývá 

produktový manažer v organizacích pověřen, lze vyvodit, že produktový manažer 

se řadí mezi znalostní pracovníky,7 a proto jsem řízení znalostí, Armstrongem 

řazené mezi vybrané personální procesy, zahrnula do poznatkové základny řešené 

problematiky.  
                                                 
6 Jde o Tanovu definici knowledge managementu z roku 2000, viz [38, str. 161]. 

 
7 Pojem „znalostní pracovník“, jehož první český překlad zněl „pracovník disponující znalostmi“, 

poprvé použil v roce 1969 Peter Drucker ve svém díle „The Age of Discontinuity “. Tento pojem 

interpretuje Ludmila Mládková [51, str. 16] takto: „Znalostní pracovník má specifickou znalost 

nebo soubor znalostí, které jsou pro firmu důležité. Pracovník i firma o nich mohou, ale nemusí 

vědět a pro ostatní pracovníky může být těžké tyto znalosti získat či využít“. 
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V Armstrongově pojetí se řízení znalostí (knowledge management) zabývá nejen 

stavem, ale také pohybem znalostí v organizaci. Činnostem, ze kterých se 

skládá takto definovaný personální proces, nicméně musí předcházet optimální 

sestavení pracovních rolí konkrétních znalostních pracovníků a stanovení 

požadavků na ně před nástupem do organizace i v milnících jejich kariérního 

růstu uvnitř organizace. Jsou to personální činnosti, které jsou v mnohém ohledu 

činnostmi klíčovými, jejichž realizace v současných organizacích je stále častěji 

podpořena uplatňováním koncepce řízení podle kompetencí. 

 

Výše uvedeným personálním činnostem a procesům jsou věnovány následující 

kapitoly. Aspekty personálního managementu, které se kupříkladu týkají rozvoje  

a odměňování znalostních pracovníků a které nebudou v teoretické části práce 

uvedeny, nelze považovat za nepotřebné. Chybí z toho důvodu, že na ně 

nenavazuje praktická část práce, a činím tak především ve snaze udržet přiměřený 

rozsah stran teoretické části disertační práce. 

 

3.3.4.1 Řízení znalostí 

 

Současné řízení znalostí vyrostlo z informačního managementu, který se 

ponejprve zajímal, jak zabezpečit informace a chránit je ve firmě. Nicméně cesta 

od shromáždění dat ke znalostem je dlouhá. Z dat se stává informace teprve, když 

se jí přiřadí význam a informace stále ještě nejsou znalosti8. Truneček uvádí 

základní taxonomii znalostí, kterou znázorňuje posloupnost data-informace-

znalosti. V typologii se nejčastěji uplatňuje členění, které uvedli v roce 1995 

Nonaka a Takeuchi, viz [38, str. 162]. Znalosti jsou buď explicitní (vyložené, 

zřejmé) nebo tacitní (skryté, tiché).  

                                                 
8 Vazbu data-informace-znalost přibližuje citace Martina Taxe: „Znalosti je možné interpretovat 

jako soubor zobecnělých informací obohacených o kontext, který lze v konkrétních podmínkách 

aplikovat. Oproti informaci (sdělitelný soubor faktů a vazeb, mající určitý smysl) je znalost 

schopná vytvářet v novém kontextu novou kvalitu, tedy i nová fakta či dosud nepoznané vazby. 

Data jsou fakta [82]“. 
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Podle Hroníka  patří řízení znalostí (knowledge management) z povahy věci  

do oblasti řízení lidských zdrojů. Autor připouští, že odlišit vzdělávání a řízení 

znalostí je snadné, ale ukazuje na obtížnost odlišit knowledge management  

od učení (se) a rozvoje s tím, že zejména s organizačním rozvojem je skoro 

totožný [29, str. 100]. Lehmann a Winer [42, str. 57] prezentují názor Sveibyho 

z roku 1997, který dvě teorie řízení znalostí vztahuje k profesním skupinám; 

s vazbou k té první na knowledge management pohlíží jako na řízení informací  

a k té druhé váže chápání knowledge managementu jako řízení lidí. 

 

Armstrong řadí knowledge management mezi vybrané personální procesy a uvádí, 

že řízení znalostí se zabývá jak stavem, tak pohybem znalostí. Stav představuje 

odbornost lidí a zašifrované znalosti v počítačových systémech. Pohyb 

představuje způsoby, jakými putují znalosti od lidí k lidem nebo od lidí  

do databází znalostí.  

 

Truneček od znalostních pracovníků vyžaduje zejména myšlení 

v souvislostech, schopnost celoživotně se učit, samostatnost, emocionální 

inteligenci a osobní flexibilitu, viz [77, str. 174], a do povinností jim ukládá 

předávat znalosti a podporovat sdílení znalostí. Vhodné postupy, které sdílení 

znalostí podporují, uvádí Armstrong [5] i Hroník [24]. 

 

Na tom, že hlavním problémem řízení znalostí je „jak přeměnit tacitní znalosti  

na znalosti explicitní“ se shodují prakticky všichni autoři, kteří k tématu řízení 

znalostí přispívají. Obtížnost převedení znalostí produktových manažerů – obecně 

kteréhokoliv znalostního pracovníka – do nějaké formalizované podoby souvisí 

s primárně tacitní povahou jejich znalostí. Mládková připomíná, že znalosti 

nejsou vědět co, ale jak a jsou svázány s lidskou činností a emocemi. Vznikají 

a jsou využívány v lidských myslích. V popisu problémů s řízením znalostního 

pracovníka Mládková na prvním místě zmiňuje, že může být těžké definovat jeho 

úkoly [51, str. 17]. 
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Hroník definuje znalosti jako „ospravedlnitelně pravdivá přesvědčení“, 

subjektivní názory, které se do jisté míry, podle zkušenosti subjektu, shodují 

s realitou, přičemž zkušenost pojímá jako míru schopností uplatnit znalosti  

a dovednosti v praxi [25, str. 28]. Podlé této definice jsou znalosti spíše konstrukcí 

reality a ne něčím, co je abstraktně a universálně správné. Znalosti tedy nevznikají 

pouze kompilací faktů, ale jde o jedinečný lidský proces, který nelze redukovat 

ani replikovat [24, str. 143].  

 

Obtížnost sdílení tacitních znalostí koresponduje s myšlenkami, které zveřejnil 

Robert Reich [64], v průlomové práci „The Work of Nations“ z roku 1991.  

Ve smyslu jeho tezí, stran potřebných dovedností pracovníků ve 21. století,  

v případě těch, kteří vykonávají analytické a „symbolické“ práce bude 

podstatnější nadstavba dalších zkušeností, pracovních návyků a dovedností než 

formální kvalifikace9. Reich zdůrazňuje, že kvalifikace není zárukou schopnosti 

existující poznání účinně a tvůrčím způsobem využívat [64, str. 265]. 

 

Jako další teoretické východisko uvádím citaci Armstronga, který tvrdí: „Řízení 

znalostí je v podstatě řízení a motivování lidí majících znalosti, kteří vytvářejí 

znalosti a jsou klíčovými hráči při jejich předávání, viz [5, str. 166]“. Spočívá-li 

řízení znalostí v získávání znalostí od těch, kteří je mají, a v jejich předávání těm, 

kteří je potřebují v zájmu zlepšení efektivnosti organizace, pak je potřebné mít 

vhodnou strategii a organizační kulturu.  

 

Pro zaměření mé práce jsou důležitá doporučení Armstronga „budovat organizaci 

na procesním principu a pozornost soustředit na horizontální procesy překračující 

hranice organizačních útvarů či jednotek[38, str. 166-168]“. Armstrong apeluje na 

to, aby při definování rolí bylo předávání znalostí zdůrazňováno jako povinnost, 

tzn. klíčová oblast výsledků, současně i jako schopnost (očekávaný způsob 

chování). 

                                                 
9 Michaela Tureckiová [75, str. 31] pojem formální kvalifikace používá pro soubor znalostí 

a dovedností zprostředkovaný školským systémem a následně rozvíjený v systému dalšího 

profesního vzdělávání. 
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3.3.4.2 Analýza a popis pracovního místa a pracovní role 

 

Analýzu rolí Armstrong označil za základní personální proces, viz [4], [5],  

a vyslovil názor, že analýza role rychle nahrazuje termín „analýza pracovního 

místa“, stejně jako je „popis pracovního místa10“ vytěsňován sestavením „profilu 

role“. Současně podal vysvětlení: “Nicméně analýza role používá v podstatě 

tytéž postupy jako analýza pracovního místa11 a mnohé rysy profilů rolí lze 

najít v tradi čních popisech pracovních míst12“. Následně Armstrong definici 

pojmu role formuloval: „Termín role se týká úlohy, kterou lidé hrají při své práci 

– klade se důraz na chování [5, str. 171]“. I podle dalších autorů, viz [9], [19], 

[27], [39], [48], je analýza práce základním nástrojem personálního řízení. 

 

Analýza práce a následné využití informací se rozpadá na dva problémové 

okruhy, na otázky týkající se pracovních úkolů a podmínek (popis práce)  

a na otázky týkající se pracovníka (vymezení požadavků práce). 

 

Werther a Davis [80, str. 145-147] problematiku analýzy práce ilustrují  

na příkladu „Slovníku pracovních titulů (U. S. Department of Labor)“, který 

rozšiřuje hlavní znaky práce, protože udává obtížnost jednotlivých funkcí, pokud 

jde o práci vztahující se k informacím, lidem a věcem. K sestavení katalogu bylo 

                                                 
10 Josef Koubek [39, str. 20] charakterizuje vytváření a analýzu pracovních míst jako definování 

pracovních úkolů a s nimi spojených pravomocí a odpovědností a spojování těchto úkolů, 

pravomocí a odpovědnosti do pracovních míst, dále pak pořizování popisu pracovních míst, 

specifikace požadavků pracovních míst a aktualizaci těchto materiálů. 
11 Pracovní místo je místo jedince v organizaci. Je nejmenším prvkem organizační struktury  

a představuje zařazení jedince do organizační struktury a zároveň mu přiřazuje určitý okruh úkolů 

a odpovědnosti přiměřený jeho schopnostem (kapacitě) [39, str. 45]. 
12 Popis pracovního místa charakterizují klíčové činnosti, účel a vazby určitého pracovního místa, 

požadované normy výkonu i pracovní podmínky spojené s tímto pracovním místem. V návaznosti 

na něj si organizace vyjasňuje požadavky na zaměstnance, který bude na daném místě pracovat. 

Bláha, Kaňáková, Mateiciuc [9, str. 112] doplňují výklad tohoto termínu informací o tom, že popis 

může platit pro jedno pracovní místo v organizaci nebo se může vztahovat k řadě pracovních míst, 

na kterých se vykonává stejná práce. 
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využito metody funkční analýzy, kterou zmiňuje také Koubek [39] a Armstrong 

[5]. V České republice je využíván „Katalog prací podle povolání a stupňů“ , který 

je, co se týče struktury povolání, kompatibilní se standardy Evropské unie,  

viz Hroník [27] a Koubek [39]. Při provádění analýzy je užitečné postupovat 

podle předem určeného plánu. Vhodný postup nabízí Cole, viz [39, str. 74-75].  

 

Fáze a výstupy analýzy práce ilustruje následující obrázek. 

 

 

 

Obr. č. 3.1 - Tři fáze analýzy práce podle W. Werthera a K. Davise [80, str. 145], 

upraveno Zuzanou Wroblowskou  

 

Popisy prací i vymezení požadavků na jejich vykonavatele v České republice 

nabízí také Kartotéka typových pozic, kterou doporučuje řešitel projektu „Národní 

soustava povolání“. V části popisu práce vyjadřuje karta typové pozice hlavní 

pracovní činnosti, které jsou formulovány z pohledu způsobilosti člověka 

k výkonu dané typové pozice, tedy co by měl vykonavatel znát a ovládat  

při průměrné složitosti práce. Uvedení požadované kvalifikace, průřezových 

dovedností a další požadavků, které jsou kladeny na pracovníka v typové pozici, 

popis práce doplňují. Metodika zpracování typových pozic, viz [96], bude 

podrobněji přiblížena v aplikační části disertační práce v kapitole 5.1. 

 

Popis práce je zpráva, kterou je možné formulovat ve vyprávěcím stylu nebo ji 

strukturovat, což znamená vyvinout vlastní, mapující dotazník, který by měl mít 
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stejný ráz v rámci celé organizace. Soupis otázek není standardizován. Obvykle se 

v prvním okruhu otázek zjišťuje, jaké povolání13 se váže na příslušnou pracovní 

funkci, jak se jmenuje odpovídající zaměstnání14 a kde je místo organizačně 

začleněno. Tato část může obsahovat tzv. pracovní kód, který poskytuje rychlý 

přehled hlavních znaků práce. 

 

David Martin [48, str. 179] zdůrazňuje, že popis práce (job description) může vést 

k pochopení požadavků a k priorizaci úkolů a může zvýšit objektivitu hodnocení, 

v případě, že obsahuje vedle vymezení účelu a seznamu jednotlivých úkolů 

rovněž kritéria pro posuzování pracovního výkonu, jejichž pochopení je stvrzeno 

podpisem pracovníka a jeho přímého nadřízeného.  

 

Koubek upozorňuje [39, str. 73], že analýza práce by měla zobrazovat skutečnost 

a s tím souvisí požadavek na maximální přesnost popisu místa a specifikace 

požadavků a na periodickou aktualizaci. Současně připouští, že proměnlivost 

podmínek podnikání vede management k přehodnocení dělby práce a redesignu 

pracovních míst. 

 

Jiří Stýblo přístup organizací k získávání a výběru zaměstnanců, založený  

na představě, že co nejpřesnější specifikace požadavků na práci je předpoklad 

zahájení získávání a výběru zaměstnanců, označuje za tradiční a překonaný. 

Upozorňuje na to, že bývá často kritizován zejména proto, že šíře a tempo změn 

                                                 
13 Oddělení informačních služeb ČSÚ poskytlo autorce na telefonické dotázání tento výklad pojmu 

povolání: „Povolání označuje způsobilost vykonávat pracovní činnost, která se získává určitým 

stupněm vzdělání a ovládnutím potřebných praktických dovedností“. Armstrong uvádí, že 

povolání je jednoznačně definováno jako společenství lidí, které je nositelem zvláštní oblasti 

schopností a které kontroluje vstup do této oblasti tak, že v této oblasti mohou působit pouze 

členové příslušného sdružení [5, str. 90]. 

 
14 Koubek [39, str. 45] definuje pojem „zaměstnání“ takto: „Zaměstnání tvoří skupina pracovních 

míst, která jsou identická z hlediska svých hlavních nebo rozhodujících úkolů a odpovědností  

a jsou si do jisté míry podobná, že to umožňuje používat jednotný popis a specifikaci pracovního 

místa, vytvořené na základě analýzy jediného pracovního místa z celé skupiny“. 
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v dnešních organizacích způsobují častou změnu práce, na kterou byli lidé 

původně vybráni. Novější přístup podle něj zdůrazňuje, že chování  

a výkonnost lidí jsou výrazně ovlivněny prostředím, ve kterém se nacházejí. 

„Úspěch v jedné práci ještě nemusí znamenat úspěch v práci jiné velmi 

podobné,“ tvrdí Stýblo [83, str. 45]. Na analýzu práce by podle Stýbla měla 

navazovat analýza organizace, protože požadavky organizace mohou být stejně 

důležité, jako specifické požadavky na výkon dané práce. „Ve smyslu souladu 

zaměstnanec – organizace je potřebné sledovat aspekty pracovního místa  

i z hlediska firemní kultury,“ zdůrazňuje Stýblo [83, str. 46]. 

 

Footová a Hooková [19, str. 40] uvádějí dvě alternativní řešení situace, kdy 

přibývá nových úkolů a jsou vyžadovány nové dovednosti pro jejich vykonávání. 

Podle autorek mohou být místa buď pozměněna, jde o již zmíněný redesign, nebo 

nově vytvořena tak, aby vyhověla dodatečným požadavkům, a zdůrazňují, že  

při navrhování pracovních míst je důležité se podrobit určitým principům, aby se 

zvýšil motivační potenciál pracovního místa. Důraz při navrhování pracovních 

míst kladou na zajištění rozmanitosti, odpovědnosti a samostatnosti práce člověka. 

Podobně se vyjadřují i další již citovaní autoři, kteří apelují na management 

organizací, aby znalost motivačních teorií15 uplatnili při vytváření struktury práce 

konkrétních pracovních míst. Za kvalitní návod pro vytváření struktury 

pracovních míst je považován Hackman-Oldhamův model struktury práce, který 

přibližuje následující obrázek, protože zvažuje kromě charakteristik práce také 

vnitřní aspekty motivace a individuální rozdíly.  

 

                                                 
15 Motivační teorie nabízejí pohledy na lidské chování při práci. Výklad motivačního procesu 

a seznámení se s jeho základními činiteli zpřístupňuje kupříkladu publikace „Sociální psychologie 

organizace“ Milana Nakonečného [52]. 
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Obr. č. 3. 2 - Hackman-Oldhamův model struktury pracovních míst – převzato 

z publikace Iana Brookse [10, str. 66-67] 

 

Novějšímu přístupu, který akcentuje pracovní role, se věnují někteří, v této 

kapitole citovaní, autoři jen okrajově, jiní zdůrazňují důvody nástupu „rolí“ 

v moderní personalistice. Josef Koubek [39, str. 45] precizuje definici role: 

„Pracovní role charakterizuje úlohu, kterou musí jedinec hrát při plnění 

požadavků své práce. Role tedy vyjadřuje specifické formy chování 

potřebného k vykonávání určitého úkolu nebo skupiny úkolů dané práce“. 

Role vykonávaná jedinou osobou je individuální (specifickou) rolí. Generické 

(druhové) role jsou role, v nichž řada lidí vykonává v podstatě podobné činnosti,  

a týkají se celého povolání nebo zaměstnání.  

 

Výstupem analýzy role je profil role . Armstrong pojem „profil role“ objasňuje 

takto: „Profil role definuje tuto roli v podob ě hlavních, očekávaných 

výsledků, toho co držitel role musí znát a být schopen dělat, a toho, jaké 
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chování se od něj očekává z hlediska behaviorálních kompetencí  

a respektování hlavních hodnot organizace [5, str. 420]“. 

 

Koubek pojem vysvětluje následovně: „Je to popis či charakteristika role, který 

však nevyjmenovává úkoly, které mají být splněny, ale místo toho uvádí 

očekávání v podobě výstupů a výsledků a požadavky na schopnosti v podobě 

znalostí, dovedností a chování potřebných ke splnění zmíněných očekávání,“  

a dodává, že specifikaci požadavků pracovního místa nahrazuje formulace 

kompetencí potřebných pro výkon dané individuální nebo generické role 

[39, str. 46].  

 

Tak, jak se vytvářejí kompetenční modely, a uplatňuje se řízení lidských zdrojů 

podle kompetencí16, prosazuje se v jazyku užívaném v praxi personalisty 

nepřekládaný termín „job profile“ . Hroník jeho výklad podává takto: „Zatímco 

job description je popisem toho, co člověk v dané funkci dělá, job profile 

stanovuje, co potřebuje, aby dělal dobře. Job description kromě jiného obsahuje 

výčet odpovědností. Kompetenční model obsahuje soubor jednotlivých, dílčích 

kompetencí. Průnikem odpovědností a jednotlivých kompetencí je job profile 

[27, str. 353]“. 

 

Na užitečnosti popisu pracovního místa anebo definování profilu role  

pro nejrůznější fáze procesu získávání a výběru zaměstnanců se shodují všichni 

již zmínění autoři, viz [5], [9], [19], [27], [39], [48]. Výstupy analýzy práce mají 

však svůj význam také při řízení pracovního výkonu, při přemísťování  

a uvolňování pracovníků, pro hodnocení a odměňování a pro vzdělávání a rozvoj 

a je evidentní, že analýza a popis pracovního místa anebo pracovní role mají 

klíčové postavení v personalistice plným právem. 

 

                                                 
16 Pojem „kompetence“ je užit ve smyslu způsobilosti si znalost či dovednost osvojit a být 

schopen ji aplikovat, nikoliv v původním významu pravomoc či oprávnění, známém z klasické 

teorie organizace. 
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3.3.4.3 Koncepce řízení podle kompetencí 

 

Jde o koncept, který v nedávné době dosáhl „prominentního“ postavení. V českém 

jazykovém prostředí se soustavně věnuje kompetencím a kompetenčním modelů 

František Hroník, viz [25], [26], [27], [28], [29]. Tento autor byl garantem 

projektu „Učit se praxí: Rozvoj lidských zdrojů v malých a středních podnicích“, 

realizovaný v rámci OP RLZ.  

 

Armstrong stať věnovanou tomuto konceptu řadí mezi vybrané personální 

procesy  a v úvodu k příslušné kapitole knihy „A Handbook of Human Resource 

Management Practice“ z roku 2006 to vysvětluje: „Řízení lidských zdrojů podle 

kompetencí je o využití konceptu kompetence a výsledků analýzy kompetencí 

k získání informací a zlepšení procesů řízení výkonnosti, náboru a výběru 

zaměstnanců, rozvoje zaměstnanců a odměňování“ [4, str. 159, v překladu 

Zuzany Wroblowské]. V prostředí neziskové organizace má kompetence jedince 

vztah ke schopnosti naplnit požadavky jeho práce [97].  

 

Pojem kompetence jako způsobilost definoval a zpopularizoval R. Boyatzis 

v práci „The Competent Manager“ v roce 1982. Prováděl výzkum, který ukázal, 

že neexistuje žádný jediný faktor, ale že je to řada faktorů, které odlišují úspěšný 

výkon od méně úspěšného. Popudem mu byla představa, že nelze formulovat 

rozhodující vlastnosti, které by bylo možné označit jako příčiny úspěchu, viz [4], 

[28].  

 

Skutečným impulsem ke studiu kompetencí byla pravděpodobně studie Davida 

McClellanda „Testing for Competence Rather Than for Intelligence“ z roku 1973, 

viz [8, str. 55]. Koncept klíčových kompetencí je spojován s dílem D. Mertense 

z roku 1974, viz [75, str. 37], které jsou svojí povahou především kompetencemi 

osobnostními, které se projevují ve vztahu k vlastní osobě,  

v interakci s ostatními lidmi a ve znalosti metody práce s informacemi  

a znalostmi. 
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Definic kompetencí se objevuje celá řada. Některé z nich více akcentují vlastnosti, 

jiné chování. S ohledem na potřebu přesněji používat pojem kompetence v další 

části práce si dovoluji upozornit na nejasnosti s obsahem pojmu „kompetence“  

a obtíže při překládání anglosaské literatury, kdy autoři ani překladatelé 

nepoužívají jednotně „competence“ a „competency“, tedy termíny, které 

obsahově nejsou stejné17.  

 

Užívání profilu kompetencí k definování dovedností a schopností vyžadovaných 

od manažerů a vůdčích jedinců, které byly uplatněny také u jiných pozic včetně 

obchodních a technických, zmínila Wisherová již v roce 1994, viz [19, str. 39]  

a kompetenci vyjádřila jako „trs chování podporovaný souborem osobních 

charakteristik: motivů, rysů a sebevnímání“. Armstrong cituje Mansfieldovu 

interpretaci termínu z roku 1999, který kompetence pojímá jako „zásadní, dané 

člověku vlastní charakteristiky“ [5, str. 151] a novější pojetí z roku 2002  

od Rankina, který charakterizuje kompetence jako „dovednosti a způsoby vedoucí 

k výkonům, které organizace očekávají, že budou jejich pracovníci uplatňovat  

ve své práci“ [4, str. 159].  

 

Hroníkův výklad pojmu zní: „Kompetence představuje soubor určitých 

předpokladů k určité činnosti. Proto má blíže k činnosti samotné než k vlastnosti 

či rysu [26, str. 29]“. V autorově novější publikaci, viz [28, str. 23], se objevuje 

definice: „Kompetenci pojímáme jako způsobilost. Je trsem znalostí, 

dovedností, zkušeností a vlastností, tedy určitých předpokladů k určité 

činnosti, která podporuje dosažení cíle“. V téže publikaci vysvětluje F. Hroník: 

„Kompetence tedy nejsou pouhými dovednostmi. Jsou to pozorovatelné způsoby, 
                                                 
17 Josef Koubek přeložil v Armstrongově publikaci „Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy 

a postupy“ [5] oba anglosaské pojmy výrazem „schopnost“, který činí srozumitelnost pojmu 

kompetence obtížnější. Proto uvádím originální výklad autora [4] v příloze č. 7 a také interpretaci 

obou anglosaských termínů Františka Hroníka, k jehož výkladu, viz [24] a [28], se v dalších 

částech práce budu důsledně vztahovat. Pro doplnění v příloze č. 7 uvádím rovněž objasnění 

pojmu „competence“ překladatelem Josefem Koubkem a to citací z jeho autorské publikace 

„Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky“ [39] a definici ze zdroje „Centrální 

databáze kompetencí“ [98]. 
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pomocí kterých dosahujeme efektivního výkonu“ a dodává, že kompetence lze 

pozorovat ve vzorku chování, přičemž v každém vzorku chování lze identifikovat 

vícero kompetencí.  

 

Hroník zmiňuje vliv  teorie rysů či vlastností, na které je postavena klasická 

psychodiagnostika osobnosti, na vybrané činnosti personálního řízení. Rys lze 

považovat za základní jednotku. „Základem rysového přístupu je skutečnost, že se 

bez ohledu na situaci, ve které se člověk nachází, uplatňují jeho vlastnosti (trvalé 

a neměnné, resp. jen velmi pomalu měnitelné), které jsou sice jen do určité míry 

čitelné v chování, ale jsou pro jeho charakter rozhodující,“ uvádí Hroník a dále 

připomíná, že se v manažerské praxi ukázalo, že se nedaří najít ideální standard 

osobnosti manažera.  

 

Podle Hroníka se objevují systémy, které obsahují i několik desítek rysů. „Nelze 

vést jednoznačnou a ostrou hranici mezi jednotlivými rysy,“ říká Hroník  

a formuluje názor, že tendence ztotožňovat sociální kompetence s rysy je 

nepatřičná [28, str. 31-32]. Za největší nevýhodu rysového přístupu považuje 

neexistenci vazby na strategii. „Většina psychologických teorií osobnosti 

akcentuje rysový přístup. Abych však oba přístupy tolik nestavěl proti sobě, chci 

se zmínit, že každá kompetence v sobě nutně obsahuje určité rysy. Proto  

i zastánce situačního přístupu musí na strom kompetencí „vylézt po žebříku rysů  

a pak jej odhodit,“ tvrdí František Hroník [27, str. 229]“. 

 

Stoupající trend v uplatňování členění kompetencí dle kompetenční orientace 

firmy  Hroník předpokládá a apeluje na pochopení úlohy kompetenčního modelu, 

na který lze pohlížet jako na, určitým způsobem uspořádané, kompetence. 

Kompetenční model nemá být cestou k tvorbě standardu, ale cestou k řízení 

rozmanitosti (diversity) a výkonu [28, str. 43].  

 

Podle výukových materiálů Františka Hroníka „Kompetenční modely a jejich 

hodnocení“ [84, str. 9] se při sestavení kompetenčního modelu může uplatnit 

pohled sociálně psychologický, který vychází z představy, že firma je tvořena 
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lidmi, jejichž kompetence vytváří kompetence firmy anebo druhý přístup, který 

akcentuje východisko „od kompetencí firmy k jedinci“, jak znázorňuje obrázek 

č. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.3 - Východiska sestavení kompetenčního modelu podle výukových 

materiálů „Kompetenční modely a jejich hodnocení“ Františka Hroníka [84, str. 9] 

 

Organizační model vychází z marketingové teorie positioningu. Michael Treacy  

a Fred Wiersema uvedli tři možné alternativy umístění organizace a nazvali je 

„hodnotovými disciplínami“, viz [73, str. 257]. Jsou jimi „výrobce 

nejmodernějších produktů“, „provozně dokonalá firma“ a „firma v důvěrném 

kontaktu se zákazníkem“. Protože pozice firmy má být co nejjasněji formulovaná 

a nadprůměrnou může být firma nanejvýš ve dvou oblastech, je úkolem 

managementu dospět k volbě dominantní kompetence. Organizačním 

kompetenčním modelem se pak převádí strategie do chování lidí.  
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3.4 Stav problematiky lidského faktoru v managementu produktu 

a tendence jejího vývoje 

3.4.1 Marketing v podnikatelské organizaci 

 

Marketing je nositelem neustále nově objevovaných a definovaných povinností. 

Od doby, kdy se od marketingové funkce očekávalo podpořit a zajistit prodej 

výrobků, se v současnosti úspěšné podnikání stává kriticky závislé na schopnosti 

podniku najít, udržet si a pěstovat si výnosné zákazníky a tím se zásadně mění 

pohled na marketing. Postavení zákazníka do středu společnosti je projevem 

osvícenství, které vede k vyjasnění úlohy a poslání marketingu v organizaci.  

 

K ilustraci vedoucí role, šíře úkolů v procesu strategického plánování marketingu 

ve výrobním podniku a podpůrné odpovědnosti marketingu slouží obrázek č. 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.4 - Role marketingu ve strategickém řízení výrobního podniku  

podle Philipa W. Mahina [46, str. 159] v překladu a úpravě Hany Lošťákové 
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V posledním dostupném vydání monografie „Marketing Management“ Kotler 

s Kellerem upozorňují na skutečnost, že některá oddělení v podnicích (často 

výrobní, finanční a vývojové) podléhají domněnce, že silnější marketingová 

funkce ohrožuje jejich mocenské postavení v organizaci [38, str. 54]. V téže 

publikaci autoři zdůrazňují vůdčí roli marketingu definováním koncepce 

holistického pojetí marketingu. O této koncepci je pojednáno v kapitole 3.3.1.2.  

 

Crawford a Di Benedetto, kteří se dlouhodobě věnují problematice vývoje nových 

produktů, apelují na to, aby tradiční úkol marketingu „shromažďovat informace“ 

byl v organizacích pojímán jinak. Tvrdí, že úkolem současného marketingu má 

být koordinace nikoliv shromažďování informací. Marketéři mají rozhodovat  

o zdrojích informací a o tom, kterému členu NPD týmu, jaké informace jsou 

potřebné [12, str. 313].  

 

Crawford a Di Benedetto vnímají marketing jako klíčovou funkci, nicméně 

zdůrazňují nutnost rozlišovat při definování úlohy marketingu mezi fázemi 

procesu vývoje nového produktu a říkají: „Role marketérů se mění a stupňuje se 

její význam s tím, jak se vývoj produktu blíží ke konci a přibližuje se uvedení 

nového produktu na trh [12, str. 312]“. 

 

Na rozpor mezi teorií a praxí upozorňuje Nirmalya Kumar. Popisuje reálnou roli 

marketingu v organizacích ke konci první dekády nového tisíciletí takto: „Zatímco 

společnosti nestydatě deklarují svá přání přiblížit se zákazníkům, pozice 

marketingu v organizaci naopak slábne ve prospěch ostatních oddělení,“ a k tomu 

přiznává, že ironií osudu je, že zatímco role marketingu upadá, potřeba 

marketingu ještě nikdy nebyla tak velká [41, str. 16].  

 

Ke zvrácení této tendence podnikové praxe doporučuje: “Aby se však marketéři 

dostali zpět ze stínu způsobeného jejich neustálým taktickým soustředěním na tak 

zvané 4P (product, place, price, promotion – výrobek, distribuce, cena, 

komunikace), musí se ujmout řízení celkové strategické změny“. Toto doporučení 

Kumar dále rozvíjí [41, str. 21]: „Marketing musí usilovat o účast v diskusích, 
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které ovlivňují osud firmy“. Kumar mezi sedmi iniciativami, kterých se má 

marketing chopit, uvádí i odklon od marketingu podnikatelských jednotek 

k marketingu korporátnímu.  

 

I přes výše uvedené Kumarovo doporučení považuji za potřebné popsat proces 

strategického marketingového managementu v následující kapitole a následně 

přiblížit detailněji existující formy a tendence vývoje  seskupování činností  

pro zajištění úkolů marketingu a úkolů produktového managementu 

v organizacích. 

 

3.4.1.1 Proces strategického marketingového managementu  

 

Má-li mít marketing skutečně klíčovou roli, musí pro strategickou podnikatelskou 

jednotku - v případě divizního uspořádání a zařazení marketingu pod vedení 

divize -anebo pro celé produktové portfolio, respektive všechny strategické 

podnikatelské jednotky (SBU), ze kterých portfolio sestává, rozvinout plánovací 

proces. Tento proces strategického marketingového managementu SBU se skládá 

ze 4 etap, které jdou v tomto pořadí za sebou: analytická fáze, fáze formulace 

marketingové strategie, fáze implementace marketingové strategie a fáze 

kontrolní. Výstupem procesu jsou konkrétní marketingové plány, přičemž fáze 

strategické marketingové analýzy by měla předcházet tvorbě variant strategického 

plánu a definování inovační, výrobní, nákupní, personální i finanční strategie.  

 

Podle objektu zaměření marketingových činností se uplatňuje jeden či více typů 

plánu v organizaci. Kotler rozlišuje [37, str. 186-187] tyto typy plánů: 

 

- plány jednotlivých produktových značek;  

- plány pro jednotlivé produkty, skupiny produktů a kategorie produktů; 

- plány pro nové produkty; 

- plány pro tržní segmenty; 

- plány pro geografické celky; 

- plány pro zákaznické segmenty. 
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V podnikové praxi je poměrně časté definování SBU na produktové úrovni, 

respektive souřadnicemi „produkt-trh-technologie“. Plány kategorií produktů 

formulují ur čité předpoklady, prognózy a cíle. Ty se přenášejí  

a rozpracovávají v plánech dílčích částí portfolia produktů a případně 

produktových značek. Výstupy analytické fáze dílčích plánů se berou v potaz  

při zpřesňování strategie, která bude přijatapro produktové portfolio. 

 

V konkrétní podnikové praxi se na tvorbu marketingového plánu mohou 

vyskytovat různé názory a některé z nich zpochybňují efekt procesu 

marketingového plánování. Pochybnosti mohou být vyvolány všude tam, kde 

formát podnikového plánu neobsahuje všechny potřebné pasáže (situační analýzu, 

marketingové záměry a cíle, strategii, marketingová opatření, výkaz zisků a ztrát, 

kontrolní mechanismy) a kde není formální stránka standardizována a počítačově 

zpracována, čímž se přístup k informacím a ke kontrolním údajům stává 

obtížnější. 

 

3.4.1.2 Hodnocení výkonnosti marketingu a produktového managementu 

 

Optimálním nástrojem pro hodnocení výkonnosti marketingu a produktového 

managementu je bezesporu marketingový audit. Provádění marketingového auditu 

vyžaduje detailní seznámení s marketingovými plány podniku, které v krajních 

případech nemusí vůbec odrážet reálné tržní prostředí, ve kterém se firma nachází. 

Zadání marketingového auditu externí společnosti se obecně doporučuje. 

Současně se však někteří autoři, například jako McCarthy a Perreault 

[57, str. 648], přiklánějí k názoru, že skutečně dobrý marketingový manažer je 

schopen skvěle naplánovat, implementovat i průběžně kontrolovat marketingové 

činnosti a zabezpečit jejich potřebnou efektivitu.  

 

Autorem jedné z prvních metodik marketingového auditu byl Philip Kotler. 

Otázky, které při auditu pokládal, byly rozděleny do skupin a zaměřovaly se  

na tyto složky marketingu: marketingové prostředí, marketingovou strategii, 

organizaci marketingu, marketingové systémy, produktivitu marketingu  
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a konkrétní marketingové funkce. Audit věnovaný organizaci marketingu se dále 

členil na posouzení vhodnosti formální struktury, funkční efektivnosti  

a efektivnosti vzájemných vztahů, viz [37, str. 214-215]. V uvedené publikaci se 

Kotler věnoval pojmenování odlišností v úkolech a odpovědnosti pracovníků 

marketingu. Jeho členění marketingu podle povahy produktů a trhů, ze kterého 

vyplývají určité odlišnosti pracovních úkolů marketingových pracovníků, 

přibližuje příloha č. 8.  

 

3.4.2 Organizační uspořádání marketingu a organizace vývoje nových 

produkt ů 

3.4.2.1 Organizační uspořádání marketingu 

 

Kotler s Kellerem [38, str. 735] citují poznatek Fredericka E. Webstera, 

publikovaný v roce 2002: „Moderní marketingová oddělení mohou být 

uspořádána několika různými a někdy i překrývajícími se způsoby: funkčně, 

geograficky, podle přístupu produkt nebo brand managementu, maticově,  

podle korporace či divize,“ a dodávají, že Webster označuje funkcionální 

uspořádání za nejběžnější. Současně připouštějí, že tato forma může ztratit svoji 

účinnost se zvyšujícím se počtem produktů a trhů. Grafické znázornění funkčního 

uspořádání marketingu, produktově orientované struktury a organizace 

marketingu podle segmentů trhu, které Lehmann a Winer považují za základní 

marketingové organizace, je k nahlédnutí v příloze č. 9. 

 

Rozčleňování marketingové organizace podle objektů se uplatňuje několikerými 

způsoby. Jedním z nich je geografické uspořádání marketingu, ke kterému se 

přiklánějí firmy s velkým mezinárodním dosahem. Příklady struktur 

mezinárodních korporací předkládá například Jan Urban [79, str. 82] a ve vztahu 

k marketingu uvádí, že určitá rozhodnutí, například ta, která se týkají designu 

výrobků, jejich ceny a způsobu prodeje, jsou ponechávána na manažerech 

geografických oblastí. Podobně vyznívá popis geografického uspořádání 

marketingu v Kotlerově a Kellerově publikaci [38, str. 736]. 
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Zákaznická orientace a procesně zvládnuté řízení vztahů se zákazníky, například 

viz [11], [68], [44], jsou podnětem k redefinici organizačních struktur. Pokud 

zákazníci spadají do různých uživatelských skupin s rozdílnými nákupními 

preferencemi a praktikami, je uplatňováno uspořádání marketingu podle trhů. 

Manažeři trhů podle potřeby využívají služby funkčních oddělení a mohou mít  

i přímo podřízené funkční specialisty. Manažeři trhů jsou pracovníci s podobnými 

povinnostmi, jako mají produktoví manažeři. Kotler a Keller je nazývají „market-

development managers“ [38, str. 740]. Linda Gorchels používá pro označení této 

pracovní funkce termín „segment manager“ [20], [21] a na příkladech ze sektoru 

služeb rozvádí alternativu konceptu produktového managementu, vyvolanou 

potřebou intenzivnějšího zacílení na zákazníky. Konkrétně uvádí,  

že koordinátorem činností je pracovník, který je v řadě společností titulován 

manažer produktu, přestože je z pohledu úkolů pracovního místa manažerem 

segmentu, viz [20, str. 7].  

 

Podle Kotlera [35], [38] uspořádání marketingu podle produktů a značek volí 

společnosti, které nabízejí tak širokou škálu produktů a značek, při které již 

funkční uspořádání neumožňuje zvládnutí přípravy a implementace produktových 

plánů. Uspořádání podle produktů a značek se vyskytuje v praxi ve více 

alternativách. V první variant ě uvedené uspořádání produktového 

managementu nenahrazuje funkční uspořádání, ale slouží jako další vrstva 

řízení. Prostor pro vytváření efektivního marketingového mixu je nespornou 

výhodou, ale s touto desetiletí používanou formou uspořádání produktového 

managementu se pojí i nevýhody. Některé  již byly zmíněny. Produktoví manažeři 

v této podobě marketingové organizace mají nejasně delegovánu pravomoc  

a v důsledku toho se jim nedostává autority k plnění svých povinností. Musí se 

spoléhat na přesvědčování, aby přiměli ke spolupráci jiná oddělení nebo jiné 

funkční specialisty, viz [21], [38].  

 

Druhou alternativou organizace produktového managementu jsou 

produktové týmy, které zabezpečují celou šíři úkolů politiky produktu. Autoři 

rozlišují tři odlišné struktury produktových týmů [38, str. 738-739]. Jedná se  
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o vertikální tým, kde produktový manažer využívá podporu asistentů produktu, 

dále o trojúhelníkový tým se zastoupením marketingového výzkumníka  

a specialisty marketingové komunikace. Třetím typem je horizontální produktový 

tým, ve kterém produktový manažer koordinuje specialisty funkčních úseků jak 

marketingových (komunikace, marketingový výzkum, prodej), tak jiných 

(finančního specialistu, inženýry, případně jiné interní i externí pracovníky). 

S výjimkou vertikálního produktového týmu všechny další zmíněné již 

vykazují rysy smíšené organizační formy. 

 

Management produktových kategorií (category management) uvádějí Kotler 

s Kellerem jako další, třetí alternativu produktového managementu. Category 

management je zaveden především ve společnostech, které dodávají na trh 

rychoobrátkové spotřební zboží, v praxi často označované zkratkou FMCG,  

viz seznam zkratek. Produktový manažer dohlíží na manažery produktových 

kategorií, kteří zase vykonávají dohled nad manažery specifických produktů  

a značek [38, str. 737-738]. Pojem „category management“ nicméně má i jiný 

obsah18. 

 

Podle Lindy Gorchels [20, str. 234-235] se v praxi vyskytují dvě odlišné podoby 

horizontálních produktových týmů. Tím prvním je dočasně jmenovaný tým  

pro vyřešení konkrétního problému, druhá forma je pracovní (trvalý) tým, 

využívající znalosti a zkušenosti funkčních specialistů. Autorka uvádí, bez odkazu 

na konkrétní zdroj informace, že 2/3 týmů v USA jsou týmy trvalé. 

 

Průkopníkem maticového řízení produktů a trhů byla společnost Du Pont,  

viz [35]. Později se toto uspořádání ukázalo jako problematické. Kotler a Keller se 

k jeho problematičnosti vyjadřují citací Richarda Andersona: „Maticové řízení 

získalo své obhájce, protože společnosti poskytují kontext, v němž se může matici 

dařit – ploché, štíhlé organizační struktury zaměřené na firemní procesy, které 

procházejí horizontálně napříč funkcemi. Rubem tohoto systému jsou nejen 
                                                 
18 Rovněž proces probíhající mezi dodavatelem a maloobchodníkem, spočívající v řízení kategorie 

za účelem lepších obchodních výsledků, je nazýván „category management“, viz [59, str. 632]. 
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vysoké náklady, ale také nejednoznačnost a konfliktnost [38, str. 741]“. 

Jack Welch vyslovil názor, že přes všechno kladné, čím maticová struktura 

přispívá ke zvýšení produktivity a sdílení znalostí v multiproduktové organizaci 

práce, může skutečně přinést problém ve vztahu nadřízeného a podřízeného  

a nabídl řešení: „Funkční šéf by měl mít jisté slovo v hodnocení výkonnosti 

specialisty, ale největší odpovědnost by měl mít produktový manažer, pod nějž 

specialista, aby bylo jasno, bezprostředně patří [85]“. 

 

Na základě empirických poznatků, získaných výzkumem podnikatelské praxe  

na severoamerickém kontinentu, Gorchelsová, Webster i další autoři uvádějí jako 

současnou organizační formu produktového managementu i funkční strukturu, 

přestože nelze přehlédnout určitá omezení její vhodnosti. Gorchelsová se 

odvolává na výzkum Kima Clarka a Takahiro Fujimoto, realizovaný 

v automobilové branži, který odkryl skutečnost, že prosazení plánu produktu 

může dosáhnout produktový manažer ve funkční struktuře s několika 

hierarchickými stupni jen ve velmi stabilním vnějším prostředí, viz [21, str. 5]. 

V hyperkonkurenčním prostředí se uplatňují smíšené organizační formy. 

 

Rostoucí společnosti vyčleňují divize, které mohou vytvářet vlastní útvary 

marketingových služeb. Takto mezi divizí a centrálou dochází k rozdělení 

vybraných marketingových činností. Uspořádání marketingové funkce  

podle divizí může mít rozdílný dopad na korporátní marketing. Extrémem je úplná 

absence marketinguna centrále a zajišťování veškerých marketingových činností 

na úrovni divize. Kumar upozorňuje na to, že v podnikové praxi je častá ignorace 

role marketingu na korporátní úrovni a marketingové funkce jsou umísťovány  

do jednotlivých SBU. Nicméně současně připouští, že stále více firem dnes 

povyšuje marketing na korporátní úroveň [41, str. 196]. 

 

Kumar se problematikou organizačního uspořádání marketingu zabývá 

v souvislosti s hledáním cest, jak vrátit marketing zpět do zorného úhlu 

generálních ředitelů. Při formulaci doporučení vychází z poznatků 

George S. Daye, viz [41, str. 19]: „Tři vzájemně provázané změny umožňují 
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rychlejší a souvislejší koordinaci vytváření hodnoty pro zákazníka. Za prvé, 

společnosti přemýšlejí spíše ve smyslu procesů než funkcí. Za druhé, se 

přesouvají od hierarchií k týmům. A konečně nahrazují vzdálenou spolupráci 

s dodavateli a distributory partnerstvím19“. 

 

3.4.2.2 Organizace vývoje nových produktů 

 

Organizace procesu vývoje nového produktu je příkladem organizační struktury 

definované na procesní struktuře. Vedoucí procesu jsou produktoví manažeři nebo 

manažeři pro nové výrobky. Organizace vývoje nových produktů bývá 

zmiňována jako příklad čistě projektové, stejně jako i maticové organizační 

formy , viz Rosenau [65].  

 

Tomek a Vávrová [74, str. 89] uvádějí, že vytváření týmů na principech maticové 

organizace umožňuje propojení horizontálně členěných činností s vertikálním 

liniovým systémem. A k prosazení inovací nadto slouží v některých firmách 

komise pro inovace, která představuje článek přesahující danou strukturu útvarů. 

Autoři zdůrazňují, že smysl této komise je třeba podpořit i určením odpovídajících 

rozhodovacích kompetencí jednotlivých členů. 

 

Kotler a Keller [38, str. 677] konstatují velkou rozmanitost organizačního 

uspořádání procesu NPD v současné podnikové praxi a současně vyjadřují 

názor, že produktoví manažeři mnohdy nemusí mít dostatečné dovednosti  

a znalosti k vývoji zásadního nového výrobku. Jako příklad aktuálního přístupu 

uvádějí praktiky společností 3M, General Mills a dalších, které přidělují práci na 

vývoji nových výrobků tzv. venture týmům. Tito „vnitropodnikatelé“ jsou 

uvolněni ze všech ostatních povinností a obdrží časový rámec, rozpočet a prostory 

k práci.  

                                                 
19 Partnerství zdůrazňuje i Kumar [41, str. 38], když zavádí pojem „hodnotová síť“ (value network) 

na místo pojmu “hodnotový řetězec“ a nahrazení zdůvodňuje tím, že firmy se stále častěji 

spoléhají při poskytování převážné části hodnotového řetězce na partnery. 
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Crawford a Di Benedetto [12, str. 283-288] připouštějí, že NPD proces může být 

organizován několika způsoby a objasňují termín „stupeň projektizace“, který je  

pro čistě funkční uspořádání roven 0. Hodnot od 80% do 100% dosahují týmy tak 

zvaných „vnitropodnikatelů“ (venture team). Pro významné projekty, které čelí 

interním tlakům, se volí organizace maticového typu se stupněm projektizace  

od 40% do 60% a při vysoké interní opozici se přistupuje k vnitropodnikatelské 

organizaci. Některé týmy fungují na křížovém principu (cross-functional teams)  

a přestože pracují na rozdílných výrobcích, mohou vzájemně spolupracovat,  

viz například [12].  

 

Kapitolu věnovanou deskripci stavu a tendencí vývoje organizování procesu 

vývoje nových produktů uzavírám citací Webstera, která je uvedena v Kumarově 

publikaci „Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu,“ viz [41, str. 20]: „Úzce 

definovaná vertikální, funkční, divizní a uzavřená organizace se pomalu 

stává volnou, horizontální, flexibilní, dynamickou a síťově provázanou. 

V důsledku získává zákazník výstup několika multifunk čních procesů. 

Multifunk ční týmy ruší bariéry a obohacují zásadní procesy, jako je NPD, 

získávání a plnění objednávek. V těchto týmech přetrvává někdejší formální 

vedení na vedoucím týmu, avšak neformálně přechází z jednoho člena na druhého 

podle toho, jaký problém tým právě řeší. Takové týmy dnes ve skutečnosti 

provádějí většinu práce ve velkých společnostech“. 

 

3.4.3 Pracovní role produktového manažera a manažera produktové 

značky 

 

Jak již bylo rozvedeno v kapitole 3.4.2, produktové řízení není podporováno 

jedinou univerzální organizační formou. Gorchelsová nabádá k pečlivému 

plánování před zaváděním maticově uspořádaného produktového managementu  

a k podnikové praxi se vyjadřuje kriticky: „Bohužel mnoho společností zavádí 

titul produktový manažer, protože taková pozice se vyskytuje ve strukturách jejich 



 

 

69 

konkurentů (nebo o tom něco četli), ale nechápou, co ta pozice obnáší 

[21, str. 327]“. 

 

V podnikatelských subjektech, které působí ve vysoce konkurenčním 

prostředí, se v praxi prosazují mezifunkční týmy. Produktový manažer 

naplňuje primární týmovou roli ovliv ňovatele a současně je lídrem 

pracovního týmu. Linda Gorchels [21, str. 5] zdůrazňuje, že má-li úspěšně plnit 

své role, musí být schopen porozumět tomu, co „produkt dělá“ (jeho funkce  

a užití), „čím je“ (konfigurace, složení, technologická báze), „komu slouží“ 

(cílové trhy) a „co znamená pro zákazníky“ (jaký má v očích cílového trhu 

charakter, osobnost, image). V roli lídra pracovního týmu produktový manažer 

uplatňuje svůj přirozený manažerský styl20.  

 

Gorchelsová dále připomíná, že obsah práce produktového manažera v B2C se  

od produktového manažera v B2B historicky poněkud lišil. V současnosti se 

rozdíl snižuje, neboť předmět marketingu, jeho metody a přístupy trvale 

procházejí vývojem a kupříkladu databázový marketing, historicky spojovaný 

téměř výhradně s B2B marketingem, je plně využíván i v práci s cílovými 

segmenty spotřebitelů, produktoví manažeři v B2C jsou více vtaženi do interakcí 

s maloobchodníky, než tomu bylo kdykoliv v minulosti a naopak B2B produktoví 

manažeři jsou nuceni věnovat mnohem více úsilí marketingové komunikaci 

[21, str. 312].  

 

V současnosti společnosti modifikují svůj přístup k managementu produktu, aby 

do něj včlenili zaměření na zákazníka, jak zdůrazňuje například Gorchelsová 
                                                 
20 Gorchelsová používá pro dva odlišné styly označení coordinative product manager  

a authoritarian product manager. Demonstruje jejich odlišnost na způsobu, kterým produktoví 

manažeři řeší interakce s prodejními silami, a připouští, že z dlouhodobého úhlu pohledu je 

úspěšný ten produktový manažer, který se dokáže držet uprostřed těchto dvou přístupů. 

Autoritativní manažer (authoritarian product manager) poskytuje obchodnímu úseku minimální 

podporu a stejně slabé vstupy od prodejních sil dostává, zatímco spolupracující produktový 

manažer (coordinative product manager) má velké porozumění a s nasazením podporuje obchodní 

úsek, viz [21, str. 267]. 
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[21, str. 307], i přes úspěch tradičního, na produkty orientovaného uspořádání 

marketingu. 

 

Podle Kotlera a Kellera [38, str. 737] současný management produktu a značky 

lze někdy charakterizovat jako systém hub-and-spoke. Manažer značky nebo 

produktu p ředstavuje koordinační centrum (hub21). Blíže to ilustruje obrázek 

č. 3.5. 
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Obr. č. 3.5 - Interakce produktového manažera podle původního Kotlerova 

schématu v modifikaci Lindy Gorchelsové [21, str. 267], přeloženo Zuzanou 

Wroblowskou 

 

                                                 
21 Dědina a Odcházel [14, str. 248] popisují hub takto: „M ůže se jednat o fyzický nebo  

o koncepční bod, kde se setkávají lidé, věci nebo informace“. Výklad pojmu dokreslují tím, že  

pro hub je charakteristický obousměrný tok. Huby zobrazují pohyb do a z nějakého centrálního 

bodu. Jakmile jsou vztahy a spojení komplikovanější nastupují sítě (webs), přičemž huby jsou uzly 

v sítích. 



 

 

71 

Má-li produktový manažer okleštěné pravomoci, získává součinnost a požadované 

výstupy s menším nasazením mimo organizaci než uvnitř vlastní organizace, kde 

se nemůže opřít o „princip nadřízenosti-podřízenosti“. 

 

Linda Gorchels zdůrazňuje, že je důležité specifikovat nejen roli produktového 

manažera, ale také všech, kteří jsou s ním v pracovních interakcích [20, str. 11],  

a přistupuje k popsání směru a intenzity vazeb mezi produktovými manažery  

a prodejními silami způsobem, který zohledňuje rozdíly mezi sektory, odvětvími  

a obory. 

 

Při systematizaci toho, co vše má dopad na pracovní roli produktových manažerů, 

nelze vynechat názor českých odborníků Tomka a Vávrové [74, str. 157]. 

Vytváření hodnoty pro zákazníka prostřednictvím hodnotového řetězce či 

hodnotové sítě podle těchto autorů vede k tomu, že se počet subjektů vně 

vlastní organizace, se kterými mohou produktoví manažeři do interakcí 

vstupovat, nesnižuje a vývoj může směřovat k dalšímu nárůstu interakcí. Na 

tento směr vývoje reagovali v některých firmách organizační stratégové větší 

specializací produktových manažerů.  

 

Specializace ve společnostech, zejména ze skupiny FMCG, vede k tomu, že jsou 

obsazovány pracovní pozice produktových manažerů specializovaných  

na problematiku vztahů s maloobchodníky, viz [21, str. 312-318]. Vedle těchto 

specialistů v marketingových útvarech působí pracovníci, kteří se věnují 

spotřebitelským segmentům. Označení jejich pracovní pozice je obvykle 

„manažer produktové značky“ (brand manager). Podniky, které produkují tak 

zvané „high-tech products“, vyčleňují produktového manažera na tvorbu 

„komunikačního mostu“ mezi oddělením vývoje a výzkumu a prodejními silami. 

Na působení na zákaznické trhy a pro komunikaci užitků produktu vyčleňují 

jiného manažera, jehož titul bývá nejčastěji proposition manager, někdy také 

business development manager.  
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V roce 1995 publikovala Linda Gorchels předpoklad, že trendy ve vývoji 

produktového managementu budou zejména narůstající úloha produktových týmů, 

větší specializace při definování pozice produktového manažera a postupná 

transformace produktového manažera na manažera strategické podnikatelské 

jednotky [20, str. 9-10, 237-238]. Její novější publikace i díla dalších již 

citovaných autorů její tehdejší vidění budoucnosti verifikují. Potvrzuje se i další 

předpoklad Gorchelsové, že produktoví manažeři budou více přemýšlet 

v kategoriích produktů a vzniknou pozice manažerů, kterým budou produktoví 

manažeři a manažeři produktových značek podřízeni, tzv. manažerů kategorií 

produktů (category managers). 

 

3.4.3.1 Koordinační úloha produktového manažera  

 

Úlohou koordinovat činnosti jsou pověřováni především všichni vedoucí 

pracovníci, k jejichž základním povinnostem patří koordinace práce, kterou řídí,  

a spolupráce s dalšími jednotkami organizace. Dosud nezaznělo, že role liniového 

manažera je totožná s rolí produktového manažera, ovšem v popisech úlohy 

produktového managementu se opakovaně o koordinační roli hovoří, viz [12], 

[21], [38], [43], [74]. Jan Urban podává vysvětlení: „Protože vedoucí 

pracovníci, především tehdy, když je jejich řídící rozpětí značné, nemohou 

koordinovat vše, co si koordinaci zaslouží, mohou být v organizaci vytvářena 

i ur čitá specializovaná pracovní místa, tak zvaných individuálních 

koordinátorů“. Urban tvrdí, že tato místa mohou být vytvořena různým 

způsobem [79, str. 111] a mezi tři nejobvyklejší patří pozice produktových 

manažerů, koordinátorů vztahů se zákazníky a projektových 

(programových) manažerů.  

 

Základní pracovní povinnosti produktových manažerů Urban následně shrnuje 

takto: „Trvale vytvářet a uskutečňovat programy a projekty zaměřené na zlepšení 

tržní pozice produktu a zvýšení jeho ziskovosti, spojovat činnosti jednotlivých 

oddělení firmy k dosažení krátkodobých i dlouhodobých cílů, promítat požadavky 

měnící se poptávky do všech fází marketingového plánovacího procesu,“  
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a dodává, že práce produktových manažerů zahrnuje řadu odpovědností. 

Produktový manažer má podle něj zřídka takové formální pravomoci, které by se 

jeho odpovědnostem blížily, a spíše než nařizovat, je tak jeho úkolem 

přesvědčovat jednotlivá oddělení, jejichž činnost koordinuje, aby jeho plány 

respektovala, říká Urban [79, str. 112]. 

 

Lehmann a Winer jsou opatrní v definování koordinační role produktového 

manažera [43, str. 1-3]. Jejich náhled na problematiku autorka práce přeložila 

takto: „Z hlediska povahy úloh, které produktový manažer zabezpečuje, jde  

o realizaci činností, které naplňují marketingové cíle organizace. Je-li jeho 

rolí přimět celou organizaci, aby byly podporovány marketingové programy 

zakotvené v plánu produktu, pak je zapojen do koordinace a integrace 

činností jiných funkčních organizačních jednotek“. 

 

Linda Gorchels shrnula své poznatky z praxe produktového managementu 

konstatováním, že nehledě na písemně zpracovaný popis role je to právě způsob, 

kterým je produktový manažer v konkrétní společnosti pozicionován,  

co významně ovlivňuje, jakou roli skutečně zastává v organizaci. „Produktový 

manažer, který má v organizaci nízký statut, nemá šanci se stát agentem 

změny. Bude jen tím,  na kterého se všichni obrací s dotazy, které se týkají 

jeho produktu, ten kdo poskytuje maximální podporu jiným útvar ům, kdo 

pracuje více s rozpočtem než s plánem a kdo do strategického plánování 

nezasáhne vůbec nebo jen přispěje dílčími vstupy,“  uvádí Gorchelsová [21, 

str. 333]. Její slova umocňuje tvrzení Mathiase Nöllkeho, že prostor pro řídící 

chování má manažer vymezen funkcí a tradicí, viz [53, str. 49]. 

 

Linda Gorchels vyjádřila již ve své první rukověti, viz [20, str. 25], názor,  

že vyvážení míry povinností administrativní funkce a podnikatelské funkce je 

rozhodující pro nastavení pracovní role produktového manažera. Tento kritický 

vstup do formulace povinností produktového manažera se odvíjí od náhledu 

vedení organizace. Proto autorka rozlišuje mezi produktovými manažery, kteří 

koordinátory jsou a kteří nejsou, a dále mezi těmi, kteří ke koordinaci využívají 
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nejen svůj osobní vliv, ale také řídící pravomoci. Svůj pohled na problematiku 

opírá o řadu příkladů z praxe i v dalším vydání rukověti věnované produktovému 

managementu [21], kde opakovaně uvádí, že existují organizace i mimo branži 

automobilového průmyslu, kde produktový manažer v pravém slova smyslu 

agentem změny je. 

 

Linda Gorchelsová pro zpřehlednění problematiky používá pojmy 

„lehkotonážní“a “těžkotonážní“ k rozlišení produktových manažerů, kteří mají 

odlišně definované role ve firmách anebo kteří skutečnými kompetencemi22 

dosahují omezené či naopak nadprůměrné výkonnosti a přínosu k úspěchu 

produktů organizace [21, str. 265].  

 

3.4.3.2 Aktuální pojetí brand managementu a role manažera značky 

 

V aktuálním pojetí holistického marketingu je na práci se značkami kladen větší 

důraz a tomu odpovídá i vytváření týmů pro řízení aktiv značky, přičemž tyto 

týmy by měly řídit každou významnou značku jako hodnotné aktivum. Tesar 

zdůrazňuje [62, str. 15], že proces vývoje a budování nových značek vyžaduje 

velkou angažovanost vrcholového managementu. 

 

Koncepce holistického marketingu nicméně nevyvrací podřazení brand 

managementu produktovému managementu, které bylo objasněno již v kapitole 

3.1.4. Analytické a plánovací činnosti zabezpečují jak produktoví manažeři, tak 

manažeři produktových značek a to mi umožňuje zjednodušit uchopení této 

terminologické problematiky. V těch případech, kdy je v sekundárních zdrojích 

popisována a hodnocena role brand manažerů v procesu strategického 

marketingového managementu SBU, je přistupováno k manažerům značek jako 

k manažerům produktů.  

 

                                                 
22 Skutečné kompetence to jsou skutečné způsobilosti, jimiž se zaměstnanci prokazatelně 

vyznačují, podrobněji viz [9, str. 44]. 
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Strategií, jejíž uplatňování má podle Marie Přibové [61, str. 76-78] rostoucí 

tendenci, je „ochrana značek pod deštníkem“. Pod „deštníkem“ se může skrývat 

množství značek produktů, které se komunikují společně se značkou 

„deštníkovou“ anebo se pod touto značkou řadí produkty či produktové řady, 

jejichž názvy se již nekomunikují. Povinnosti uvedené v popisech pracovních míst 

manažerů zodpovědných za část produktového portfolia, zařazeného pod 

„deštníkovou“ značkou v organizacích, které tuto strategii uplatňují, se svou 

povahou blíží povinnostem produktových manažerů. Manažer odpovědný  

za úspěch celého portfolia produktů pod deštníkovou značkou, je zpravidla 

označen titulem „senior brand manager“ a jeho odpovědnost je srovnatelná 

s odpovědností pracovníka v pozici „product group manager“, který je vedoucím 

pracovníkem v útvarech, organizovaných na produktovém principu23.  

 

Jiná situace by nastala, pokud by se jednalo o manažera firemní značky, která by 

nebyla současně značkou produktu. Pracovní role manažera korporátní značky se 

výrazně od role manažera produktové značky liší, protože korporátní značka 

působí i mimo zákaznické trhy, např. na trhu pracovním. Cíle pro manažera 

korporátní značky jsou v systému řízení výkonnosti organizace obvykle postaveny 

jinak, odtud se odvíjejí odlišnosti postupů v personálních činnostech. Z posledně 

jmenovaného důvodu vyčleňuji manažera korporátní značky mimo oblast,  

na kterou se ve své práci zaměřuji. 

 

K celému systému brand managementu, který v minulosti dle Kumara dobře 

fungoval, je tento autor velmi kritický a doslova uvádí: „V době, kdy je nutno 

jednat s velkými distributory, manažeři produktových značek selhávají, jsou 

příliš krátkodobě orientováni a nedisponují autoritou, díky které by mohli 

být svými protějšky na straně maloobchodníků vnímáni jako strategičtí 

partneři“. Právě selhání systému brand managementu podle Kumara [41, str. 26] 

zapříčinilo vytváření týmů rozvoje zákazníků a uvedlo v život category 

                                                 
23 Product group manager odpovídá za několik produktů, případně za celé produktové portfolio, a 

jsou mu podřízeni jednotliví produktoví manažeři. 
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management, který Kumar stejně jako Kotler s Kellerem řadí nad produktový 

management. 

 

V úvodních poznámkách k třetímu vydání rukověti „The product manager´s 

handbook“ Lindy Gorchels [21], se tato autorka vyjadřuje k příčinám 

neuspokojivého stavu a objasňuje často kritizované upřednostňování 

krátkodobých cílů: „Setrvávání v rovině taktické má své kořeny v tom, že 

odmítá-li firma otevřeně konkurovat cenou, pak je brand manager 

konkurenčním prostředím nucen setrvávat právě v rovině taktické  

a operativní a vyžaduje se od něj velká míra kreativity24, aby dokázal vytvářet 

realizační programy k prosazení necenové konkurenční strategie“. 

 

3.4.3.3 Úloha produktového manažera v procesu vývoje nového produktu 

 

Kapitola 3.1 a příloha č. 4 obsahují řadu definic a citací autorů, kteří se v mnou 

zkoumaných informačních zdrojích k roli produktového manažera vyjadřují. 

Nelze přehlédnout, že ne ve všem se shodují. Největší nesoulad pohledů 

citovaných autorů se týká právě úlohy produktových manažerů v procesu vývoje 

nového výrobku.  

 

Crawford a Di Benedetto [12, str. 287] na rozdíl od ostatních autorů striktně 

rozlišují termíny „produktový manažer“ a „manažer pro nové výrobky“ (new 

products manager), nicméně připouštějí, že takto titulovaný pracovník může, ale  

i nemusí řídit existující produkty. Podle Crawforda a Di Benedetta existují 

v souvislosti s procesem NPD tři pracovní příležitosti [12, str. 17]. Za prvé 

mohou být funkční specialisté zařazeni na celý nebo částečný úvazek  

do projektového týmu bez přidělení odpovědnosti za vedení týmu. Druhou 

variantou je role projektového manažera nebo vedoucího týmu (team leader). 

                                                 
24 Kreativita, tvořivost je součástí určitých kompetencí, případně samostatnou kompetencí „tvořivé 

myšlení“, viz [27, str. 255]. Kreativita je dimenzí inteligence a uplatňuje se při divergentním 

myšlení, viz [76, str. 26].  
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Třetím typem pracovní příležitosti je role „new products process manager“. 

Úkolem této role je pomáhat projektovému manažerovi vyvinout a používat 

vhodné procesy. 

 

Crawford a Di Benedetto dále přicházejí s řadou personálních doporučení  

na výběr a rozvoj new products managers, viz [12, str. 17], z nichž ta část, která 

souvisí se zkoumanou problematikou, bude zmíněna v kapitole 3.4.4. Všímají si 

také vztahu firemní kultury a naděje na úspěšné dokončení NPD. Vyjadřují názor, 

že konstruktivní atmosféra, slušnost a respekt jsou velmi potřebné [12, str. 290]. 

 

Co se týče výstupů procesu vývoje nového produktu Crawford a Di Benedetto 

zdůrazňují, že v procesu NPD má pracovník za úkol vytvořit nový produkt, ale 

také marketingový plán pro nový produkt. Připomínají, že marketingová strategie 

stojí na počátku NPD procesu při identifikaci příležitostí a při selekci námětů  

na nový výrobek, line se všemi jeho fázemi a je implementována i tehdy, kdy už 

jsou technické práce ukončeny [12, str. 5]. Ten, kdo NPD proces řídí, musí vydat 

spoustu energie už jen k tomu, aby inovaci pootevřel dveře [12, str. 13], přičemž 

skutečné ukončení projektu nastává až tehdy, kdy je konstatováno, že produkt 

dosáhl vytýčených cílů. 

 

Tomek a Vávrová [73, str. 183] k problematice procesního zvládnutí vývoje 

nových výrobků připomínají, že design konkrétního procesu je uzpůsoben tomu, 

zda se jedná o technologií indukované chování nebo zákaznickými potřebami 

indukované chování. V prvním případě již podnik má k dispozici vyvinutou 

technologii nebo je již zpracováván námět na nový produkt. Ve druhém případě 

musí být naplánovány a realizovány všechny fáze a činnosti procesu od získání 

námětu až po uvedení produktu na trh.  

 

Kotler a Keller se věnují volbě marketingové strategie pro každé ze stádií 

životního cyklu výrobku25 a uvádějí, že výrobky vyžadují v každém stádiu 
                                                 
25 Při výkladu pojmu životní cyklus výrobku Kotler a Keller [38, str. 360] vyzdvihují čtyři 

skutečnosti. Za prvé, že výrobek má omezený život, za druhé prodeje výrobku procházejí 4 
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životního cyklu odlišné personální strategie. Nezmiňují však, v čem spočívají 

odlišnosti těchto strategií a doporučení uplatnitelná v personálním managementu 

prezentují jen pro fázi „uvedení“. 

 

Jak již bylo rozvedeno i v kapitole 3.4.2.2, mezifunkční týmy se v současnosti jeví 

jako vhodné organizační uspořádání procesu vývoje nových výrobků. Vytváření 

mezifunkčních týmů, budovaných na správných zásadách, se ukazuje jako 

vhodný postup k iniciování tvorby znalostí a distribuci znalostí, viz Mládková 

[51, str. 113-114].  

 

Sestavení efektivních pracovních týmů vyžaduje dobrou přípravu. Kotler 

s Kellerem přejímají kritéria pro vytváření vnitropodnikatelských týmů 

fungujících na křížovém principu od Dona H. Lestera. Ve verzi jazykově 

upravené autorkou práce se jedná o tato kritéria: 

 

a) požadovaný styl vedení týmu a úroveň odborných znalostí tým lídra; 

b) odbornost a dovednost členů týmu; 

c) úroveň zájmu o daný koncept nového výrobku; 

d) potenciál pro osobní odměnu; 

d) různorodost členů týmu. 

 

V komentářích k těmto kritériím zaznívá, viz [38, str. 677-678], že čím je 

koncept nového produktu složitější, tím je požadována větší odbornost lídra 

týmu. Dále Kotler s Kellerem vyjadřují názor, že v týmech má být zastoupena 

odborná zkušenost a dovednost z různých průmyslových odborů a funkčních 

specializací a že ve skutečně úspěšných týmech cítí lidé vysokou úroveň 

vlastnictví projektu, mají jasno v tom, proč na projektu pracují, a jsou motivováni. 

Čím je větší rozmanitost šíře a hloubky zkušeností, ale také osobnostních typů, 

                                                                                                                                      

rozdílnými stádii, z nichž každé představuje pro prodávajícího odlišné výzvy, příležitosti  

a problémy, za třetí zisky v různých stádiích stoupají a klesají a za čtvrté výrobky vyžadují 

v každém stádiu životního cyklu výrobku odlišné marketingové, finanční, výrobní, nákupní  

a personální strategie. 
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pohlaví, ras a národností členů, tím se nabízí větší škála úhlů pohledu  

a rozhodovacího potenciálu.  

 

Na uvedená doporučení již bezprostředně naváže kapitola věnovaná požadavkům 

na pracovníky v roli „produktový manažer“, která zrekapituluje to nejdůležitější, 

co již bylo v disertační práci uvedeno a doplní o další publikované názory  

a informace. 

 

3.4.4 Požadavky na produktové manažery 

 

Někteří autoři, publikující k tomuto tématu, vycházejí z empirického výzkumu  

a popisují stav, přičemž uvádějí klíčové kompetence, které byly identifikovány  

u produktových manažerů a zůstávají jen u deskriptivního přístupu, jiní formulují 

vlastní názor na to, jakými odbornými znalostmi, dovednostmi a dalšími 

způsobilostmi by měli produktoví manažeři disponovat. Nejčastěji jsem se  

při práci se sekundárními zdroji setkala s normativním přístupem autorů bez 

přímé vazby na empirická šetření. Proto jsem se rozhodla utřídit informace  

na požadavky formulované bez bližší specifikace práce produktového manažera  

a na požadavky s užším vymezením zaměření produktového manažera.  

 

Samostatně se zmíním o požadavcích kladených na produktového manažera v roli 

lídra odpovědného i za průběh NPD procesu a obecněji o způsobilostech 

potřebných pro úspěšné zvládnutí kariérní příležitosti v NPD týmu, čímž navážu 

na závěr kapitoly 3.4.3.3. 

 

Tomek a Vávrová, viz citace uvedená v kapitole 3.2, která je věnována podstatě 

problematiky, kladou na funkci „manažer produktu“ vysoké nároky: „Svými 

znalostmi musí být schopen zajistit, respektive ovlivnit úspěch produktu na trhu,“ 

a produktovému managementu přisuzují nezastupitelnou a koordinující roli 

[74, str. 133]“. Ve zkoumaných sekundárních pramenech se většina autorů  

při formulaci vymezení požadavků práce produktových manažerů ke klíčovosti 
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pozice produktového manažera rovněž hlásí. Převládá názor, že v současné 

podnikové praxi je na produktového manažera pohlíženo jako na klíčovou 

pracovní pozici26, ale nemusí tomu tak být ve všech organizacích.  

 

Prakticky všichni autoři, citovaní v kapitole 3.4.3 a v příloze č. 4, se vyslovili 

k požadavkům a nárokům kladeným na produktové manažery v obecné rovině, 

tedy bez bližšího situování pracovní role k organizaci určitého typu, patřící  

do určitého sektoru či oboru.  

 

3.4.4.1 Požadavky bez bližší specifikace  

 

Jiří Stýblo, aktivně působící řadu let v čele České manažerské asociace, definoval 

několik hlavních požadavků na znalostní pracovníky: „Organizace moderního 

typu vyžaduje podnikavost, kreativitu, flexibilitu, schopnost pracovat v týmu  

a řešit projekty [83, str. 46]“. Jeho názor není v žádném protikladu s výčtem 

klíčových kompetencí, které mají zásadní význam pro úspěšnost organizací tak, 

jak je prezentuje Bláha a jeho spolupracovníci, viz [9, str. 46]. Jsou to odborné  

a technické znalosti, schopnost vést a řídit, mezilidské a sociální dovednosti, 

schopnost usuzovat, nápaditost a tvořivost, schopnost rozhodovat, flexibilita  

a adaptabilita a komunikační dovednosti. Přijmeme-li předpoklad, že pracovní 

role produktového manažera je rolí klíčovou, pak se tento výčet vztahuje  

i na produktové manažery.  

 

Truneček připojuje další způsobilosti. U pracovníka disponujícího znalostmi 

podtrhuje význam schopnosti celoživotně se učit a myslet v souvislostech, dále 

samostatnost a osobní flexibilitu [77, str. 174].  
                                                 
26 Termínům „klíčový pracovník“ a „klíčová pozice“ se z českých autorů věnuje například 

František Hroník. „Zařazení mezi klíčové pracovníky by mělo být dáno hodnocením a je tedy 

proměnlivé (od hodnocení k hodnocení). Klíčového pracovníka lze definovat jako průnik 

mimořádných osobních a profesních kvalit na klíčovém místě, jehož neobsazení viditelně narušuje 

chod firmy a úkoly nelze snadno delegovat [27, str. 28]“. Označení pracovní funkce za klíčovou je 

dle Hroníka stabilnější určení než zařazení pracovníka do kategorie klíčových pracovníků. 
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Podle Lošťákové a Wroblowské [86, str. 3] mají produktoví manažeři umět 

s produktovým týmem nejen identifikovat své zákazníky, ale také porozumět 

jejich spotřebitelskému chování, umět správně definovat potřeby a požadavky 

zákazníků, prokázat své schopnosti vytvářet a upevňovat diferencované vztahy 

k odlišným zákaznickým segmentům a získat tím konkurenční výhodu27. 

 

Ze zahraničních autorů Kumar patří k těm, kteří zveřejňují kritický popis stavu 

lidského faktoru v produktovém managementu. Kumar prezentuje, jak vrcholoví 

manažeři zahraničních firem, ve kterých prováděl empirický výzkum, 

marketing vnímají jako disciplínu náhody bez příliš hlubokých dovedností  

a schopností. K deskripci přidává své doporučení a tvrdí, že ve způsobilostech 

marketéra musí být patrná větší orientace na hospodářský výsledek, 

multifunk ční orientace a strategická složka kompetence“. Doslova uvádí, že 

multifunkční orientace vyžaduje důkladné porozumění celému hodnotovému 

řetězci, včetně všech technických záležitostí, nákupu, výroby a logistiky, stejně 

jako financí a účetnictví – tedy nejen reklamě, podpoře prodeje a pricingu 

[41, str. 21]“. V tomto ohledu se Kumar nevzdaluje pojetí produktového 

managementu českých autorů Tomka a Vávrové, viz [74].  

 

Lehmann s Winerem zdůrazňují, že neocenitelné jsou nejen znalosti  

a dovednosti nabyté vzděláváním a zejména zkušeností produktového 

manažera, ale rovněž schopnost spolupracovat s jinými, a komunikační 

dovednosti s prokazatelnou schopností přesvědčit [43, str. 5]. V odborných 

znalostech a dovednostech, které se u produktového manažera požadují, nejčastěji 

figuruje znalost produktového marketingu, viz [21], [43], [74]. Odborné znalosti  

a dovednosti však představují jen jednu z dimenzí, která společně se složkou 

interpersonální a strategickou dotváří manažerské kompetence. 

 

                                                 
27 Autorky se řadí k těm, které chápou řízení vztahů se zákazníky (CRM) jako prohloubení 

podstaty principů marketingu, nikoliv jako zavedení nového principu, viz též [74, str. 6]. 
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3.4.4.2 Požadavky s vazbou na tržní zaměření organizací 

 

Linda Gorchels označuje znalost a schopnost pracovat s marketingovými 

nástroji za předpoklad úspěchu jakéhokoliv manažera, přičemž na trhu B2C,  

u producentů rychloobrátkového spotřebního zboží, ji pokládá za způsobilost 

principiální, viz [21]. 

 

Marketéři, kteří působí na již zmíněném B2C trhu, jsou obzvlášť kriticky 

hodnoceni Kumarem, který typického brand managera charakterizuje jako 

nezkušeného, úzce zaměřeného na značku, orientovaného na krátkodobý výsledek 

[41, str. 26]. Méně kritická je Linda Gorchels, ale i ona zdůrazňuje, že úspěšnost 

v roli brand manažera u dodavatele rychloobrátkového spotřebního zboží více 

závisí na úrovni jeho manažerských dovedností a marketingového umu než  

na odborných znalostech. Již ve své první knize k problematice produktového 

managementu však argumentuje tím, že působení v rovině taktické nemusí být 

podloženo nepřipraveností ke zvládání role stratéga produktu či značky, nýbrž 

vynuceno skutečností, že soustavné uplatňování necenové konkurence nutí 

produktové manažery ke kreativním taktickým opatřením.  

 

Linda Gorchelsová na základě vlastního výzkumu, který realizovala  

na severoamerickém kontinentě, odhalila, že produktoví manažeři věnují více 

času, než by si přáli činnostem, které podporují prodejní sílu či reagují na potřeby 

prodejního úseku, a méně vytváření strategií pro delší časový horizont  

a kontaktování zákazníků s cílem pochopit a odhadnout jejich budoucí potřeby 

[20, str. 11]. 

 

V organizacích působících na trzích B2B je v procesu získávání a výběru  

u produktových manažerů pečlivě přezkoumávána odborná způsobilost, jak uvádí 

například Gorchelsová [20, str. 25]. O úspěšném kandidátovi ve větší míře 

rozhodují jeho znalosti specifické, potřebné v daném oboru či v oborech 

aplikačních.  
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K prohloubení vhledu do problematiky lidského faktoru v produktovém 

managementu si dovolím citovat expertní názor Lehmanna a Winera. „Produktoví 

manažeři jsou přijímáni jako odborníci, avšak při vykonávání práce produktových 

manažerů stále méně využívají odbornou složku své manažerské kompetence a de 

facto odborníky ve srovnání s technickými specialisty přestávají být. I to společně 

s dalšími faktory může vést k vyhoření28 a změně místa či dokonce společnosti 

[43, str. 7]“. 

 

U produktových manažerů, působících v B2B, Linda Gorchels podtrhuje potřebu 

vysokého stupně pochopení toho, co skutečně může obchodníkům a distributorům 

u zákazníků pomoci a současně osvojení schopnosti motivovat obchodní partnery.  

 

Požadavky na manažery v sektoru služeb jsou v odborné literatuře uvedeny  

pro obor služeb finančních, kde je předpokladem úspěšnosti dobrá znalost 

portfolia finančním služeb, nákladových modelů a výpočtů prováděných  

při finanční analýze [21, str. 8]. 

 

3.4.4.3 Požadavky na manažera týmu pro nové produkty 

 

Linda Gorchels [20, str. 57] už ve své první monografii, věnované produktovému 

managementu, zobecňuje poznatky z automobilové branže a uvádí situaci,  

při které požadovaná způsobilost produktového manažera i skutečná pracovní 

způsobilost naplňují očekávání generálních ředitelů. Tento optimální stav, jak již 

bylo zmíněno, popsali Clark a Fujimoto a vystihují ho takto: „Teprve s léty 

zkušeností a s rostoucím vlivem může produktový manažer být skutečný product 

leader a fungovat podobně jako generální manažer“. 

                                                 
28 „Vyhoření“ se vymezuje jako prožitek vyčerpání, který se projevuje známkami emočního 

a kognitivního opotřebení a vyčerpání a často i celkovou únavou a poklesem výkonnosti, viz [99]. 

Lehmann s Winerem uvádějí tyto příčiny vyhoření produktových manažerů: informační přetížení 

marketingovými daty, krátkodobá orientace, která dusí inovace, umístění pozice v dolních patrech 

organizace, hodně odpovědnosti, velký tlak a současně malá míra autonomie [43, str. 5]. 
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Crawford a Di Benedetto [12, str. 292] zmiňují, že existuje řada studií, které 

pojednávají o tom, že team leader musí být sebejistý, přičemž jeho jistota 

vycházíze znalostí a zkušeností, musí být empatický (schopen se dívat očima 

jiného pracovníka na problém) a být si vědom, jak jiní vidí jeho, a skutečně 

mistrně zvládat interpersonální komunikaci. Dodávají, že existují výpovědi 

mnoha manažerů, kteří v okamžiku své nominace do týmu pro NPD ještě 

nedosahovali potřebné úrovně všech požadovaných způsobilostí, a byla to právě 

práce v týmu, která jejich schopnosti prohloubila. 

 

Pro úspěšné zvládnutí kariérní příležitosti pracovat v produktovém týmu autoři, 

viz [12, str. 17], doporučují: 

 

a) být multifunkčním odborníkem a dále prohlubovat své zkušenosti; 

b) být oddaný cíli a připravený riskovat; 

c) myslet jako generální ředitel nikoliv jako výzkumník či obchodní 

manažer; 

d) být schopen v sobě kombinovat realistu i optimistu, lídra i následovníka; 

e) rozvíjet tvořivost; 

f) zvládat chaos. 

 

Náročnost role dokresluje další z citací z publikace „New Products Management“ 

Crawforda a Di Benedetta. Tito autoři zpřístupňují názor Gırana Ekvalla, který 

tvrdí, že vedení projektu nového výrobku de facto vyžaduje dva odlišné týmové 

lídry, neboť v počátečních fázích je pro roli manažera nového výrobku vhodná 

jinak způsobilá osobnost, než pro fáze směřující k dokončení procesu,  

a pracovník, který je schopen obojího, je vzácností [12, str. 292]. 

 

Jaká má být pracovní způsobilost produktového manažera, aby se skutečně stal 

agentem změny, je naznačeno i v novější publikaci Lindy Gorchels, viz 

[21, str. 265]. Musí být zdatný ve své profesi, dobře obeznámen s financemi, znát 

trh a být schopen technické koncepty sdělovat pro zákazníky vhodným způsobem. 

Gorchelsová zdůrazňuje, že týmová role vedoucího produktového týmu nutně 
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vyžaduje způsobilosti, kterými musí disponovat ovlivňovatel, a současně 

kompetence respektovaného lídra [21, str. 265]. Linda Gorchels proto 

zdůrazňuje také nutnost být schopen porozumět jiným podnikovým funkcím  

a nastolit vzájemný respekt, má-li produktový manažer být agentem změny. 

 

3.5 Přehled nejdůležitějších poznatků a jejich využití  

3.5.1 Přehled nejdůležitějších poznatků 

 

Tato kapitola představuje přehled poznatků, ze kterých vycházím a ke kterým 

přihlížím ve výzkumné a aplikační části své disertační práce. 

 

Pro management je jedním z klíčových úkolů procesní zvládnutí systematického  

a aktivního řízení a formování stavu znalostí v organizaci. Zaměření  

na knowledge management vyžaduje také zvládat pohyb znalostí a v předstihu 

řešit optimální sestavení pracovních rolí znalostních pracovníků a stanovit 

požadavky na ně před nástupem do organizací i v milnících jejich kariérního růstu 

uvnitř organizace. Tyto personální činnosti jsou stále častěji podpořeny 

uplatňováním koncepce řízení podle kompetencí. Protože produktový manažer 

odpovídá Druckerovu pojetí „znalostního pracovníka“, jsou výše uvedené 

myšlenky základem přístupu k problematice lidského faktoru v produktovém 

managementu. 

 

Management produktu podle definice Klause J. Aumayra z roku 2006 řeší 

všechny otázky související s produktem – od nákupu až po marketing a prodej –  

a stává se tak informační, koordinační a řídící základnou problematiky relevantní 

produktu jak uvnitř, tak vně podniku. 

 

Řízení produktové značky (brand management) představuje nejobvyklejší formu 

produktového managementu u společností, které produkují spotřební zboží. 
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I přes úspěch tradičního produktového managementu současné společnosti více  

a více modifikují svůj přístup k produktovému managementu, aby do něj včlenili 

zaměření na zákazníka. Orientace na zákazníky je impulsem k opuštění tradičních 

forem organizačního uspořádání a k vytváření organizace na procesní struktuře 

s důsledky pro změnu úlohy a organizace marketingového útvaru.  

 

V podnikové praxi zřejmě převládá uspořádání marketingové funkce obdobné 

jako v celé organizaci, nicméně jiná forma uspořádání marketingu, než je 

organizační forma platná ve zbytku organizace, je také možná. Příkladem je 

projektová organizace vývoje nového produktu v podniku s tradiční funkční 

strukturou. 

 

Převládajícím názorem odborníků na to, jaké má být organizační uspořádání 

produktového managementu, je vhodnost maticové organizace. Nicméně,  

ve shodě s vizionářským pojetím optimální struktury organizace Petera Druckera, 

příspěvky, které vycházejí z deskripce podnikové praxe, potvrzují, že podniky 

volí z několika alternativ organizace managementu produktu, z nich většina 

vykazuje znaky smíšené organizační formy. 

 

Na základě empirických poznatků, získaných výzkumem podnikatelské praxe  

na severoamerickém kontinentu, Webster i Gorchelsová uvádějí jako současnou 

organizační formu produktového managementu rovněž funkční strukturu, přestože 

nelze přehlédnout určitá omezení její vhodnosti. Gorchelsová se odvolává  

na výzkum Kima Clarka a Takahiro Fujimoto, realizovaný v automobilové branži, 

který odkryl skutečnost, že prosazení plánu produktu může dosáhnout produktový 

manažer ve funkční struktuře s několika hierarchickými stupni jen ve velmi 

stabilním vnějším prostředí.  

 

Ve vysoce konkurenčním prostředí se uplatňují smíšené organizační formy  

a prosazují se horizontální produktové týmy, které zabezpečují celou šíři úkolů 

politiky produktu. Praktická realizace smíšené organizační formy může přinášet 
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různá postavení managementu produktu a tím i pracovníků, kteří funkci 

produktových manažerů vykonávají. 

 

Počet interakcí produktových manažerů se subjekty vně organizace a útvary uvnitř 

organizace je tak vysoký, že dle některých odborníků dostatečně potvrzuje 

koordinační úlohu této pracovní role. Další vývoj může směřovat k nárůstu 

obousměrné komunikace a Linda Gorchelsová předpovídá, že organizační 

stratégové se proto budou přiklánět k větší specializaci produktových manažerů. 

Současně poukazuje na to, že se v posledních letech snížil rozdíl mezi obsahem 

práce produktového manažera, který řídí produkty, určené pro spotřebitele,  

a pracovníka, který zastává funkci produktového manažera v B2B oborech. 

 

Ke koordinační roli produktových manažerů v podnikové praxi se však část 

autorů vyjadřuje opatrně. Nezpochybňují její opodstatněnost, ale v deskripci 

podnikové praxe odkrývají, že práce produktového manažera zahrnuje řadu 

odpovědností, které jsou ne vždy podloženy příslušnými pravomocemi. Lehmann 

s Winerem podotýkají, že z hlediska povahy úloh, které produktový manažer 

zabezpečuje, jde o realizaci činností, které naplňují cíle organizace. Je-li jeho rolí 

v konkrétní organizaci přimět celou organizaci k tomu, aby byly podporovány 

marketingové programy, zakotvené v plánu, pak je zapojen do procesu integrace  

a koordinace činností jiných funkčních organizačních jednotek.  

 

Podle Gorchelsové je rozhodující, pro nastavení pracovní role produktového 

manažera, vyvážení míry povinností administrativní funkce a podnikatelské 

funkce. Má-li produktový manažer v organizaci nízký statut, nemá šanci stát se 

lídrem produktového týmu, tvrdí Gorchelsová.  

 

Role marketingu a vhodná organizace marketingových činností je diskutována 

také v souvislosti s inovačním managementem. Odborníci se shodují v tom, že 

tvorba nového produktu je celofiremní proces a mezifunkční týmy se jeví jako 

organizační uspořádání, které je vhodné pro iniciování tvorby znalostí a distribuci 

znalostí potřebných pro úspěch inovace. 
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Někteří autoři vyjádřili pochybnosti o způsobilosti manažera, který je nominován 

z marketingového útvaru, pro fundované vedení procesu vývoje nového produktu, 

zvláště v jeho počáteční fázi. Ale názor, že „vést tým“ je vhodnou úlohou 

produktového manažera, mezi odborníky převládá. V roli tým lídra (product team 

leader) produktový manažer garantuje dosažení dvou odlišných výstupů procesu 

vývoje nového produktu: jednak samotný produkt, jednak marketingový plán  

pro produkt. 

 

Vedoucí mezifunkčního produktového týmu musí v odborné i behaviorální složce 

kompetence manažera dosahovat vysoké úrovně kompetencí. Podle Gorchelsové 

mají pro zvládnutí kariérní příležitosti ve vedení týmu pro nové produkty větší 

předpoklady zkušení lidé s manažerským stylem respektovaného lídra  

a ovlivňovatele. V produktovém managementu, orientovaném na trhy B2B, jsou 

žádanější pracovníci, kteří disponují specifickými znalostmi, potřebnými v daném 

oboru a oborech aplikačních. 

 

Lehmann a Winer vyslovili názor, že na pozice v produktovém managementu jsou 

přijímáni odborníci, kteří pak při vykonávání práce produktových manažerů stále 

méně využívají odbornou složku své manažerské kompetence a de facto 

odborníky ve srovnání s technickými specialisty přestávají být. Autoři mají za to, 

že tato skutečnost společně s dalšími vlivy může vést k vyhoření konkrétního 

produktového manažera a změně místa či dokonce společnosti. 

 

3.5.2 Využití poznatků  

 

K identifikaci a analýze stavu produktového managementu v podnikové praxi  

v České republice směřují následující kapitoly disertační práce. Před jejich 

rozpracováním jsem učinila závěr, že z příspěvků autorů, kteří se k problematice 

profilu role produktového manažera vyjádřili, je patrné, že se v podnikové praxi 

setkávají s odlišnostmi v tom, jak je pojímána role produktového manažera,  

a existující rozdíly se promítají do toho, jak je definováno, co držitel role musí 
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znát a být schopen dělat, přičemž v konkrétních případech svou roli sehrává  

i kompetenční orientace podniku. 

 

Poznatkovou základnu využiji k vytýčení výzkumných cílů, k formulaci hypotéz  

i k interpretaci jednotlivých zjištění. 
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4 Výzkum problematiky lidského faktoru v produktovém 

managementu v České republice 

4.1 Definování cíle výzkumu a informační zdroje  

 

Pro vlastní empirický výzkum jsem se rozhodla proto, abych potvrdila aktuálnost 

a platnost objektově uspořádané marketingové organizace v současné 

podnikatelské praxi České republiky a mohla jsem kvantifikovat míru její 

nejčastější formy „produktového managementu“. Od výzkumu jsem si slibovala 

doplnění souboru požadavků a nároků, kladených na pracovníky odpovědné za 

svěřenou část produktového portfolia či portfolia produktových značek, neboť 

ucelené vymezení požadavků jejich práce jsem v české ani v zahraniční literatuře 

nenalezla. Dostupná byla dílčí doporučení k žádoucí úrovni vybraných 

způsobilostí, jako například komunikační dovednosti s prokazatelnou schopností 

přesvědčit, anebo příliš obecná vymezení kompetencí.  

 

S ohledem na propojenost souboru požadavků s popisem pracovního místa, kdy 

právě popis pracovního místa vede k pochopení požadavků a nároků, stanovila 

jsem si jako dílčí výzkumný cíl také poskytnutí informací o tom, jaké pracovní 

činnosti produktoví manažeři skutečně vykonávají a zda jejich role je koordinační 

či jsou převážně realizátory dílčích úkolů v rámci plnění produktové politiky 

podnikové organizace.  

 

4.1.1 Definice cíle výzkumu 

 

Cílem výzkumu je identifikovat a analyzovat stav produktového managementu  

v  podnikatelské praxi České republiky a přezkoumat situaci na straně nabídky 

pracovních pozic „produktový manažer“ a „manažer produktové značky“. Tento 

hlavní cíl je rozpracován v dílčích cílech: 
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- identifikovat kvalifikační požadavky, obecné způsobilosti a osobnostní 

předpoklady, se kterými uchazeči o pozice „produktový manažer“ anebo 

„brand manager“ nejlépe splňují kritéria zaměstnavatelů, zveřejněná 

v náborových inzerátech; 

- zjistit informace o tom, jaké pracovní činnosti produktoví manažeři  

a manažeři produktových značek skutečně vykonávají; 

- kvantifikovat míru uplatnění produktového managementu jako objektově 

orientovaného organizačního uspořádání marketingu; 

- zjistit, ve kterých činnostech produktoví manažeři v podnikových 

organizacích plní úlohu individuálních koordinátorů; 

- analyzovat stav produktového managementu v segmentech organizací 

s předem definovanými charakteristikami. 

 

4.1.2 Informační zdroje  

 

V této fázi badatelské práce jsem již disponovala utříděnými poznatky, získanými 

z citovaných literárních pramenů, ve kterých bylo opakovaně poukázáno  

na rozpor mezi teorií a praxí, a tento rozpor spíše zostřovala má osobní zkušenost 

a zkušenost mnou oslovených produktových manažerů z vybraných podnikových 

organizací. Před sestavením plánu výzkumu, formulací pracovních hypotéz  

a volbou výzkumných metod a technik jsem hledala další sekundární informace, 

pořízené na území České republiky, a to takové, které by mi umožnily zkrátit 

dobu řešení anebo, v případě podobnosti již realizovaných výzkumů s mými 

záměry, mi pomohly zvolit optimální metodu výzkumu. 

 

Informaci o výzkumu, který měl za cíl zkoumání lidského faktoru v produktovém 

managementu, se mi podařilo dohledat pouze v interních materiálech CMC 

Graduate School of Business, Čelákovice. S laskavým svolením autorky dílčího 

výzkumu Marie Přibové, která formou přednášky [87] seznámila veřejnost 

s výsledky výzkumu, jsem tento zdroj využila ve fázi přípravy výzkumného 

projektu a také při konstrukci vlastního dotazníku. Seznámení s relevantními 
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informacemi z tohoto pramene bude provedeno v bezprostředně následující 

kapitole. 

 

Druhým použitým sekundárním pramenem byl výzkum „Marketing Insight 2003: 

Výzkum českého marketingového trhu – studie Výběr komunikační agentury“.  

Na této studii spolupracovala agentura Brand Brothers s Asociací komunikačních 

agentur, časopisem Strategie a Registrem reklamních agentur. Respondentům, 

mezi které patřila autorka práce, byla studie dostupná zdarma. Cílem studie bylo 

poskytnout marketingovým manažerům stručná fakta o českém marketingovém 

trhu a dále jim nabídnout zkušenosti, které mohou použít k realizaci úspěšného 

výběru komunikační agentury. Hlavním cílem mé práce není hodnotit vývoj 

marketingu v ČR a věnovat se problematice výběru komunikační agentury, to 

znamená konkrétní operativní činnosti, kterou, jak je z výzkumné zprávy patrné, 

v českém prostředí provádí různé funkční pozice a různé hierarchické úrovně 

managementu, proto uvedu jen informaci o metodologii a dílčí data, která mají 

vazbu na mnou zkoumanou problematiku.  

 

Třetím sekundárním zdrojem jsou informace o odměňování produktových 

manažerů, které uvádím pouze s cílem ozřejmit klíčovost pozic produktových 

manažerů. Proto tato zveřejněná data nepodrobím hlubší analýze. 

 

4.1.2.1 Dotazníkové šetření mezi českými produktovými manažery v letech 

1999 až 2000  

 

Jednalo se šetření v početně omezeném souboru organizací, jejichž charakteristiky 

mi nejsou známy. Ve fázi přípravy byly prováděny hloubkové rozhovory, 

následně byl sestaven dotazník, který respondenti samostatně vyplňovali.  

 

V prezentovaných výsledcích výzkumu je uvedeno, jak je pozice produktového 

manažera vnímána jím osobně, spolupracujícími útvary a nadřízeným. Dále jaké 

znalosti, schopnosti a dovednosti by měl produktový manažer mít a co je zdrojem 
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napětí mezi produktovým manažerem, externími dodavateli a ostatními interními 

útvary.  

 

Pracovní náplň produktových manažerů byla popsána způsobem totožným 

s Kotlerovým popisem pracovních činností, viz [35, str. 744-746]. Otázky byly 

zaměřeny na několik problémových oblastí, viz níže uvedené závěry šetření.  

Z šetření vyplynulo, že nedostatečná kompetence produktového manažera vede 

k napětí mezi ním a dalšími z blíže specifikovaných důvodů: 

 

- reklamní agenturou a produktovým manažerem – „není dost kreativní“; 

- výzkumnou agenturou a produktovým manažerem – „neumí zadat projekt, 

neorientuje se ve výsledcích“; 

- finančním oddělením a produktovým manažerem – „neuhlídá rozpočet“; 

- produktovým manažerem a prodejním týmem – „nerozumí prodeji“; 

- provozem a produktovým manažerem – „nestojí na zemi, chce všechno 

hned“. 

 

Vnímání pozice produktového manažera bylo spojeno s následujícími výroky: 

 

- nadřízeným manažerem: 

o je hybnou silou marketingu; 

- spolupracujícími útvary: 

o produktový manažer je časově přetížený; 

o je povrchní; 

o zdržuje naši práci; 

- jím osobně: 

o „dělám příliš mnoho operativy“; 

o „dělám koordinující práci, která neskýtá uspokojení“; 

o „plním mnoho různorodých požadavků bez adekvátní pomoci“; 

o „mám příliš široký záběr činností“. 
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Znalosti, dovednosti a schopnosti, které by měl produktový manažer mít, byly 

nejčastěji jmenovány tyto: 

 

- znalosti: prostředí a trhu, marketingu, produktu, analytických  

a syntetických postupů; 

- dovednosti: komunikace, prezentace, vyjednávání, počítačové dovednosti 

a angličtina; 

- schopnosti: stanovit si priority, učit se a rozvíjet se, kreativita. 

 

Produktovým manažerům se nepromíjí neznalost produktu, trhu a konkurence. 

 

Mám-li shrnout přínos tohoto zdroje pro mou práci, pak především mě tento 

sekundární zdroj utvrdil ve správnosti volby problematiky a posílil mé intuitivní 

přesvědčení, že jsou nedostatečné kompetence produktových manažerů 

spolupracujícími útvary ostře vnímány. Rovněž jsem se ujistila, že je nutno 

potvrdit normativy, formulované odborníky, identifikací a analýzou činností 

produktového manažera v reálné podnikové praxi. 

 

4.1.2.2 Výzkum českého marketingového trhu v roce 2003 

 

Metodologie byla dle autorů studie vypracována speciálně pro tento výzkum,  

ve vlastní zprávě však není dostatečně popsána. Zveřejněno je pouze to, že byly 

uskutečněny telefonické rozhovory s manažery a pracovníky odpovědnými  

za výběr reklamní agentury, kteří se podílejí na výběru a pravidelně s agenturou 

jednají. Výsledky jsou odděleně prezentovány pro tři segmenty, závěry jsou 

formulovány způsobem, který naznačuje, že vzorek byl považován  

za reprezentativní pro celou ČR. Jiné informace o použitých metodách nejsou 

k dispozici. Data byla získána z 363 společností. Zpracovány byly odpovědi 

pouze respondentů, kteří pracují v organizacích s obratem vyšším než 50 mil. Kč.  

 

Ze studie jsou převzaty pouze tyto údaje od firem: 
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(a) s obratem vyšším 50 mil. Kč, kde 

- marketingové oddělení existuje pouze v necelých 20 %; 

- v 18 % řeší marketingové úkoly přímo ředitel; 

- ve 44 % má marketing na starosti obchodní oddělení; 

- v 17 % společností se marketingu nevěnuje nikdo; 

(b) s obratem nad 200 mil. Kč, kde 

- marketingové oddělení existuje v 32 % firem; 

- v 8 % řeší marketingové úkoly přímo ředitel; 

- ve 42 % má marketing na starosti obchodní oddělení; 

- v 17 % společností se marketingu nevěnuje nikdo; 

c) které patří mezi TOP 100 zadavatelů 

- všechny společnosti toho segmentu mají marketingové oddělení. 

 

Informace, uvedené ve výzkumné zprávě, mne přivedly k rozhodnutí rozšířit 

okruh otázek o ty, které ozřejmí, zda je marketingový útvar organizační jednotkou 

v podnikových organizacích, a pokud stále v českém podnikatelském prostředí 

absentuje zařazení marketingu do organizační struktury, pak ve kterých 

segmentech právnických subjektů, určených velikostí organizace, marketingový 

útvar chybí. 

 

4.1.2.3 Informace o odměňování produktových manažerů 

 

Na podzim roku 1997 společnosti Coopers & Lybrand a KNO WW [88] získaly 

od ředitelů společností, finančních ředitelů anebo personálních ředitelů 64 

českých společností v ČR údaje o platech pěti marketingových pozic. Jednou 

z nich byla pozice manažera vedoucí značky/produktu. Průměrná mzda manažera 

vedoucí značky/produktu byla zjištěna ve výši 40 989 Kč/měsíc. Tento údaj se 

vztahuje k roku 1997, v dřívějších letech nebyla pozice v souboru pozic, které 

byly sledovány v českých podnicích. 
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S odstupem deseti let byla v roce 2006 pozice „produktový manažer“ uváděna 

mezi sedmi nejžádanějšími na českém pracovním trhu. Měsíční hrubá mzda se  

v nabídkách pracovních agentur pohybovala od 50 000 do 100 000 Kč, viz [89]. 

 

Uvedené dva informační zdroje neposkytují data, pořízená stejnou metodikou  

a nemohou být brána jako plně validní informace o odměňování práce 

produktových manažerů a hodnocení tendencí v jejich odměňování. Využití 

tohoto sekundárního pramene je omezené. Informace sice podporují úsudek,  

že výše průměrné hrubé mzdy není příčinou výskytu vysoké poptávky  

po pracovnících, vhodných k obsazení volných či uvolňovaných pracovních míst 

„produktový manažer“ a „brand manager“, ale nemají důkazní charakter. V mé 

práci jsou uvedeny především proto, aby doložily, že pozice je žádaná  

a s ohledem na výši měsíční hrubé mzdy, lze připustit, že publikované informace 

podporují názor některých odborníků, že se jedná o pozici klíčovou. 

 

4.2 Sestavení výzkumného projektu a formulace hypotéz 

 

Výzkumný projekt je sestaven tak, aby naplnil výzkumné cíle a současně byla 

jeho realizace možná s ohledem na finanční a časové možnosti autorky. Z tohoto 

důvodu je rozložen do dvou na sebe navazujících etap primárního šetření, které 

však jsou logicky opodstatněné. Obě etapy vlastního empirického výzkumu 

využívají poznatkovou základnu a citované sekundární prameny. Etapy se zásadně 

liší použitou metodikou výzkumu29. Metodickému přístupu, který jsem ve svém 

výzkumu uplatnila, je věnovaná samostatná kapitola 4.3, jejíž součástí je hlubší 

vhled do problematiky sociologického výzkumu30.  

 

                                                 
29 Pro snadnější orientaci čtenáře je použitá metodika součástí názvů kapitol, věnovaných 

jednotlivým etapám vlastního empirického výzkumu. 
30 Mám za to, že zapracování metodické kapitoly do standardní struktury plánu výzkumu, by mi 

zabránilo věnovat se metodologii zevrubně a uplatnit studium jejích teoretických základů. 
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První výzkumná etapa, realizovaná v letech 2005 až 2007, mi sloužila za prvé 

k poskytnutí primárních dat potřebných k sestavení souboru vlastností  

a způsobilostí, jejichž odpovídající úroveň je předpokladem pro přijetí  

na pracovní místo, a za druhé ke zmapování rozmanitosti náplní práce, respektive 

obsahu práce pro funkční pozici „produktový manažer“ v podnikové praxi. Mým 

plánem bylo v ucelených časových intervalech sledovat inzerci volných 

pracovních míst v relevantních českých médiích a shromáždit minimálně 100 

jedinečných inzerátů na pozici „produktový manažer“ v šesti po sobě jdoucích 

kalendářních měsících. V  textech inzerátů jsem zamýšlela evidovat znaky, jejichž 

výskyt v celém vzorku dosáhl 5%, a ty, které mají vazbu na cíle disertační práce, 

využít pro analýzu a formulaci závěrů a doporučení. 

 

Ve druhé výzkumné etapě vlastního empirického výzkumu jsem provedla 

dotazování v organizacích se sídlem na území České republiky a závěry jsou 

platné pro vybrané podnikové organizace. Pořizování dat bylo zahájeno v roce 

2007 a bylo ukončeno v I. polovině roku 2008. Plánovaný počet oslovených 

zpravodajských jednotek (organizací) jsem si stanovila na 250, přičemž jsem 

pracovala s odhadem, že 150 organizací mi poskytne data, která budou plně 

využitelná pro zpracování, analýzu a získání výstupů. 

 

Pro tuto výzkumnou etapu jsem formulovala hypotézy31, ke kterým jsem dospěla  

na základě znalosti zkoumané problematiky a poznatků, pocházejících 

z publikovaných prací českých a zahraničních autorů. Přehled hypotéz je 

následující: 

 

1/ Aktuálnost a platnost produktového managementu jako organizační formy 

bude v podnikatelské praxi potvrzena minimálně v segmentech středních 

podniků a velkých podniků32. 

                                                 
31 Hypotéza je tvrzení, které slouží k ověření alternativních otázek výzkumu. 
32 Kritérium počet zaměstnanců určuje příslušnost zpravodajské jednotky (organizace)  

do segmentu, střední podnik má počet zaměstnanců 50-249, ve velkém podniku pracuje 250 a více 

zaměstnanců. 
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Tato hypotéza je podložena mou dlouholetou praxí v marketingových útvarech 

podnikatelských subjektů, frekvencí výskytu inzerátů na pracovní pozice 

„produktový manažer“ a „brand manager“ a veřejně diskutovanou obtížností 

nalézt pro tyto pracovní pozice vhodné pracovníky.  

 

2/ Převaha realizační role nad koordinační rolí produktového manažera bude 

prokázána napříč segmenty organizací s odlišnými charakteristikami. 

 

Odborníci, kteří se vyslovili ve svých příspěvcích k problematice lidského faktoru 

v produktovém managementu, integrující a koordinační roli zmiňovali a část 

z nich ji normativně stanovila, avšak v publikovaných zahraničních studiích bylo 

opakovaně možné nalézt informaci o tom, že v praxi není tato role naplňována. 

Podle mého názoru realizační úloha produktových manažerů nad koordinační 

úlohou převažuje minimálně v části podnikových organizací v České republice.  

 

3/ Pracovní činnosti produktových manažerů a manažerů produktových 

značek se ve svém rozsahu nebudou lišit. 

 

Tento předpoklad vychází z pojetí brand managementu jako formy produktového 

managementu. Potvrzení či odmítnutí hypotézy bude bezprostředně určovat, jaká 

doporučení podnikové praxi budu moci poskytnout. 

 

4.3 Metody a techniky výzkumu využité pro naplnění cílů 

výzkumu 

 

Naprostá většina profesionálních aktivit lidí je postavena na vědeckých základech. 

Management není výjimkou. O nutnosti spojovat úspěšný a efektivní management 

s vědeckým poznáním a metodami nejsou pochybnosti.  

 

Přesto Disman [15, str. 15] připomíná, že nálezy věd společenských se od nálezů 

věd exaktních signifikantně liší:  
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- nálezy exaktních věd jsou mnohem přesnější a spolehlivější, než nálezy 

společenských věd, jejich závěry mají vždy stochastický, 

pravděpodobnostní charakter, zatímco exaktní vědy jsou často (i když ne 

vždy) schopny produkovat nálezy deterministického charakteru; 

- závěry v exaktních vědách mají mnohem univerzálnější platnost. Nálezy 

ve společenských vědách mohou být obvykle platné jen pro prostředí, ze 

kterého jsou sebraná data; 

- exaktní vědy používají experiment mnohem častěji a jsou schopny 

nabídnout spolehlivou výpověď o kauzálním charakteru vztahu mezi 

proměnnými. Ustavit důkaz o kauzalitě je ve společenských vědách 

mnohem obtížnější, a často nemožné. 

 

Je tomu tak proto, že sociální jevy jsou vzájemně propojeny, jak uvádí například 

Disman [15, str. 17].  

 

Přestože pojmy kvalitativní a kvantitativní metodologie v oblasti vědeckého 

poznání jsou už dlouhodobě zavedené, v praxi se lze setkat s různými způsoby 

jejich interpretace. Před vyřešením základního metodického problému jsem 

studovala kvalitativní a i kvantitativní metodologické přístupy všech 

doporučených autorů [15], [56], [69]. Ve vlastní práci při zařazování metod  

a technik k jedné či druhé alternativně či na rozhraní kvalitativního  

a kvantitativního výzkumu bylo pro mě směrodatné, jak je metoda řazena 

Pavlicou [56]. Publikace Hindlse [23] a Řezankové [66] jsem využívala  

při vytváření datových souborů a při analýze dat. 

 

Pro první výzkumnou etapu, účelem které bylo zmapovat výzkumný problém, 

jsem použila kvalitativní metodu obsahové analýzy, která představuje jeden  

z nejčastěji používaných přístupů k analýze textů, dokumentů a sdělení. Pavlica 

[56, str. 36-37] uvádí, že tato metoda má v současné době spíše formální 

charakter, ale původně šlo o metodu orientovanou jednoznačně kvalitativně  

a proto ji tento autor spojuje s kvalitativní výzkumnou metodologií. Tuto metodu 

doporučuje jako postup, který umožní první orientaci v kvalitativních datech. 
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Metoda se využívá k hledání obecných prvků a charakteristik různých textů. 

Vychází se přitom z předpokladu, že podstatné je to, co se vyskytuje s četností  

na úrovni statistické významnosti.  

 

Ve druhé výzkumné etapě jsem pracovala rovněž s metodami a technikami 

kvantitativními, protože jsou využívány v deskriptivních výzkumech, a tento typ 

výzkumu jsem zvolila k naplnění vytýčených cílů. 

 

Podrobnostem metodologie se věnuji v následujících kapitolách. 

 

4.3.1 Obsahová analýza 

 

Metoda obsahové analýzy umožňuje registrovat výskyt určitých témat a pojmů 

v textech. V mé první výzkumné etapě byly zkoumanými texty náborové inzeráty. 

 

4.3.1.1 Výběr vzorku a metodický postup 

 

Hlavním kritériem výběru zdroje informací při výzkumu inzerce volných 

pracovních míst byla jeho dostupnost a schopnost prezentovat požadavky  

na uchazeče a informace o pracovním místě v co možná nejširším rozsahu.  

 

Dále bylo důležité, aby inzertní plochy bylo možné sledovat v souvislém, delším 

časovém období. Proto bylo upuštěno od sledování měsíčníků a čtvrtletníků  

a volba tiskového média padla na celostátní deník „Hospodářské noviny“ se 

specializovanou přílohou „Kariéra“. Zvolené tiskové médium bylo cíleno  

na segment čtenářů, kteří naplňují profil uchazečů o střední a vyšší pozice 

v managementu anebo se zajímají o vysoce kvalifikovanou práci, a mělo 

přijatelnou výši sledovanosti a tradici. 

 

V souladu s narůstající oblibou získávání informací a realizování rozmanitého 

typu transakcí v prostředí internetu byl vybrán jako druhý zdroj dat v té době 
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nejužívanější pracovní portál v České republice “jobs.cz“, jehož tržní podíl 

dosahoval, dle interních firemních zdrojů, v roce zahájení sběru dat min. 80%. 

Společnost LMC s.r.o., která provozuje portál „jobs.cz“, podle firemních zdrojů 

již několik let systematicky vylepšuje službu, která asistuje inzerentům při tvorbě 

inzerátů na volná pracovní místa. Jedná se o komplexní poradenství spojené  

s dodávkou softwarového řešení, jehož první, základní modul podporuje vytvoření 

a zviditelnění nabídky pracovního místa. Na tento modul navazuje hlubší vrstva – 

databáze, kterou využívají inzerenti. 

 

Protože v získávání pracovníků na pozice manažerů produktů sehrávají svou roli 

také personální a „head hunters“ agentury, které kombinují přímou komunikaci 

potenciálními uchazeči s nepřímou komunikací prostřednictvím inzerce, oslovila 

jsem vybrané agentury. Z důvodu odmítnutí bezplatně přispět svými zkušenostmi 

a daty, kterého se mi dostalo od několika vedoucích agentur na českém pracovním 

trhu, jsem od této cesty sběru dat upustila. 

 

V  inzerátech jsem identifikovala určité kategorie (znaky), které zkoumané texty 

obsahovaly. Tyto kategorie jsem operacionalizovala do podoby dílčích 

analytických jednotek (názvů, slov, vět) a jejich výskyt v textu jsem sledovala. 

Prakticky jsem každý jednotlivý inzerát převedla do formuláře pro zachycení dat, 

jehož struktura je k nahlédnutí v příloze č. 10. Identifikované kategorie 

(analytické jednotky) jsem z formulářů přenesla do frekvenční tabulky. Použití 

metody při realizaci výzkumné etapy detailně přibližuje kapitola 4.4.  

 

4.3.1.2 Způsob analýzy dat 

 

S podporou tabulkového procesoru Excel MS Office jsem vypočítala absolutní  

a relativní četnosti analyzovaných znaků v celém souboru a v segmentech, které 

obsahovaly inzeráty na pozice „produktový manažer“ a „brand manager“. Oba 

segmenty obsahovaly více než 30 jedinečných inzerátů, čímž naplnily jediné 

segmentační kritérium, které jsem si stanovila. Ke statistické verifikaci jsem 
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použila Pearsonův χ2 test, který slouží k ověřování závislosti dvou kategoriálních 

proměnných, viz například [100].  

 

4.3.2 Kvantitativní výzkum 

 

Operativní, jednorázový výzkum, který byl koncipován tak, aby umožnil deskripci 

a komparaci podsouborů, jsem uplatnila ve II. výzkumné etapě. Této etapě 

empirického výzkumu je věnována kapitola 4.5. 

 

4.3.2.1 Výběr vzorku 

 

Při vytváření vzorku jsem použila techniku postavenou na nenáhodném výběru, 

protože k provedení některé z variant náhodného výběru jsem neměla technické 

možnosti.  

 

Původně jsem zamýšlela použít jako výběrovou proceduru metodu navrženou  

ve 30. letech 20. století Gallupem tzv. kvótní výběr. Jeho základní idea, jak ji 

přibližuje Herzmann a Vysekalová [90], stojí na předpokladu, že shoda složení 

cílové populace a výběrového souboru z hlediska určitých znaků by měla zajistit 

shodu i z hlediska znaků, které jsou předmětem výzkumu. Za odhad jakékoliv 

hodnoty v cílové populaci se tak používá analogická hodnota zjištěná v kvótním 

výběrovém souboru. Respondenti jsou pak vybíráni podle určitých kvót tak, aby 

složení výběrového souboru odpovídalo proporcím celku. 

 

Výzkumný úkol, který jsem si v  této etapě vytýčila, se orientoval na šetření 

v souboru, jehož elementárním prvkem byla právnická osoba (podnik, organizace) 

se sídlem na území ČR. Pro naplnění účelu zkoumání bylo také nezbytně nutné 

určit zpravodajskou jednotku, osobu, organizaci či organizační útvar, který podá 

informaci, viz například Kaňok [32, str. 9]. Vedena snahou eliminovat  nízkou 

návratnost a rozdílnou úroveň informovanosti o předmětu zkoumání osob  

a organizačních útvarů, které by dotazník zaslaný poštou či doručený 
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v elektronické podobě vyplňovaly, jsem práci s dostupnými databázemi 

právnických subjektů a tvorbu kvótního výběru nahradila sestavením souboru 

organizací účelovým výběrem, který Hindls [23] i další autoři [15], [56], [59] řadí 

do skupiny výběrů úsudkových. Využitím databáze Českého institutu  

pro marketing (CIMA), ze které jsem při sestavení výběrového souboru 

vycházela, jsem snížila riziko nedostatečné informační úrovně zpravodajské 

jednotky33. Osloven byl každý, v roce 2007 evidovaný účastník marketingových 

kurzů v systému vzdělávání CIMA. V rámci oslovení jsem záměrně nevyčlenila 

žádnou organizaci, resp. žádného respondenta.  

 

4.3.2.2 Metoda dotazování 

 

Zvolila jsem metodu dotazování a při přípravě dotazníku jsem se 

řídila doporučeními Vladimíra Bárty, viz kapitola metodika výzkumu trhu 

v publikaci Pražské, Jindry a dalších autorů [59], přičemž jsem prostudovala také 

doporučení dalších renomovaných odborníků [6], [56], [60], [66], [69].  

 

Realizovala jsem řádný předvýzkum, kterým jsem ověřovala základní přístupy, 

pojmy a okruhy odpovědí. Poté jsem provedla úpravu dotazníku a následné pilotní 

ověření dotazníku na vzorku 20 respondentů.  

 

Po pilotáži, která potvrdila jednoznačnost a srozumitelnost otázek, jsem 

zredukovala počet neutrálních kategorií a upravila jsem dramaturgii sledu otázek. 

Tento postup jsem zařadila do výzkumné práce z toho důvodu, že použitím 

úsudkové výběrové metody jsem omezila spektrum cest, kterými mohu dokázat 

spolehlivost metody. Přestože jsem nemohla zabezpečit opakované použití 

metody, která by na stejném vzorku poskytla stejné nebo obdobné výsledky, 

učinila jsem veškerá možná opatření s cílem zabezpečit reliabilitu, abych 

nezpochybnila validitu své výzkumné práce. Reliabilitu, vymezenou jako vnitřní 

                                                 
33 V dalším textu bude termín „zpravodajská jednotka“ trvale nahrazován termínem 

„respodent(ka)“ 
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konzistence techniky, uvádí Pavlica [56, str. 104] jako třetí možný způsob 

pochopení a výkladu tohoto pojmu, vedle definic reliability jako stability měření  

a reliability jako přesnosti měření. Finální dotazník je zařazen jako příloha č. 11 

disertační práce. 

 

4.3.2.3 Analýza dat  

 

Prováděla jsem vícestupňové třídění a k vícerozměrné analýze experimentálně 

pořízených dat mi sloužily křížové tabulky četností. Vybrané otázky jsem,  

v souladu s cíli výzkumu, analyzovala v celém souboru i v segmentech, 

vytvořených využitím odpovědí na vybrané identifikační otázky. Minimální 

velikost segmentu pro to, aby byl samostatně analyzován a srovnáván s jinými 

segmenty či celým zkoumaným vzorkem, byla 30 jednotek (organizací). Velikost 

segmentu představovala kritérium, které musely vytvořené segmenty splňovat.  

 

Ke statistické verifikaci jsem použila Pearsonův χ2 test, který slouží k ověřování 

závislosti dvou kategoriálních proměnných, viz například [100].  

 

Sběr dat probíhal prostřednictvím osobního dotazování, čímž byla zajištěna 

vysoká návratnost. Nicméně postup sestavení vzorku i konečná podoba 

výběrového souboru respondentů, po odstranění duplicit a chybně vyplněných 

dotazníků, neumožňuje interpretovat závěry způsobem, který by prokazatelně byl 

platný pro základní soubor právnických subjektů se sídlem v České republice. 

Charakteristiky vzorku nejsou takové, aby umožnily širokou generalizaci závěrů. 

Skladbu organizací a zastoupení respondentů podle pozice, kterou v organizaci 

zastávali, přibližují přílohy č. 12 a 13. Přehled výsledků, které jsou v práci 

interpretovány a diskutovány vzhledem ke své vazbě na cíle práce, je zařazen  

do přílohy č. 14.  
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4.4 První výzkumná etapa s uplatněním metody obsahové analýzy 

4.4.1 Sběr údajů 

 

Šetření probíhalo ve dvou vlnách a to v období od 11/2005 do 04/2006 a po půl 

roční odmlce opět od 11/2006 do konce 04/2007. Inzeráty byly v uvedených 

obdobích z výše uvedených zdrojů sbírány a zaznamenávány ve všech lichých 

týdnech. S ohledem na povahu šetření, které mělo za úkol především zmapovat 

výzkumný problém, jsem provedla porovnání vzorků z náhodně vybraných týdnů 

obou vln a rozhodla jsem se zkoumat pouze obsahově bohatších texty, které 

pocházely z druhé vlny. Soubor čítající 408 inzerátů z první vlny šetření jsem 

zálohovala na pevný disk a dále jsem s ním již nepracovala. 

 

Při práci s přílohou „Kariéra“ deníku „Hospodářské noviny“ jsem kromě označení 

volné pozice nepoužívala žádné filtry. Při vyhledávání na stránkách www.jobs.cz 

jsem uplatnila 3 filtry. Postup, který zde popisuji, jsem uplatnila na základě 

zkušeností, získaných při provádění předvýzkumu v říjnu 2005, ve kterém jsem 

studovala inzerované pozice na www.jobs.cz, www.jobpilot.cz a www.prace.cz.  

 

První selekce inzerátů byla provedena pomocí volby inzerované funkční oblasti 

„marketing“ a druhá podle hledané profese „produktový manažer“. Vyhledávání 

inzerátů bylo dokončeno podle data podání inzerátu. Ve druhém kroku byly  

na záznamová média přeneseny všechny inzeráty, vyhledané s pomocí filtru 

„profese“. Vedle pozice produktový manažer (product manager) a brand manager 

(manažer produktové značky), byly filtrem zachyceny také inzeráty na speciálně 

označené pozice, které měly v názvu uvedeno product manager či brand manager. 

Takovými příklady jsou pozice product development manager anebo brand 

activation manager. Rovněž inzeráty na pracovní funkci marketingový manažer, 

kumulovanou s činnostmi manažera značky anebo manažera produktu, byly tímto 

postupem zachyceny. 
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Uvedeným postupem bylo shromážděno a uloženo na záznamová média 401 

inzerátů. Poté, co byly vyřazeny všechny duplicitní inzeráty, zkoumaný soubor 

obsahoval 206 inzerátů.  

 

Více než polovina nabídek volných pracovních míst v obou typech médií byla 

podána personálními agenturami a bohužel vyskytly se i případy inzerátů,  

ze kterých vůbec nebylo možné určit, kam má uchazeč o inzerovanou pozici 

nastoupit. Tyto inzeráty jsem se rozhodla vyřadit. Konečný počet inzerátů, které 

byly podstoupeny k dalšímu zpracování, čítá 200 a je označován termínem „celý 

soubor“.  

 

Příloha „Kariéra“ deníku „Hospodářské noviny“ byla zdrojem pouze 8 inzerátů 

(4% inzerátů), nicméně nízký záchyt inzerátů z tohoto zdroje jsem očekávala. 

Protože téměř všechny inzeráty, zveřejněné v Kariéře, se nacházely v okleštěné 

podobě, to znamená bez uceleného souboru požadavků anebo s velmi strohou 

formulací pracovních činností, nízké zastoupení tištěného média neznehodnocuje 

tento výzkum.  

 

V takto připraveném souboru dat bylo 100 inzerátů na pozici „produktový 

manažer“ a 34 inzerátů na pozici „manažer produktové značky (brand manager)“. 

Tyto inzeráty představují 2 podsoubory, které byly dále zpracovávány  

a analyzovány. 

 

4.4.2 Postup zpracování dat 

 

Operacionalizaci jsem zahájila určením kategorií (znaků), které budou evidovány. 

Kategorie (analytické jednotky, znaky) jsem při zahájení evidence rozdělila  

do těchto sekcí: 

 

1. třídící a jiné znaky; 

2. požadavky (psychologické požadavky a ostatní požadavky); 
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3. pracovní činnosti a odpovědnosti svěřené pracovní pozici; 

4. nabídky poptávajících společností. 

 

V inzerátech obsažené textové informace byly přepisovány do elektronického 

formuláře pro záznam dat, který byl členěn do výše uvedených sekcí. V  1. sekci 

„t řídící a jiné znaky“ byl zaznamenán název pozice, kalendářní týden zveřejnění, 

název organizace inzerenta, typ inzerenta, zdroj inzerátu a jazyk, kterým byl 

napsán inzerát.  

 

Z jednotlivých inzerátů byly textové informace přeneseny do elektronického 

formuláře pro záznam dat (počet vyplněných formulářů odpovídá počtu 

hodnocených inzerátů) a následně byly vkládány do souhrnné tabulky. Posledním 

krokem, který předcházel analýze dat, bylo rozřazení evidovaných inzerátů  

do skupin podle znaku „označení inzerované pozice“. V následujícím odstavci se 

věnuji některým operačním činnostem podrobněji. 

 

V 1. kroku byly přeneseny všechny informace spadající do sekcí 1 – 4 

z prezentovaných inzerátů do formuláře pro záznam dat. Ve 2. kroku, který 

spočíval v převedení dat do souhrnné tabulky, bylo provedeno slučování synonym 

a podobně vyjádřených požadavků, pracovních činností a nabídek do stejných 

datových řádků, takto se upravil počet sledovaných znaků.  

 

Ve 3. kroku byly zrušeny kategorie (řádky tabulky) v sekci „požadavky“,  

u kterých kumulativní četnost výskytu v celém souboru byla nižší než 10. 

V procentuálním vyjádření to znamená, že pokud relativní četnost analytické 

jednotky (kategorie, znaky) dosáhla alespoň 5%, byla zaznamenána a kategorie 

byla podrobena analýze. Jedinou kategorií, která byla zahrnuta i přes zastoupení 

znaku v celém souboru jen 4,5%, byla „rozhodnost“34. Ve třetí a čtvrté sekci byly 

ponechány všechny datové řádky. Navazující 4. krok úpravy dat spočíval jednak 

                                                 
34 Protože „rozhodnost“ je vlastností, která je řazena mezi klíčové rysy manažerů, byl znak 

evidován i při podlimitní hodnotě v celém souboru, aby bylo možné porovnat výskyt znaku  

v segmentech „produktový manažer“ a „manažer produktové značky“. 
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v provedení kontrolních součtů, jednak v dopočtech položek (řádků). Výstupem 

tohoto kroku je například získání údajů o počtu inzerátů, ve kterých vůbec nebyl 

stanoven požadavek na uchazeče o nabízenou pozici nebo ve kterém nebyla 

uvedena jediná informace o pracovních činnostech na inzerované pozici apod.  

 

V 5. kroku byla tabulka doplněna o třídící znak „oborová příslušnost“, který jsem 

plánovala použít pro třídění dat v navazující druhé výzkumné etapě. Vložení 

tohoto třídícího znaku předcházelo dohledávání informací o společnostech, 

poptávajících obsazení volného místa. S cílem připravit podklady všech cílů 

disertační práce byla v 6. kroku, který byl realizován s odstupem dvou let  

od pořízení primárních dat, doplněna evidence výskytu analytických jednotek  

o položky jednotlivých skupin psychologických nároků. U tří skupin byl výskyt 

v inzerátu přiznán, pokud se v inzerátu požadovala alespoň jedna z vlastností 

(jedna z kompetencí), která patřila do zařazené skupiny.  

 

V posledním kroku jsem vyčlenila z celého souboru údaje, které se vztahovaly 

k inzerátům, označeným „produktový manažer (product manager)“. Takto jsem 

sestavila skupinu s pracovním označením PM, která obsahovala 100 jedinečných 

inzerátů, a shromážděné údaje byly připraveny ke zpracování v další fázi této 

etapy výzkumného projektu. Podobně jsem vytvořila skupinu s pracovním 

označením BM, která čítá 34 inzerátů na pozice s názvem „brand manager“ 

anebo „manažer produktové značky“. 

 

Přehled analyzovaných znaků je uveden v elektronickém souboru „Výzkum 

inzerce_data_Wroblowská.xls“, který je umístěn na CD nosiči a je nedílnou 

součástí této práce. Formulář pro zpracování dat je zařazen jako příloha č. 10. 

 

4.4.2 Analýza dat  

 

K analýze dat jsem přistoupila s vědomím, že výsledky mají sloužit k získání 

informací potřebných k sestavení typové pozice „produktový manažer“. Zaměřila 
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jsem se zejména na analýzu kategorií, které patří do sekce „požadavky“. 

Pracovním činnostem a odpovědnostem, uváděným u inzerovaných pozic, jsem 

při analýze rovněž věnovala náležitou pozornost, neboť jsem z těchto dat 

zamýšlela čerpat podklady pro sestavení dotazníků ve druhé výzkumné etapě, 

věnované deskripci stavu produktového managementu v České republice, která 

bude podrobněji popsána v kapitole 4.5. Údaje seskupené ve 4. sekci, kam spadají 

všechny znaky zveřejněných nabídek poptávajících organizací, tzn. výše finanční 

odměny, dostupnost profesního vzdělávání, dovolená navíc a další, jsem 

neanalyzovala, neboť nemají těsnou vazbu na výzkumné cíle mé práce. 

 

Vybrané analytické výstupy jsou zpřehledněny pomocí tabulek, zařazených  

do navazujících dílčích analytických kapitol. V tabulkách elektronického souboru 

„Výzkum inzerce_data_Wroblowská.xls“, který je přílohou k disertační práci a je 

umístěn na CD nosiči, jsou dostupné veškeré hodnoty absolutních i relativních 

četností analyzovaných znaků skupiny PM (produktoví manažeři), skupiny BM 

(brand managers) i celého souboru. Na CD nosiči je rovněž soubor Výzkum 

inzerce_statistická verifikace_Wroblowská.xls, dokládající výsledek statistické 

verifikace komparace segmentů PM a BM. 

 

4.4.2.1 Analýza psychologických požadavků 

 

Psychologické nároky práce jsem analyzovala ve skupinách, které spojují určité 

rysy, vlastnosti, dovednosti a schopnosti, jak je patrné z tabulky č. 4.1. Učinila 

jsem tak proto, že posuzování těchto skupin je prakticky využitelné  

při posuzování zájemců o nabízená pracovní místa s podporou 

psychodiagnostických testů.  
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Znak Brand manager Product manager 

Psychologické požadavky Abs. Relativní Abs. Relativní

četnost četnost četnost četnost

A nejsou uvedeny psychické nároky práce 3 8,8% 7 7,0%

výkon. p ředpoklady a schopnosti (ozna čení skupiny)

samostatnost/schopen samostatné práce 15 44,1% 30 30,0%

orientace na výsledek 2 5,9% 6 6,0%

B rozhodnost/schopnost se rychle rozhodnout 0 0,0% 5 5,0%

koncepční myšlení 4 11,8% 3 3,0%

analytické myšlení/schopnosti 12 35,3% 32 32,0%

pečlivost, preciznost 1 2,9% 8 8,0%

kreativita 14 41,2% 23 23,0%

interpersonální vlastnosti (ozna čení skupiny)

organizační a koordinační dovednosti 10 29,4% 27 27,0%

týmový hráč/schopnost týmové práce 5 14,7% 21 21,0%

C kom. dovednosti/schopnost dobře komunikovat 21 61,8% 65 65,0%

vyjednávací schopnosti (umění přesvědčit) 0 0,0% 11 11,0%

prezentační dovednosti 10 29,4% 33 33,0%

vůdčí schopnosti 2 5,9% 6 6,0%

vlastnosti a schopnosti s vazbou na motivaci a cíle směrnost

iniciativní, proaktivní 3 8,8% 12 12,0%

cílevědomost, schopen sám sebe motivovat 5 14,7% 17 17,0%

D schopen pracovat s notnou dávkou nadšení 5 14,7% 12 12,0%

ochota učit se novým věcem, pracovat na sobě 1 2,9% 12 12,0%

výskyt znaku této skupiny (min. 1 x) 12 35,3% 38 38,0%

rysy identifikující vitální kapacitu a temperament

dynamická, energická, vitalní osobnost 3 8,8% 9 9,0%

E aktivní 3 8,8% 9 9,0%

výskyt znaku této skupiny (min. 1x) 5 14,7% 15 15,0%

další psych. požadavky (odolnost, v ůle, schopnost adaptace)

dovednost stanovit si priority 3 8,8% 15 15,0%

F samostatnost/ schopen samostatné práce 15 44,1% 30 30,0%

flexibilita (dominantně časová) 4 11,8% 23 23,0%

zodpovědnost 7 20,6% 13 13,0%

výskyt znaku této skupiny (min. 1x) 19 55,9% 57 57,0%  

 

Tabulka č. 4.1 – Psychologické požadavky na uchazeče na pozice produktových 

manažerů a manažerů produktových značek 

 

V této tabulce není uvedena skupina požadavků na uchazečovo sebepojetí  

a charakter, protože relativní četnost výskytu těchto znaků v celém souboru 

nedosáhla ani 5%. Požadavek „samostatnost“ je zařazen mezi výkonnostními 
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předpoklady a schopnostmi a současně je i ve skupině označené „další 

psychologické požadavky“. Důvodem je význam schopnosti „samostatně 

pracovat“ pro prokázání odolnosti, vůle a schopnosti se adaptovat na změněné 

podmínky. Ve třech skupinách prezentuji vedle individuálních kategorií také 

četnosti výskytu dodatečně zařazených kategorií (odlišených použitím kurzívy), 

jejichž konstrukci jsem objasnila v kapitole 4.4.2.  

 

Jak dokládá tabulka č. 4.1, ve skupině označené „interpersonální vlastnosti“ se 

vyskytuje požadavek s nejvyšší frekvencí výskytu, formulovaný v některých 

inzerátech jako „schopnost dobře komunikovat“, v jiných jako „komunikační 

dovednosti“. Její relativní četnost dosáhla u pozice „produktový manažer“ 65,0% 

a u pozice „brand manager“ 61,8%. 

 

Analýza kategorií, zařazených do sekce požadavků, ukázala, že, co se týče 

výkonnostních předpokladů a schopností, byli hledáni častěji lidé vybavení 

analytickými schopnostmi, kreativním myšlením a samostatně pracující, než 

uchazeči precizní a uchazeči s rozvinutým koncepčním myšlením.  

 

K hlubší analýze, zejména vzhledem k důležitosti knowledge managementu  

pro rozvoj moderních podnikatelských společností, mě přiměla hodnota relativní 

četnosti výskytu znaku „kreativita“. Abych nezasahovala do teoretické části 

disertační práce, která je již shrnuta v kapitole 3.5, a současně abych výsledky 

šetření mohla doplnit o rozšiřující teoretické poznatky, dovoluji si je uvést v této 

části disertační práce. 

 

Kreativita , například v publikaci „Psychologické základy teorie tvorby“  

od Hlavsy z roku 1985, ze které cituje Hroník, viz [27, str. 253-254], je 

vícesložková způsobilost. Hlavsa rozlišuje složku imaginativní, heuristickou  

a schematickou. Komponenty imaginativní složky kreativity se objevovaly 

v inzerátech sporadicky a četnost jejich výskytu ve vzorku nepřesáhla 5%. 

Podobně nízký výskyt měla kompetence „schopnost řešit problém“, která odráží 

úroveň heuristické složky kompetence. Logika a systémové myšlení, patřící  
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do schematické složky kreativity, měly četnější výskyt a jsou proto evidovány 

odděleně. K samostatné evidenci bylo přistoupeno i u takových dílčích 

komponent kreativity, jakými jsou „rozhodování“ a „organizování“, které jsou 

významné pro vysokou úroveň pracovní výkonnosti manažerů.  

 

Problémy při zpracovávání dat a následně při jejich analýze činilo právě to, že se 

v souboru vyskytly inzeráty, ve kterých byly formulovány požadavky na některé 

komponenty kreativity samostatně, a vedle komponent kreativity byla dalším 

zveřejněným požadavkem i samotná kategorie „kreativita“. Důsledkem této 

skutečnosti je odlišný výskyt kategorie „kreativita“ v mém konferenčním 

příspěvku z roku 2008, viz citace [91], a v disertační práci. 

 

Na tomto místě chci ještě zmínit další komplikaci při aplikaci metody obsahové 

analýzy v mnou realizované první etapě empirického výzkumu. Jen výjimečně 

byly vyjádřeny psychologické požadavky jazykem kompetencí, jejichž 

odpovídající úroveň bude u uchazeče na pracovní pozici požadována.  

 

Takovým příkladem bylo „sebeřízení“, jehož výskyt byl zaznamenán ve dvou 

případech. Kompetence „sebeřízení“ je popisována určitými projevy  

a pro dosažení odpovídající úrovně chování je potřebné disponovat schopností 

samostatné práce, být otevřený vůči změně a prokazovat sounáležitost. 

V inzerátech se vyskytovaly jednak jednotlivé rysy a dovednosti, které jsou  

u kandidátů na volná místa požadovány, jednak byla uváděna samotná 

kompetence. Protože jsem se na počátku bádání rozhodla pracovat 

s identifikovatelnými znaky a zaznamenávat odděleně jejich výskyt, jsou 

kategoriemi ve skupině psychologických požadavků jak kompetence, tak rysy, 

vlastnosti, schopnosti či dovednosti. Tento postup jsem zvolila také z toho 

důvodu, že samostatnost je sice žádoucím pozorovatelným rysem při hodnocení 

úrovně kompetence sebeřízení, ale současně také sledovaným výkonnostním 

předpokladem. Při analýze jsem tak aplikovala v odborné literatuře uváděná 

tvrzení, viz například [27] a [28], že určité vlastnosti se promítají do více než 

jedné kompetence. 
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V závěru kapitoly, věnované analýze psychologických požadavků, které byly 

zveřejněny v inzerátech, si dovolím ukončit upozorněním na nízké zastoupení 

požadavku na schopnost týmové práce, jejíž relativní četnost dosáhla u pozice 

„produktový manažer“ 21% a u pozice brand manager 14,7%. Tento výsledek je 

možné interpretovat různě. Buďto se zamýšlet nad podceněním schopnosti 

pracovat v týmu při výběru uchazečů anebo přihlédnout k výskytu takových 

vlastností a dovedností, které člověka vybavují pro týmovou práci a výsledek jako 

slabý neklasifikovat. 

 

4.4.2.2 Analýza požadavků na kvalifikaci, praxi, odbornou a strategickou 

způsobilost produktových manažerů 

 

Před vlastní prezentací a diskusí výsledků je třeba ještě objasnit některé 

metodické záležitosti. Metoda obsahové analýzy, v aplikaci, ke které jsem 

přistoupila, vylučuje přímý kontakt se zpravodajskou jednotkou, čímž se zvyšuje 

riziko absence údajů v analyzovaném textu s dopady na kvalitu interpretace 

zjištění, ke kterým při analýze výzkumník dospěje. Jak je uvedeno v tabulce 

s výsledky šetření této skupiny požadavků, pohybuje se absence výskytu znaku, 

který by poskytl informaci o požadavcích na kvalifikaci a způsobilostech, 

v hodnotách od 0% do 17%. Protože, zejména u skupiny znaků „vzdělávání“, se 

jedná o významné procento, zvažovala jsem, že provedu úpravu dat, která spočívá 

v přepočítání hodnot. Ale s přihlédnutím k nutnosti „dodržovat stejné postupy“ 

jsem přepočet absolutních a relativních četností neuskutečnila. 

 

O zkušenost, získanou v rámci předvýzkumu, jsem se opřela při spojování 

požadavku na strategické uvažování uchazečů a požadavku na schopnost tvořit 

business plány a myslet jako podnikatel. Požadavky, směřující k identifikaci 

strategické kompetence, se totiž vyskytovaly velmi sporadicky v inzerátech  

na produktové manažery a manažery produktových značek, stejně jako  

na marketingové manažery. Dokonce často chyběly i v inzerátech na pozice 

ředitelů.  
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Při realizaci předvýzkumu jsem také zjistila, že bližší určení oboru studia 

uchazeče se vyskytovalo v méně než 20% inzerátů. Z toho důvodu jsem upustila 

od shromažďování dat této povahy. 

 

Přehled všech analyzovaných znaků této sekce požadavků na uchazeče o pozice 

produktových manažerů a manažerů produktových značek uvádím v tabulce 

č. 4.2.  

 

Znak Brand manager Product manager

Odborné znalosti a dovednosti Abs. Relativní Abs. Relativní

a vybrané obecné zp ůsobilosti četnost četnost četnost četnost

vzdělání
není uveden požadavek na úroveň vzdělání 3 8,8% 17 17,0%

VŠ 17 50,0% 50 50,0%

G SŠ nebo VŠ 13 38,2% 22 22,0%

SŠ nebo vyšší odborné vzdělání, nikoliv VŠ 1 2,9% 11 11,0%

odborné znalosti a dovednosti 
znalost odborných disciplín 7 20,6% 49 49,0%

znalost produktového managementu 1 2,9% 8 8,0%

H znalost marketingu 3 8,8% 3 3,0%

znalost projektového managementu - výhodou 2 5,9% 7 7,0%

požadavky sm ěřující k identifikaci strateg. kompetence
I strategické uvažování/podnikatelské myšlení 4 11,8% 17 17,0%

vybrané obecné zp ůsobilosti
komunikativní znalost AJ anebo NJ nebo FJ 2 5,9% 12 12,0%

výborná angličtina 7 20,6% 25 25,0%

J dobrá /pokročilá/ komunikativní angličtina 22 64,7% 46 46,0%

práce s PC /M.Office/ na dobré úrovni 11 32,4% 41 41,0%

řidičský průkaz sk. B 14 41,2% 25 25,0%

není uveden požadavek v tomto okruhu kompetencí 0 0,0% 4 4,0%

praxe
profesní zkušenost s prokazatelnými výsledky 1 2,9% 5 5,0%

pracovní zkušenost v marketingu je podmínkou 5 14,7% 8 8,0%

pracovní zkušenost v marketingu 6 17,6% 16 16,0%

zkušenost v oboru  je výhodou 8 23,5% 19 19,0%

K zkušenost v oboru  je podmínkou 4 11,8% 22 22,0%

zkušenost profesní 5 14,7% 16 16,0%

zkušenost na pozici min. 2 roky 9 26,5% 24 24,0%

zkušenost na pozici 3 roky a více 4 11,8% 5 5,0%

zkušenosti s vedením týmu, menší pracov. skupiny 3 8,8% 5 5,0%

není uveden požadavek na praxi 5 14,7% 12 12,0%  

 

Tabulka č. 4.2 – Požadavky na praxi, kvalifikaci, odbornou a strategickou 

způsobilost produktových manažerů a manažerů produktových značek 
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Jak je z výsledkové tabulky patrné, požadavek VŠ vzdělání byl zaznamenán 

shodně v 50% inzerátů v obou skupinách. Komunikativní znalost anglického 

jazyka i počítačová gramotnost se vyskytla v obou podsouborech ve skupině 

deseti nejfrekventovanějších požadavků35. V inzerátech se ve srovnání s výše 

uvedenými obecnými způsobilostmi výrazně méně vyskytovaly požadavky  

na znalost marketingu. V segmentu BM byla zjištěna její relativní četnost 8,8%  

a v segmentu PM dokonce jen 3%. Stejně tak hodnota relativní četnosti výskytu 

požadavku na znalost projektového managementu v segmentu PM 7,0%  

a v segmentu BM 5,9% posouvá tento znak mimo čelní pozici v pořadí žádaných 

odborných kompetencí a obecných způsobilostí. Požadovaná praxe byla 

formulována několika odlišnými způsoby, což vedlo k rozmělnění hodnoty 

výskytu požadavků na praxi. 

 

U skupiny BM si požadavek „znalost odborných disciplín vztažených k oboru 

inzerenta“ kladla jen 1/5 inzerentů. Ale stejný požadavek na produktové manažery 

vzneslo téměř 50% inzerentů.  

 

4.4.2.3 Analýza pracovních činností 

 

V této kapitole se zaměřuji jen na vybraná zjištění, protože účelem pořízení  

a analýzy informací o pracovních činnostech, uváděných v inzerátech, bylo 

především získat podklady pro kvalitní přípravu36 II. výzkumné etapy.  

 

Nejvyšší četnost v segmentu PM (produktoví manažeři) i v segmentu BM 

(manažeři produktových značek) byla shodně zaznamenána u kategorie „taktické 
                                                 
35 Přehled deseti nejčastěji inzerovaných požadavků na uchazeče o pracovní místa produktových 

manažerů a manažerů produktových značek prezentuji v tabulkách, zařazených do kapitoly 4.4.3. 
36 Problematičnost sjednocování kategorií v analyzovaných textech, způsobená výskytem inzerátů, 

které uváděly odpovědnost za úkoly a činnosti, s kategoriemi v náborových textech, které důsledně 

uváděly pracovní náplně v jazyku činností a úkolů mě přiměla k tomu, abych neformulovala 

v širších odpovědnostech otázky v dotazníku ve II. etapě vlastního empirického výzkumu. 
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zpracování, komunikace značky nebo produktu“. Následovala ji kategorie 

„monitoring, výzkumy, reporting a analýzy“, jak je patrné z tabulky č. 4.3.  

Ve skupině PM se na pomyslné třetí příčce umístila činnost 

“komunikovat/udržovat dobré vztahy s dodavateli“ s 28% relativní četností 

výskytu. Tatáž kategorie ve skupině BM dosáhla hodnoty relativní četnosti 

výskytu 18%. V náplních práce manažerů produktových značek se na třetí příčce 

umístila činnost, spočívající ve vypracování a implementaci marketingových 

plánů, s hodnotou relativní četnosti výskytu 32%. 

 

Pracovní činnosti a odpov ědnosti Brand manager Product manager

Abs. Relativní Abs. Relativní

četnost četnost četnost četnost

taktické zpracování, komunikace produktu/značky 26 76% 49 49%

monitoring, výzkumy, reporting a analýzy 20 59% 45 45%

vedení procesu NPD (vč. kooperace dodavatelů) 8 24% 25 25%

tvorba a řízení strategie produktu (produktů) 4 12% 23 23%

podíl na procesu NPD (hlavně uvedení na trh) 8 24% 19 19%

vypracování a implementace marketingových plánů 11 32% 9 9%

komunikace/udržovat dobré vztahy s dodavateli 6 18% 28 28%

specifikace, procesní implementace produktu 2 6% 25 25%

odpovědnost za výsledky ve svěřené oblasti 1 3% 21 21%

ne tvorba, ale kompl. péče o značku/produkt 7 21% 2 2%

řízení/odpovědnost za produktové portfolio 3 9% 15 15%

vyhledávání tržních příležitostí (i nové produkty) 2 6% 18 18%

tvorba prodejní argumentace/školení prodejců 1 3% 21 21%

podíl na tvorbě strategie produktu/značky 6 18% 11 11%

řízení týmu lidí 6 18% 12 12%

komunikace s klienty 3 9% 16 16%

koordinace externího týmu 4 12% 8 8%

tvorba a řízení strategie značky 6 18% 3 3%

koordinace interních změn v souvislosti s NPD 1 3% 12 12%

částečná odpovědnost za aktivity Key Accounts 1 3% 8 8%

odpovědnost za produktovou řadu/skupinu produktů 3 9% 7 7%

koordinování i celofiremních marketingových akcí 0 0% 5 5%

odpovědnost za zákaznický servis 0 0% 6 6%

výskyt znaku této skupiny min. 1 x 31 91% 93 93%

uvedena pouze hlavní činnost nebo název profese 3 9% 8 8%  

 

Tabulka č. 4.3 – Pracovní činnosti a odpovědnosti manažerů produktových značek 

a produktových manažerů 



 

 

117 

Podle četnosti výskytu kategorie „taktické zpracování, komunikace produktu nebo 

značky“ lze usuzovat, že těžiště role je v zajištění taktických úkolů spojených 

s řízením značky na trhu, s komunikací uvnitř i vně společnosti, a častěji jde  

o participaci na úkolech koncepční povahy, než o řízení a s ním spojenou 

odpovědnost za výsledky. To neznamená, že se v inzerátech nevyskytovaly 

formulace pracovních úkolů, které jednoznačně potvrzovaly řídící roli 

produktových manažerů. Strategické úkoly a odpovědnosti za výsledky 

v inzerátech uváděny byly, ale jejich zastoupení nebylo tak výrazné, jak jsem 

očekávala.  

 

Část výstupů z frekvenční analýzy, prezentované v tabulce č. 4.3, koresponduje 

s některými očekáváními, která měla svůj základ v literatuře, týkající se obsahu 

práce produktového manažera. Například skutečnost, že mezi 5 nejčastěji 

uváděnými činnostmi a odpovědnostmi produktového manažera se nachází 

„procesní implementace produktů“, podporuje tvrzení Crawforda a Di Benedetta, 

viz [12,  str. 17], kteří se zmiňovali o roli „new product process manager“. Své 

místo tato role zřejmě má v organizacích, které působí v bankovnictví, 

v informačních a komunikačních službách a v dalších typech služeb37, jejichž 

produkty jsou sofistikované. Nicméně tento názor nebyl výzkumem potvrzen, 

protože segmenty, vytvořené podle kritéria oborová příslušnost obsahovaly méně 

než 30 subjektů, což je statisticky nedostatečná velikost souboru pro detailní 

analýzu. 

 

Frekvence výskytu takových kategorií, jako je „odpovědnost za zákaznický 

servis“, „částečná odpovědnost za aktivity zaměřené na Key Accounts38“ nebo 

„komunikovat a udržovat dobré vztahy s dodavateli“, naznačují, že role 

produktových manažerů v hodnototvorném procesu i ve strategickém budování 

vztahů s klíčovými zákazníky není zanedbatelná. Výsledky šetření naznačily, že  

                                                 
37 Je použito členění služeb, které uvádí Tomek a Vávrová v publikaci „Výrobek a jeho úspěch  

na trhu“ [73, str. 41]. 
38 Aktivity zaměřené na Key Accounts jsou soustředěny na uspokojování potřeb klíčových, 

zpravidla individuálně obsluhovaných, zákazníků 
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v činnostech manažerů produktových značek a produktových manažerů určité 

rozdíly lze očekávat.  

 

4.4.3 Shrnutí 

 

První etapa vlastního empirického výzkumu sloužila k získání dat potřebných 

k sestavení souboru vlastností a způsobilostí, jejichž odpovídající úroveň je 

předpokladem pro přijetí na pracovní místo „produktový manažer“ anebo 

„manažer produktové značky“. Obsahovou analýzou textů inzerátů byly rovněž 

zjištěny informace o požadované kvalifikaci a byla získána představa  

o rozmanitosti obsahu práce pozic „produktový manažer“ a „brand manager“ 

v inzerujících organizacích. 

 

Zdrojem dat byl deník „Hospodářské noviny“, příloha „Kariéra“, a nejužívanější 

pracovní portál v České republice „www.jobs.cz“. Oba zdroje naplňovaly kritéria 

„dostupnost dat“ a „schopnost prezentovat požadavky na uchazeče a informace  

o pracovním místě v co možná nejširším rozsahu“.  

 

Při vyhledávání inzerátů na portálu „www.jobs.cz“ byly uplatněny 2 filtry  

a to funkční oblast „marketing“ a vyhledávaná profese „produktový manažer“. 

V celém souboru 200 inzerátů dosáhl výskyt inzerátů na pozici „produktový 

manažer“ absolutní četnost 100. Tím byl naplněn požadovaný objem inzerátů  

na pozici „produktový manažer“ a tyto inzeráty, tvořící segment s pracovním 

označením PM, byly podstoupeny k dalšímu zpracování s pomocí výpočetní 

techniky, analýze a zhodnocení. Zachyceny byly nejen inzeráty s názvem pozice 

„produktový manažer“, ale také texty, inzerující volná místa jinak označených 

pozic, např. „marketing manager“. Název pozice „manažer produktové značky 

(brand manager)“ byl zaznamenán ve více jak 30 případech, a proto bylo možné 

odděleně analyzovat také tuto skupinu, s označením BM, a přistoupit  

ke komparaci segmentů PM a BM.  
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Deset nejfrekventovanějších požadavků na pracovníky je uvedeno tabulce č. 4.4  

a v tabulce č. 4.5. 

 

PRODUKTOVÝ  MANAŽER
Absolutní Relativní

10 nejfrekventovan ějších požadavk ů četnost četnost
1 komun. dovednosti/ schopnost dobře komunikovat 65 65,0%
2 dosažený stupeň vzdělání VŠ 50 50,0%
3 znalost odborných disciplín 49 49,0%
4 dobrá/ pokročilá/ komunikativní angličtina 46 46,0%
5 práce s PC /M.Office/ na dobré úrovni 41 41,0%
6 prezentační dovednosti 33 33,0%
7 analytické myšlení/ schopnosti 32 32,0%
8 samostatnost/ schopen samostatné práce 30 30,0%
9 organizační a koordinační dovednosti 27 27,0%

10 řidičský průkaz sk. B 25 25,0%  

 

Tabulka č. 4.4 – Přehled nejfrekventovanějších požadavků na produktové 

manažery 

 

BRAND  MANAGER
Absolutní Relativní

Nejfrekventovan ější požadavky četnost četnost
1 dobrá /pokročilá/ komunikativní angličtina 22 64,7%
2 komun. dovednosti/schopnost dobře komunikovat 21 61,8%
3 dosažený stupeň vzdělání VŠ 17 50,0%
4 samostatnost/ schopen samostatné práce 15 44,1%
5 kreativita 14 41,2%
6 řidičský průkaz sk. B 14 41,2%
7 dosažený stupeň vzdělání VŠ nebo SŠ 13 38,2%
8 analytické myšlení/schopnosti 12 35,3%
9 práce s PC /M.Office/ na dobré úrovni 11 32,4%

10 prezentační dovednosti 10 29,4%
11 organizační a koordinační dovednosti 10 29,4%  

 

Tabulka č. 4.5 – Přehled nejfrekventovanějších požadavků na manažery 

produktových značek 
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Z analýzy vyplynulo, že inzerující organizace přikládají větší význam 

behaviorálním kompetencím uchazečům ve srovnání s kompetencí strategickou, 

respektive se strategickou složkou kompetence.  

 

V požadavcích na kvalifikaci a praxi se shodně v obou segmentech nejčastěji 

objevil požadavek na dosažený stupeň vzdělání VŠ (50 %). Požadavek „znalost 

odborných disciplín“ byl zveřejněn v 49% inzerátů na pozici „produktový 

manažer“, zatímco ve skupině BM, kde dominovala pokročilá komunikativní 

angličtina s 64,7%, se tento požadavek vůbec neumístil mezi prvními deseti. 

 

I přes optický rozdíl výsledků ve skupinách PM a BM lze po statistické verifikaci 

jednotlivých sad požadavků, značených písmeny A až K (označení sad znaků je 

uvedeno v tabulkách č. 4.1 a 4.2), učinit závěr, že na hladině významnosti 5% 

nebyly zjištěny žádné rozdíly. Nulová hypotéza o nezávislosti proměnných  

na příslušnosti do skupiny PM či BM nebyla v ani jedné sadě požadavků 

zamítnuta. Na CD nosiči v souboru Výzkum inzerce_statistická 

verifikace_Wroblowská.xls jsou k nahlédnutí výpočty a výsledky statistické 

verifikace komparace segmentů PM a BM. 

 

Na nesoulad názorů odborné veřejnosti s existující podnikatelskou praxí v České 

republice poukazují výsledky analýzy sekce „pracovní činnosti a odpovědnosti 

svěřené pracovní pozici“. Nejvyšší četnost v obou segmentech byla zaznamenána 

u kategorie „taktické zpracování, komunikace značky nebo produktu“. Relativní 

četnost výskytu činností, zahrnutých v kategorii „řízení skupiny pracovníků“, 

dosáhla hodnoty pouze 12% ve skupině PM a 18% ve skupině BM. Zastoupení 

kategorií, které se týkaly činností řídících a koordinačních, dosáhlo nejvyšší 

hodnoty 25% ve skupině PM v případě kategorie „vedení procesu vývoje nového 

produktu“a 24% ve skupině BM. Se stejnou frekvencí výskytu 24% byla  

ve skupině BM identifikována činnost, formulovaná jako „podíl na procesu NPD, 

spočívající především v uvádění produktů na trh“. Ve skupině inzerátů  

na produktové manažery dosáhla tato činnost relativní četnost výskytu 19%. 
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Výzkumná etapa naplnila stanovený cíl „identifikovat kvalifikační požadavky, 

obecné způsobilosti a osobnostní předpoklady, se kterými uchazeči o pozice 

„produktový manažer“ anebo „brand manager“ nejlépe splňují kritéria, která jsou 

uvedena v náborových inzerátech.  

 

První výzkumná etapa ukázala značnou rozmanitost formulací popisů práce 

produktových manažerů a manažerů produktových značek. Výsledky analýzy mne 

přiměly v další výzkumné etapě přezkoumat potenciální odlišnosti produktového 

managementu a brand managementu, jak v činnostech, tak v rolích a v nárocích  

na produktové manažery a manažery produktových značek. Zjištění, vzešlá z této 

první výzkumné etapy, mi umožnila přistoupit k sestavení typových pozic 

pracovníků v produktově zaměřené organizaci marketingu. 

 

4.5 Druhá výzkumná etapa s uplatněním techniky dotazování 

4.5.1 Sběr dat 

 

Primární data byla shromažďována v letech 2007 a 2008, jejich analýza proběhla 

v roce 2009. Oslovenými zpravodajskými jednotkami (respondenty) byli 

posluchači marketingových kurzů organizovaných vzdělávacími institucemi, které 

jsou držiteli platné akreditace k poskytování certifikovaného mimoškolního 

vzdělávání „Marketing CIMA“. K 30. 6. 2008 činil počet vyplněných  

a převzatých dotazníků 230.  

 

4.5.2 Skutečná velikost a struktura výběrového souboru 

 

Počet organizací, které společně představují skutečnou velikost výběrového 

souboru, se snížil na 148 po vyřazení duplicitních a neúplně vyplněných 

dotazníků. Instituce, jejichž zřizovatelem je stát, a neziskové organizace byly 
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zastoupeny 3,4% a zůstaly zařazeny ve zkoumaném souboru39. Strukturu 

výběrového souboru přibližují grafy, vložené do přílohy č. 12. Podkladem  

ke grafům jsou tabulky, umístěné na listu, označeném „1-Struktura organizací“,  

v elektronickém souboru „Výzkum organizací_data_Wroblowská.xls“. Tento 

soubor je umístěn na CD nosiči, který je nedílnou součástí disertační práce. 

Soubor obsahuje všechny výstupy analýzy primárních dat. Jsou v něm umístěny 

tabulky i grafy, vkládané do hlavního textu disertační práce a do příloh, i další 

tabulkové přehledy a grafy, které jsem v průběhu zpracovávání dat a při jejich 

analýze vytvořila.  

 

V tabulce č. 4.6, umístěné na následující straně, je uveden přehled segmentačních 

kritérií a segmentů. Ve výše popsaném elektronickém souboru je tato tabulka 

uvedena na listu, který je označen „2-Segmentace souboru“.  

 

Třetinové zastoupení velkých podniků (organizací s počtem zaměstnanců 250  

a více) a zastoupení středních podniků, blížící se 30%, umožňuje analýzu dvou 

segmentů organizací, ve kterých se lze domnívat, že management více sleduje 

trendy v řízení a vedení lidí a častěji zapojuje manažery produktů a produktových 

značek do klíčových podnikových procesů, než je tomu v menších organizacích.  

 

Složení respondentů přibližuje příloha č. 13. V marketingovém úseku 

analyzovaných organizací pracovalo 90 respondentů (67,5%). Ostatní respondenti 

zastávali manažerské pozice, přičemž zastoupení ředitelů společností v souboru 

dosáhlo relativní četnosti 11,5%.  

 

Metodika, uplatněná při této etapě výzkumu, je popsána v kapitole 4.3.2. 

 

                                                 
39 Nepřistoupila jsem k vyjmutí organizací, které nebyly zřízeny za účelem tvorby zisku,  

z výběrového souboru, protože vyřazení „nepodnikatelských“ subjektů by vedlo k nevýznamné 

modifikaci skladby organizací, jak ilustruje graf č. 12.2 v příloze č. 12. Organizace, které nejsou 

zřizovány za účelem tvorby zisku, byly začleněny do analyzovaných segmentů podle svých dalších 

charakteristik.  
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Kritérium Název segmentu

z
n
a
k

Počet 
analyzovaných 

jednotek
Podstoupeno 

k analýze

velké podniky 50 ANO

velikost, určená počtem střední podniky 41 ANO

zaměstnanců malé podniky 42 ANO

mikro podniky 15 NE

zřizovatel organizace
organizace zřízené státní či 
komunální správou 5 NE

podnikatelské organizace 143 NE

teritoriální dosah obchodních lokální podniky 28 NE

aktivit na území ČR podniky s působností v celé ČR 120 NE

umístění v průmyslovém produkční podniky 115 ANO

řetězci distribuční společnosti 33 ANO

rozsah aktivit, které
podniky, které provádí globální 
operace z ČR A 20 NE

organizace uplatňují
podniky, které se věnují 
marketingové přípravě exportu B 32 ANO

na zahraničních trzích
podniky, které exportují bez 
marketingové přípravy trhu C 26 NE

podniky, které neexportují D 70 ANO  

 

Tabulka č. 4.6 – Segmentace vzorku dle identifikačních znaků 

 

4.5.3 Analýza dat  

4.5.3.1 Postup analýzy dat  

 

Nejprve jsem vypočítala absolutní a relativní četnosti výskytu zkoumaných 

proměnných (znaků), kterými byly odpovědi na otázky položené respondentům 

v celém souboru40. Poté jsem zjišťovala, které otázky z identifikační sekce 

dotazníku (sekce C) mohu využít k segmentaci souboru a k průřezové analýze 

segmentů. 

                                                 
40 Pro soubor 148 organizací je užíván termín “celý soubor“. Segmenty, které byly podstoupeny 

k analýze, jsou ve výsledkových tabulkách a grafech označovány, shodně s tabulkou č. 4.6, plnými 

názvy nebo pomocí zástupného znaku (A,B,C,D). 
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Otázku, která směřovala k určení teritoriálního dosahu obchodních aktivit  

na území ČR, nebylo možné využít, neboť ve výběrovém souboru byly lokální 

podniky slabě zastoupeny. Pouze z části jsem mohla využít otázku, která 

mapovala rozsah aktivit, které organizace uplatňují na zahraničních trzích, protože 

ve výběrovém souboru dominovaly organizace, které působí pouze na tuzemském 

trhu.  

 

K průřezové analýze jsem využila kritérium „počet zaměstnanců“. Toto kritérium 

rozdělilo výběrový soubor do 4 segmentů, přičemž převažovaly organizace s více 

jak 50 zaměstnanci (velké a střední podniky). Pro analýzu jsem využila rovněž 

otázku, která zjišťovala, zda v organizaci respondenta zahrnuje produkční proces 

také etapu tvorby nového výrobku anebo služby. Odpověď na tuto otázku 

dotazníku rozdělila organizace na „producenty“ a „distributory“. 

 

Analýze odpovědí na otázky, umístěné v sekci A dotazníku, bude věnována 

samostatná kapitola 4.5.3.2. Otázka č. 1 byla otázkou kontaktní. Patří mezi ty, 

které nemají přímou vazbu na výzkumné cíle, definované v kapitole 4.1.1. 

Odpovědi na tuto otázku a na další podpůrné otázky uvádím v přílohách, ale 

nekomentuji je v hlavním textu disertační práce. Otázka č. 3 splnila roli kontrolní 

otázky a směřovala k vyřazení dotazníku41, které bylo potvrzeno otázkou č. 6. 

Otázky č. 2 a č. 4 poskytly odpovědi, jejichž analýza už má vazbu na cíle práce  

a umožňuje objasnit pracovní hypotézu č. 1. Úplné znění hypotéz je uvedeno  

v kapitole 4.2.  

 

Otázky v sekci B dotazníku se zaměřují na deskripci pracovní náplně a objasnění 

toho, do jaké míry je v České republice role produktového manažera anebo 

manažera produktové značky rolí individuálního koordinátora. Každá z otázek se 

snaží postihnout činnosti, které jsou odborníky, citovanými v teoretické části 

práce, přiřazovány produktovým manažerům.  

                                                 
41 Při zatrhnutí políčka „0“ v odpovědích na otázku č. 6, viz dotazník, který je umístěn do přílohy 

č. 11, je respondent instruován k přeskočení sekce B a jeho dotazník je při kontrole úplnosti 

vyřazen. 
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Analýza odpovědí sekce B a statistická verifikace výstupů měla za cíl potvrdit 

anebo vyvrátit hypotézu č. 2 a poskytnout výstupy, které mají vazbu na další 

výzkumné cíle. Této analýze bude věnována samostatná kapitola 4.5.3.3. 

Výsledky statistické verifikace jsou uvedeny v samostatných elektronických 

souborech, umístěných na CD nosiči, které ve svých názvech obsahují označení 

vzájemně porovnávaných segmentů a zkrácené vyjádření proměnných (odpovědí 

na otázky), u kterých bylo zkoumáno, zda se liší rozložení jejich 

pravděpodobností v daných souborech.  

 

Abych výsledky dotazníkového šetření mohla podrobit statistické verifikaci, 

provedla jsem dodatečnou úpravu dat následujícím způsobem. Spojením první  

a druhé odpovědi jsem získala výstup, který odpovídá situaci, ve které pracovník 

činnosti koordinuje i realizuje. Pokud respondent (ka) zaškrtl (a) jen první 

z nabízených odpovědí, viz příloha č. 11, vedlo to k získání informací o frekvenci 

výskytu odpovědi, kterou vystihuje sdělení „činnosti pouze realizuje“. Podobně, 

pokud respondent, zástupce organizace, zvolil pouze druhou odpověď v sadě 

odpovědí sekce B, získala jsem informaci o tom, že v dané organizaci produktový 

manažer anebo manažer produktové značky činnosti pouze koordinuje.  

 

Předmětem párového srovnání odpovědí na každou z otázek sekce B bylo: 

 

- rozdělení pravděpodobnosti všech odpovědí v daných souborech; 

- rozdělení odpovědí, které vystihují roli produktových manažerů; 

- rozdělení odpovědí, které odpovídají výhradně realizační či výhradně 

koordinační roli; 

- statistické srovnání rozložení odpovědí, které se týkají pouze koordinační 

úlohy - výhradní anebo souběžné s realizační úlohou.  

 

Pro všechny testy byla postavena nulová hypotéza, že naměřené odchylky 

pocházejí ze stejných pravděpodobností a odchylky vznikly náhodou42. 
                                                 
42 Ve všech souborech, které prezentují výsledky statistické verifikace, používám obecnou 

formulaci nulové hypotézy: „Sloupce a řádky jsou nezávislé na dané hladině významnosti“. 
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Pro ověření třetí hypotézy, která byla formulována takto: „Pracovní činnosti 

produktových manažerů a manažerů produktových značek se ve svém rozsahu 

nebudou lišit“, jsem kombinovala odpovědi v sekci B s odpověďmi na otázku č. 4 

v sekci A. Této dílčí analýze bude věnována kapitola 4.5.3.4. 

 

4.5.3.2 Analýza a kvantifikace míry uplatnění produktového managementu 

jako organizačního uspořádání marketingu 

 

Odpovědi na všechny otázky sekce A se nacházejí v tabulkových přehledech, 

vložených na listy již zmíněného elektronického souboru, které jsou označeny  

„9-Data sekce A podle velikosti“, „10-Data sekce A podle umístění“ a „11-Data 

sekce A podle exportních aktivit“. Jak je z názvů listů patrné, jsou na jednotlivých 

listech uvedeny výstupy analýzy segmentů, vytvořených podle definovaných 

segmentačních kritérií. Pro srovnání jsou vždy uvedeny také výsledky 

zkoumaných kategorií za celý soubor.  

 

Kladné odpovědi na otázku č. 2: „Existuje ve vaší firmě marketingový útvar?“ 

byly zaznamenány v převažujícím počtu organizací (73,6%). Podobné rozložení 

kladných odpovědí na tuto otázku bylo zjištěno v segmentech „produkční firmy“ 

(73,9%) a „distribuční firmy“ (72,7%). Rozdílný výskyt kladných odpovědí byl 

zjištěn v podsouborech, určených počtem zaměstnanců. Nejvyšší hodnota relativní 

četnosti kladné odpovědi je 90,0% ve velkých podnicích a nejnižší 33,3% 

v mikropodnicích. V globálně operujících firmách se marketingový útvar 

vyskytuje v 80,0% a to je nejvyšší výskyt při uplatnění kritéria „rozsah aktivit, 

které organizace uplatňují na zahraničních trzích“. Analýzou odpovědí na otázku 

č. 3 se ukázalo, že při absenci marketingového útvaru v organizaci se marketingu 

nejčastěji věnuje ředitel. 

 

V otázce č. 4, která zněla: „Jaké je označení pozice pracovníků, kteří jsou 

pověřeni činnostmi produktového managementu?“, se častěji v podsouborech 

„mikropodniky“ a „malé podniky“ objevovala třetí varianta odpovědi ve znění: 

„Produktový management se v uvedené podobě v naší firmě neuplatňuje“.  
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Ve velkých podnicích byla zjištěna relativní četnost výskytu této odpovědi 6,0%, 

ve středních podnicích 7,3%, zatímco v malých podnicích 28,6%  

a v mikropodnicích 53,3%. V celém souboru jde o hodnotu 17,6% a tudíž 82,4% 

zvolilo odpovědi, které potvrzují, že činnostmi se zabývají produktoví manažeři 

anebo manažeři produktových značek.  

 

Další z otázek v sekci A směřovala k problematice lokalizace managementu 

produktu jako organizační formy. Polovina respondentů (přesně 50,7%) zvolila 

odpověď, která jeho umístění mimo centrálu společnosti vyloučila. Při započítání 

odpovědí, ve kterých respondent připustil umístění produktového managementu 

anebo brand managementu jak na centrále organizace, tak na divizích se přihlásilo 

k lokalizaci této organizační formy na centrále přes 70% organizací z celého 

souboru.  

 
Poslední otázka sekce A, otázka č. 6, která poskytla informace o početním 

zastoupení produktových manažerů anebo manažerů produktových značek 

v analyzovaných organizacích, plnila především kontrolní funkci, proto její 

analytické výstupy na tomto místě nekomentuji.  

 

Tři následující grafy ilustrují, jakým podílem se v organizaci marketingu 

prosazuje produktově zaměřená organizace a na jaké pozice jsou zařazeni 

pracovníci, kteří se zabývají činnostmi produktového managementu anebo brand 

managementu v analyzovaných segmentech organizací.  
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celý soubor

velké podniky

střední podniky

malé podniky

mikropodniky

Pracovníci , kteří jsou pověřeni těmito č innosti, jsou v naší firmě zařazeni jako manažeři značek neboli brand manažeři

Pracovníci , kteří jsou pověřeni těmito č innosti, jsou v naší firmě zařazeni jako produktoví manažeři

Produktový management se v uvedené podobě v naší fi rmě neuplatňuje

 

 

Obr. č. 4.1 - Grafické znázornění organizace marketingu ve společnostech, které 

jsou členěny podle kritéria „velikost, určená počtem zaměstnanců“ – relativní 

četnosti 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

celý soubor

producenti

distributoři

Pracovníci, kteří jsou pověřeni těmito č innosti, jsou v naší firmě zařazeni jako manažeři  značek neboli brand manažeři

Pracovníci, kteří jsou pověřeni těmito č innosti, jsou v naší firmě zařazeni jako produktoví manažeři

Produktový management se v uvedené podobě v naší firmě neuplatňuje

 

 

Obr. č. 4.2  - Grafické znázornění organizace marketingu ve společnostech, 

rozdělených podle kritéria „umístění v průmyslovém řetězci“ – relativní četnosti 
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Produktový management se v uvedené podobě v naší f irmě neuplatňuje

 

 

Obr. č. 4.3 - Grafické znázornění organizace marketingu ve společnostech, které 

jsou členěny podle kritéria „rozsah aktivit, které organizace uplatňují  

na zahraničních trzích“ – relativní četnosti 

 

Tabulky, které jsou podkladem k výše prezentovaným výstupům, jsou dostupné 

v elektronickém souboru s názvem „Výzkum organizací_data_Wroblowská.xls“ 

na listech „9-Data sekce A podle velikosti“, „10-Data sekce A podle umístění“  

a „11-Data sekce A podle exportních aktivit“. 

 

Výsledky analýzy potvrzují aktuálnost a platnost managementu produktu jako 

organizační formy ve středních a velkých podnicích. 

 

4.5.3.3 Analýza rozsahu činností a úlohy produktových manažerů a 

manažerů produktových značek 

 

Analýza dat, získaných zpracováním odpovědí ze sekce B dotazníku, sloužila  

k naplnění dalších výzkumných cílů, viz kapitola 4.1.1, a k potvrzení 2. výzkumné 

hypotézy, znějící: „Převaha realizační role nad koordinační rolí produktového 
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manažera bude prokázána napříč segmenty organizací s odlišnými 

charakteristikami“.  

 

Výsledky analýzy obsahuje elektronický soubor s názvem „Výzkum 

organizací_data_Wroblowská.xls“. Statistická verifikace výsledků průřezové 

analýzy segmentů je doložena výstupy, uchovanými v podobě elektronických 

souborů, uložených na stejném CD nosiči.  

 

V sérii následujících tabulek prezentuji výsledky šetření ve výběrovém souboru  

a v jednotlivých analyzovaných segmentech. U všech zkoumaných činností 

v příslušném segmentu anebo v celém souboru, u kterých byla zjištěna vyšší 

hodnota relativní četnosti odpovědi, která ukazuje na převahu koordinační role, je 

pole tabulky barevně označeno.  

 

První dvě tabulky přibližují výsledky průřezové analýzy segmentů, určených 

počtem zaměstnanců. Podrobné výsledky analýzy vybraných segmentů, určených 

počtem zaměstnanců, předkládám na listu, označeném „12-Data sekce B podle 

velikosti“, téhož elektronického souboru. 

 
Přehled činností, které produktový manažer anebo manažer celý soubor velké podniky střední podniky malé podniky

Ot. produktové zna čky realizuje počet zastoupení počet zastoupení počet zastoupení počet zastoupení

č.7 Produktový /brand manažer osobně provádí soustavný sběr dat 61 41,2% 21 42,0% 16 39,0% 17 40,5%
a zpracová relevantní informace

č.8 Produktový /brand manažer řídí a participuje na tvorbě nového 68 45,9% 23 46,0% 20 48,8% 17 40,5%
produktu

č.9 Produktový /brand manažer vytváří prodejní 81 54,7% 26 52,0% 25 61,0% 23 54,8%
argumentace

č.10 Produktový /brand manažer zadává a přebírá výstupy 59 39,9% 19 38,0% 20 48,8% 17 40,5%
 marketingových služeb

č.11 Produktový /brand manažer má za úkol sestavit prognózu prodeje 43 29,1% 16 32,0% 16 39,0% 6 14,3%

č.12 Produktový /brand manažer má za úkol sestavit roční 56 37,8% 22 44,0% 22 53,7% 9 21,4%
marketingový plán pro svěřené produkty anebo značky

č.13 Produktový /brand manažer má za úkol koncipování dlouhodobé 47 31,8% 14 28,0% 16 39,0% 12 28,6%
marketingové strategie produktu anebo značky  

 

Tabulka č. 4.7 – Realizační role produktového /brand/ manažera v segmentech, 

určených počtem zaměstnanců 
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Přehled činností, které produktový manažer anebo manažer celý soubor velké podniky střední podniky malé podniky
Ot. produktové zna čky koordinuje počet zastoupení počet zastoupení počet zastoupení počet zastoupení

č.7 Produktový /brand manažer koordinuje soustavný sběr dat 68 45,9% 31 62,0% 23 56,1% 11 26,2%
a zpracová relevantní informace

č.8 Produktový /brand manažer řídí a koordinuje tvorbu nového 54 36,5% 27 54,0% 13 31,7% 9 21,4%
produktu

č.9 Produktový /brand manažer koordinuje tvorbu prodejní 35 23,6% 15 30,0% 12 29,3% 7 16,7%
argumentace

č.10 Produktový /brand manažer koordinuje práce v oblasti 55 37,2% 18 36,0% 17 41,5% 14 33,3%
zajištění komunikace značky anebo produktu

č.11 Produktový /brand manažer koordinuje sestavení prognózy 27 18,2% 13 26,0% 9 22,0% 5 11,9%
prodeje

č.12 Produktový /brand manažer koordinuje tvorbu ročního 24 16,2% 10 20,0% 5 12,2% 7 16,7%
marketing. plánu pro svěřené produkty anebo značky

č.13 Produktový /brand manažer koordinuje tvorbu dlouhodobé 23 15,5% 13 26,0% 6 14,6% 4 9,5%
marketingové strategie produktu anebo značky  

 

Tabulka č. 4.8 – Koordinační role produktového /brand/ manažera v segmentech, 

určených počtem zaměstnanců 

 

V tabulkách č. 4.7 a 4.8, stejně jako v sadách tabulek a v grafech, které jsou 

umístěny na listu označeném „12-Data sekce B podle velikosti“, jsou 

prezentovány pouze výsledky  analýzy segmentů „velké podniky“, „střední 

podniky“ a „malé podniky“, protože počet subjektů v segmentu „mikro podniky“, 

který je tvořen organizacemi do 10 pracovníků, byl menší než 30. 

 

Výstupy, které vycházejí z analýzy segmentů „producenti“ a „distributoři“, jsou 

uvedeny v tabulkách č. 4.9 a 4.10. 

 

Přehled činností, které produktový manažer anebo manažer celý  soubor producenti   distributo ři  
Ot. produktové zna čky realizuje počet zastoupení počet zastoupení počet zastoupení

č.7 Produktový /brand manažer osobně provádí soustavný sběr dat 61 41,2% 47 40,9% 14 42,4%
a zpracová relevantní informace

č.8 Produktový /brand manažer řídí a participuje na tvorbě nového 68 45,9% 53 46,1% 15 45,5%
produktu

č.9 Produktový /brand manažer vytváří prodejní 81 54,7% 58 50,4% 23 69,7%
argumentace

č.10 Produktový /brand manažer zadává a přebírá výstupy 59 39,9% 39 33,9% 20 60,6%
 marketingových služeb

č.11 Produktový /brand manažer má za úkol sestavit prognózu prodeje 43 29,1% 31 27,0% 12 36,4%

č.12 Produktový /brand manažer má za úkol sestavit roční 56 37,8% 40 34,8% 16 48,5%
marketingový plán pro svěřené produkty anebo značky

č.13 Produktový /brand manažer má za úkol koncipování dlouhodobé 47 31,8% 36 31,3% 11 33,3%
marketingové strategie produktu anebo značky  

 

Tabulka č. 4.9 – Realizační role produktového /brand/ manažera v segmentech, 

určených umístěním v průmyslovém řetězci 
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Přehled činností, které produktový manažer anebo manažer celý  soubor producenti  distributo ři  
Ot. produktové zna čky koordinuje počet zastoupení počet zastoupení počet zastoupení

č.7 Produktový /brand manažer koordinuje soustavný sběr dat 68 45,9% 52 45,2% 16 48,5%
a zpracová relevantní informace

č.8 Produktový /brand manažer řídí a koordinuje tvorbu nového 54 36,5% 46 40,0% 8 24,2%
produktu

č.9 Produktový /brand manažer koordinuje tvorbu prodejní 35 23,6% 26 22,6% 9 27,3%
argumentace

č.10 Produktový /brand manažer koordinuje práce v oblasti 55 37,2% 41 35,7% 14 42,4%
zajištění komunikace značky anebo produktu

č.11 Produktový /brand manažer koordinuje sestavení prognózy 27 18,2% 22 19,1% 5 15,2%
prodeje

č.12 Produktový /brand manažer koordinuje tvorbu ročního 24 16,2% 20 17,4% 4 12,1%
marketing. plánu pro svěřené produkty anebo značky

č.13 Produktový /brand manažer koordinuje tvorbu dlouhodobé 23 15,5% 18 15,7% 5 15,2%
marketingové strategie produktu anebo značky  

 
Tabulka č. 4.10 – Koordinační role produktového /brand/ manažera 

v segmentech, určených umístěním v průmyslovém řetězci 

 

Další tabulky a grafy jsou k nahlédnutí v již zmíněném elektronickém souboru  

na listu s názvem „13-Data sekce B podle umístění“ a v příloze č. 14. 

 

Přehled výsledků šetření úlohy produktových anebo brand manažerů v těchto 

segmentech je v tabulkách č. 4.11 a 4.12.  

 
Přehled činností, které produktový manažer anebo manažer celý soubor vůbec nevyvážejí exportují s marketing

Ot. produktové zna čky realizuje počet zastoupení počet zastoupení D počet zastoupení B

č.7 Produktový /brand manažer osobně provádí soustavný sběr dat 61 41,2% 24 34,3% 18 56,3%
a zpracová relevantní informace

č.8 Produktový /brand manažer řídí a participuje na tvorbě nového 68 45,9% 31 44,3% 19 59,4%
produktu

č.9 Produktový /brand manažer vytváří prodejní 81 54,7% 41 58,6% 15 46,9%
argumentace

č.10 Produktový /brand manažer zadává a přebírá výstupy 59 39,9% 27 38,6% 16 50,0%
 marketingových služeb

č.11 Produktový /brand manažer má za úkol sestavit prognózu prodeje 43 29,1% 21 30,0% 13 40,6%

č.12 Produktový /brand manažer má za úkol sestavit roční 56 37,8% 29 41,4% 15 46,9%
marketingový plán pro svěřené produkty anebo značky

č.13 Produktový /brand manažer má za úkol koncipování dlouhodobé 47 31,8% 20 28,6% 10 31,3%
marketingové strategie produktu anebo značky  

 

Tabulka č. 4.11 – Realizační role produktového /brand/ manažera v segmentech, 

určených rozsahem aktivit, které organizace uplatňují na zahraničních trzích 
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Přehled činností, které produktový manažer anebo manažer celý soubor vůbec nevyvážejí exportují s marketing
Ot. produktové zna čky koordinuje počet zastoupení počet zastoupení D počet zastoupení B

č.7 Produktový /brand manažer koordinuje soustavný sběr dat 68 45,9% 35 50,0% 16 50,0%
a zpracová relevantní informace

č.8 Produktový /brand manažer řídí a koordinuje tvorbu nového 54 36,5% 25 35,7% 13 40,6%
produktu

č.9 Produktový /brand manažer koordinuje tvorbu prodejní 35 23,6% 20 28,6% 6 18,8%
argumentace

č.10 Produktový /brand manažer koordinuje práce v oblasti 55 37,2% 32 45,7% 8 25,0%
zajištění komunikace značky anebo produktu

č.11 Produktový /brand manažer koordinuje sestavení prognózy 27 18,2% 13 18,6% 5 15,6%
prodeje

č.12 Produktový /brand manažer koordinuje tvorbu ročního 24 16,2% 12 17,1% 5 15,6%
marketing. plánu pro svěřené produkty anebo značky

č.13 Produktový /brand manažer koordinuje tvorbu dlouhodobé 23 15,5% 12 17,1% 8 25,0%
marketingové strategie produktu anebo značky  

 

Tabulka č. 4.12 – Koordinační role produktového /brand/ manažera 

v segmentech, určených rozsahem aktivit, které organizace uplatňují  

na zahraničních trzích 

 

Podrobné výsledky analýzy vybraných segmentů, určených rozsahem aktivit, 

které organizace uplatňují na zahraničních trzích, předkládám na listu, označeném 

„14-Data sekce B podle exportních aktivit“, téhož elektronického souboru 

„Výzkum organizací_data _Wroblowská.xls“.  

 

Z výsledků je zřejmé, že role koordinátora je přiznávána manažerům 

produktových značek a produktovým manažerům nejčastěji při zajišťování sběru 

informací o výkonnosti produktu, o tržní pozici a nových příležitostech,  

o zákaznících a o faktorech, které ovlivňují úspěch produktu na trhu. Nejvyšší 

hodnota absolutní četnosti výskytu odpovědí, které přiznávají koordinační roli 

těmto manažerům, se rovná 68, což odpovídá zastoupení této odpovědi 45,9%. 

Nejslabším potvrzením koordinační role v celém souboru je hodnota relativní 

četnosti 15,5%, kterou určuje volba v pořadí druhé odpovědi na otázku č. 13: „Má 

produktový/ brand manager za úkol koncipování dlouhodobé marketingové 

strategie produktu?“, viz tabulky č. 8, 4.10 a 4.12. 

 

K dalším výstupům jsem dospěla při průřezové analýze. Statistickou verifikací 

jsem zkvalitnila závěry analýzy o stavu produktového managementu 

v segmentech organizací. Jako první jsem provedla verifikaci výsledků, získaných 

analýzou segmentů, určených počtem zaměstnanců. Na hladině významnosti 5% 
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se rozdělení čtyř základních odpovědí, viz dotazník v příloze č. 11, lišilo u 4 ze 7 

otázek. Jakmile jsem statistickou verifikaci uplatnila pouze na srovnání výskytu 

proměnných ve skupinách „velké podniky“ a „střední podniky“, nevyskytl se ani 

jeden případ, kdy by byla nulová hypotéza zamítnuta. 

 

Nyní přistoupím k podrobnějšímu rozboru analýzy odpovědí na jednotlivé otázky. 

 

V činnostech, uvedených v otázce č. 7, převažuje role koordinační v obou 

segmentech určených podle umístění v průmyslovém řetězci, viz tabulka č. 4.10, 

ale v segmentu malých podniků tomu tak není, stejně jako v organizacích, které 

exportují s marketingovou přípravou trhu, viz tabulka č. 4.12. Vyšší hodnoty 

četnosti odpovědí na otázku č. 7, které přiznávají koordinační roli pracovníkům  

na pozici produktový anebo brand manager, než jaká byla zjištěna v celém 

výběrovém souboru, vykazují segmenty „velké podniky“ (62,0%) a „střední 

podniky“ (56,1%), viz tabulka č. 4.8.  

 

Vyšší hodnota než je hodnota relativní četnosti odpovědi, která přiznává 

koordinující roli v celém souboru (45,9%), byla zjištěna v obou analyzovaných 

segmentech, určených rozsahem aktivit, které organizace uplatňují  

na zahraničních trzích, a to shodně 50,0%, ale jak už je uvedeno výše, pouze 

v organizacích, které vůbec nevyvážejí, tato odpověď „produktový/ brand 

manažer koordinuje soustavný sběr dat a zpracovává relevantní informace“ 

převýšila zastoupení odpovědí, kterými respondenti přiznávají produktovým 

manažerům a manažerům produktových značek realizační úlohu. V celém 

souboru uvedlo 6,1% organizací, že činnostmi, obsaženými v otázce č. 7 jsou 

pověřeni jiní pracovníci, přičemž žádná pracovní pozice v odpovědích 

nepřevládala. Třetí alternativu odpovědi, kterou je strohé „není“, uvedlo 23,6% 

respondentů. V segmentech středních a velkých podniků byla relativní četnost 

výskytu této odpovědi nižší, v segmentu „malé podniky“ vyšší. 

 

Rozdělení odpovědí na otázku č. 7 přibližují koláčové grafy v příloze č. 14. 

Protože o výsledku analýzy dat za celý soubor jsem odbornou veřejnost již 
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informovala v příspěvcích publikovaných v roce 2009, viz [92] a [93], a protože 

jednotlivé hodnoty absolutních četností i relativních četností odpovědí za celý 

soubor jsou uvedeny v každé výsledkové tabulce, koláčové grafy ilustrují pouze 

výsledky analýzy segmentů. První dvojice obrázků v příloze č. 14 ukazuje 

rozdělení odpovědí na otázku č. 7 v segmentu „velké podniky“ a „střední 

podniky“. Grafické zobrazení rozdělení odpovědí všech sedmi otázek v segmentu 

„malé podniky“ se nachází na listu, označeném „12-Data sekce B podle velikosti“, 

v elektronickém souboru „Výzkum organizací_data_Wroblowská.xls“. 

 

Analýza odpovědí na otázku č. 8, která zní: “Je součástí práce produktového 

manažera /brand managera řízení tvorby nového produktu?“, si zaslouží zvláštní 

pozornost, protože zejména v té části povinností a odpovědností, ke kterým se tato 

otázka vztahuje, se názory odborníků, které jsem studovala a citovala, rozcházely, 

a někteří z nich uváděli, že v podnikové praxi řízení tvorby nového produktu 

může náležet jiné pracovní pozici. 

 

Z tabulky č. 4.10 je patrné, že zastoupení odpovědí, které koordinační roli 

produktovému manažerovi přisuzují v segmentu „produkční podniky“, je vyšší 

(40,0%), než je tomu v celém souboru 36,5%, zatímco v segmentu distributorů je 

hodnota relativní četnosti výskytu odpovědi, která mu přisuzuje koordinační roli, 

nižší (24,5%). Ve vazbě na hypotézu č. 2 je však rozhodující srovnání s výstupy, 

které jsou prezentovány v tabulce č. 4.9, a to ukazuje, že v segmentech, určených 

umístěním v průmyslovém řetězci, i v celém souboru, převažuje role realizační. 

 

Stejný závěr je možné učinit při průřezové analýze segmentů, určených rozsahem 

aktivit, které organizace uplatňují na zahraničních trzích. V obou analyzovaných 

segmentech převažuje realizační úloha produktového manažera anebo manažera 

produktové značky nad rolí koordinační. 

 

Část respondentů zvolila na otázku č. 8 zápornou odpověď. V celém vzorku takto 

učinilo 25 respondentů (relativní četnost 16,9%). Řízení tvorby nového produktu 

v segmentu producentů je delegováno nejčastěji na pracovníky oddělení výzkumu 
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a vývoje. V organizacích distributorů nejčastěji přebírá vedení procesu NPD 

pracovník centrály mateřské společnosti se sídlem mimo ČR. Řízení tvorby 

nového produktu zahraničními manažery také dominuje v odpovědích 

respondentů z organizací, které nevyvážejí, zatímco u exportérů, kteří patří  

do segmentu, který byl podstoupen analýze, se odpověď „manažer zahraniční 

centrály“ vyskytla jen jednou. 

 

Jediným segmentem, ve kterém byla zjištěna převaha koordinační role, je segment 

„velké podniky“, který čítá 50 organizací. Pouze v 6% z tohoto segmentu je 

činnost „řízení tvorby nového produktu“ delegována na jiného pracovníka. V 42% 

„velkých podniků“ produktový manažer tyto činnosti koordinuje, aniž by 

realizoval tento úkol osobně. Ve středních podnicích byla uvedena taková situace 

méně často, což dokládá hodnota relativní četnosti výskytu 19,5%.  

 

V segmentu středních podniků je odpověď „ano zadává a koordinuje tyto 

činnosti“ zastoupena jen 31,7% na rozdíl od velkých podniků s relativní četností 

výskytu 54,0%. V segmentu „střední podniky“ se také častěji vyskytuje volba 

odpovědi „není“ a delegování zkoumané činnosti na jiného pracovníka.  

Ve velkých podnicích si odpověď „není“ vybralo 6% respondentů.  

 

Tato zjištění ilustrují grafy v příloze č. 14, které znázorňují rozdělení části 

odpovědí na otázku č. 8 v segmentech „velké podniky a „střední podniky“. 

 

Pohledem na řádky v jednotlivých tabulkách č. 4.7 až č. 4.12, které zobrazují 

výskyt odpovědí na otázku č. 9, se lze přesvědčit, že v této činnosti převažuje 

realizační role produktového manažera napříč všemi segmenty. A v celém 

souboru je právě u této otázky nejvyšší výskyt odpovědi, která realizační úlohu 

manažerovi produktové značky anebo produktovému manažerovi přiznává. Přesto 

po úpravě výsledků cestou dopočítávání souběhu koordinační a realizační role, 

kterou jsem již popsala v kapitole 4.5.3.1, jsem v segmentech produkčních  

a distribučních firem identifikovala opticky odlišné rozdělení odpovědí. Následně 

provedená statistická verifikace potvrdila odlišnost segmentů „distributoři“  
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a „producenti“ na hladině významnosti 5% a to jak u rozdělení všech odpovědí, 

tak odpovědí, mapujících úlohu produktového manažera. 

 

Pokud respondenti zvolili na otázku č. 9, která zněla: „Je součástí práce 

produktového manažera /brand manažera tvorba prodejních argumentací?“, 

odpověď: „Tímto úkolem je pověřen jiný pracovník“, pak nejčastěji označili 

manažera prodeje za toho, kdo úkol realizuje. 

 

Srovnáním hodnot odpovědí na otázku č. 10 v tabulkách č. 4.7 a č. 4.8 dojdeme  

ke zjištění, že ve všech analyzovaných segmentech, určených počtem 

zaměstnanců, stejně jako v celém souboru, vždy převažuje výskyt odpovědí, které 

přiznávají realizační úlohu produktovému manažerovi a manažerovi produktové 

značky. V organizacích, které vůbec nevyvážejí, je situace opačná než 

v organizacích exportérů s marketingovou podporou.  

 

Průřezová analýza odkryla, že v podsouboru „produkční podniky“ je produktový 

manažer častěji koordinátorem (35,7%) také při zadávání a přebírání výstupů 

marketingových služeb, které se týkají komunikačního mixu, než realizátorem 

(33,9%). V podsouboru „distribuční organizace“ tomu tak není, viz tabulky 

umístěné na listu „13-Data sekce B podle umístění“. Koláčové grafy, které 

přibližují rozdělení odpovědí, které zde komentuji, jsou uvedeny v příloze č. 14. 

Z nich je patrné, že mezi těmito skupinami jsou určité rozdíly. Statistická 

verifikace ale potvrdila rozdíly pouze v rozložení odpovědí „pouze koordinuje“  

a odpovědí, které lze vyjádřit jako „koordinuje a současně realizuje“. 

 

Jak je z tabulky č. 4.12 patrné, respondenti z organizací exportérů na otázku č. 10, 

která zněla: „Je produktový /brand manažer odpovědný za zadávání a přebírání 

výstupů marketingových služeb, které se týkají komunikačního mixu, včetně akcí 

na podporu prodeje?“ zvolili častěji první alternativu odpovědi, čímž četnost 

výskytu této odpovědi dosáhla hodnoty 50,0 %, zatímco pro druhou variantu 

odpovědi se vyslovilo méně respondentů z toho segmentu a převaha koordinační 

role hodnotou relativní četnosti 25,0% dosažena nebyla. V organizacích, které 
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nevyvážejí, převažuje koordinační role (45,7%) nad rolí realizační (38,6%). 

Výstupy analýzy role produktového manažera a manažera produktové značky 

přibližují obrázky v příloze č. 14. 

 

Analýzou odpovědí respondentů, kteří uvedli, že úkol, formulovaný v otázce 

č. 10, plní jiný pracovník, jsem dospěla k závěru, že činnostem, v otázce 

uvedeným, se věnují různí manažeři, jen výjimečně ředitel organizace nebo 

pracovník zahraniční centrály a nejčastěji marketingový manažer.  

 

V otázkách č. 11, č. 12 a č. 13 převažovaly odpovědi, které přiznávaly 

produktovým manažerům a manažerům produktových značek realizační roli 

napříč všemi segmenty.  

 

Výskyt odpovědí, které přiznávaly realizační úlohu produktovým anebo brand 

manažerům při sestavování prognóz prodeje byl vůbec nejnižší ze všech otázek  

a to v celém souboru jen 29,1%. Z porovnání rozdělení odpovědí na tuto otázku 

lze identifikovat příčinu, kterou je přesunutí tohoto úkolu na jiného pracovníka 

v organizaci. Výskyt této odpovědi v celém souboru je 35,7%, přičemž nejnižší 

hodnota je zjištěna v segmentu „střední podniky“ (29,3%) a nejvyšší v malých 

podnicích (42,9%). Úkol plní celá řada pracovníků, ale nejčastěji je to úkol 

manažera prodeje. 

 

Na listech v el. souboru „Výzkum organizací_data_Wroblowská.xls“, označených 

„12-Data sekce B podle velikosti“, „13-Data sekce B podle umístění“ a „14-Data 

sekce B podle exportních aktivit“, jsou k nahlédnutí veškeré analyzované 

informace, jejichž podkladem jsou odpovědi respondentů na otázky č. 11 až 13. 

 

Při analýze podílu produktových manažerů anebo manažerů produktových značek 

na přípravě ročního marketingového plánu jsem došla k následujícím zjištěním. 

V celém souboru u odpovědi „Ano, tento úkol osobně realizuje“ byla 

zaznamenána četnost 37,8%. Plnění tohoto úkolu jiným pracovníkem bylo 

potvrzeno 20,9% organizací. Ovšem dalších 28,4% respondentů přiznalo, že se 



 

 

139 

v jejich organizacích této činnosti pravidelně nikdo nevěnuje. V organizacích 

producentů je tento úkol delegován nejčastěji na marketingové manažery anebo  

na pracovníky zahraničních centrál. V distribučních organizacích realizační 

činnost nad koordinační velmi převládala výrazně. Výsledky neodkryly 

dominanci jedné pracovní pozice, pokud je v organizaci tato činnost svěřena 

jinému pracovníkovi.  

 

Napříč všemi segmenty s výjimkou malých podniků, kde se zastoupení odpovědi, 

přiznávající realizační roli, a těch, které přiznávají koordinační roli, k sobě blíží, 

je převaha osobní realizace tvorby marketingového plánu nad koordinací této 

činnosti znatelná. Nejvyšší zastoupení výhradně realizační úlohy bylo zjištěno  

ve středních podnicích 51,2% což dokládá graf, vložený do přílohy č. 14.  

 

Porovnání hodnot v tabulkách č. 4.7 až 4.12 nejen potvrzuje převahu realizační 

role, ale je rovněž patrné, že činnosti koncepční povahy jsou méně často 

koordinovány produktovým manažerem anebo manažerem produktové značky. 

Více než 20% respondentů připustilo, že se v jejich organizacích strategie 

produktu či značky vůbec nevytváří. Je tomu celkem v 24,3% organizací,  

v segmentu „velké podniky“ v 20% a v segmentu „střední podniky“ v 19,5%.  

 

Ve skupině produkčních podniků se ve stejném smyslu vyjádřila více než ¼ 

respondentů (26,1%) a v distribučních organizacích 18,2% respondentů.  

V segemntu organizací, které nevyvážejí, bylo zastoupení odpovědi: „Ne, v naší 

firmě se strategie produktu /značky nevytváří“, 22,9%. V podnicích, které 

exportují s marketingovou podporou, tuto alternativu odpovědi na otázku č. 13: 

„Má produktový /brand manager za úkol koncipování dlouhodobé marketingové 

strategie produktu/značky?“ zvolilo 15,5% respondentů.  

 

Relativní hodnota výskytu odpovědi, kterou respondenti informují o tom, že 

koncepční činnost je svěřena jinému pracovníkovi, se ve všech analyzovaných 

segmentech přehoupla přes 30 %, s výjimkou segmentu „střední podniky“, 

kde hodnota relativní četnosti výskytu této odpovědi dosáhla 26,8%. Koncipování 
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dlouhodobé strategie je svěřováno různým pracovním pozicím, ale nejčastěji 

marketingovému manažerovi. 

 

Hypotéza č. 2 byla tímto výzkumem potvrzena s výjimkou jediného okruhu 

činností produktového manažera, které spočívají ve shromažďování  

a zpracovávání marketingových dat, při které manažer produktu anebo manažer 

produktové značky častěji vystupuje v roli koordinátora. 

 

4.5.3.4 Analýza a srovnání brand managementu a produktového 

managementu  

 

Třetí hypotéza ve znění „Pracovní činnosti produktových manažerů a manažerů 

produktových značek se ve svém rozsahu neliší“ vycházela z klasifikování brand 

managementu jako formy produktového managementu. Proto jsem se v této části 

analýzy zaměřila na vyhledání rozdílů ve vykonávaných činnostech a v povaze 

rolí produktových manažerů a manažerů produktových značek. 

 

Při analýze primárních dat jsem uplatnila třídění II. stupně a kombinovala jsem 

odpovědi na otázku č. 4 ze sekce A s odpověďmi na otázky č. 7 až č. 13 

dotazníku, který přibližuje příloha č. 11. S organizacemi, které uplatňují jiný typ 

marketingové organizace, jsem již dále nepracovala. Velikost analyzovaného 

souboru jsem tímto opatřením zredukovala na 86. 

 

Volba odpovědi č. 4.1 anebo 4.2 rozdělila soubor na dva segmenty, které jsem 

podle označení pozice pracovníka pojmenovala „brand management“  

a „management produktu“. Koordinační úlohu a realizační úlohu pracovníků 

v těchto dvou segmentech jsem analyzovala a hodnotila odděleně. V závěru 

analýzy jsem segmenty porovnala a výsledek srovnání jsem podložila statistickou 

verifikací, pro kterou jsem použila Pearsonův χ2 test.  

 

Přehled odpovědí, které objasňují zjištěnou roli produktových manažerů  

a manažerů produktových značek, a porovnání výskytu odpovědí respondentů 
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ze segmentů „produktový management“ a „brand management“, prezentují 

následující dva obrázky.  

 

43,0%

45,3%

53,5%

36,0%

30,2%

36,0%

32,6%
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Obr. č. 4.4 - Grafické znázornění frekvence výskytu činností, které produktový 

manažer a brand manager realizují – relativní četnosti 
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Obr. č. 4.5 - Grafické znázornění frekvence výskytu činností, které produktový 

manažer a brand manager koordinují – relativní četnosti 
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Zdrojem dat pro grafy jsou tabulkové přehledy, které jsou umístěny na listu 

s označením „15-činnosti PM a BM“, elektronického souboru „Výzkum 

organizací_data_Wroblowská.xls“.  

 

Jak je z grafů patrné, koordinační úlohu v organizacích častěji naplňuje 

produktový manažer s výjimkou činností, podchycených v otázce č. 7, které se 

týkají soustavného sběru a zpracovávání informací o výkonnosti produktu, o jeho 

tržní pozici, o nových příležitostech, o zákaznících a o jiných ovlivňujících 

faktorech.  

 

Obrázky č. 4.4 a č. 4.5 doplňují analýzu, popsanou v kapitole předcházející.  

Pro potvrzení pracovní hypotézy č. 3, že pracovní činnosti produktových 

manažerů a manažerů produktových značek se ve svém rozsahu neliší, jsem 

přistoupila ke statistické verifikaci použitím Pearsonova χ2 testu a provedla jsem 

párové porovnávání proměnných ve dvou na sobě nezávislých souborech, 

označených PM (produktový management) a BM (brand management) 

 

Rozdělení odpovědí na všechny otázky na hladině významnosti 5% bylo 

testováno a nulová hypotéza, jejíž formulace zní: „zkoumané znaky jsou 

nezávislé“, nebyla zamítnuta. Téhož výsledku jsem dosáhla i při statistické 

verifikaci úlohy produktového managementu, kdy jsem analyzovala dopočítané 

varianty odpovědí „pouze realizuje“, „pouze koordinuje“ a „souběžně koordinuje  

i realizuje danou činnost“. 

 

Při testování dvojice odpovědí „pouze realizuje“ a „pouze koordinuje“ byla  

na hladině významnosti 5% nulová hypotéza zamítnuta u otázky č. 8 a u otázky 

č. 12. Následně při testování poslední dvojice odpovědí, z nichž první se týká ryze 

koordinační role a druhá podchytila organizace se souběhem koordinační  

a realizační role, již opět žádné rozdíly v obou souborech na této hladině 

významnosti nebyly prokázány.  
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Statistickou verifikací prokázané rozdíly mezi segmenty PM a BM korespondují  

i s optickým přiblížením zjištěných výsledků, viz obrázky č. 4.6, 4.7, 4.8 a 4.9.  

 

Rozdělení odpov ědí na otázku č. 8 - segment organizací s 
manažery produktových zna ček

11,1%

19,4%

41,7%

11,1%

16,7%

Není

Tyto činnosti jsou zabezpečovány
jiným pracovníkem     

Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi v ot. 2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi v ot.1

Kladná odpověd v ot. 1 i 2

 

 

Obr. č. 4.6 - Grafické znázornění rozdělení odpovědí, které se týkají řízení tvorby 

nového produktu v segmentu „brand management“ – relativní četnosti 

 

Rozdělení odpov ědí na otázku č. 8 - segment organizací s manažery  
produktu

14,0%

9,3%

32,6%

31,4%

12,8%

Není

Tyto činnosti jsou zabezpečovány
jiným pracovníkem     

Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi v ot. 2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi v ot.1

Kladná odpověd v ot. 1 i 2

 

 

Obr. č 4.7 - Grafické znázornění rozdělení odpovědí, které se týkají řízení tvorby 

nového produktu v segmentu „management produktu“ – relativní četnosti 
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Jak je z obrázků patrné, ryze koordinační úloha manažera produktové značky byla 

v odpovědích na otázku č. 8, jejíž znění je: „Je součástí práce produktového 

/brand/ manažera řízení tvorby nového produktu?“, zaznamenána jen ve čtyřech 

dotaznících, které odpovídají 11,1% zastoupení v segmentu BM. V segmentu 

„produktový management“ dosáhla dodatečně vytvořená kategorie „pouze 

koordinuje“ vyššího zastoupení (31,4%) a počet odpovědí, které přiznávají 

produktovým manažerům výhradně realizační roli, odpovídá hodnotě relativní 

četnosti jen o málo vyšší (32,6%). 

 

Následující dva obrázky opticky přibližují výsledek analýzy odpovědí 

respondentů na otázku č. 12.  

 

Rozdělení odpov ědí na otázku č. 12 - segment organizací s manažery 
produktových zna ček

25,0%

13,9%
52,8%

5,6% 2,8%

Ne, tvorba plánu produktu/značky není
v naší firmě pravidelně se opakujícím
plánovacím procesem
Ne, tímto úkolem je pověřen j iný
pracovník

Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi v ot. 2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi v ot.1

Kladná odpověd v ot. 1 i 2

 

 

Obr. č. 4.8 - Grafické znázornění rozdělení odpovědí, které se týkají vypracování 

marketingového plánu v segmentu „brand management“ – relativní četnosti 

 

Manažeři produktových značek působí častěji v roli pouhého realizátora úkolu 

vypracovat roční marketingový plán pro svěřené produkty anebo značky než 

produktoví manažeři. 
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Rozdělení odpov ědí na otázku č. 12 - segment organizací s manažery 
produktu

22,1%

24,4%
31,4%

17,4%
4,7%

Ne, tvorba plánu produktu/značky
není v naší firmě pravidelně se
opakujícím plánovacím procesem
Ne, tímto úkolem je pověřen j iný
pracovník

Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi v ot. 2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi v ot.1

Kladná odpověd v ot. 1 i 2

 

 

Obr. č. 4.9 - Grafické znázornění rozdělení odpovědí, které se týkají vypracování 

marketingového plánu v segmentu „management produktu“  – relativní 

četnosti 

 

Produktový manažer je výhradním koordinátorem úkolu vypracovat roční 

marketingový plán pro svěřené produkty anebo značky v 17,4% organizací, 

v dalších organizacích má souběžně roli realizátora a organizátora (4,7%)  

a relativní četnosti 31,4% dosáhla četnost odpovědí respondentů, kteří 

produktovému manažerovi přiznali výhradně realizační úlohu.  

 

Použitím Pearsonova χ2 testu jsem potvrdila, že při zabezpečování tohoto úkolu se 

obě analyzované skupiny liší. 

 

I přes optickou odlišnost rozložení odpovědí v analyzovaných segmentech PM  

a BM použití Pearsonův χ2 testu pro statistickou verifikaci výsledků analýzy jiné 

než výše uvedené rozdíly neprokázalo. Závěr, že výzkum pracovní hypotézu č. 3 

v plné míře potvrdil, lze však učinit jen s výhradou, protože bylo prokázáno, že  

ve výše uvedených činnostech se role pracovníků v pozicích „manažer produktové 

značky“ a „produktový manažer“ liší.  

 

Práce produktových manažerů se liší od práce manažerů produktových značek,  

u kterých realizační úloha při řízení tvorby nového produktu převažuje nad rolí 
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koordinační. Role produktových manažerů se liší od role manažerů produktových 

značek při zabezpečování úkolu „vypracovat roční marketingový plán pro svěřené 

produkty anebo značky. 

 

4.5.4 Shrnutí 

 

Dotazníkové šetření ve druhé výzkumné etapě poskytlo informace, které umožňují 

popsat stav produktového managementu v České republice ve vybraných 

organizacích, které sice netvoří vzorek, jehož charakteristiky jsou takové, aby 

bylo možné data interpretovat pro podnikatelské organizace na území České 

republiky, avšak kladem výběrového souboru je skutečnost, že data jsou 

postavena na odpovědích dostatečně informovaných respondentů.  

 

Dotazník byl členěn do 3 sekcí. Část otázek v první sekci, označené A, směřovala 

k potvrzení hypotézy č. 1. Ostatní plnily funkce, kontaktní a kontrolní. 

 

Otázky v sekci B dotazníku se zaměřovaly na deskripci pracovní náplně  

a objasnění toho, do jaké míry v České republice je role produktového manažera 

anebo manažera produktové značky rolí individuálního koordinátora. Činnosti, 

které jsou odborníky, citovanými v teoretické části práce, přiřazovány 

produktovým manažerům, byly rozloženy do sedmi samostatných otázek. 

 

V poslední sekci C respondenti odpovídali na otázky identifikační. Část otázek43 

byla využita k definování segmentů, které byly podrobeny průřezové analýze. 

Respondenti, zástupci organizací, vyplňovali dotazník samostatně. 

 

                                                 
43 Pro průřezovou analýzu jsem nemohla využít otázku č. 21, protože vedla k velké fragmentaci 

souboru. Upustila jsem i od segmentace pole otázky č. 19, protože na rozdíl od předvýzkumu se 

počet respondentů, kteří zvolili dvě a více odpovědí, ztrojnásobil, a jakmile jsem přistoupila 

k úpravě vzorku, metodou, uváděnou například Kozlem [40, str. 90], tak se počet dotazníků 

výrazně snížil. 
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S cílem vyhnout se přepisu již sdělených informací se v této kapitole, při shrnutí 

výsledků II. etapy vlastního empirického výzkumu, omezím na posouzení 

výsledků ve vazbě na hypotézy, postavené na základě studia odborné literatury. 

V závěru vyhodnotím, zda byly naplněny výzkumné cíle, stanovené v kapitole 

4.1.1. 

 

Prvním analytickým výstupem, s vazbou na výzkumné cíle, bylo zjištění, že 

v zastoupení kladných odpovědí na otázku „Existuje ve vaší organizaci 

marketingový útvar?“, se v segmentech malých podniků a mikropodniků výrazně 

častěji objevila záporná odpověď, což naznačovalo, že také uplatnění organizační 

formy „produktový management“ nebude stejné napříč segmenty rozčleněnými 

kritériem „velikost, určená počtem zaměstnanců“. Tento výzkumný odhad se 

naplnil, ale s ohledem na to, že se úkolům produktového managementu manažeři 

produktových značek anebo produktoví manažeři věnují ve velkých podnicích, 

kde bylo zjištěno zastoupení 94%, a ve středních podnicích 92,7%, lze i výsledek 

82,4% v celém výběrovém souboru označit za důkaz aktuálnosti a platnost 

produktového managementu v současné podnikatelské praxi ČR a potvrzení 

hypotézy č. 1. 

 

Druhá pracovní hypotéza o převaze realizační role produktového manažera  

a manažera produktové značky nad úlohou individuálního koordinátora byla 

zkoumána prostřednictvím souboru deskriptorů, kterou představovaly otázky č. 7 

až č. 13 v sekci B dotazníku. Formulace hypotézy vyžadovala prokázání převahy 

realizační role napříč segmenty organizací. V celém souboru se převaha realizační 

role nepotvrdila pouze v jednom okruhu činností, vyjádřených otázkou č. 7.  

Při provádění soustavného sběru a zpracovávání informací o výkonnosti produktu, 

o jeho tržní pozici, o nových příležitostech, o zákaznících a o jiných ovlivňujících 

faktorech převažuje koordinační role. Nejslaběji vyzněla koordinační role  

v oblasti působení produktových manažerů a manažerů produktových značek 

v rovině strategické. 
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Při průřezové analýze odpovědí na otázku č. 7 byla role individuálního 

koordinátora v převaze nad úlohou realizační identifikována také ve velkých  

a středních podnicích, v organizacích, které neexportují a v obou segmentech, 

vytvořených pomocí kritéria, které člení vzorek na organizace distribuční  

a na producenty vlastních produktů. Ve skupině producentů a v organizacích, 

které neexportují, produktoví manažeři a manažeři produktových značek také 

častěji působí v roli koordinátorů v oblasti zajišťování komunikace značky nebo 

produktu.  

 

Vzhledem k tomu, že při analýze 6 nezávislých segmentů pomocí 7 deskriptorů 

bylo možno dosáhnout 42 potvrzujících výsledků, mám za to, že uvedených 8 

případů mne neopravňuje k tomu, abych mohla prohlásit, že role koordinační 

převažuje v práci produktového manažera nad rolí realizační. Hypotéza č. 2 byla 

tímto výzkumem potvrzena s výjimkou jediného okruhu činností napříč všemi 

analyzovanými segmenty. Jednalo se o činnosti, které spočívají ve shromažďování 

a zpracovávání dat pro marketingovou analýzu, při které produktový manažer 

anebo manažer produktové značky častěji plní roli koordinátora. 

 

Ke statistické verifikaci výsledků průřezové analýzy jsem použila Pearsonův χ2 

test a na hladině významnosti 5% jsem ověřovala, zda nulovou hypotézu  

o nezávislosti analyzované proměnné na znaku, podle kterého je organizace 

zařazena do segmentu, lze či nelze zamítnout. Zaměřila jsem se jednak  

na rozložení odpovědí na položené otázky, jednak na převahu realizační role  

nad rolí koordinační. S ohledem na to, že při přípravě dat pro statistickou 

verifikaci jsem dopočítávala i frekvenci výskytu souběžného přiznání koordinační 

role i realizační role, mohla jsem testování nulové hypotézy o nezávislosti 

proměnných uplatnit v širším měřítku. 

 

Párové porovnávání segmentů „producenti“ a „distributoři“ potvrdilo na hladině 

významnosti 5%, že se liší rozdělení všech odpovědí na otázku č. 9, a také 

rozložení odpovědí, které charakterizují úlohu produktového manažera. U otázky 

č. 9 a také u otázky č. 10 byly už při grafickém vyjádření patrné výraznější 
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odlišnosti, které statistická verifikace potvrdila. Zjištění, prokázaná t-statistikou, 

jsem využila v navazující aplikační části. 

 

Statistická verifikace výsledků, komentovaných v kapitole 4.5.3.3, byla provedena 

také pro oba analyzované segmenty organizací, které se liší rozsahem aktivit 

uplatňovaných na zahraničních trzích. Srovnávány byly také střední a velké 

podniky. Ve všech testovaných případech nebyla nulová hypotéza zamítnuta  

a segmenty se ve zkoumaných znacích neliší.  

 

Kombinací vybraných dat kategorií ze sekce A s daty v sekci B jsem dospěla 

k výstupům, které se vztahovaly k organizacím, uplatňujícím buď produktový 

management anebo brand management. Prokázala jsem, že ve zkoumaných 

organizacích koordinační role produktového manažera, stejně jako manažera 

produktové značky, převažuje nad rolí realizátora pouze při činnostech spojených 

se zabezpečováním sběru informací a zpracováváním relevantních informací  

o výkonnosti produktu, o jeho tržní pozici a o nových příležitostech (otázka č. 7). 

Závěr, že výzkum pracovní hypotézu č. 3 v plné míře potvrdil, lze však učinit jen 

s výhradou, protože bylo prokázáno, že v činnostech spojených s řízením tvorby 

nového produktu a se sestavováním marketingového plánu se role pracovníků  

v pozicích „brand manager“ a „produktový manažer“ liší. 

 

Druhá výzkumná etapa mi umožnila doplnit podklady k sestavení návrhu 

typových pozic, protože jsem s jejím přispěním naplnila všechny výzkumné cíle. 
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5 Zhodnocení teoretických a empirických poznatků  

5.1 Vypracování typové pozice „Produktový manažer“  

 

Pracovní úkoly produktových manažerů a jejich pravomoci a odpovědnosti dosud 

nejsou v České republice standardizovány. Produktoví manažeři vykonávají 

zaměstnání, ale nejsou vykonavateli profese, na kterou by se vztahovaly profesní 

požadavky. Tuto skutečnost jsem ověřila v dostupných zdrojích, mimo jiné  

na www stránkách projektu „Národní soustava povolání“ [101] a Českého 

statistického úřadu [94]. Stejně tak „Kartotéka typových pozic“, představující 

různé varianty, v jakých se povolání v praxi vykonávají, uvádí pouze jednu 

typovou pozici „produktový manažer v pojišťovnictví“ s úzce vymezeným 

okruhem činností. Charakteristika této pozice je formulována takto: „Produktový 

manažer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který analyzuje a hodnotí pojistné 

produkty a vypracovává produkty nové ve vazbě na marketing“ [102]. 

 

Vlastní dvouetapový výzkumný projekt ukázal, že v České republice existuje 

stejná disproporce44 mezi tím, jakou úlohu produktový manažer sehrávat má,  

a tím, jaká je reálná situace v praxi. Za této situace standard v podobě typové 

pozice může být oporou pro personální práci a přispět k uplatňování správné 

praxe procesu náboru a výběru, neboť snižuje riziko formulace příliš 

nadhodnocených nebo naopak nízkých požadavků na uchazeče.  

 

Při sestavení typové pozice jsem vycházela ze všech analyzovaných inzerátů, 

které tvořily použitá data I. etapy vlastního empirického výzkumu a z výsledků 

analýzy činností a rolí produktových manažerů a manažerů produktových značek. 

Výstupy II. výzkumné etapy mne přiměly rozšířit původně formulovaný cíl  

a sestavit také typové pozice „Manažer produktové značky (Brand manager)“  

                                                 
44 V zahraniční literatuře takovou disproporci poslali například Lehmann s Winerem nebo 

Gorchelsová. 
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a „Manažer pro nové produkty“. Úplné zpracování uvedených typových pozic je  

v přílohách č. 15 až 17. 

 

Každou typovou pozici předkládám ve stejném pojetí a členění, jakými jsou 

zpracovány typové pozice v Kartotéce typových pozic, viz [103]. Popis je 

zpracován v souladu s metodickými postupy tvůrců kartotéky, viz [96], bez vazby 

na obor činnosti s vyplněnou položkou „nezařazená povolání“, stejně jako u pozic 

„marketingový ředitel“ a „marketingový manažer“. Z hlediska stupňů složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti prací je mezi vytvořenými pozicemi vysoká 

podobnost a všechny činnosti vyžadují minimálně 4. kvalifikační úroveň. Výčet 

pracovních činností výše uvedených pozic není shodný, protože právě zde bylo 

nutné zapracovat odlišnosti, potvrzené výzkumem. Pozice „Manažer pro nové 

produkty“ se výrazněji liší také v odborných kompetencích (dovednostech  

a znalostech), neboť k jejímu sestavení byla méně aplikována vlastní výzkumná 

činnost, a ve větší míře byla použita jiná typová pozice, již zveřejněná [104]  

v Kartotéce typových pozic, „Projektový manažer“. Pozice „Manažer produktové 

značky“ a „Produktový manažer“ se naopak liší v kvalifikačních požadavcích 

minimálně, protože statistická verifikace výsledků analýzy inzerce neprokázala 

odlišnosti v požadavcích. Délka praxe tři roky je doporučena pouze pro pozici 

„Manažer pro nové produkty“. 

 

Podle metodických pokynů tvůrců kartotéky typových pozice se oblast 

kvalifikačních požadavků dělí na školní vzdělání, povinné další vzdělání  

a povinnou praxi. Protože v podnikové praxi je běžné, že i kvalifikované práce 

vykonávají lidé, kteří se připravovali na jinou profesi, nestaví zaměstnavatelé, 

kteří spoluvytvářejí svými příspěvky do kartotéky její obsah, své požadavky  

na školní vzdělání striktně.  

 

K citovanému metodickému postupu jsem přihlédla i při určování minimálního 

kvalifikačního požadavku. Tím je pro všechny vytvořené pracovní pozice 

bakalářský studijní program. Požadavek na odbornou přípravu je stanoven tak, 

aby nebyl v rozporu s potřebnými odbornými znalostmi a odbornými 
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dovednostmi. Praxe autorky i výsledky výzkumu inzerce, viz kapitola 4.4, 

naznačují, že ve vybraných oborech, např. ve farmacii, bude ve firemních 

katalozích stanoven stupeň vyšší – magisterský studijní program. Farmaceutické 

společnosti zveřejnily ve sledovaném šestiměsíčním období 18 jedinečných 

inzerátů, které výše uvedený názor podporují.  

 

V souladu se strukturou jiných typových pozic jsou v návrzích typových pozic 

podrobně rozpracovány také obecné způsobilosti a osobnostní požadavky. Obecné 

způsobilosti (kompetence) jsou doplněny požadovanou úrovní způsobilostí.  

Ve výčtu kompetencí jsou zastoupeny funkční kompetence, jako například 

ovládnutí anglického jazyka, a behaviorální kompetence.  

 

Poslední oddíl typové pozice je věnován přehledu osobnostních požadavků. 

V definování psychických nároků pozic „Produktový manažer“ a „Manažer 

produktové značky“ je naprostá shoda, která vychází ze statistické verifikace 

výsledků I. výzkumné etapy. Pozice „Manažer pro nové produkty“ se liší v úrovni 

některých osobnostních požadavků.  

 

Nejprve co mají společné: u všech 3 pozic je požadována vysoká úroveň 

interpersonálních kompetencí, které lze pozorovat v takových vzorcích chování 

jako je kultivovanost vystupování a zevnějšku, jistota a pohotovost vystupování  

a schopnost sociálního kontaktu. Vysoké nároky jsou kladeny na samostatné 

myšlení a na schopnost pracovat v týmu i samostatně, dále na představivost  

pro procesy a události, schopnost přijmout odpovědnost, praktické myšlení, 

teoretické i tvůrčí myšlení. Z dalších psychických nároků se stejný důraz klade  

i na písemný a slovní projev, flexibilitu, sebekontrolu a sebeovládání, rozhodnost, 

odolnost vůči mentální zátěži a organizační schopnost. Rovněž je požadována 

koncentrace pozornosti, rozdělení pozornosti, dlouhodobá paměť, krátkodobá 

paměť, přesnost a preciznost. 

 

Úroveň posledně zmíněné preciznosti je u pozice, která vychází z pozice 

„projektový manažer“ požadována o stupeň vyšší, než u dalších dvou pozic. 
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V typové pozici „Projektový manažer“ byla zcela opomenuta odolnost proti 

senzorické zátěži a tvůrčí myšlení. Kreativita je však ve 21. století natolik 

žádanou kompetencí znalostních pracovníků, že jsem tvůrčí myšlení zařadila  

u všech 3 pozic do výčtu osobnostních požadavků. 

 

Závěrem chci zdůraznit, že ti zaměstnavatelé, kteří si již plně osvojili definování 

hlavních výsledků pracovní funkce a kteří do popisu toho, co člověk v dané funkci 

dělá, promítají kompetenční model jejich organizace, mohou využít nastavené 

úrovně osobnostních předpokladů typové pozice jako výchozí bod v přípravě 

metodiky výběru pracovníka. Další doporučení pro aplikaci typových pozic 

v podnikatelské praxi uvedu v kapitole 6.2. 

 

5.2 Sestavení mentální mapy 

 

Na začátku práce při vymezování problému jsem se inspirovala skutečností, že 

mezi personálními agenturami i v podnikových personálních útvarech panovala 

shoda v tom, že obsazování pracovní pozice „produktový manažer“ není snadné. 

Dokládaly to i vysoké počty inzerátů na pozice „produktový manažer“ a „brand 

manager“. Překvapilo mne, s jak vysokou různorodostí pracovních náplní jsem se 

v inzerátech setkávala, když marketingová literatura, kterou jsem od roku 1993 

trvale sledovala a využívala ji ve své práci, popisovala odpovědnosti a úkoly 

pracovní funkce „produktový manažer“ poměrně jednoznačně.  

 

Oslovila jsem proto řadu marketingových manažerů a personálních manažerů, 

produktových manažerů a manažerů značek. Naše rozhovory tuto rozmanitost 

potvrdily, neodkryly však jen jednu či dvě příčiny tohoto stavu, naopak poukázaly 

na celou řadu faktorů externí i interní povahy. U zkušenějších pracovníků 

opakovaně zaznělo, že ke svému zaměstnavateli nastupovali s praxí a současně  

i s konkrétní představou, ale v té předchozí společnosti byl produktový 

management nebo dokonce přímo marketing „nastaven nějak jinak“. 
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S odstupem více než 5 let, po prostudování odborné literatury, přezkoumání 

teoretických východisek a seznamování se s aktuálními trendy v marketingu  

a v managementu jsem dospěla k názoru, že standardizace popisu pracovního 

místa je cestou, jak učinit orientaci uchazeče o pracovní místo snazší. 

Formulovala jsem typové pozice, které mohou sladit očekávání obou stran, 

figurujících v procesu získávání pracovníka na volné pracovní místo. 

Standardizace bezpochyby slouží k formulování kvalitnějších specifikací 

požadavků na uchazeče. Sama o sobě však nebude stačit na to, aby vyústila  

v odstranění existujícího problému. Vliv na konkrétní nastavení role 

produktového manažera v organizaci mají i další interní a externí faktory. 

 

Vedena myšlenkou, že, je-li problematika viděna v souvislostech, jsou, byť jen 

dílčí její řešení, předkládána ve vyšší kvalitě, jsem postupně doplňovala svou 

počáteční znalost problematiky lidského faktoru v produktovém managementu. 

Výsledkem je schéma řešené problematiky, které ilustruje obrázek č. 5.1.  
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Obr. č. 5.1 - Schéma řešené problematiky 
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Do této myšlenkové mapy budu v další své praxi i vědecké práci zasazovat nové 

poznatky a zkušenosti, neboť téma lidského faktoru v managementu produktu 

není, jak v této kapitole dále rozvedu, v disertační práci vyčerpáno. 

V následujících pasážích schéma popíši. 

 

Do mentálního modelu problémové situace vstupují povaha produktů  

a charakteristika cílových trhů, kterou jsem již zmínila v teoretické části práce. 

Povaha produktů a proces jejich produkce sehrávají významnou roli při formulaci 

podnikatelské strategie organizace.  

 

Strategie organizace je velmi silný faktor vlivu na pracovní chování a z něj 

plynoucí přidanou hodnotu procesu řízení produktu. Marketingová strategie 

positioningu totiž představuje klíčový vstup pro sestavení kompetenčního modelu 

organizace. Tento druh ovlivnění se týká však jen těch organizací, které si již 

rozhodující kompetence, kterými musí disponovat její personál, popsaly a přijaly 

za své.  

 

Druhým závažným důvodem je skutečnost, že ve všech strategicky myslících 

organizacích, v návaznosti na formulaci strategických cílů, přijímají nižší složky 

organizace odpovědnost za plnění cílů a realizují činnosti v definovaném 

úkolovém prostředí. Produktový manažer, resp. brand manager plní úkoly, které 

jsou podřazeny úkolům a cílům nadřazené organizační funkce, kterou je nejčastěji 

marketingový manažer, marketingový ředitel nebo ředitel pro výrobky a služby 

(product group manager), obchodní manažer nebo výkonný ředitel společnosti, 

přičemž posledně jmenovaný vrcholový manažer zadává úkoly produktovému 

manažerovi nejčastěji v malých organizacích anebo v projektově orientované 

podnikové organizaci. 

 

Pro zvládnutí těchto úkolů musí produktový manažer prokázat takové pracovní 

chování, jaké vede k jejich splnění. Důležité je také časové vymezení a způsob 

zadávání a kontroly úkolů. To vše ovlivňuje pracovní chování produktového týmu 

anebo produktového manažera jako jednotlivce. O přidané hodnotě procesu řízení 
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produktu může rozhodnout také převažující manažerský styl, a to jak nadřízeného, 

tak samotného produktového manažera, přičemž při absenci těch z Fayolových 

zásad managementu, jakými je hierarchie v řízení či „jedno přikazovací místo“, 

úspěšný manažerský styl velmi závisí na úrovni sociálních dovedností manažera. 

Připomínám, že schopnost komunikovat zaslouženě vévodila požadavkům  

na produktové manažery i na manažery produktových značek, viz kapitola 4.4.3.  

 

Vytváří-li organizace firemní kompetenční model, pak tento model působí jako 

další vlivná síla, která mění požadavky na produktového manažera od jedné 

organizace ke druhé. Vazba kompetenčního modelu na firemní strategii byla již 

zmíněna v závěru kapitoly, věnované koncepci řízení podle kompetencí. Jsou-li 

kompetenční modely organizací odlišné, nemohou být identické pracovní profily 

role produktových manažerů, neboť job profile je průnikem pracovní role  

a kompetenčního modelu organizace.  

 

Je-li firemní strategií produktové vůdcovství, bude úroveň kompetencí k řešení 

problému posunuta v požadavcích na produktového manažera velmi vysoko.  

Při odlišné firemní strategii se úroveň sledovaných kompetencí v kompetenčním 

profilu obmění. Ve společnosti se strategií důsledné orientace na zákazníkovy 

potřeby bude vyžadována imořádně vysoká úroveň vybraných behaviorálních 

kompetencí, např. interpersonální citlivosti či schopnosti týmově pracovat. 

 

V kompetenčních profilech figurují vedle sebe požadované způsobilosti  

a delegované odpovědnosti. V popisu schématu řešené problematiky se proto  

na způsobilosti pracovníků zaměřuji. Na pracovníka v roli „produktový manažer“ 

anebo „brand manager“ je kladeno široké spektrum nároků (fyzických, 

smyslových a zejména psychických). Musí splňovat rovněž nemalé kvalifikační 

předpoklady a musí být způsobilý aplikovat požadované znalosti a dovednosti. 

Držím-li se Armstrongovy definice pracovní role, nutně musím rozšířit výčet 

požadovaných způsobilostí o schopnost respektovat hlavní hodnoty organizace  

a prokazovat vysokou úroveň vybraných behaviorálních kompetencí. 
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Protože v podnikové praxi existují rozdílné interpretace poslání produktového 

managementu a dokonce i odborníci nejsou zcela jednotní v názoru na úlohu, 

kterou produktový manažer a manažer produktové značky mají sehrávat  

v organizaci, různí se popisy pracovních rolí. Z těchto důvodů i v organizacích, 

které působí vedle sebe na trhu, se mohou lišit obsahy pracovních rolí těchto 

pracovníků. Vliv pracovní role proto musí být zahrnut do modelu řešené 

problematiky. 

 

Pokud je v pracovních povinnostech produktového manažera řízení všech fází 

procesu vývoje nového výrobků, je při koncipování pracovní role přihlíženo 

k organizačnímu uspořádání procesu NPD. Při uplatnění projektového řízení jako 

organizační formy bude role produktového manažera velmi podobná roli 

projektového manažera nebo s ní bude identická za předpokladu, že produktový 

manažer bude péčí o další položky produktového portfolia zaneprázdněn jen 

okrajově či vůbec.  

 

Problematika projektového řízení mě upozorňuje na další důležitý činitel, který 

ovlivní přidanou hodnotu výstupů produktového managementu či brand 

managementu, a tou jsou podpůrné složky. Jejich existence a nasměrování 

pracovních činností směrem k managementu produktu v konečném důsledku také 

ovlivní přidanou hodnotu procesu řízení produktu. 

 

Formální struktura může ovlivnit úspěšnost inovací a to podněcuje můj badatelský 

zájem o tuto oblast. Přihlédnu-li však k expertním názorům, musím připustit, že 

počet proměnných a závislosti mezi nimi činí stanovení míry vlivu organizační 

struktury na efektivitu produktového managementu velmi obtížným a při mé 

současné výzkumné kapacitě nereálným. 

 

Na obdobný kapacitní problém naráží uplatnění vhodné metodologie při realizaci 

primárního šetření, které by přispělo k objasnění vlivu firemní kultury na lidský 

faktor v produktovém managementu. S ohledem na všeobsažnost firemní kultury 

se mi jeví jako nanejvýš potřebné kooperovat s dalšími odborníky a bádání v této 
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oblasti zastřešit týmem, který bude mít potřebnou znalostní základnu. Takovým 

týmem v současné době nedisponuji. 
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6 Shrnutí výsledků práce a doporučení 

6.1 Shrnutí výsledků  

 

Cílem práce bylo ověřit platnost a aktuálnost produktově členěného uspořádání 

marketingové organizace v současné podnikatelské praxi v České republice, 

kvantifikovat míru uplatnění této organizační formy marketingu, analyzovat 

rozsah a povahu činností produktových manažerů v podnikatelských organizacích, 

určit a kvantifikovat požadavky na ně a formulovat doporučení pro využití 

koncepce řízení lidských zdrojů v řešení problematiky lidského faktoru 

v produktovém managementu. 

 

Pro naplnění tohoto cíle jsem si stanovila dílčí cíle, které byly postupně naplněny. 

 

Poznatky, které se týkaly problematiky lidského faktoru v produktovém 

managementu, byly shromážděny a systemizovány. Tím bylo dosaženo znalostní 

základny pro určení toho, co by měl produktový manažer v současném 

podnikatelském prostředí znát a být schopný v žádoucí kvalitě dělat, a jaké vlivy  

a trendy se uplatňují v organizování s důrazem na organizační zabezpečení 

procesu vývoje nového produktu a marketingového plánovacího procesu 

v současné podnikatelské praxi. Teoretická východiska a odbornou literaturou 

zpřístupněné poznatky o zahraniční i české praxi byly uplatněny při plnění dalších 

tří postupových cílů práce. 

 

Druhým cílem byla analýza stavu produktového managementu v České republice, 

identifikace pracovní role produktových manažerů a manažerů produktových 

značek v podnikatelských organizacích a přezkoumání situace na straně nabídky 

pracovních míst „manažer produktu“ a „manažer produktové značky“. Výzkumný 

projekt byl postaven na logickém propojení sekundárního a primárního výzkumu, 

přičemž vlastní empirický výzkum byl rozdělen do dvou samostatných 

výzkumných etap.  
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V I. etapě, při uplatnění metody obsahové analýzy, jsem z cíleně vybraných 

informačních zdrojů shromáždila 100 jedinečných inzerátů na pracovní pozici 

„produktový manažer“. Zaznamenala jsem, uspořádala a kvantifikovala všechny 

relevantní požadavky, kladené na uchazeče o toto pracovní místo, a shromáždila 

dostupné informace o pracovních činnostech a odpovědnostech, které byly 

v inzerátech uváděny. Ve zkoumaném vzorku inzerátů bylo zachyceno také 34 

inzerátů na pracovní pozici „brand manager“, které byly rovněž analyzovány,  

a bylo provedeno srovnání shodných analyzovaných znaků v obou souborech. 

Metodou statistické verifikace nebyly prokázány rozdíly na zvolené hladině 

významnosti 5% v žádné ze zkoumaných skupin psychických nároků, kladených 

na uchazeče o tyto inzerované pracovní pozice, ani v požadavcích na odborné 

znalosti, dovednosti, obecné způsobilosti a praxi. 

 

Ve II. etapě jsem provedla šetření v organizacích na území České republiky. 

V projektu výzkumu jsem plánovala provést analýzu a interpretaci výsledků, 

pořízených ze 150 podnikatelských subjektů. V analytické fázi jsem pracovala 

s odpověďmi ze 148 validních dotazníků. Struktura souboru organizací mi 

umožnila přistoupit k segmentaci a provést komparaci výsledků metodou 

průřezové analýzy.  

 

Výzkum prokázal, že produktový management je aktuální organizační uspořádání 

marketingu v podnikatelských organizacích, které je orientováno k zabezpečení 

činností, které spočívají ve vytváření koncepcí, v plánování, koordinaci a plnění 

úkolů, které se vztahují ke skupině produktů či k jednomu produktu, ke značce 

nebo ke skupině značek. Produktový management se uplatňuje v 82,4% 

zkoumaných organizací, přičemž mikropodniky (s počtem zaměstnanců 0-9) 

častěji uplatňují jinou formu organizace marketingu. 

 

Tento i další závěry, které vycházejí z interpretace výsledků nelze, kvůli využití 

úsudkové metody výběru organizací, činit platné pro celou Českou republiku. 

Mohou být vztaženy jen k vybraným organizacím a vytvořeným segmentům 

organizací. 
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V rámci výzkumu byly respondentům formou otázek předloženy příklady prací 

produktových manažerů a manažerů produktových značek a v odpovědích byly 

alternativně nabízeny role manažera při zabezpečování dotazované činnosti – 

koordinační či realizační. Analýzou dat bylo zjištěno, že koordinační role 

manažera v objektově uspořádané organizaci marketingu podle produktů, 

respektive značek, se v reálné praxi neuplatňuje v míře, kterou odborná veřejnost 

předpokládá.  

 

K přezkoumání charakteristiky pracovní pozice a určení míry podobnosti náplně 

práce produktových manažerů a brand manažerů byla aplikována metoda 

průřezové analýzy, přičemž výsledky, zjištěné v podsouborech, byly použitím 

Pearsonova χ2 testu verifikovány. Výsledky, které mají nejsilnější vazbu na cíle 

výzkumného projektu a zaměření disertační práce, jsou uvedeny v příslušných 

kapitolách části věnované empirickému výzkumu. Veškeré výsledky jsou uvedeny 

v přílohách.  

 

Nebyly prokázány žádné rozdíly mezi organizacemi, které nevyvážejí, a mezi 

organizacemi, které exportují a k přípravě a realizaci exportu využívají 

marketingovou funkci. Při uplatnění kritéria „počet zaměstnanců“ se prokázala 

rozdílnost rozložení všech variant odpovědí na hladině významnosti 5% u 4 ze 7 

příkladů prací produktových manažerů, respektive manažerů produktových 

značek, přičemž statistická verifikace komparace výstupů výzkumu, provedená 

pro segmenty „velké podniky“ a „střední podniky“, již tyto rozdíly nepotvrdila. 

Lze konstatovat, že v malých organizacích a v mikropodnicích se realizační  

i koordinační role produktového manažera uplatňuje méně často, neboť v těchto 

organizacích je koncepční nastavení a implementace produktové politiky častěji 

svěřeno jiným pracovníkům, případně není prováděno vůbec.  

 

Výstupy statistické verifikace výsledků, které byly pro řešení mnou zkoumané 

problematiky určující, potvrdily jen v několika málo případech, podrobně 

diskutovaných v závěru kapitoly věnované empirickému výzkumu, odmítnutí 

nulové hypotézy o nezávislosti posuzovaných znaků na proměnné, která určuje 
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zařazení analyzované jednotky do příslušného segmentu. Prokázané odlišnosti 

jsem využila v aplikační části disertační práce. Převaha realizační role  

nad koordinační rolí produktového manažera byla prokázána souborem 

deskriptorů s výjimkou jediné činnosti. Při sběru a zpracovávání informací  

o výkonnosti produktu, o jeho tržní pozici, o nových příležitostech, o zákaznicích 

a o jiných ovlivňujících faktorech převažuje koordinační role napříč segmenty 

organizací.  

 

Třetím dílčím cílem bylo sestavit návrh typové pozice „produktový manažer“; 

konkrétně formulovat charakteristiku pozice a pracovní činnosti, stanovit 

kvalifikační požadavky, včetně určení požadované úrovně všech relevantních 

obecných způsobilostí, a specifikovat osobnostní požadavky. Závěry obou etap 

vlastního empirického výzkumu mne přiměly rozšířit původně formulovaný cíl. 

Vedle typové pozice „produktový manažer“ jsem také sestavila typovou pozici 

„manažer produktové značky“, která je identická v části definující obecné 

způsobilosti a psychické nároky kladené na pracovníky. Odlišně je sestaven 

soubor pracovních činností, ve kterých jsem vycházela z výstupů I. a II. 

výzkumné etapy. Rozdíly se v obou typových pozicích objevují při definování 

odborných kompetencí a v návrzích odborné přípravy, ale nejsou v požadované 

kvalifikační úrovni. 

 

Na základě zjištění vlastního empirického výzkumu jsem navrhla rovněž 

modifikaci typové pozice „produktový manažer“, které jsem dala název „Manažer 

pro nové produkty“, do které jsem promítla statistickou verifikací prokázaný 

rozdíl v převažující úloze produktového manažera oproti manažerovi produktové 

značky v činnostech, spadajících do oblasti plánování a implementace procesu 

vývoje nového produktu a sestavování a realizace marketingového plánu.  

 

K tomuto rozšíření dílčího cíle disertační práce mne také přiměla nejednotnost 

názorů odborné veřejnosti na způsobilost produktového manažera pro roli lídra 

v inovačním managementu, stejně jako statistickou verifikací identifikované 

rozdíly, zjištěné při komparaci úlohy produktového manažera v distribučních 
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společnostech a organizacích, které na trh umísťují novinky z vlastní produkce 

(segment „producenti“). Při sestavování typové pozice jsem pracovala s již 

existující pozicí „projektový manažer“, protože znalost projektového 

managementu figuruje v kvalifikačních požadavcích na produktové manažery  

a manažery produktových značek a také proto, že projektová organizace je  

dle odborné veřejnosti vhodnou organizační strukturou pro úspěšné řízení procesu 

tvorby nového produktu. 

 

Čtvrtým dílčím cílem bylo utřídit vlivy, které mohou vyústit v neuspokojenou 

poptávku po produktových manažerech a manažerech produktových značek  

na pracovním trhu, a zpřehlednit vazby, které se v podnikatelských organizacích 

uplatňují či mohou uplatnit, mezi těmito vlivy. Interdisciplinárním přístupem 

k řešení problematiky lidského faktoru v produktovém managementu jsem 

studovala teoretická východiska v širokém záběru a s podporou vlastní mnohaleté 

praxe na různých řídících úrovních objektově uspořádané marketingové 

organizace jsem vytvořila mentální mapu řešené problematiky. 

 

6.2 Dosažené přínosy práce a doporučení 

 

Přínosy práce pro oblast pedagogickou spočívají v možnosti využít v disertační 

práci publikované i nepublikované materiály, získané v průběhu řešení 

vymezeného problému, ve výuce na bakalářském i magisterském stupni 

technických univerzit, jejichž absolventi jsou potenciálními uchazeči  

o zaměstnání „produktový manažer“. Oboru marketing, do kterého produkt a jeho 

komunikace patří, nabízí práce jiný úhel pohledu na produktové řízení, stejně tak 

skýtá příležitost pro uplatnění ve výuce předmětu „řízení lidských zdrojů“. 

Výsledky vlastního empirického výzkumu a poznatky, zveřejněné v práci, mohou 

být podnětné i při individuální práci s diplomanty a při vedení diplomových 

seminářů. Velké soubory číselných podkladů je možné rovněž využít pro tvorbu 

případových studií, které budou vhodné především pro mezioborovou výuku 

s komplexním manažerským pohledem. 



 

 

164 

Přínosem pro oblast vědy a výzkumu je ověření aktuálnosti objektově 

uspořádané marketingové organizace v současné podnikatelské praxi České 

republiky a sestavení mentální mapy řešené problematiky, která může sloužit jako 

platforma pro další, na experimentech postavené, vědecké bádání. Systemizace 

vědeckých poznatků, které jsou publikovány v původních dílech, tedy odděleně, 

je nejen postupem, který mi napomohl v řešení problematiky, ale je to také 

postup, který může být využit a oceněn tou částí odborné veřejnosti, která 

inklinuje k řešení interdisciplinárních témat. Dílčí výsledky vlastního výzkumu již 

byly publikovány a prezentovány odborné veřejnosti. Pro další publikační činnost 

k řešené problematice v současné době shromažďuji v konkrétních podnikových 

organizacích podklady. 

 

Praktické cíle a přínosy práce pro podnikovou praxi spatřuji ve vytvoření 

typových pozic, které obsahují všechny informace, které personalisté potřebují 

pro zahájení procesu získávání a výběru vhodných pracovníků. Soupis 

kvalifikačních požadavků, obecných způsobilostí a psychických nároků je plně 

využitelný i pro rozvoj potenciálu pracovníků, kteří již tyto pozice zastávají. 

Mohou být totiž vstupem pro identifikaci individuálního směru rozvoje, stejně 

jako pro organizování výběrové metody „assessment centre“. Typové pozice 

usnadní marketingovým manažerům a manažerům produktového portfolia 

spolurozhodování při výběru vítězného kandidáta. Dalším praktickým přínosem 

bude zlepšení orientace samotných uchazečů v nabídkách volných míst  

a poskytnutí standardu pro jejich sebehodnocení. 

 

Pro praktické využití práce, směřující ke zvýšení efektivity lidského faktoru 

v produktovém managementu, konkrétně navrhuji: 

 

1/ Dívat se na typovou pozici především jako na oporu, nikoliv jako  

na nedotknutelný standard, neboť v různých organizacích vlivem řady různých 

faktorů může být pracovní pozice upravena. Odlišnosti vždy souvisí 

s charakterem a chováním organizací, které zaměstnávají produktové manažery. 
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2/ Cestou, jak zmírnit problém při obsazování volných míst v objektově 

uspořádané organizaci marketingu podle produktů, je jasně formulovat roli   

a vedle účelu a klíčových činností také jednoznačně definovat podřízenost  

a uvést vazby na jiné pracovní pozice v organizaci i přes oprávněnou námitku, 

že tím bude snížena flexibilita organizace. 

 

3/ Popis pracovní role (job description) doplnit o požadované normy výkonu, 

kupříkladu v podobě klíčových indikátorů výkonnosti (key performance 

indicators), a o soupis pracovních podmínek. Teprve v návaznosti na rozšířený 

popis pracovního místa by měla organizace stanovit požadavky na zaměstnance, 

který bude na daném místě pracovat. Podnikatelské praxi doporučuji, aby kritéria 

pro posuzování pracovního výkonu při přijímání uchazeče na volnou pozici 

odpovědný manažer novému zaměstnanci dostatečně vysvětlil , protože jejich 

pochopení zvýší objektivitu hodnocení zaměstnance na konci zkušební lhůty  

i po prvním roce působení v roli. 

 

4/ Standardizovaná typová pozice může sladit očekávání obou stran, figurujících 

v procesu hledání a získávání pracovníka na volné místo, ale nemůže zmírnit  

či dokonce eliminovat podcenění role produktového manažera anebo manažera 

produktové značky, je-li v konkrétní organizaci historicky tato role situována jako 

role realizační s omezenou koordinační úlohou a bez aktivního napojení  

na firemní strategii. Odlišné vnímání klíčovosti pozice pracovníků v produktovém 

managementu je realitou. Bude-li organizace hledat pracovníka 

s mimořádnými osobnostními a profesními kvalitami, měla by se k takovému 

pracovníkovi chovat jako k cennému lidskému zdroji, přestože nestojí v čele 

početného organizačního útvaru.  

 

5/ Při specifikaci role produktového manažera je nutno aktualizovat také role 

všech, kteří jsou s ním v pracovních interakcích. Rozmanitost formální 

organizace prodejních sil a vliv jejího manažera na strategické směřování 

společnosti má značný dopad na to, jak je produktový management v organizaci 
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„usazen“ a zda je pozice manažera produktu či manažera produktové značky 

klíčovou pozicí v organizaci.  

 

6/ S ohledem na nezpochybnitelný přínos konceptu řízení podle kompetencí 

doporučuji, při vytváření úplného popisu pracovních rolí „Produktový manažer“, 

„Manažer produktové značky“ i „Manažer pro nové produkty“ vycházet 

z organizačního kompetenčního modelu. Při absenci organizačního modelu je 

žádoucí o nastavení kompetenčního profilu  (job profile) těchto pracovníků 

promítnout přijatou marketingovou strategii společnosti. Produktoví manažeři 

a manažeři produktových značek při plnění úkolů svého pracovního místa 

implementují prostřednictvím politiky produktu firemní poziční strategii. Tato 

strategie proto musí proniknout do jejich rolí a do definic očekávané výkonnosti.  

 

7/ Optimální cestou k získání a stabilizování výkonného pracovníka, který 

svým pracovním chováním a znalostmi dodá přidanou hodnotu procesu řízení 

produktu, je nejprve sestavit kompetenční model organizace a poté vybrat 

uchazeče o nabízenou pozici, jehož kompetenční profil se nejtěsněji překryje 

s organizačním kompetenčním modelem. 
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7 Závěr 

 

V disertační práci jsem se zaměřila na lidský faktor, který zesiluje či zeslabuje 

účinnost produktově orientované organizace marketingu, označované jako 

produktový management. Cílem bylo ověřit aktuálnost a platnost této organizace 

marketingu v podnikatelské praxi České republiky, identifikovat roli 

produktových manažerů a manažerů produktových značek a podnikové praxi dát 

oporu v podobě standardu typové pozice pro výběr pracovníků, vhodných pro tyto 

pracovní pozice.  

 

Tento hlavní cíl jsem, uplatněním interdisciplinárního přístupu, postupně 

naplňovala dílčími cíli. Formulovala jsem názor na podstatu problematiky, 

systematicky jsem uspořádala aktuální příspěvky odborné veřejnosti  

a publikované poznatky z české i zahraniční praxe. V závěru kapitoly 3 jsem 

provedla shrnutí stěžejních myšlenek odborné veřejnosti a jejích názorů na stav  

a tendence vývoje lidského faktoru v produktovém managementu.  

 

V kapitole 4 jsem shromáždila, analyzovala, verifikovala, interpretovala  

a diskutovala výsledky vlastního výzkumného projektu zaměřeného na deskripci 

stavu produktového managementu v České republice. Zcela samostatně jsem 

realizovala dvouetapový výzkumný projekt. Dílčí shrnutí, kterými jsou ukončeny 

popisy obou etap výzkumu, potvrzují naplnění druhého dílčího cíle mé práce.  

 

Poznatky, získané studiem a vlastním empirickým výzkumem, jsem využila 

v kapitole 5, ve které jsem sestavila typové pozice „Produktový manažer“  

a „Manažer produktové značky“, které dosud standardizovány v České republice 

nebyly. Rovněž jsem navrhla modifikaci typové pozice pro produktového 

manažera, odpovědného za celý proces řízení vývoje nového produktu. Jako 

základnu pro další vědecké bádání v této interdisciplinární problematice jsem 

vytvořila schéma, které ilustruje rozhodující faktory vlivu, které se promítají  

do přidané hodnoty procesu řízení produktu. V závěrečném shrnutí jsem 
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formulovala doporučení, která mají za cíl nasměrovat podnikovou praxi 

k vhodnému uplatňování koncepce řízení podle kompetencí v problematice 

lidského faktoru v produktovém managementu.  
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