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Příloha č. 1 

Seznam použitých zkratek v textu a v přílohách 

 

B2B = B-to-B = trhy výrobců (Business to Business) 

B2C = B-to-C = trhy konečných uživatelů, spotřebitelů (Business to Consumer) 

BM = manažer produktové značky (Brand Manager) 

ČSÚ = Český statistický úřad 

CRM = řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management) 

D = ředitel (Director) 

FMCG = rychloobrátkové spotřební zboží (Fast Moving Consumer Goods) 

K = koordinační role /* 

KAM = manažer klíčového zákazníka (Key Account  Manager) 

KZAM = klasifikace zaměstnání, vypracovaná Českým statistickým úřadem 

LZ = lidské zdroje 

MK = marketingová komunikace 

MM = marketingový manažer 

MSe = manažer segmentu 

NPD = vývoj nového produktu (New Product Development) 

OKEČ = oborová klasifikace ekonomických činností 

OP RLZ= operační program rozvoj lidských zdrojů 

PGM = manažer produktového portfolia (Product Group Manager) 

PM = produktový manažer (Product Manager) 

ProjM = projektový manažer (Project Manager) 

R = realizační role/** 

SBU = strategická podnikatelská jednotka (Strategic Business Unit) 

SM = manažer prodeje (Sales Manager) 

SŠ = ukončené střední vzdělání s maturitou 

VaV = výzkum a vývoj 

VŠ = ukončený bakalářský anebo magisterský studijní program 

 

/* zkratka v názvu elektronického souboru 

/** zkratka v názvu elektronického souboru 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 4 

Obsah produktového managementu a práce produktového manažera 

 

Gustav Tomek a Věra Vávrová (upraveno Zuzanou Wroblowskou) [74, str. 157,139] 

 

Management produktu odráží všechny úvahy, rozhodnutí a chování kupujícího, které souvisí 

s kombinacemi jednotlivých vlastností produktu, realizuje prostor pro přijetí určité politiky 

produktu. Management produktu by se měl zejména uplatnit  

při usměrnění informací z trhu a zajištění relevantní reakce na signály trhu,  

na prosazování požadavku vytváření užitné hodnoty pro zákazníka a realizaci procesního 

přístupu k tvorbě produktu. 

 

Praktická realizace přináší různá postavení managementu produktu i produktových 

manažerů. V každém případě pojetí této činnosti jako vysloveně strategické záležitosti, či 

naopak vysloveně operativní činnosti bude nesprávné. 

 

Obsahem produktového managementu by nemělo být z hlediska financování  

a ekonomiky – účetnictví, strategické plánování a controlling; 

z hlediska logistiky a nákupu – objednávky materiálů, skladování a řízení zásob; 

z hlediska výroby – zpracování výrobní zakázky a její řízení; 

z hlediska prodeje a marketingu – vlastní prodej a akce na podporu prodeje, získávání 

zákazníků, poprodejní činnost u zákazníka, reklamace. 

 

C. Merle Crawford a C. Anthony Di Benedetto (v překladu Zuzany Wroblowské) [12, 

str. 287, 291] 

Produktový manažer je pracovník, který řídí pouze existující produkty.  

 

Obsahem produktového managementu by nemělo být řízení procesu vývoje nového 

produktu. Lídr týmu pro nové výrobky se v podnicích, kde funguje produktový management, 

rekrutuje z tohoto organizačního útvaru nebo z útvaru technologie. 
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Linda Gorchels (v překladu Zuzany Wroblowské) [21, str. 3-5,17] 

 

Produktový manažer má na starosti úspěch produktu nebo produktové skupiny, ale nemá 

žádnou přímou autoritu u těch, kteří produkty vyrábějí a prodávají. Produktový manažer 

musí být v kontaktu se všemi funkčními útvary napříč organizací. Musí jiným podnikovým 

funkcím porozumět a musí se stát lídrem, který dokáže funkční místa propojit a nastolit 

vzájemný respekt. Produktový manažer je v organizaci, buď v roli lídra a má takové 

odpovědnosti a pravomoci, že řídí proces vývoje nového výrobku, nebo je jeho pracovní 

pozice posazena níže a pro jeho práci je charakteristické poskytování podpory obchodnímu 

týmu. 

 

Skutečnou výzvou pro manažera, který zastřešuje portfolio produktů (product group 

manager), je vybalancovat zdroje mezi existující a nové produkty, stanovit cíle  

pro individuální produkty a koncipovat marketingový plán pro celé portfolio.  

 

Philip Kotler [35, str. 744-745] 

Úkolem produktového manažera je sestavovat plány výrobků, dohlížet na jejich realizaci, 

sledovat dosahované výsledky a uplatňovat korekční opatření. Jeho zodpovědnost zahrnuje 

šest dílčích úkolů: 

-Vypracovávat dlouhodobé konkurenceschopné strategie pro výrobek.  

-Připravovat roční marketingové plány a prodejní předpovědi. 

-Spolupracovat s reklamními agenturami při tvorbě publikací, programů a kampaní. 

-Stimulovat podporu výrobků u pracovníků prodeje a u distributorů. 

-Nepřetržitě shromažďovat zprávy o situaci výrobků na trhu, o postojích spotřebitelů  

a maloobchodníků a o nových problémech a příležitostech. 

-Iniciovat zdokonalení výrobků v souladu s rozvojem potřeb trhu. 

 

Philip Kotler a Kevin Lane Keller [38, str. 677] 

 

Mnoho firem uděluje odpovědnost za náměty na nové výrobky produktovým manažerům, 

avšak ti jsou často příliš zaneprázdněni řízením existujících produktových řad, spíše se 

zaobírají jejich rozšířením a věnují málo myšlenek zcela novým produktům. 
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Donald R. Lehmann a Russell S. Winer (v překladu Zuzany Wroblowské) [42, str. 1-3] 

 

Produktový manažer je pracovník, od kterého se principiálně očekává, že řídí svěřenou část 

produktového portfolia. Produktový manažer je odpovědný za plánovací aktivity vztažené 

k produktu nebo skupině blízce příbuzných produktů a jeho úkolem je přimět celou 

organizaci, aby byly podporovány marketingové programy zakotvené v plánu produktu. 

Produktový manažer je směrován k naplnění cílů v kratším časovém horizontu. Zpravidla jde 

o dosažení cílových hodnot v objemu prodeje, dosažení či udržení tržního podílu a k naplnění 

návratnosti vložených investic či k jinému finančnímu ukazateli. 

 

Lehmann a Winer srovnávají produktový management a marketing management v praxi. 

Produktovému managementu přisuzují střednědobý plánovací horizont (často roční nebo 

ještě kratší) a rozhodování o taktických záležitostech, zatímco marketing management 

rozhoduje v rovině strategické a plánuje dlouhodobě. 
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Příloha č. 5 

Porovnání aspektů kultury personálního řízení a kultury řízení lidských zdrojů 

 

Aspekty Kultura personálního 

řízení 

Kultura řízení lidských 

zdrojů 

 

Pravidla Důraz na jasná pravidla hry Netrpělivost s pravidly  

a předpisy 

Vodítka pro řízení Dána směrnicemi  

a předpisy 

Dána potřebami situace 

Chování se odvozuje od... Norem a zvyků, zavedené 

praxe 

Poslání, hodnot a principů 

Úloha vedení vzhledem 

k pracovníkům 

Monitorovat Rozvíjet 

Konflikt Institucionalizovaný, snaha se 

mu vyhnout, dosahovat 

dočasná příměří 

Konflikt jako zdroj energie 

Klí čové vazby Mezi pracovníky a vedením Směrem k zákazníkům 

Úloha managementu Transakční řízení Transformační řízení 

Standardizace Vysoká (je třeba dosahovat  

co nejvyšší stejnosti) 

Přiměřená (není třeba řadu 

činností unifikovat) 

Ceněné manažerské 

dovednosti 

Vyjednávání, analytické 

myšlení 

Podpora, facilitace, koučování, 

zvládání emocí 

Mzda Podle fixních tabulek, malý 

prostor pro variabilní složku 

mzdy (do 15 %) 

Vázaná na výkon, vysoký podíl 

variabilní složky mzdy 

Členitost funkcí Velká, podrobný katalog 

funkcí 

Hrubé členění funkcí 

Komunikace Toky omezované  

a usměrňované (hierarchická 

přístupová práva) 

Toky vydatnější, širší, všemi 

směry, týmová práce, informace 

není nástrojem moci 

Vzdělávání a rozvoj Řízený přístup ke vzdělávání, 

pracovník jako „objekt“ 

vzdělávání 

„Učící se organizace“, 

pracovník jako „subjekt“ 

vzdělávání 



 8

Aspekty - pokračování Kultura personálního řízení Kultura řízení lidských 

zdrojů 

Ohnisko personální práce Jednotlivé personální činnosti Široce pojímané kulturní, 

strukturní i personální strategie 

Časový a plánovací horizont Krátkodobý, reaktivní,  

ad hoc, okrajový význam 

Dlouhodobý, proaktivní, 

strategický a integrující 

Psychologický kontrakt Povolnost, ochota vyhovět Sounáležitost, vazba, závazek 

Systémy kontroly (řízení) Vnější Sebeřízení 

Charakter vztahů mezi 

zaměstnanci  

a zaměstnavateli (manažery) 

Pluralistické, kolektivní, 

nízká úroveň důvěry, spíše 

bariéry 

Unitaristické, individuální, 

vysoká míry důvěry 

Preferované systémy  

a struktury 

Byrokratické, mechanické, 

centralizované, role jsou 

definovány a jsou formální 

Organické, předávající 

pravomoci a zodpovědnosti, 

role jsou pružné 

Preferované role Specialisté a profesionálové Integrovány do pozic liniových 

manažerů 

Kritéria pro hodnocení Minimalizace nákladů Maximální využití 

 

Porovnání aspektů kultury personálního řízení a řízení lidských zdrojů - převzato z publikace 

„Managing People“ Františka Hroníka [24, str. 12] 
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Příloha č. 6 

Základní zásady managementu Henriho Fayola 

Představeno Henrim Fayolem v roce 1914, v českém jazyce uvedeno Z. Pitrou v publikaci 

„Příprava a provádění organizačních změn“ [58, str. 10-11]. 

 

1. Dělba práce – pracovní specializace jednotlivce je podmínkou vyšší pracovní 

výkonnosti; 

2. Autorita  – právo manažera vydávat příkazy svým podřízeným a vyžadovat jejich 

přesné a včasné splnění; 

3. Disciplína – respektování organizačních pravidel všemi pracovníky organizace; 

4. Jedno přikazovací místo – každý pracovník je přímo podřízen pouze jedinému 

nadřízenému, který je oprávněn vyžadovat plnění příkazů; 

5. Jednota vedení – úsilí všech manažerů musí být vedeno jednotící myšlenkou dosažení 

cílů organizace a jeho orientaci vymezuje nejvýše postavený manažer v organizaci; 

6. Subordinace zájmů – individuální zájmy vymezuje nejvýše postavený manažer 

v organizaci; 

7. Odměna – pracovník musí hned zpočátku vědět, jak bude za výkon svých pracovních 

povinností odměňován a jaké podmínky jsou s odměnou spojeny; 

8. Centralizace – všechny rozhodovací pravomoci musí být soustředěny do jednoho 

místa v zájmu účelné koordinace pracovních činností v organizaci; 

9. Hierarchie v řízení – musí být jednoznačně vymezeno, kdo je komu podřízen anebo 

nadřízen; 

10.  Pořádek – vše potřebné pro výkon pracovních činností musí být vždy na určeném 

místě a včas plně k dispozici; 

11.  Rovnost – stejná příležitost pro každého pracovníka dosáhnout úspěchu  

díky výsledkům (a pouze jim) svého pracovního úsilí; 

12.  Stabilita programu  – změny ve vedení organizace nesmí vyvolat změny  

ve strategické orientaci jejích činností; 

13.  Iniciativa  – zdrojem úspěchu jednotlivce i organizace je aktivní samostatný přístup 

každého pracovníka k plnění uložených pracovních úkolů; 

14.  Pocit sounáležitosti – podporován má být duch kolegiality. 
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Příloha č. 7 

Terminologie pro řízení lidských zdrojů podle kompetencí 

 

 

 

Pojem competence - Michael Armstrong [4, str. 161] 

 

Technical competencies define what people have to know and be able to do (knowledge  

and skills) to carry out their roles effectively. They are related to either generic roles (groups 

of similar jobs), or individual roles (as ‘role-specific competencies’). The term ‘technical 

competency’ has been adopted fairly recently to avoid the confusion that existed between  

the terms ‘competency’ and ‘competence’. Competency, as mentioned above, is about 

behaviours, while competence as defined by Woodruffe (1990) is: „A work-related concept 

which refers to areas of work at which the person is competent. Competent people at work 

are those who meet their performance expectations.“ Competences are sometimes known  

as ‘hard skills’. The terms technical competencies and competences are closely related 

although the latter has a particular and more limited meaning. 

 

 

 

 

 

Pojem competency - Michael Armstrong [4, str. 160] 

 

Behavioural competencies define behavioural expectations, it is the type of behaviour 

required to deliver results under such headings as teamworking, communication, leadership 

and decision-making. They are sometimes known as ‘soft skills’. Behavioural competencies 

are usually set out in a competency framework. 

 

Pojem kompetence - Centrální databáze kompetencí [98] 

 

Soubor požadavků/schopností, potřebných pro kvalitní výkon dané pozice, zahrnující 

odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti. 
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Pojem competency - František Hroník [28, str. 26] 

 

Tento pojem můžeme překládat jako způsobilost, tedy způsoby, kterými dosahují jedinci 

výkon. Tyto způsoby jsou přístupné pozorování. Zde je více možností jak kompetence 

vyjádřit. Projev jedné a téže kompetence se může vyznačovat širší škálou. Příkladem 

„competency“ jsou sociální (behaviorální) kompetence. 

 

Pojem competence - František Hroník [28, str. 26] 

 

Pod pojmem kompetence rozumíme směřování k formulaci standardů práce. V nich jsou 

formulovány kvalifikační předpoklady, bez nichž je výkon práce v dané funkci nestandardní. 

Tyto standardy obvykle nabývají dvojí míry: minimální a optimální, přičemž důraz je kladen 

na jasnou definici minimální úrovně. 

 

Někdy je můžeme nazývat odbornými či funkčními způsobilostmi. Mohou být také 

označovány jako minimální kvalifikační požadavky. Jejich přesná formulace je pak základem 

pro koncipování odborného funkčního rozvoje a vzdělávání. 

 

Pojem competence - Josef Koubek [39, str. 46] 

 

V původním významu v angličtině stejně jako v češtině je výklad slova pravomoc, 

oprávnění. V přeneseném významu pak jde o oficiálně potvrzenou (certifikovanou) 

způsobilost, schopnost, zručnost, kvalifikaci, obratnost. Tento přenesený význam souvisí 

s tím, že pro výkon povolání musel nebo musí mít jedinec oprávnění určité instituce, cechu. 

Problém je v tom, že různí autoři dávají přenesenému významu různý obsah. Někteří 

nahrazují competence termínem technical competency, ovšem jiní mezi nimi dělají rozdíly. 
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Příloha č. 8 

Specifické úlohy marketingových útvarů v různých podnikatelských 

organizacích, určených typem trhů a povahou produkce 

 

Upraveno podle dodatku k monografii „Marketing podle Kotlera“, Philipa Kotlera 

[37, str. 241-247] Zuzanou Wroblowskou 

 

Je nezpochybnitelně odlišná úloha marketingu ve společnostech, které vyvíjejí a prodávají 

produkty projektového typu (jaderné reaktory, mostní konstrukce, apod.), kde se vedle 

relativně malého marketingového útvaru, prioritně zaměřeného na budování identity firemní 

značky, taktickému marketingu věnuje silný obchodní útvar. Zatímco organizace, která 

přináší zákazníkům odborné služby (kupříkladu – tvorba a implementace ERP systémů), 

využívá marketingový útvar nejen k podpoře individuální charakteristické odlišnosti firmy, 

což je bezesporu úkol marketingu i v prvně jmenovaném příkladu, ale také k definování 

nejlepších cílových segmentů, k vytváření a optimalizaci portfolia služeb a budování 

expertních databází a dalších prvků komplexního marketingového informačního systému. 

 

Vybudování značky, která by poskytovaným službám či službě dodávala punc 

důvěryhodnosti, je stěžení úlohou marketingu i v jiných podnicích poskytujících služby. 

V telekomunikačních společnost se k tomu vždy připojuje analyzování trhů organizování 

akcí, které jsou zaměřené na budování vzájemných vztahů se zákazníky, sestavení 

charakteristik jednotlivých segmentů a vytváření nabídek v podobě balíčků služeb  

a hodnotových „paketů“. 

 

Finanční služby propojují mnohé z již uvedeného s procesním zvládnutím poskytování 

nových služeb – nových finančních produktů, s koordinací řízení vztahů se zákazníky  

a s poskytováním odborných informací o finančních produktech i přiblížení produktové 

nabídky segmentům zákazníků všemi, ve finančních službách běžně užívanými, 

komunikačními kanály. 

 

Ve srovnání s výše uvedenými úlohami marketing v podnicích orientovaných na zakázkovou 

výrobu má menší roli a soustřeďuje se především na poskytování podpory technicko-

prodejního personálu. 
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V podnicích, které patří do odvětví těžkého průmyslu, jsou klíčovými činnostmi segmentace  

a identifikace cílových trhů, koncipování produktových strategií pro zvolené segmenty, 

vytváření a realizace účinných programů marketingové komunikace s distributory  

a konečnými uživateli a rovněž vybudování mechanismu zpětné vazby pro měření potřeb  

a spokojenosti zákazníků. 

 

Posledně jmenované je také jedním z klíčových úkolů marketingu ve firmách producentů 

průmyslových komodit. V těchto typech podniků je důraz kladen na koordinaci výzkumných 

a vývojových činností ve vazbě na potřeby zákazníků a s tím je spojen častý výskyt 

marketingové organizace projektového typu. Prodejní personál a manažeři uživatelských 

segmentů úzce spolupracují s produktovými manažery, z jejichž strany se jim dostává 

poradenství podpory prodejních aktivit v podobě produktových listů a jiných reklamních 

materiálů. 
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Příloha č. 9 

Formy organizačního uspořádání marketingu 

 

Druhy úkolů produktových manažerů jsou v úzké vazbě na to, jak je marketing organizován. 

Následující obrázky přibližují základní typy marketingové organizace. 

 

Obr. č. 9.1       Obr. č. 9.2

Finanční úsek

Ředitel společnosti/ manažer divize

Marketingový úsekVýrobní úsek

Manažer 
produktu C

Manažer 
produktu A

Marketingový 
výzkum

Oddělení 
marketingových 

služeb

Produkt management

Korporátní komunikace

Manažer 
produktu B

Produktov ě orientovaná organiza ční 
struktura

  
 

Obr. č. 9.3 

Finanční úsek

Ředitel společnosti/ manažer divize

Marketingový úsekVýrobní úsek

Marketingový 
výzkum

Podpora prodejeProduktový marketing

Korporátní komunikace

Reklama

Funk ční organiza ční struktura

 

 

Finanční úsek

Ředitel společnosti/ manažer divize

Marketingový úsekVýrobní úsek

Manažer trhu CManažer trhu BManažer trhu A

Korporátní komunikace

Organiza ční struktura orientovaná 
podle segment ů trhu

 
 

Struktury na obrázcích č. 9.1, č. 9.2 a č. 9.3 jsou převzaty z publikace „Product management“ 

autorů Lehmanna a Winera [43, str. 3], přeloženo a upraveno Zuzanou Wroblowskou
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Příloha č. 10 

Formulář pro zpracování dat 

1. Název pozice  

1.1  produktový manažer, product manager 

1.2  brand manager, manažer značky 

1.3  marketingový manažer, marketing manager 

1.4  jiný  

 

2. Zveřejnění inzerátu /kalendářní týden-rok/  

 

 

3. Název organizace inzerenta  

 

 

4. Typ inzerenta  

4.1  agenturní  

4.2  firemní 
 

5. Zdroj inzerátu  

5.1  www.jobs.cz  

5.2  HN Kariéra 
 

6. Jazyk inzerátu  

6.1  český 

6.2  německý 

6.3  anglický 

6.4  jiný  

 

7. Oblast působení inzerenta 

 

 

8. Zveřejnění psychologických požadavků (nároků) 

8.1  je uveden alespoň jeden požadavek 

8.2  není uveden žádný požadavek 
 

9. Výčet psychologických požadavků, kompetencí, 

dovedností charakteru „soft skills“  

9.1    orientace na výsledek 

9.2    schopnost řešit problémy 

9.3    rozhodnost 

9.4    kreativita 

9.5    představivost 

9.6    logické myšlení 

9.7    systematičnost 

9.8    koncepční myšlení 

9.9    analytické schopnosti, analytické myšlení 

9.10  pečlivost, preciznost 

9.11  důslednost 

9.12  orientace na zákazníka 

9.13  organizační, koordinační dovednosti 

9.14  schopnost pracovat v týmu, týmový hráč 

9.15  asertivita, asertivní jednání 

9.16  empatie, schopnost vcítit se 

9.17  vyjednávací, přesvědčovací schopnost, 

9.18  prezentační dovednost 

9.19  prodejní dovednost 

9.20  vůdčí schopnosti 

9.21  pozitivní přístup 

9.22  iniciativní, proaktivní 

9.23  cílevědomost, vnitřní motivace 

9.24  nasazení, schopnost nadchnout se 

9.25  ochota učit se novým věcem 

9.26  vitální, dynamická osobnost 

9.27  aktivní osobnost 

9.28  optimistická osobnost 

9.29  silná osobnost 

9.30  schopnost sebekontroly, sebeřízení 

9.31  svědomitost 

9.32  otevřenost vůči změnám 

9.33  dovednost stanovit si priority 

9.34  odolnost vůči stresu 

9.35  samostatnost, schopen samostatné práce 

9.36  flexibilita 

9.37  spolehlivost 

9.38  zodpovědnost 

 

10. Vzdělání 

10.1  není uveden požadavek na vzdělání 

10.2  bakalářský nebo magisterský diplom, VŠ 

10.3  SŠ nebo VŠ 

10.4  SŠ nebo vyšší odborné vzdělání 
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11. Výčet odborných znalostí a dovedností 

a vybraných obecných způsobilostí  

11.1    není uveden tento druh požadavku 

11.2    znalost produktového managementu 

11.3    znalost odborných disciplín  

11.4    znalost marketingu 

11.5    znalost projektového managementu 

11.6    znalost angličtiny, francouzštiny nebo  

němčiny  

11.7    výborná znalost angličtiny  

11.8    dobrá, pokročilá, znalost angličtiny 

11.9    výborná znalost druhého jazyka  

11.10  znalost druhého jazyka 

11.11  znalost druhého jazyka je výhodou 

11.12  práce s internetem a s programy MicroSoft 

Office na dobré úrovni 

11.13  řidičský průkaz 

 

 

12. Strategická kompetence, podnikatelský duch 

12.1  není uveden tento druh požadavku 

12.2  schopnost strategicky plánovat, uvažovat 

12.3  schopnost koncipovat business case 

12.4  podnikatelský duch, smysl pro obchod 

 

13. Praxe 

13.1    není uveden tento druh požadavku 

13.2    profesní zkušenost s prokazatelnými výsledky 

13.3    profesní zkušenost 

13.4    pracovní zkušenost v marketingu 

13.5    pracovní zkušenost v marketingu je podmínkou 

13.6    zkušenost v oboru je podmínkou 

13.7    zkušenost v oboru je výhodou  

13.8    zkušenost na stejné pozici min. 2 roky 

13.9    zkušenost na stejné pozici 3 a více let 

13.10  zkušenost s vedením týmu 

 

14. Pracovní činnosti a odpovědnosti 

14.1    uvedena pouze hlavní činnost 

14.2    taktické zpracování, komunikace 

produktu/značky 

14.3    monitoring, reporting, výzkumy a analýzy 

14.4    vedení procesu NPD (vč. kooperace 

dodavatelů) 

14.5    tvorba a řízení strategie produktu (produktů) 

14.6    podíl na procesu NPD (hlavně uvedení  

na trh) 

14.7    vypracování a implementace marketingových 

plánů 

14.8    komunikovat/udržovat dobré vztahy s 

dodavateli 

14.9    specifikace, procesní implementace produktu 

14.10  odpovědnost za výsledky ve svěřené oblasti 

14.11  ne tvorba, ale kompl. péče o značku/produkt 

14.12  řízení/odpovědnost za produktové portfolio 

14.13  vyhledávání tržních příležitostí (i námětů na 

nové produkty) 

14.14  tvorba prodejní argumentace/školení prodejců 

14.15  podíl na tvorbě strategie produktu/značky 

14.16  řízení týmu lidí 

14.17  komunikace s klienty 

14.18  koordinace externího týmu 

14.19  tvorba a řízení strategie značky 

14.20  koordinace interních změn v souvislosti  

s vývojem nových produktů 

14.21  částečná odpovědnost za aktivity Key Accounts 

14.22  odpovědnost za produktovou řadu/skupinu 

produktů 

14.23  koordinování i celofiremních marketingových 

akcí 

14.24  odpovědnost za zákaznický servis 
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Příloha č. 11 

Dotazník 
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Product management         Dotazník 

SEKCE A 

 

1. Využívá vaše organizace (firma) marketing?  

1.1  ANO  

1.2  ANO, ale jen v omezené míře 

1.3  NE 
 

2. Existuje ve vaší firmě marketingový útvar (oddělení, odbor nebo samostatný referát)?  

2.1  ANO 

2.2  NE  
 

3. Kterým z uvedených způsobů se při absenci marketingového útvaru uplatňuje marketing ve vaší firmě? 

Označte jen jedinou odpověď, která se nejvíce blíží situaci ve vaší firmě. 

3.1  Marketingové činnosti jsou v pracovní náplni co největšího počtu pracovníků 

3.2  Plněním marketingových činností je pověřen jiný organizační útvar 

3.3  Marketingovým činnostem se věnuje jiný pracovník 

3.4  Jmenujte útvar či pracovníka, který marketingové činnosti provádí, pokud jste vybrali odpověď  3.2 nebo 

3.3....…………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

4. Pokud se ve firmě někdo zabývá tvorbou koncepce, plánováním, koordinací a plněním úkolů, které se vztahují 

ke skupině produktů či k jednomu produktu, ke značce nebo skupině značek, pak to znamená, že se v ní 

uplatňuje při marketingovém řízení buď produktový management nebo brand management. Jaké je označení 

pozice pracovníků, kteří jsou pověřeni činnostmi produktového anebo brand managementu? Zakroužkujte jedinou 

odpověď, která nejlépe odpovídá organizaci marketingu ve vaší firmě.  

4.1  Pracovníci, kteří jsou pověřeni těmito činnosti, jsou v naší firmě zařazeni jako manažeři produktových 

značek neboli brand manažeři 

4.2  Pracovníci, kteří jsou pověřeni těmito činnosti, jsou v naší firmě zařazeni jako produktoví manažeři 

4.3  Produktový management se v uvedené podobě v naší firmě neuplatňuje 
 

5. Určete, kde jsou v organizační struktuře vaší firmy situovány činnosti koncepční, plánovací a realizační, 

vztahující se ke skupině produktů, jednomu produktu, skupině značek nebo jediné značce tzv. produktový 

management. Vyberte jedinou odpověď. 

5.1  Jsou pouze na nižších organizačních složkách (např. na divizích), které jsou podřízeny centrále v ČR 

5.2  Jsou zajišťovány výhradně z centrály na území ČR, nikoliv na nižších složkách organizace  

5.3  Jsou současně zabezpečovány na centrále, která se nachází v ČR, i na nižších organizačních složkách  

5.4  Lokalizaci nelze uvést, protože produktové řízení má v naší firmě jinou podobu 

 

6. Kolik pracovníků se plně nebo větším dílem svého pracovního úvazku věnuje produktovému anebo brand 

managementu? Zakroužkujte jediné pole. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 a více 

Pokud označíte první políčko s hodnotou „0“, přejděte na otázku č. 14 a pokračujte. 
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SEKCE B                                         

V každé otázce sekce B je možné označit více než jednu odpověď. 

 

7. Je povinností produktového /brand/ manažera provádět soustavný sběr a zpracovávat relevantní informace o 

výkonnosti produktu, o jeho tržní pozici, o nových příležitostech, o zákaznících a o jiných ovlivňujících faktorech? 

7.1  Ano, osobně realizuje tyto činnosti 

7.2  Ano, zadává a koordinuje tyto činnosti 

7.3  Není 
7.4  Tyto činnosti jsou zabezpečovány jiným pracovníkem     7.5     Kým ………….………………………… 

 

8. Je součástí práce produktového /brand/ manažera řízení tvorby nového produktu? 

8.1  Ano, osobně realizuje tyto činnosti 

8.2  Ano, zadává a koordinuje tyto činnosti 

8.3  Není 

8.4  Tyto činnosti jsou zabezpečovány jiným pracovníkem     8.5     Kým ……………………………………… 

 

9. Je součástí práce produktového /brand/ manažera tvorba prodejních argumentací?  

9.1  Ano, osobně realizuje tento úkol 

9.2  Ano, zadává a koordinuje tento úkol 

9.3  Není  

9.4  Tímto úkolem je pověřen jiný pracovník     9.5     Kdo ……………………………………………… 

 

10. Je produktový /brand/ manažer odpovědný za zadávání a přebírání výstupů marketingových služeb, které se 

týkají komunikačního mixu, včetně akcí na podporu prodeje?  

10.1  Ano, osobně zadává a přebírá výstupy marketingových služeb 

10.2  Ano, je odpovědný a plní roli koordinátora 

10.3  Není 

10.4  Tvorbou zadání a jednáním s dodavateli marketingových služeb je pověřen jiný pracovník   10.5   Kdo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

11. Má produktový/brand/ manažer za úkol sestavit prognózu prodeje? 

11.1  Ano, tento úkol osobně realizuje  

11.2  Ano, je koordinátorem tohoto úkolu 

11.3  Ne 

11.4  Ne, tímto úkolem je pověřen jiný pracovník  11.5  Kdo……………………………………… 

 

12. Má produktový/brand/ manažer za úkol vypracovat roční marketingový plán pro svěřené produkty /značky/?  

12.1  Ano, tento úkol osobně realizuje 

12.2  Ano, je koordinátorem tvorby plánu 

12.3  Ne, tvorba plánu produktu/ značky není v naší firmě pravidelně se opakujícím plánovacím procesem 

12.4  Ne, tímto úkolem je pověřen jiný pracovník 12.5  Kdo……………………………………… 

 

13. Má produktový/brand/ manažer za úkol koncipování dlouhodobé marketingové strategie produktu /značky/ ? 

13.1  Ano, tento úkol osobně realizuje  

13.2  Ano, je koordinátorem tohoto úkolu 
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13.3  Ne, v naší firmě se strategie produktu/ značky nevytváří 

13.4  Ne, tímto úkolem je pověřen jiný pracovník 13.5  Kdo ……………………………………… 

 

SEKCE C     Identifika ční údaje: 

 

14. Jaké je teritoriální ohraničení aktivit vaší firmy na území ČR? Vyberte jedinou odpověď. 

14.1.  Nepůsobíme na celém území ČR, charakter našeho podnikání je spíše lokální 

14.2.  Působíme prakticky na celém území ČR   

 

15. Lze vaši organizaci zařadit mezi malé (v tabulce označeno jako SE) a střední podniky (v tabulce označeno 

jako ME)? Označte křížkem jedinou odpověď.  

 

 15.1 Ne, společnost má méně než 10 zaměstnanců a řadí se mezi mikropodniky 

 15.2  SE: společnost má obrat/příjmy do 10 mil. Eur a současně má počet zaměstnanců 10 až 49 

zaměstnanců 

 15.3 ME: společnost má obrat/příjmy do 50 mil. Eur a současně má počet zaměstnanců 50 až 249 

zaměstnanců 

 15.4 Ne, společnost má více než 249 zaměstnanců a řadí se mezi velké podniky 

 

16. V ČR existují programy podpory pro malé a střední podniky. Tyto podniky jsou označovány zkratkou MSP. 

Dotační programy se ale nevztahují na firmy, které jsou majoritně vlastněny zahraničním partnerem. Můžete nám, 

prosím, sdělit, zda vaše firma je nebo může být příjemcem dotací pro MSP? Označte křížkem jedinou odpověď. 

 

16.1  Mezi komerční organizace velikosti ME a SE s nároky na programy specifické podpory nepatříme 

16.2  Naše společnost patří do kategorie malých a středních podniků (MSP) a může být příjemcem dotace  

pro MSP  

16.3  Nevím  

 

17. Charakterizujte úroveň a rozsah vašich exportních aktivit. Vyberte tu variantu, která nejvíce odpovídá 

mezinárodním aktivitám vaší firmy.  

17.1  Exportujeme příležitostně bez marketingové přípravy trhu  

17.2  Věnujeme se marketingové přípravě a podpoře našeho vývozu 

17.3  Působíme na globálním trhu a mezinárodní aktivity řídíme přímo ze sídla na území ČR 

17.4  Neexportujeme  

 

18. Je vaše firma /podnik /instituce/ na území ČR výrobcem resp. přímým poskytovatelem vlastních služeb? 

Odpověď NE, volte v případě, že je vaše firma velkoobchodníkem, maloobchodníkem či jiným distribučním 

partnerem nikoliv producentem.  

18.1  Ano  

18.2  Ne 

 

19. Uveďte, jakým ekonomickým aktivitám se věnuje vaše firma, aby bylo možné identifikovat, zda jste 

orientováni na spotřebitelské či průmyslové trhy a jaká je povaha vašich produktů.  

Označte křížkem všechny odpovědi, které odpovídají realitě, pouze zcela okrajové činnosti, kterými dosahujete 

méně než 5 % obratu, vynechejte. 
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19.1  produkce výrobků komoditní povahy (kupříkladu chemikálie, ocelové trubky apod.)       

19.2  produkce charakteru značkového zboží       

19.3  produkce typu investičních celků (výstavba dálnic, elektráren…)       

19.4  službě charakteru „utility“ (plynárenství, vodárenství, svoz komunálního odpadu,…)        

19.5  službám pro trhy institucí a podniků (systémová integrace, organizační poradenství,…)          

19.6  službám pro soukromé osoby i komerční a institucionální sféru (hotelnictví, bankovnictví,…)     

19.7  činnostem v neziskovém sektoru a ve státní správě  

 

20. Uveďte pozici, na které pracujete nebo jste pracoval(a) v hodnocené firmě.  

20.1  produktový manažer 

20.2  manažer produktové značky (brand manager) 

20.3  marketingový specialista nebo jiná referentská pozice v marketingovém útvaru 

20.4  výkonný ředitel nebo majitel s pravomocí ředitele 

20.5  marketingový manažer 

20.6  obchodní ředitel nebo obchodní manažer či manažer obchodního segmentu 

20.7  jiná manažerská pozice  

 

21. Působíte v neziskovém sektoru nebo v organizaci, která je zřízena státní či komunální správou? 

21.1  Ano  

21.2  Ne Uveďte hlavní obor, ve kterém působí vaše firma/ podnik………………………………………….. 

………………………… …………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Pro případné upřesnění či doplnění přehlédnuté otázky, prosím, uveďte název společnosti, Vaše 

jméno a alespoň jeden kontaktní údaj na Vaši osobu. Tyto údaje nebudou využity při zpracování 

dotazníků, budou uchovány pouze v písemné podobě dotazníku a budou archivovány v souladu 

s příslušnými platnými zákony ČR. 

 

Firma/ podnik/ instituce………………….………………………………………………………………….…… 

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………………….…… 

Kontaktní údaj…………………………………………………………………………….…………………….… 

 

Velmi děkuji za součinnost. Data budou zpracována a využita v rámci mé disertační práce. 

          Zuzana Wroblowská 
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Příloha č. 12 

Struktura souboru organizací v různých segmentačních pohledech 

 

Grafy prezentované v této příloze doplňují text kapitoly č. 4.5. Jejich zdrojem jsou tabulky, 

které jsou umístěné na listu č. 1. v elektronickém souboru „Výzkum 

organizací_data_Wroblowská.xls“. V tabulkách a následujících grafech je zachycena skladba 

organizací, které tvoří výběrový soubor II. etapy vlastního empirického výzkumu. 

Segmentační kritéria vycházejí z vybraných otázek identifikační sekce dotazníku, viz příloha 

č. 11. Následující grafy přibližují skladbu organizací v různých segmentačních pohledech.  

 

Obr. č. 12.1 Skladba organizací podle počtu zaměstnanců  

 

33,8%

27,7%

28,4%

10,1%

velké podniky střední podniky 

malé podniky mikro podniky

 

 

Obr. č. 12.2 Skladba organizací podle zřizovatele  

 

3,4%

96,6%

podnikatelské organizace organizace  zřízené státní či komunální správou
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Obr. č. 12.3 Skladba organizací podle 

teritoriálního dosahu jejich obchodních 

aktivit na území ČR  

 

18,9%

81,1%

lokální podniky

podniky  s působností v  celé ČR

 

 

 

 

Obr. č. 12.4 Skladba organizací podle 

umístění v průmyslovém řetězci 

(produkční a distribuční společnosti) 

 

77,7%

22,3%

produkční podniky distribuční společnosti

 

 

 

Obr. č. 12.5 Skladba organizací podle rozsahu aktivit, které uplatňují na zahraničních trzích 

 

13,5%

21,6%

17,6%

47,3%

podniky, které provádí globální operace z ČR

podniky, které se věnují marketingové přípravě exportu

podniky, které exportují bez marketingové přípravy trhu

podniky, které neexportují
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Příloha č. 13 

Skladba respondentů 

 

Grafy prezentované v této příloze doplňují text kapitoly 4.5.2 „Skutečná velikost a struktura 

výběrového souboru“. Skladbu respondentů přibližují následující grafy. Jejich zdrojem jsou 

tabulky výsledků druhé etapy primárního výzkumu obsažené v elektronickém souboru  

s názvem „Výzkum organizací_data_Wroblowská.xls“.  

 

Obr. č. 13.1 Skladba respondentů podle jejich pracovního zařazení 

 

11,5%

7,4%

20,3%

17,6%
13,5%

3,4%

26,4% ředitel podniku

ředitel/manažer obchodu

manažer jiného f unkčního úseku

ředitel/manažer marketingu

produktov ý manažer

brand manažer

ref erent marketingu

 

 

Obr. č. 13.2 Rozdělení respondentů podle úsekové příslušnosti (uvedeny počty) 

 

58

26
20

5

39

manažeři ostatní

ředitel/manažer marketingu

produktový manažer

brand manager

referent marketingu
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Obr. č. 13.3 Skladba respondentů ve skupině "manažeři ostatní" (uvedeny počty) 

 

17

11

30

ředitel podniku

ředitel/manažer obchodu

manažer jiného funkčního
úseku
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Příloha č. 14 

Vybrané výstupy analýzy rozsahu činností a úlohy produktových manažerů  

a manažerů produktových značek 

 

Grafy prezentované v této příloze doplňují text kapitoly č. 4.5.3.3. Jejich zdrojem jsou 

vybrané výstupy analýzy, které jsou prezentovány v tabulkách na listech č. 12, 13 a 14, 

umístěných v elektronickém souboru „Výzkum organizací_data_Wroblowská.xls“. Soubor je 

uložen na CD nosiči, který je nedílnou přílohou disertační práce.  

 

První dvojice obrázků ukazuje rozdělení odpovědí na otázku č. 7 v dotazníku, viz příloha 

č. 11, která zní: “Je povinností produktového /brand/ manažera provádět soustavný sběr  

a zpracovávat relevantní informace o výkonnosti produktu, o jeho tržní pozici, o nových 

příležitostech, o zákaznících a o jiných ovlivňujících faktorech?“ 

 

Rozdě lení odpov ědí na otázku č. 7 - segment "velké podniky"

16,0%
2,0%

20,0%

40,0%

22,0%

Není

Tyto č innosti jsou zabezpečovány
jiným pracovníkem     

Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi  7.2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi 7.1

Kladná odpověď  7.1 i 7.2

 

Obr. č. 14.1 

Rozdě lení odpov ědí na otázku č. 7 - segment "st řední podniky"

12,2%

7,3%

24,4%
41,5%

14,6%

Není

Tyto č innosti jsou zabezpečovány
jiným pracovníkem     

Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi  7.2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi 7.1

Kladná odpověď  7.1 i 7.2

 

Obr. č. 14.2 
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Rozdělení odpovědí v segmentech „velké podniky“ a „střední podniky“ na otázku č. 8, která 

je formulována takto: “Je součástí práce produktového manažera /brand/ manažera řízení 

tvorby nového produktu?“, je prezentována obrázky č. 14.3 a 14.4. 

 

Rozdělení odpov ědí na otázku č. 8 - segment "velké podniky"

6,0% 6,0%

34,0%
42,0%

12,0%
Není

Tyto č innosti jsou zabezpečovány
jiným pracovníkem     

Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi  8.2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi 8.1

Kladná odpověď 8.1 i 8.2

 

Obr. č. 14.3 

Rozdělení odpov ědí na otázku č. 8 - segment "st řední podniky"

14,6%

17,1%

36,6%

19,5%

12,2%
Není

Tyto č innosti jsou zabezpečovány
jiným pracovníkem     

Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi  8.2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi 8.1

Kladná odpověď 8.1 i 8.2

 

Obr. č. 14.4 

 

Úloha koordinační převažuje v segmentu „velké podniky“ nad úlohou realizační v obou 

okruzích činností. V segmentu „střední podniky“ pouze v činnostech, které jsou podchyceny 

otázkou č. 7 a které spočívají ve shromažďování a zpracovávání marketingových dat. 

V dalších pěti okruzích úkolů a činností převažuje v těchto segmentech realizační role nad rolí 

koordinační, viz tabulky a grafy na listu, označeném „12-Data sekce B podle velikosti“, již 

zmíněného elektronického souboru. 
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Analýza odpovědí na otázku č. 7, která zní: “Je povinností produktového /brand/ manažera 

provádět soustavný sběr a zpracovávat relevantní informace o výkonnosti produktu, o jeho 

tržní pozici, o nových příležitostech, o zákaznících a o jiných ovlivňujících faktorech?“ je  

v segmentech „producenti“ a „distributoři“ prezentována obrázky č. 14.5 a 14.6. V obou 

segmentech převažuje koordinační úloha nad úlohou realizační. 

 

Rodělení odpov ědí na otázku č. 7 - segment "producenti"

24,3%

6,1%

24,3%

28,7%

16,5%

Není

Tyto činnosti jsou
zabezpečovány jiným
pracovníkem     
Pouze realizuje = absence
kladné odpovědi  7.2

Pouze koordinuje = absence
kladné odpovědi 7.1

Kladná odpověď  7.1 i 7.2

 

Obr. č. 14.5 

Rozdělení odpov ědí na otázku č. 7 - segment "distributo ři"

21,2%

6,1%

24,2%
30,3%

18,2%

Není

Tyto činnosti jsou
zabezpečovány jiným
pracovníkem     
Pouze realizuje = absence
kladné odpovědi  7.2

Pouze koordinuje = absence
kladné odpovědi 7.1

Kladná odpověď  7.1 i 7.2

 

Obr. č. 14.6 

 

Převaha úlohy koordinátora byla identifikována podruhé jen v segmentu produkčních podniků 

a to při položení otázky č. 10, která zní: „Je produktový /brand/ manažer odpovědný  

za zadávání a přebírání výstupů marketingových služeb, které se týkají komunikačního mixu, 
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včetně akcí na podporu prodeje“? Rozdělení odpovědí na tuto otázku v segmentech 

„producenti“ a „distributoři“ ilustrují obrázky č. 14.7 a 14.8. 

 

Rodělení odpov ědí na otázku č. 10 - segment "producenti"

20,9%

18,3%

25,2%

27,0%

8,7%

Není

Tvorbou zadání a jednáním
s dodavateli marketingových
služeb je pověřen jiný pracovník   
Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi  10.2

Pouze koordinuje = absence
kladné odpovědi 10.1

Kladná odpověď 10.1 i 10.2

 

Obr. č. 14.7 

Rozdělení odpov ědí na otázku č. 10 - segment "distributo ři"

12,1%

9,1%

36,4%
18,2%

24,2%

Není

Tvorbou zadání a jednáním
s dodavateli marketingových služeb
je pověřen jiný pracovník   
Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi  10.2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi 10.1

Kladná odpověď 10.1 i 10.2

 

Obr. č. 14.8 

 

V žádné jiné činnosti převaha koordinační role nad rolí realizační v organizacích, které jsou 

jednou z identifikačních otázek rozděleny do dvou segmentů „producenti“ a „distributoři“, 

přičemž jejich součet je roven počtu subjektů celého výběrového souboru, již nebyla zjištěna. 

Další podrobné tabulky a grafy jsou přehledně zpracovány a uvedeny na listu, označeném 

„13-Data sekce B podle umístění“. 
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Ve třetím segmentačním pohledu, určeném kritériem „rozsah aktivit, které organizace 

uplatňují na zahraničních trzích“, jak je patrné z obrázků č. 14.9 a 14.10, se také potvrdila 

převaha role koordinátora v okruhu činností, které spočívají ve shromažďování  

a zpracovávání dat pro marketingovou analýzu, viz otázka č. 7. 

 

Rozdělení odpov ědí na otázku č. 7 - segment D, organizace, které nevyvážejí

27,1%

2,9%

20,0%

35,7%

14,3%
Není

Tyto č innosti jsou zabezpečovány
jiným pracovníkem     

Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi  7.2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi 7.1

Kladná odpověď  7.1 i 7.2

 

Obr. č. 14.9 

Rozdělení odpov ědí na otázku č. 7 - segment B, organizace, které 
exportují s podporou marketingu

12,5%
6,3%

31,3%25,0%

25,0%

Není

Tyto č innosti jsou zabezpečovány
jiným pracovníkem     

Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi  7.2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi 7.1

Kladná odpověď  7.1 i 7.2

 

Obr. č. 14.10 

 

Převaha úlohy koordinátora byla identifikována podruhé jen v segmentu organizací, které 

nevyvážejí, a to rovněž při položení otázky č. 10, která zní: „Je produktový /brand/ manažer 

odpovědný za zadávání a přebírání výstupů marketingových služeb, které se týkají 

komunikačního mixu, včetně akcí na podporu prodeje“? Rozdělení odpovědí na tuto otázku 

v segmentech „organizace, které nevyvážejí“ a „organizace, které vyvážejí s podporou 

marketingu“ ilustrují obrázky č. 14.11 a 14.12. 



 31 

 

Rozdělení odpov ědí na otázku č. 10 - segment D, organizace, které nevyvážejí

15,7%

15,7%

22,9%

30,0%

15,7%

Není

Tvorbou zadání a jednáním
s dodavateli marketingových služeb
je pověřen jiný pracovník   
Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi  10.2

Pouze koordinuje = absence kladné
odpovědi 10.1

Kladná odpověď 10.1 i 10.2

 

Obr. č. 14.11 

Rozdělení odpov ědí na otázku č.10 - segment B, organizace, které exportují 
s podporou marketingu

12,5%

18,8%

43,8%

18,8%
6,3%

Není

Tvorbou zadání a jednáním
s dodavateli marketingových
služeb je pověřen jiný pracovník   
Pouze realizuje = absence kladné
odpovědi  10.2

Pouze koordinuje = absence
kladné odpovědi 10.1

Kladná odpověď 10.1 i 10.2

 

Obr. č. 14.12 

 

V žádné jiné činnosti již nebyla převaha koordinační role nad realizační rolí zjištěna v celém 

souboru a ani v některém z analyzovaných segmentů, určených rozsahem aktivit, které 

organizace uplatňují na zahraničních trzích. Další podrobné přehledy a grafy jsou na listu 

označeném „14-Data sekce B podle exportních aktivit“. 
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Příloha č. 15 

Typová pozice PRODUKTOVÝ MANAŽER 

Charakteristika:  Produktový manažer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který je 

odpovědný za plánovací aktivity pro svěřenou část produktového portfolia jak 

v rovině strategické, tak v rovině takticko-operativní. 

 

Kvalifika ční úroveň: bakalářský studijní program  

Obor činnosti: nezařazená povolání  

Pracovní činnosti: 

� Monitorování a analýza trhu, vývojových trendů, konkurenčních subjektů  
a jejich produktů 

� Zadávání a koordinace marketingových výzkumů 
� Navrhování a řízení dlouhodobé koncepce rozvoje svěřené části 

produktového portfolia produktů a značek  
� Tvorba strategie produktů a řízení jejich životního cyklu  
� Koordinace implementace strategie produktů  
� Sestavení marketingového plánu a odpovědnost za jeho realizaci  
� Stanovení marketingového mixu pro jednotlivé produkty a značky 

na konkrétním trhu  
� Kontrola marketingového rozpočtu 
� Hodnocení úspěšnosti produktů na jednotlivých trzích a provádění 

potřebné korekce k naplnění marketingového plánu  
� Vyhledávání a navrhování nových tržních možností  
� Participace na procesu vývoje nových produktů a odpovědnost za uvedení 

produktu na trh  
Tyto činnosti nejsou vyčerpávající a nejsou závazné.  

 

Charakter práce a obvyklé pracovní podmínky: je vystaven duševní zátěži, 
pracovní činnosti lze charakterizovat jako tvůrčí, vývojové a systémové, bez řízení 
anebo s řízením malého útvaru.  
 
Pracovní tempo je spontánní, práce je proměnlivá a z hlediska společenských 
pracovních podmínek jde o kolektivní práci vyžadující přímou kooperaci. 

 

Kvalifika ční požadavky 

Odborná příprava a certifikáty:  vhodnou přípravou pro tuto typovou pozici 
představuje magisterský studijní program v technických oborech se zaměřením  
na ekonomiku a řízení. Alternativou je magisterský studijní program v oboru 
podniková ekonomika, marketing a management. Dalšími alternativami jsou 
bakalářské studijní programy v technických oborech se zaměřením na ekonomiku  
a řízení anebo je bakalářský studijní program v oboru podniková ekonomika, 
marketing a management. Existují i další vzdělávací cesty. 
 
Pro vykonání většiny pracovních činností v této typové pozici se nevyžadují žádné 
certifikáty. Délka praxe není stanovena. Závazně ji upravuje interní předpis 
zaměstnavatele. 

 

Odborné dovednosti: 
� zpracování metodických postupů při marketingových průzkumech trhu 
� analyzování a vyhodnocování potřeb a změn trhu  
� navrhování strategie výrobků a značek 
� zpracování marketingového plánu a marketingového rozpočtu 
� koordinace pracovního týmu na úseku rozvíjení a implementace strategie  

pro svěřenou část produktového portfolia 
� definování prodejních argumentů  
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Odborné dovednosti (pokračování): 
� řízení a realizace komunikačního mixu v rámci marketingových plánů 
� definování prodejních argumentů 
� zpracovávání výsledků úspěšnosti produktů a jejich prezentace 

Všechny tyto dovednosti odpovídají kvalifikačnímu stupni 4. 
Odborné znalosti: 
nutné 

� marketingové plánování 
� marketingová komunikace 
� cenová analýza, stanovení ceny 

výhodné 
� základy technických oborů 
� management  

Všechny tyto znalosti odpovídají kvalifikačnímu stupni 4. 

 

Obecné způsobilosti */Poznámka pod tabulkou 

Pokročilá úroveň: 

nutné  

� analyzování a řešení problémů 
� jazykové způsobilosti - angličtina 
� jednání s lidmi 
� motivování lidí 
� organizování a plánování práce  
� osobnostní rozvoj 
� počítačové způsobilosti 
� práce s informacemi 
� pružnost v myšlení a jednání (flexibilita, přizpůsobivost) 
� písemný projev a komunikace 
� rozhodování 
� řízení lidí 
� tvořivé myšlení 
� týmová práce 
� vyjednávání 

 
Elementární úroveň: 

nutné 
� ekonomické způsobilosti 
� právní způsobilosti 

 
výhodné 

� řízení motorových vozidel 

 

Osobnostní požadavky Úroveň**/  

Koncentrace pozornosti 3   

Rozdělení pozornosti  4  

Krátkodobá paměť  4  

Dlouhodobá paměť 3   

Představivost pro procesy a události  4  

Teoretické myšlení  4  

Praktické myšlení  4  

Samostatné myšlení  4  

Tvůrčí myšlení  4  
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Osobnostní požadavky – další psychické nároky: úroveň 

Písemný a slovní projev  4  

Flexibilita  4  

Sebekontrola, sebeovládání  4  

Samostatnost  4  

Schopnost pracovat v týmu  4  

Přesnost, preciznost 3   

Schopnost přijmout odpovědnost  4  

Rozhodnost  4  

Odolnost senzorické zátěži 3   

Odolnost mentální zátěži  4  

Organizační schopnost  4  

Osobnostní požadavky – pro jednání s lidmi:  

Kultivovanost vystupování a zevnějšku  4  

Jistota, pohotovost vystupování  4  

Schopnost sociálního kontaktu  4  

Zdravotní požadavky: 

Pozici nemohou zastávat lidé, kteří mají závažné duševní poruchy anebo těžké 
poruchy chování. 

 

 

Poznámky: 

*/  U této pozice nefigurují ve výčtu technická a numerická způsobilost s ohledem na již výše uvedené 

kvalifikační požadavky. 

 

**/Stupně pro hodnocení úrovně osobnostních požadavků: 

zanedbatelné - 1 

malé - 2 

střední - 3 

vysoké – 4 

mimořádné - 5 
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Příloha č. 16 

Typová pozice MANAŽER  PRODUKTOVÉ  ZNAČKY 

Charakteristika:  Manažer produktové značky je vysoce kvalifikovaný pracovník, 

který je odpovědný za plánovací aktivity pro svěřenou část produktového portfolia, 

které je zastřešeno značkou, jak v rovině strategické, tak v rovině takticko-operativní. 

 

Kvalifika ční úroveň: bakalářský studijní program  

Obor činnosti: nezařazená povolání  

Pracovní činnosti: 

� Monitorování a analýza trhu, vývojových trendů, konkurenčních značek  
a produktů 

� Zadávání a koordinace marketingových výzkumů 
� Definování produktové značky a systému jí podřazených značek 
� Navrhování a řízení dlouhodobé koncepce rozvoje značky a jí podřazeného 

portfolia produktů  
� Vytváření strategie pro produkty, které nesou jméno produktové značky  

a řízení jejich životního cyklu  
� Zpracování marketingového plánu a odpovědnost za jeho realizaci  
� Koordinace implementace strategie produktové značky a kontrola 

marketingového rozpočtu 
� Koordinace externího i interního týmu pro realizaci komunikačního mixu 

produktové značky  
� Hodnocení úspěšnosti značky na jednotlivých trzích  a provádění potřebné 

optimalizace jejího produktového portfolia 
� Aktivní vyhledávání a navrhování nových tržních možností  
� Participace na procesu vývoje nových výrobků a odpovědnost za uvedení 

nových produktů, nesoucích jméno značky, na trh  
Tyto činnosti nejsou vyčerpávající a nejsou závazné.  

 

Charakter práce a obvyklé pracovní podmínky: je vystaven duševní zátěži, 
pracovní činnosti lze charakterizovat jako tvůrčí, vývojové a systémové, bez řízení 
anebo s řízením malého útvaru.  
 
Pracovní tempo je spontánní, práce je proměnlivá a z hlediska společenských 
pracovních podmínek jde o kolektivní práci vyžadující přímou kooperaci. 

 

Kvalifika ční požadavky 

Odborná příprava a certifikáty:  vhodnou přípravou pro tuto typovou pozici je 
magisterský studijní program v oboru podniková ekonomika, marketing  
a management. Jinou alternativou je bakalářský studijní program v oboru podniková 
ekonomika, marketing a management. Existují i další vzdělávací cesty. 
 
Pro vykonání většiny pracovních činností v této typové pozici se nevyžadují žádné 
certifikáty. Délka praxe není stanovena. Závazně ji upravuje interní předpis 
zaměstnavatele. 

 

Odborné dovednosti: 
� zpracování metodických postupů při marketingových průzkumech trhu 
� analyzování a vyhodnocování potřeb a změn trhu  
� vytváření dlouhodobé koncepce pro značku a jí podřazené produkty 
� sestavování marketingového plánu a marketingového rozpočtu 
� koordinace pracovního týmu na úseku rozvíjení a implementace strategie  

pro svěřenou produktovou značku 
� definování prodejních argumentů  
� řízení a realizace komunikačního mixu v rámci marketingového plánu 

 



 36 

Odborné dovednosti (pokračování): 
� zpracovávání výsledků úspěšnosti značky a její prezentace 

 
Všechny tyto dovednosti odpovídají kvalifikačnímu stupni 4. 
Odborné znalosti: 
nutné 

� marketingové plánování 
� marketingová komunikace 
� cenová analýza, stanovení ceny 

 
výhodné 

� management  
 
Všechny tyto znalosti odpovídají kvalifikačnímu stupni 4. 

 

Obecné způsobilosti */Poznámka pod tabulkou 

Pokročilá úroveň: 

nutné  

� analyzování a řešení problémů 
� jazykové způsobilosti - angličtina 
� jednání s lidmi 
� motivování lidí 
� organizování a plánování práce  
� osobnostní rozvoj 
� počítačové způsobilosti 
� práce s informacemi 
� pružnost v myšlení a jednání (flexibilita, přizpůsobivost) 
� písemný projev a komunikace 
� rozhodování 
� řízení lidí 
� tvořivé myšlení 
� týmová práce 
� vyjednávání 

 
Elementární úroveň: 

nutné 
� ekonomické způsobilosti 
� právní způsobilosti 

 
výhodné 

� řízení motorových vozidel 

 

Osobnostní požadavky Úroveň**/  

Koncentrace pozornosti 3   

Rozdělení pozornosti  4  

Krátkodobá paměť  4  

Dlouhodobá paměť 3   

Představivost pro procesy a události  4  

Teoretické myšlení  4  

Praktické myšlení  4  

Samostatné myšlení  4  

Tvůrčí myšlení  4  
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Osobnostní požadavky – další psychické nároky: úroveň 

Písemný a slovní projev  4  

Flexibilita  4  

Sebekontrola, sebeovládání  4  

Samostatnost  4  

Schopnost pracovat v týmu  4  

Přesnost, preciznost 3   

Schopnost přijmout odpovědnost  4  

Rozhodnost  4  

Odolnost senzorické zátěži 3   

Odolnost mentální zátěži  4  

Organizační schopnost  4  

Osobnostní požadavky – pro jednání s lidmi:  

Kultivovanost vystupování a zevnějšku  4  

Jistota, pohotovost vystupování  4  

Schopnost sociálního kontaktu  4  

Zdravotní požadavky: 

Pozici nemohou zastávat lidé, kteří mají závažné duševní poruchy anebo těžké 
poruchy chování. 

 

 

Poznámky: 

*/  U této pozice nefigurují ve výčtu technická a numerická způsobilost s ohledem na již výše uvedené 

kvalifikační požadavky. 

 

**/Stupně pro hodnocení úrovně osobnostních požadavků: 

zanedbatelné - 1 

malé - 2 

střední - 3 

vysoké – 4 

mimořádné - 5 
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Příloha č. 17 

MANAŽER PRO NOVÉ PRODUKTY  

(modifikace typové pozice „Produktový manažer“) 

Charakteristika:  Manažer pro nové produkty je vysoce kvalifikovaný pracovník, 

který je odpovědný za plánování, řízení a realizaci projektu tvorby a uvedení nového 

produktu na trh. 

 

Kvalifika ční úroveň: magisterský studijní program  

Obor činnosti: nezařazená povolání  

Pracovní činnosti: 

� Monitorování a analýza trhu, identifikace vývojových trendů 
� Organizace průzkumu potřeb  
� Rozpracování námětu na produktovou inovaci  
� Komplexní řízení realizace projektu produktové inovace 
� Zpracování plánu časového a finančního rozložení projektu 
� Řízení a kontrola projektové dokumentace 
� Řízení rizik a příležitostí projektu   
� Řízení a vedení projektového týmu 
� Koordinace postupu práce v návaznosti na jednotlivé činnosti 
� Sestavení marketingového plánu a prodejní předpovědi  
� Koordinace uvedení produktu na trh 
� Poskytování informací o průběhu projektu zadavateli projektu 

Tyto činnosti nejsou vyčerpávající a nejsou závazné.  

 

Charakter práce a obvyklé pracovní podmínky: je vystaven duševní zátěži, 
pracovní činnosti lze charakterizovat jako tvůrčí, vývojové a systémové, bez řízení 
anebo s řízením malého útvaru.  
 
Pracovní tempo je spontánní, práce je proměnlivá a z hlediska společenských 
pracovních podmínek jde o kolektivní práci vyžadující přímou kooperaci. 

 

Kvalifika ční požadavky 

Odborná příprava a certifikáty: vhodnou přípravou pro tuto typovou pozici 
představuje magisterský studijní program v technických oborech se zaměřením  
na ekonomiku a řízení. Jinou alternativou je magisterský studijní program v oboru 
podniková ekonomika, marketing a management a bakalářské studijní programy 
v technických oborech se zaměřením na ekonomiku a řízení. Existují i další 
vzdělávací cesty. 
 
Pro vykonání většiny pracovních činností v této typové pozici se nevyžadují žádné 
certifikáty. Délka praxe je doporučena 3 roky. Závazně ji upravuje interní předpis 
zaměstnavatele. 

 

Odborné dovednosti: 
� analyzování a vyhodnocování potřeb a vývojových trendů trhu  
� zpracování koncepce a rozfázování projektu 
� zpracování analýzy rizik a příležitostí projektu  
� kontrola realizace projektu dle stanoveného plánu projektu 
� řízení a vedení projektového týmu  
� zpracování marketingového plánu 
� sestavení prodejních předpovědí 
� příprava reportu o projektu a jeho prezentace 

Všechny tyto dovednosti odpovídají kvalifikačnímu stupni 4. 
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Odborné znalosti: 
nutné 

� projektové řízení 
� vedení pracovního týmu 
� finanční plánování 
� marketing a marketingové plánování 

výhodné 
� základy technických oborů 
� vyhodnocování statistických průzkumů a datová analýza 
� personální management 
� ekonomický management a controlling 

Všechny tyto znalosti odpovídají kvalifikačnímu stupni 4. 

 

Obecné způsobilosti: */Poznámka pod tabulkou 

Pokročilá úroveň: 

 

nutné 

� analyzování a řešení problémů 
� ekonomické způsobilosti 
� jazykové způsobilosti - angličtina 
� jednání s lidmi 
� motivování lidí 
� organizování a plánování práce  
� počítačové způsobilosti 
� práce s informacemi 
� pružnost v myšlení a jednání (flexibilita, přizpůsobivost) 
� písemný projev a komunikace 
� rozhodování 
� řízení lidí  
� týmová práce 

 
 

výhodné 

� osobnostní rozvoj 
� právní způsobilosti 
� vyjednávání  
� tvořivé myšlení 

 
Elementární úroveň: 

výhodné 
� řízení motorových vozidel 

 

Osobnostní požadavky: Úroveň**/  

Koncentrace pozornosti 3   

Rozdělení pozornosti  4  

Krátkodobá paměť  4  

Dlouhodobá paměť 3   

Představivost pro procesy a události  4  

Teoretické myšlení  4  

Praktické myšlení  4  

Samostatné myšlení  4  

Tvůrčí myšlení  4  
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Osobnostní požadavky – další psychické nároky  

Písemný a slovní projev  4  

Flexibilita  4  

Samostatnost  4  

Schopnost pracovat v týmu  4  

Sebeovládání   4  

Přesnost, preciznost  4  

Rozhodnost  4  

Schopnost přijmout odpovědnost  4  

Odolnost mentální zátěži  4  

Organizační schopnost  4  

Osobnostní požadavky - pro jednání s lidmi  

Kultivovanost vystupování a zevnějšku  4  

Jistota, pohotovost vystupování  4  

Schopnost sociálního kontaktu  4  

Zdravotní požadavky: 

Pozici nemohou zastávat lidé, kteří mají závažné duševní poruchy anebo těžké 
poruchy chování. 

 

 

Poznámky: 

*/  U této pozice nefigurují ve výčtu technická a numerická způsobilost s ohledem na již výše uvedené 

kvalifikační požadavky. 

 

**/Stupně pro hodnocení úrovně osobnostních požadavků: 

zanedbatelné - 1 

malé - 2 

střední - 3 

vysoké – 4 

mimořádné - 5 

 

 


