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1  Úvod 

 

Customer Relationship Management, v skratke CRM, predstavuje cielenú 

orientáciu firmy na svojich zákazníkov a usporiadanie procesov týkajúcich sa vzťahov 

s týmito zákazníkmi do systematického celku.  

Budovanie, rozvoj a riadenie vzťahov so zákazníkmi by malo byť dlhodobým 

procesom vo všetkých podnikoch a odvetviach a nielen krátkodobým záujmom o zdroj 

svojich príjmov v podobe zákazníka. Za pomoci efektívneho a prepracovaného systému 

CRM sa budujú a udrţujú dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, ktoré majú v konečnom 

dôsledku väčší prínos pre firmu, ako len jednorazové, hoci moţno peňaţne objemné 

zákazky. Takisto sú takéto vzťahy efektívnejšie, pretoţe získanie nového zákazníka je 

výrazne náročnejšie ako udrţanie si stáleho a lojálneho obchodného partnera. 

Customer Relationship Management takisto podporuje komunikáciu spoločnosti so 

svojimi zákazníkmi, čo napomáha včasnej identifikácii problémov a takisto správnemu 

určeniu príčin týchto problémov. Vzhľadom na to, ţe CRM je súčasťou riadenia 

spoločnosti a zároveň aj marketingu, mali by byť jeho konkrétne ciele odvodené práve 

z marketingových cieľov spoločnosti. 

Podnetom pre napísanie bakalárskej práce na túto tému bol záujem o nadobudnutie 

nových vedomostí týkajúcich sa systémov pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, ako aj 

zistenie fungovania týchto systémov v praxi. 

Cieľom bakalárskej práce je na základe SWOT analýzy zhodnotiť súčasný systém 

CRM v spoločnosti OMNIA KLF, a. s. a následne spracovať návrhy vedúce k zlepšeniu 

tohto systému pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. 
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2  Charakteristika prostredia firmy OMNIA KLF, a. s. 

2.1 Analýza mikroprostredia 

Táto kapitola sa zaoberá predstavením skupiny OMNIA KLF GROUP, 

jednotlivých jej členov, ich zameraniami a konkrétnejšie potom jedným z jej závodov 

OMNIA KLF, a. s. Celá kapitola je spracovaná na základe interných materiálov 

poskytnutých spoločnosťou OMNIA KLF, a. s., konkrétne obchodným riaditeľom Ing. 

Janom Vehovským. 

2.1.1  Spoločnosť OMNIA KLF GROUP 

Uţ vyše 60 rokov vyvíjajú jednotlivé strojárske závody spoločnosti OMNIA KLF 

GROUP veľké úsilie v oblastiach, ako uspokojovanie potrieb zákazníkov, inovácie, 

riadenie kvality, či ochrana ţivotného prostredia. 

V roku 2011 vyprodukovalo viac ako 650 zamestnancov skupiny obrat vo výške 

takmer 62 mil. €. Spoločnosť OMNIA KLF GROUP je v súčasnosti tvorená štyrmi 

prevádzkami (obr. 2.1). 

 

Obr. 2.1 Rozdelenie spoločnosti OMNIA KLF GROUP 

 

Zdroj: Interné materiály spoločnosti 

 

 OMNIA KLF, a. s.: 

- výroba precíznych rotačných výkovkov, 

- výroba náradia, 

- tepelné spracovanie náradia, 

- predaj výrobkov a sluţieb. 
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 KLF - ZVL MTK, s. r. o.: 

- výroba zápustkových výkovkov, 

- výroba náradia, 

- tepelné spracovanie náradia, 

- predaj výrobkov a sluţieb. 

 

 KLF - ZVL MTK, s. r. o. Prevádzka sústruţňa: 

- výroba sústruţených dielov, 

- predaj výrobkov a sluţieb. 

 

 KLF - ENERGETIKA, a. s.: 

- výroba a rozvod tepla, 

- distribúcia elektriny. 

Súčasnou víziou spoločnosti OMNIA KLF GROUP je byť trvalým riešením pre 

spokojného zákazníka a výhodným partnerom pre stabilného dodávateľa. Spoločnosť chce 

taktieţ dosiahnuť trhovú pozíciu významného výrobcu polotovarov – výkovkov 

a sústruţených dielov pre loţiskový a automobilový priemysel v strednej Európe, chce 

zvýšiť trhovú hodnotu a profitabilitu industriálnej skupiny OMNIA KLF, zlepšiť pracovné 

podmienky a systematickou motiváciou zabezpečiť istotu a stabilitu práce pre svojich 

zamestnancov a taktieţ kontinuálnym plnením verejných záväzkov chce byť stabilným 

a efektívnym článkom pre región a štát, a tým zlepšovať kvalitu ţivota v regióne.  

2.1.2  OMNIA KLF, a. s. 

História vývoja spoločnosti 

V roku 1948 bol poloţený základný kameň závodu na výrobu loţísk v Kysuckom 

Novom Meste, ktorý bol predchodcom súčasného výrobného závodu OMNIA KLF, a. s. 

Prvým výrobkom, ktorý začala spoločnosť produkovať boli guľkové loţiská, ku 

ktorým sa neskôr pridala aj výroba valčekových loţísk a o 5 rokov na to  výroba výkovkov 

v kováčni. 

V roku 1958 bolo zaloţené vlastné oddelenie výskumu a vývoja a o rok neskôr 

začala spoločnosť produkovať axiálne loţiská pre ţelezničný priemysel. Neskôr bola 
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spustená výroba náradia pre potreby obrábania, čím si spoločnosť zaistila väčšiu 

samostatnosť pri zavádzaní nových produktov do výroby. 

Rok 1978 znamenal pre spoločnosť ďalšiu expanziu, keď bola začatá výstavba 

novej kováčne. Takisto boli do výroby zaradené valivé loţiská, ktoré sa produkovali 

v novom centrálnom závode. 

V roku 1992 došlo k transformácii štátnej spoločnosti na akciovú spoločnosť ZVL 

Kysucké Nové Mesto a o 2 roky na to boli začaté aktivity KLF – ZVL a. s. V roku 2002 

a 2007 získala spoločnosť certifikáty kvality podľa normy ISO 9001:2000, ISO/TS 16949 

a normy ISO 14001 (príloha č. 1, 2, 3). 

Skúsenosti, dosiahnuté za obdobie od vzniku, predstavujú veľkú konkurenčnú 

výhodu a najmä silu v porovnaní s inými závodmi. 

Primárnym cieľom spoločnosti je vytvárať do budúcnosti také podmienky, ktoré 

pomôţu zniţovať nákladovosť výrobného procesu, ako aj zaťaţenie ţivotného prostredia, 

a tým úspešne uspokojovať potreby svojich zákazníkov. 

2.1.3  Základné údaje o spoločnosti 

Spoločnosť OMNIA KLF, a. s. vznikla dňa 1. 7. 1999 zápisom do Obchodného 

registra Okresného súdu Ţilina. 

Jej sídlom je Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto a podniká pod 

identifikačným číslom organizácie 36 386 642. 

V zmysle zákona je štatutárnym orgánom spoločnosti predstavenstvo. Medzi ďalšie 

orgány patrí valné zhromaţdenie a dozorná rada. 

Jednotný systém riadenia spoločnosti je tvorený nasledujúcou sústavou noriem 

riadenia: 

- všeobecne platné legislatívne predpisy a nariadenia, 

- základné normy spoločnosti, 

- riadiace normy spoločnosti a úsekov. 
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Základné normy spoločnosti: 

- zmluva (listina) o zaloţení obchodnej spoločnosti a zdruţenia, 

- stanovy spoločnosti, 

- spoločenská zmluva, 

- výpis z obchodného registra spoločnosti u miestne príslušného súdu, 

- štatút dozornej rady, 

- štatút predstavenstva. 

Riadiace normy spoločnosti: 

- organizačný poriadok, 

- príručka integrovaného systému manaţérstva, 

- smernice, 

- pracovné postupy, 

- pracovné inštrukcie, 

- príkazy, 

- technická dokumentácia. 

2.1.4  Organizačná štruktúra spoločnosti 

K 1. januáru 2012 spoločnosť OMNIA KLF, a. s. zamestnávala celkovo 358 

zamestnancov, z toho 54 technicko-hospodárskych, 116 reţijných a 188 jednicových 

zamestnancov. Štruktúra zamestnancov podľa jednotlivých kategórií je uvedená na obr. 

2.2. 



11 

 

Obr. 2.2 Štruktúra zamestnancov podľa kategórie k 1. 1. 2012 

 

Zdroj: Interné materiály spoločnosti, výročná správa roku z 2011 

 

Spoločnosť je organizačne členená na odborné úseky vykonávajúce odbornú 

metodickú činnosť v rámci spoločnosti. Základnú organizačnú štruktúru spoločnosti 

tvoria:
1
 

 úsek generálneho riaditeľa, 

 oddelenie ľudských zdrojov, 

 oddelenie legislatívy, 

 obchodný úsek, 

 finančný úsek, 

 úsek riadenia kvality, 

 technicko-výrobný úsek. 

Podrobnejšia organizačná štruktúra je uvedená v prílohe č. 4. 

 

 

 

                                                
1 Interné materiály spoločnosti 
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Výkonné vedenie 

Vedúci zamestnanci spoločnosti skupiny OMNIA vykonávajú operatívnu činnosť 

v zmysle rozhodnutí valného zhromaţdenia, dozornej rady a predstavenstva spoločnosti. 

Generálny riaditeľ 

Generálny riaditeľ riadi výkonné vedenie spoločnosti. Svoju činnosť vykonáva 

prostredníctvom vnútorných organizačných jednotiek – úsekov, odborov, výrobných 

závodov, oddelení a prevádzok. Zodpovedá za hospodárenie a hospodárske výsledky celej 

skupiny OMNIA. Zabezpečuje finančné, technické, ľudské a informačné zdroje pre 

efektívne fungovanie spoločnosti, meria a monitoruje efektívnosť a výkonnosť procesov, 

analyzuje a prijíma opatrenia. Generálny riaditeľ je vybavený zodpovednosťami 

a právomocami v súlade s deľbou riadiacich činností v spoločnosti. Za svoju činnosť sa 

zodpovedá predstavenstvu a dozornej rade. 

Legislatíva 

Zabezpečuje a zodpovedá za udrţiavanie, ochranu a inventarizáciu hmotného 

a nehmotného majetku, centrálne riadenie externej dokumentácie – zákonov, vyhlášok, 

nariadení a ostatných legislatívnych noriem. Ďalej za spracovanie a vydávanie prehľadu 

platných legislatívnych noriem vydaných v Zbierke zákonov SR týkajúcich sa spoločnosti, 

za správu registratúry, materiálno technické zabezpečenie riadiaceho manaţmentu, styk 

s orgánmi štátnej správy a externými stranami v pracovno-právnej oblasti, centrálne 

riadenie a výkon právnej sluţby, kontrolu a dohľad nad dodrţiavaním zákonitosti 

v činnosti spoločnosti, dáva informácie o všetkých zistených závaţnejších porušeniach 

právnych predpisov. Zodpovedá za právne úkony a spoluprácu s útvarmi spoločnosti 

v oblasti obchodného a finančného práva. 

Oddelenie ľudských zdrojov (LZ) 

Zabezpečuje a zodpovedá za modelovanie procesov a stanovenie kritérií na meranie 

efektívnosti a výkonnosti procesov spadajúcich do pôsobnosti LZ, správu príručnej 

registratúry, správu, ochranu a údrţbu centrálnej databázy o osobných údajoch 

zamestnancov na všetkých médiách. Ďalej za centrálne riadenie a výkon personálnej, 

sociálnej, mzdovej a motivačnej činnosti podľa zákonov SR, nariadení vlád a vyhlášok, 

centrálne riadenie systému poskytovania stravy pre zamestnancov, styk s orgánmi štátnej 
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správy a externými stranami v pracovno-právnej oblasti – poisťovne, úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny, externými dodávateľmi sluţieb, zástupcami zamestnávateľa. 

V personálnej oblasti potom získavanie a prijímanie záujemcov o zamestnanie a nových 

zamestnancov, riadenie efektívnej zamestnanosti v spoločnosti, riadenie dočasných 

a trvalých zmien pracovného zaradenie zamestnancov, riadenie výstupov zamestnancov pri 

ukončení pracovného pomeru, centrálne riadenie úvodnej prípravy, adaptácie 

a vzdelávania zamestnancov a mzdová a motivačná oblasť. 

Obchodný úsek (OÚ) 

Zabezpečuje a zodpovedá za udrţiavanie, ochranu a inventarizáciu hmotného 

a nehmotného majetku a technických zdrojov OÚ, modelovanie procesov a stanovenie 

kritérií na meranie efektívnosti a výkonnosti procesov spadajúcich do pôsobnosti OÚ – 

marketing, riadenie zákazky – predaj výrobkov, riadenie zákazky – predaj sluţieb, 

plánovanie – predaj, výroba, spracovanie poţiadaviek na nákup materiálu, riadenie 

dokumentácie vytvorených na OÚ. Ďalej centrálne riadenie obchodných – 

marketingových, plánovacích a predajných činností podľa zákonov SR, styk 

a komunikácia s externými stranami v oblasti marketingu a obchodu – potenciálni 

a zavedení zákazníci, externí dodávatelia sluţieb, príprava a poskytovanie komerčných 

informácií o ponuke a moţnostiach, riadenie a prenos informácií, špecifikácií, poţiadaviek 

a očakávaní od zákazníka a z trhu do vnútra spoločnosti. Centrálne riadenie 

marketingových činností, centrálna koordinácia a dohľad nad zavádzaním 

nových/zmenených výrobkov a sluţieb do výroby, iniciovanie technického rozvoja 

procesov, riadenie obchodných a plánovacích činností, riadenie objemu, obrátky 

a štruktúry skladovaných zásob, hotových výrobkov, centrálne získavanie informácií 

o spokojnosti zákazníkov, hodnotenie a analýzy kritérií na meranie efektívnosti 

a výkonnosti procesov, dodávateľskej výkonnosti. 

Finančný úsek (FÚ) 

Zabezpečuje a zodpovedá za modelovanie procesov a stanovenie kritérií na meranie 

efektívnosti a výkonnosti procesov spadajúcich do pôsobnosti FÚ, procesy spravovania 

finančných zdrojov a financovania, riadenie dokumentácie, správu príručnej registratúry, 

centrálne riadenie controllingových a finančných činností podľa zákonov SR, taktieţ 

s externými stranami v oblasti financovania – banky, poisťovne, factoringové spoločnosti, 

leasingové spoločnosti a ostatné finančné inštitúcie, externí dodávatelia sluţieb. Centrálne 
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riadenie systému interných kalkulácií a oceňovania výrobkov a sluţieb, centrálne riadenie 

finančného plánovania pre návrh dlhodobého a krátkodobého finančného plánu, riadenie 

činností súvisiacich s poistením majetku, povinným ručením a zodpovednosti za škody. 

Centrálne riadenie zabezpečovania a správy finančných zdrojov, cenných papierov 

a poistenia majetku, príprava podkladov na preskúmanie manaţmentom, vypracovanie 

výročnej správy. 

Technicko-výrobný úsek (TVÚ) 

Zabezpečuje a zodpovedá za materiálno-technické zabezpečenie procesov 

prebiehajúcich v TVÚ, riadenie činností súvisiacich so zabezpečovaním energií, investícií 

a správy majetku, riadenie a prenos údajov na nákup energií a investícií na dodávateľa, 

riadenie a prenos zmien dopytu a zmien v uzatvorených dohodách, zmluvách, 

objednávkach, riadenie činností súvisiacich s budovaním pracovísk a so zaobstaraním 

investícií pre spoločnosť. Ďalej riadenie činností súvisiacich so správou majetku 

a technických zdrojov – budov, energetických rozvodov, sociálnych zariadení, pracovísk, 

strojov a zariadení, dopravnej a manipulačnej techniky, inventáru a ostatného majetku. 

Oddelenie technickej kontroly (TK) 

Zabezpečuje a zodpovedá za hospodárenie s pouţívanými nástrojmi, prípravkami 

a s meradlami, hospodárenie s energiami, minimalizáciu prestojov, plánovanie kontrol 

a vypracovanie plánov regulácií. Styk a komunikácia so zákazníkom v oblasti technickej 

kvality výrobkov a poskytovaných sluţieb a technického servisu – reklamačného konania, 

s dodávateľmi materiálu v oblasti technickej kvality nakupovaného materiálu 

a technického servisu, poţiadavky na nákup a príprava technických špecifikácií na nákup, 

vzorkovanie nových/zmenených materiálov, výrobkov, overovanie spôsobilosti meradiel 

a meracích procesov, strojov, meranie a hodnotenie kvality materiálov, výrobkov, náradia, 

nástrojov, prípravkov a meradiel na špeciálnych kontrolných pracoviskách. Dohľad nad 

kvalitou celého prebiehajúceho procesu výroby výrobkov, náradia, nástrojov, prípravkov, 

plánovanie kontroly výrobkov, náradia, nástrojov. 
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2.1.5  Produkty spoločnosti 

Loţiskový priemysel 

Výkovky pre loţiskový priemysel sú hlavným výrobným programom spoločnosti 

OMNIA KLF, a. s. Ide o rotačné výkovky s krátkou osou otáčania v rozmerovej rade od 35 

mm do 500 mm – umoţňujú uspokojiť všetky potreby a poţiadavky aj tých 

najnáročnejších zákazníkov, pretoţe sú špeciálne tepelne spracované pre poţadovanú 

štruktúru a kvalitu ocele. Loţiskové výkovky sú vyrábané technológiou kovania 

v uzavretom priestore alebo rozvalcovaním. Charakterom priebehu vlákien v reze výrobku 

je tangenciálne usporiadanie materiálových vlákien k obeţným dráham rotujúcich 

obeţných teliesok, čím sa zvyšuje únosnosť a trvanlivosť loţísk.  

Automobilový priemysel 

Vyuţitie polotovarovej základne, výkovkov je pre automobilový priemysel 

sústredené do hnacích a hnaných agregátov automobilov, ako i do častí závesných 

zariadení pre uloţenie náprav a ťaţných zariadení, ako sú cestné stroje a zariadenia, ich 

podvozkové časti a časti nadstavbových špeciálok (nakladače a zdvíhacie plošiny). 

Výkovky sú charakteristické precíznymi tvarmi, ktoré uţ nepotrebujú ďalšie opracovanie. 

Ţelezničný priemysel 

Jeden z dôleţitých faktorov ţelezničnej dopravy a prepravy je zvyšovanie 

prepravného mnoţstva a rýchlosť dopravenia, čo sa odzrkadľuje v kvalite materiálov 

pouţívaných pri výrobe. Výkovky spoločnosti OMNIA KLF, a. s. sú rozdelené podľa 

pouţitia, a to: 

 výkovky pre súčiastky do trakčných motorov a generátorov, 

 výkovky pre ťaţné a tlačené prvky závesov vagónov a lokomotív, 

 výkovky pre loţiská nápravy a zariadenia loţiskových skríň. 

Výkovky sú atestované a spĺňajú najnáročnejšie kritériá odberateľov spoločnosti 

OMNIA KLF, a. s. 

Priemysel veternej energie 

Vyuţitie veternej energie má v súčasnom, vysoko nákladovom svete, stúpajúcu 

tendenciu. Polotovarová základňa je pre konštrukciu veterných turbín, pre hnaciu časť 
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generátora, ako aj otočnú časť veţe tvorená veľmi presnými a tvarovými výkovkami, ktoré 

sú svojím tvarom a hmotnosťou vhodné pri realizácii výrobných zariadení. 

Výroba náradia 

Spoločnosť OMNIA KLF, a. s. zabezpečuje pre svoje potreby, ale i potreby svojich 

zákazníkov moţnosti v oblastiach, ako je výroba náradia, tepelné spracovanie náradia, či 

jeho zakalenie. Výroba náradia je zameraná prevaţne na operačné a všeobecné náradie pre 

potrebu výroby výkovkov na výrobných zariadeniach: 

 kovacie stroje typu HATEBUR – AKL 35, AKS 63, AMP 70, 

 valcovacie linky WAGNER – W 630, RAW 25/20, 

 valcovacie stroje – MGR 250, UEL 85, UEL 160, UEL 180. 

Konvenčné obrábanie: 

 sústruţenie kovacieho náradia pre max. priemer výkovkov 500 mm, 

 brúsenie hriadeľových súčiastok s presnosťou IT7 do priemeru 250 mm 

a dĺţky 700 mm, 

 brúsenie prírubových súčiastok do 450 mm, 

 výroba strihacieho náradia pre prácu za tepla, 

 výroba upínacieho náradia. 

Oddelenie CNC obrábania rotačných súčiastok sa zaoberá obrábaním 

prírubových súčiastok do priemeru 630 mm a hriadeľových súčiastok do priemeru 300 mm 

a dĺţky 750 mm. 

Moţnosťami nekonvenčného obrábania sú elektroiskrové dierovanie otvorov od 

priemeru 0,3 mm do 3 mm a hĺbky 100 mm na stroji HD 10 CHARMILLES 

TECHNOLOGIES, tvarové vyrezávanie do kovových materiálov na elektroiskrovej 

vyrezávačke. 

Renovácia za účelom opráv kovacieho a valcovacieho náradia. Bolo zriadené 

oddelenie zvarovne: 

 renovácia hriadeľov tvrdonávarom do priemeru 200 mm a dĺţky 800 mm 

s následným opracovaním za účelom ďalšieho pouţitia, 

 naváranie elektrickým oblúkom (aj v ochrannej atmosfére CO2), 
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 naváranie plameňom v ochrannej atmosfére CO2, 

 naváranie metódou TIG (ochranná atmosféra inertných plynov). 

Výroba náradia pre ostatné činnosti súvisiace s loţiskovou výrobou: 

 výroba a opravy špeciálneho lisovacieho a upínacieho náradia pre loţiskovú 

výrobu, 

 výroba a oprava náhradných dielov, meradiel, nástrojov, 

 presádzanie a brúsenie dia-orovnávačov, 

 rytie popisov, 

 zámočnícke práce. 

Tepelné spracovanie všetkých typov materiálu (triedy 11 aţ 19), kalenie 

a popúšťanie, zušľachťovanie a ţihanie. 

Baintické kalenie loţiskových krúţkov, martenzitické kalenie loţiskových 

krúţkov. Oba typy kalenia sa vykonávajú v soľných chloridových kúpeľoch. 

Chemicko-tepelné spracovanie náradia, cementácia (vykonávaná v soľnom 

kyanidovom kúpeli) a nitridácia (vykonávaná v plynnom prostredí disociovaného čpavku).  

2.1.6  Popis súčasného systému CRM spoločnosti 

Z hľadiska vývojovej etapy je moţné CRM systémy spoločností rozdeliť na štyri 

fázy. Momentálne by sa CRM  systém spoločnosti dal zaradiť do tretej fázy systém 

programov pre správu kontaktov a manaţment času
2
, kedy spoločnosť disponuje 

rozšírenými databázami, ktoré sú súčasťou širokého portfólia softwarového vybavenia. Na 

druhej strane tento systém neumoţňuje prevádzať komplikované analýzy. 

V súčasnej dobe v spoločnosti neexistuje ţiadny komplexný dokument, ktorý by sa 

koncepčne venoval stratégii CRM.  Nie je určený útvar ani osoba, ktorá by mala práva 

a preberala zodpovednosť za CRM systém a zastrešovala ho ako celok.  

Sú vykonávané len niektoré prvky CRM systému (údaje o zákazníkoch, 

o produktoch, o objemoch, nákupoch, databázy, hodnotenie dodávateľskej výkonnosti od 

jednotlivých zákazníkov, prieskum spokojnosti zákazníka, a pod.) a v prípade, ţe sú 

                                                
2 Teoreticky sú tieto fázy popísané v podkapitole 3.1.3  Vývojové etapy CRM 
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vykonávané, nevyhodnocujú sa v širších súvislostiach. Absentujú odborné školenia 

týkajúce sa tohto systému.  

Pouţívaný informačný systém má do určitej miery schopnosť poskytnúť potrebné 

podklady pre potreby riadenia vzťahov so zákazníkmi. Vzhľadom na pouţívanie viacerých 

systémov a programov, ktoré beţne spolu nespolupracujú, je práca s výstupmi zdĺhavá 

a neefektívna. Absentuje moţnosť získať všetky potrebné údaje na jednom mieste. 

Súčasťou stávajúceho systému CRM je realizácia prieskumov spokojnosti 

zákazníka, ktorá sa realizuje raz ročne. Tento prieskum prevádza marketingové oddelenie, 

kedy sa krátky dotazník zasiela všetkým zákazníkom (príloha č. 5). Výsledky prieskumu sú 

súčasťou výročnej správy. 

Ďalším prvkom je hodnotenie dodávateľskej výkonnosti, ktoré prebieha rovnako 

raz ročne a výsledky sú taktieţ súčasťou výročnej správy. Hodnotenie dodávateľskej 

výkonnosti predstavuje systém hodnotenia spoločnosti OMNIA KLF, a. s. ako dodávateľa 

z pohľadu zákazníka, čo znamená, ţe spoločnosť OMNIA KLF, a. s. sa sama hodnotí, ako 

spĺňa jednotlivé kritériá jednotlivých zákazníkov. Toto hodnotenie sa vykonáva na základe 

vlastných databáz a na základe vlastných vzorcov pozostávajúcich zo splnenia dodávok čo 

do počtu kusov, kvality, resp. reklamácií. Vzorce (príloha č. 11) neobsahujú ţiadne 

termíny plnenia objednávok. 

Význam CRM systému sa neprezentuje v dostatočnej veľkej miere, kladie sa malá 

pozornosť na prezentáciu výsledkov a splnených cieľov. 

2.1.7  Dopytovo-ponukové konanie 

V rámci nadväzovania nového vzťahu s klientom, ale takisto aj pri poţiadavkách 

klienta firmy vznikajú procesy, ktoré je nutné uskutočniť, aby bolo moţné vyhovieť 

zákazníkovi. Ide o procesy, za ktoré je zodpovedné marketingové oddelenie a je moţné ich 

rozdeliť na dva druhy: 

 konanie pri poţadovaní nového výrobku, 

 konanie pri poţadovaní štandardného výrobku (uţ vyrábaného). 
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Nový výrobok 

Tento druh dopytovo-ponukového konania sa začína obdrţaním dopytu od 

zákazníka. Po tomto obdrţaní, marketingový pracovník prevedie prešetrenie dopytu, pri 

ktorom je potrebné získať a skompletizovať všetky potrebné informácie pre ostatné 

oddelenia a pracovníkov na ďalších úsekoch. Týmto oddeleniam musí marketingový 

pracovník zabezpečiť výkresovú dokumentáciu, informácie o mnoţstve kusov, o druhu 

materiálu, materiálovej norme, prípadne o špecifických poţiadavkách klienta týkajúcich sa 

balenia, tvrdosti, druhu tepelného spracovania a podobne. V prípade zistenia o moţnej 

vyrobiteľnosti všetky zúčastnené oddelenia (technológia výroby, sústruţňa, finančné 

oddelenie,...) poskytnú marketingovému pracovníkovi podklady pre výpočet cenovej 

kalkulácie, respektíve prípravu cenovej ponuky.  

Následne marketingové oddelenie vypracuje a zašle klientovi cenovú ponuku. 

V prípade, ţe klient súhlasí s ponúkanou cenou, zašle nákupnú objednávku, v ktorej je 

uvedené mnoţstvo, cena, typorozmer a poţadovaný termín dodania dielov. 

Po akceptovaní objednávky vypracuje oddelenie technológie oficiálny výkres, ktorý 

následne marketingový pracovník zašle klientovi s poţiadavkou na odsúhlasenie. Po 

obdrţaní schváleného výkresu, marketingový pracovník vypracuje PKP projekt (plán 

kvality na projekt), ktorého obsahom sú všetky dôleţité informácie pre všetky oddelenia, 

ktoré sa budú podieľať na výrobe výrobku. Tento vypracovaný PKP projekt obdrţí 

pracovník obchodného oddelenia, ktorý na jeho základe zašle zákazníkovi potvrdenie 

objednávky spolu s moţným termínom expedície. V prípade súhlasu zákazníka s týmto 

termínom začína proces výroby. 

Štandardný výrobok 

V tomto prípade ide o výrobok, ktorý bol uţ do výroby zaradený a pre ktorý bol uţ 

zhotovený PKP projekt. Preto nie je potrebné, aby marketingový pracovník opakovane 

zbieral informácie o moţnosti výroby od ostatných oddelení. 

Tento proces začína obdrţaním objednávky zákazníka pracovníkom obchodného 

oddelenia, v ktorej je uvedený typ (typorozmer), mnoţstvo a poţadovaný termín dodania 

objednávky. Obchodník následne preverí moţný termín expedície a potvrdí tak klientovi 

objednávku spolu s uvedením tohto termínu, mnoţstva a ceny. Po obdrţaní súhlasu 
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zákazníka s termínom dodania objednávky, pracovník obchodného oddelenia zabezpečí 

prostredníctvom plánovača výroby zaradenie daného typorozmeru do plánu výroby. 

2.2  Analýza mezoprostredia 

2.2.1  Dodávatelia 

Hlavným materiálom, ktorý spoločnosť OMNIA KLF, a. s. pouţíva na výrobu 

výkovkov, je ţelezo rôznych akostí dodávaných vo forme tyčoviny valcovanej za tepla. 

Firma má dlhodobé vzťahy s dodávateľmi z Ruska, Českej republiky a Nemecka. Vyuţíva 

tieto dlhodobé vzťahy z dôvodu overenej kvality, výhodnejšej ceny, lepších platobných 

podmienok, dodacích termínov, ako aj nutnosti spolupracovať s dodávateľom materiálu, 

ktorý je schválený daným zákazníkom. Okrem dodávateľov základného materiálu 

vyuţívaného vo výrobe, spoločnosť taktieţ spolupracuje dlhodobo s veľkým počtom 

ďalších dodávateľov, ktorí poskytujú tovary a sluţby nevyhnutné k samotnému fungovaniu 

spoločnosti (napr. energie, pomocný materiál, spotrebný materiál, ochranné pomôcky, 

doprava, ...). 

2.2.2  Zákazníci 

Vzhľadom na zameranie spoločnosti, ktorej hlavným výrobným programom je 

výroba výkovkov, najväčší podiel zákazníkov spoločnosti tvoria svetové firmy zaoberajúce 

sa výrobou loţísk (napr. SKF Group, INA Schaeffler Group). Druhú skupinu tvoria 

zákazníci z automobilového priemyslu (napr. Volkswagen Group) a ďalšou skupinou sú 

firmy zo ţelezničného priemyslu (SKF Group, HTC Holding). Niektoré firmy taktieţ 

vyuţívajú sluţby spoločnosti v podobe tepelného spracovania, výroby náradia a kalenia. 

Zákaznícke portfólio spoločnosti tvoria tuzemské aj zahraničné firmy. Nasledujúci obr. 2.3 

zachytáva rozdelenie zákazníkov podľa ich sídla. 
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Obr. 2.3 Podiel zákazníkov z hľadiska ich sídla 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

2.2.3  Konkurencia 

Konkurenciu spoločnosti OMNIA KLF, a. s. tvoria najmä firmy pôsobiace na 

európskom trhu. V oblasti výroby výkovkov sú veľké bariéry vstupu novej konkurencie na 

trh vzhľadom na potrebu vysokých investícií do strojového parku, technológie a know-

how. Spoločnosť vníma ako konkurenciu firmy, ktoré prešli procesom privatizácie, 

následne neskrachovali, zostali v rukách domácich investorov a stali sa svojou efektivitou 

a tradíciou stredne silnou konkurenciou (Šroubárna Kyjov, Zetor Kovárna, obe z Českej 

republiky). Najsilnejšiu konkurenciu predstavujú firmy s účasťou zahraničného kapitálu, 

keď sa stali súčasťou nadnárodných firiem (SEISSENSCHMIDT z Nemecka, Timken 

Polska z Poľska). V poslednom období predstavujú novú konkurenciu na európskom trhu 

firmy pochádzajúce z Číny, ktoré sú schopné zabezpečiť potrebný kapitál s niţšími 

nákladmi, a tak poskytovať produkty pri vyšších objemoch za niţšie ceny. 

2.2.4  Verejnosť 

Firma sa na verejnosti prezentuje prostredníctvom návštev na stredných školách, 

kde poukazuje na moţnosť práce vo firme, ale aj na základných školách, kde prezentuje 

strojársky priemysel v regióne a ovplyvňuje tak mladých ľudí pri výbere strednej školy. Na 

upevňovanie vzťahov medzi zamestnancami spoločnosti, firma kaţdoročne organizuje 

neformálne mimopracovné stretnutia, či športovo zamerané akcie - teambuildingy. 
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Spoločnosť sa taktieţ podieľa na sponzoringu miestneho futbalového klubu MŠK – 

Kysucké Nové Mesto, pôsobiaceho v 3. lige – stred. 
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3  Teoretické východiská Customer Relationship Management 

3.1  Význam stratégie CRM pre organizáciu 

Táto kapitola sa venuje konkrétnej charakteristike pojmu Customer Relationship 

Management, etapami jeho vývoja a vzniku a v neposlednom rade aj jeho významu pre 

organizáciu. 

3.1.1  Charakteristika pojmu CRM 

Customer relationship management (CRM) znamená v preklade  „riadenie vzťahov 

so zákazníkmi“. V oblasti manaţmentu a marketingu je to jedna z moderných vedných 

disciplín predstavujúca šancu na vytvorenie vzťahov so zákazníkmi, ktoré budú trvať 

dlhodobo a budú obojstranne prospešné. Burnett
3  

pod pojmom CRM chápe prirodzené 

pokračovanie filozofie segmentácie trhu umoţňujúce plnú integráciu predajných, 

servisných a marketingových podnikov s cieľom stanovenia priorít a efektívneho 

vyuţívania podnikových zdrojov. Komunikácia so zákazníkmi je pritom zaistená 

vhodnými technológiami, ktoré predstavujú pre zamestnancov a akcionárov firmy 

samostatné procesy s pridanou hodnotou. 

Podľa Wesslinga
4 
sú troma hlavnými prvkami CRM ľudia, procesy a technológie. 

Medzi týmito prvkami existuje bezprostredná súvislosť a doplňuje ich štvrtý prvok: 

1. ľudia (ľudský kapitál, zákazníci), 

2. obchodné procesy (prelínanie, zameranie), 

3. technológie (druh, rozsah, pouţitie, oblasť pouţitia, ustálenosť), 

4. obsahy (obsah, dáta). 

Význam a účel týchto vyššie spomenutých prvkov spočíva v ich komplexnom 

pôsobení na CRM, nielen v detailnom zameraní na význam jednotlivých prvkov. Aby bolo 

moţné CRM zavádzať do existujúcich organizačných štruktúr, je potrebné zaoberať sa 

kvalifikáciou personálu, technologickým vybavením, zameraním obchodných procesov 

a správou dát. 

                                                
3 BURNETT, Ken. Klíčoví zákazníci a péče o ne. Praha: Computer Press, 2002. 382 s. ISBN 80-7226- 655-1. 
4 WESSLING, Harry. Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM. Praha: Grada Publishing a. s., 2003. 196 s. 

ISBN 80-247-0569-9. 
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CRM nepredstavuje ţiadnu novú filozofiu vo vzťahu k zákazníkom, skôr sa dá 

povedať, ţe sa jedná o komplexnú metodiku vytvárania a riadenia výhodných 

a ekonomicky prospešných vzťahov so zákazníkmi.  

3.1.2  Evolučný proces CRM 

Pred priemyselnou revolúciou pracovali remeselní majstri, remeselníci a učeníci na 

dedinách a v mestách. Všeobecne bol celý výrobný proces riadený profesionálmi. Táto 

skutočnosť bola nevyhnutá, pretoţe výchova pre vedenie ţivnosti trvala dlho. Títo 

remeselníci – profesionáli mali pod kontrolou celý výrobný proces a okrem toho poznali 

svojich zákazníkov. Často nešlo len o obchodné vzťahy, ale zároveň poznali svojich 

zákazníkov aj osobne, čo im umoţňovalo vedieť, ako ich zákazníci výrobok pouţívajú 

a aké potreby by mal výrobok spĺňať. Tieto informácie si obchodníci dôsledne pamätali – 

zaujímali sa teda vzťahom k zákazníkovi
5
. 

Koncom 19. storočia sa výrobné činnosti zmenili. Začala sa zavádzať masová 

a sériová výroba, objavili sa nové energetické zdroje. Remeselnícki majstri boli naďalej 

potrební, avšak uţ vo vedení a riadiacich činnostiach. V tomto období uţ robotník 

neprichádzal do styku so zákazníkom, a teda ani nemal prehľad o jeho potrebách 

a poţiadavkách. 

Napriek svojej efektivite masová výroba neskôr vyústila do problémov, keď 

prirodzený dopyt uţ nestačil a výsledky práce bolo treba distribuovať v širšom meradle. 

Tak sa zrodil marketing. V počiatkoch sa sústreďoval predovšetkým na rozvoj distribúcie 

a distribučných kanálov, dôsledkom čoho bola strata kontaktu výrobcov so svojimi 

zákazníkmi. Tradičné myslenie marketingu teda vzájomne oddialilo výrobcov od 

zákazníkov – informácie získaval výrobca cez prostredníkov. Ďalšiu izoláciu výrobcov od 

svojich zákazníkov predstavovalo prenechanie riešenia vzťahov marketingovým 

a predajným oddeleniam. 

Po zavedení masovej výroby a objavení sa nových výrobkov a sluţieb v západných 

krajinách sa zistilo, ţe problémy nie sú  vo výrobných organizáciách a v ich výkonnosti, 

ale skôr v riadení práce spôsobom orientovaným na zákazníka, respektíve spôsobom, ktorý 

                                                
5 STORBACKA, Kaj a Jarmo R. LEHTINEN. Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing a.s., 

2002. ISBN 80- 7169-813-X. 
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umoţní rozvoj vzťahov so zákazníkom. Znamená to teda, ţe skôr ako hľadať zákazníkov 

pre výrobky firmy, by mali výrobcovia hľadať vhodné výrobky pre svojich zákazníkov.  

3.1.3  Vývojové etapy CRM 

Uţ v 50. a 60. rokoch si riaditelia podnikov uvedomovali potrebu účelne 

zhromaţďovať a vyhodnocovať informácie o zákazníkoch. Nástroj na uspokojenie tejto 

potreby vznikol v 70. rokoch. Rozsiahle marketingové výskumy umoţňovali získavať 

informácie, ale vzhľadom na svoju zdĺhavosť a nákladnosť rýchlo strácali aktuálnosť. 

V 80. rokoch došlo k automatizácii podnikových procesov, ako fakturácia a skladové 

hospodárstvo. Neskôr došlo k zavádzaniu predchodcov dnešných call-centier.  

Veľký boom v oblasti CRM nastal vznikom aplikácie ERP (Enterprise Resource 

Planning – pouţívaná na riadenia zdrojov podniku) v 90. rokoch. ERP umoţnila prepojenie 

a integráciu jednotlivých oddelení, podporuje logistiku, dopravu produktov k zákazníkovi, 

platby, faktúry a podobne. V neskoršom období 90. rokov sa filozofia CRM začala viac 

orientovať na priania zákazníkov. Za veľký krok v komunikácii z hľadiska CRM môţeme 

povaţovať aj začiatok pouţívania internetu, čo znamenalo zrýchlenie, zefektívnenie 

a zlacnenie tejto komunikácie. 

 

Štyri základné etapy vývoja CRM: 

 Papierová databáza – klasické zakladanie šanónov s rôznymi informáciami 

o zákazníkoch. Nevýhodu tohto druhu databáz je nulová automatizácia, ručné 

vyhľadávanie, ručné vytváranie záznamov a podobne. 

 Systém softwarových programov (typu Office) – zahŕňa vyuţívanie 

informačných technológií, umoţňuje vytvorenie základnej databázy údajov 

o zákazníkoch, čiastočnú automatizáciu (vyplňovanie tabuliek, formulárov), 

- Microsoft Outlook, Excel, Word, Access. 

 Systém programov pre správu kontaktov a manaţment času – 

k automatizácii väčšiny procesov umoţňuje aj ukladanie rozšírených informácií 

o zákazníkoch, napr. veľkosť firmy, údaje o produktoch, objem a informácie 

o nákupoch. V databázach je moţné vyhľadávanie podľa rôznych kritérií. 

Systém má svoje funkcie previazané s ostatným softwarom, ako aj s e-
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mailovým programom. Funguje na princípe databázy uloţenej na serveri 

s prístupom všetkých uţívateľov alebo sú dáta uloţené lokálne. Tento spôsob 

riešenia CRM je vyuţívaný najmä malými firmami. 

 Komplexný CRM e-systém – súčasné najmodernejšie systémy CRM, ktoré 

umoţňujú aj veľmi komplikované analýzy preferencií zákazníkov, ako aj 

predvídanie ich budúceho správania. Takéto systémy sú určené predovšetkým 

pre väčšie firmy. 

 

3.1.4  Podstata CRM stratégie 

„CRM je marketingová stratégia, v centre pozornosti ktorej stojí zákazník a ktorá 

pomáha podnikom osloviť, obslúžiť a udržať si najlepších, teda najziskovejších zákazníkov. 

CRM umožňuje cielenú a zmysluplnú komunikáciu so zákazníkmi, uľahčuje kontakt s nimi, 

pomáha získavať, triediť, analyzovať informácie a transformovať ich na dôležité znalosti 

o zákazníckych potrebách, ich správaní a postojoch, ktoré sú podkladom pre tvorbu 

produktov a ponuku služieb prinášajúcich vyššiu hodnotu.“
6
 

CRM nepredstavuje samoúčelnú metódu alebo nový trend v obchode a marketingu. 

CRM je novým riešením, ktoré pri vhodnom vyuţívaní spôsobí v podnikaní obdobnú 

revolúciu, akou bol marketing v časoch nasýtených trhov. Hlavnými charakteristikami 

CRM sú:
7
 

 vyuţívanie vhodných informačných technológií pri komunikácii so zákazníkmi, 

 tento prístup sa povaţuje za komplexnú metodiku, pomocou ktorej sa vytvárajú 

výhodné a ekonomicky prospešné vzťahy so zákazníkmi, pričom je dôraz 

kladený na cielenú kvalifikáciu personálu s vyuţívaním metód sociálnej 

psychológie a správne nasmerovanie obchodných procesov, 

 systém CRM predstavuje interakciu so zákazníkom. Zatiaľ čo komunikácia je 

obmedzená len na výmenu informácii, pri interakcii prostredníctvom CRM 

dochádza k výmene ekonomických hodnôt (peňaţné vyjadrenie vnímanej 

hodnoty). 

 

                                                
6 BARTÁKOVÁ, Gabriela a kol. Marketing management II. Bratislava: 228 s.r.o., 2007. s. 55. ISBN 978-80-

969856-1-6. 
7 ORESKÝ, Milan. Riadenie vzťahov so zákazníkmi. Bratislava: Verlag Dashofer, 2006. 
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Do základných výhod, ktoré prináša koncepcia CRM, patria predovšetkým: 

 identifikovanie kľúčových zákazníkov, ktorým by mal podnik venovať 

intenzívnejšiu starostlivosť, 

 efektívne rozdeľovanie zdrojov podľa priorít zákazníkov, 

 na základe histórie nákupov, platieb a kontaktov servisu vytváranie detailného 

profilu zákazníka, 

 ponuka produktov prispôsobených individuálnym poţiadavkám zákazníka 

na základe detailného profilu, 

 zvýšenie efektivity marketingovej kampane, 

 skrátenie dĺţky predajného cyklu, 

 vytvorenie príleţitosti na ponuku komplementárnych produktov, 

 zlepšenie rentability pomocou investície zdrojov do ziskovejších zákazníkov, 

 väčšia lojalita zákazníkov, 

 zníţenie celkových nákladov a zvýšenie efektivity starostlivosti o zákazníkov.
8
 

 

3.1.5  Zavádzanie CRM 

Zavedenie technológie CRM v organizácii nepredstavuje len inštaláciu softwaru. Je 

to proces dlhodobý a vyţaduje si zmenu takmer celého chodu organizácie, rovnako ako aj 

zmenu jeho stratégie. 

Pred samotným zavedením CRM v organizácii je potrebné určiť dôvody jeho 

zavedenia. Prvým z dôvodom zavedenia CRM môţe byť inovácia terajšieho spôsobu 

riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktoré nedosahuje poţadovanú úroveň. Ďalším dôvodom 

je udrţanie si konkurencieschopnosti voči firmám, ktoré uţ majú zavedený systém 

CRM. 

Po určení dôvodov zavedenia systému do organizácie si je potrebné stanoviť ciele, 

ktoré chce organizácia pomocou CRM dosiahnuť. Určovaním týchto cieľov sa zaoberá 

vedenie spoločnosti, ktoré by však malo pri zavádzaní systému do organizácie myslieť na 

svoje celkové ciele a spôsoby, akým ich chce dosiahnuť a ako im k tomu dopomôţe 

zavedenie systému CRM. 

                                                
8  BARTÁKOVÁ, Gabriela. Spokojnosť zákazníka v procesoch CRM. Bratislava: Imagewell, 2005. 99 s. 

ISBN 80-969235-9-5. 
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Pomocou systému CRM je pravdepodobné dosiahnutie dvoch základných 

strategických cieľov: 

1. dosiahnutie stavu fungovania organizácie, ktorej stredobodom pozornosti 

je zákazník, pre ktorého organizácia hľadá vhodný produkt spĺňajúci jeho 

priania a potreby, 

2. dosiahnutie zisku, pričom je potrebné sledovanie nákladov vynakladaných 

na jednotlivých zákazníkov vo vzťahu k ziskom, ktoré nám títo zákazníci 

prinášajú. 

 

3.2  Tvorba a implementácia procesov CRM v organizácii 

Podstatnou zloţkou CRM je práve marketingová orientácia na zákazníka. Preto by 

mali byť všetky marketingové aktivity organizácie v súlade s touto teóriou a spolu by mali 

vytvárať ucelený systém marketingu vzťahov so zákazníkmi. Spokojnosť zákazníka je 

základom a v rámci organizácie by mala stáť pred jednorazovým predajom. Len týmto 

spôsobom je moţné vybudovať dôverný dlhodobý vzťah s klientom. Ide o vývoj 

schopnosti doručiť správnu správu, správnym zákazníkom, správnym spôsobom, správnym 

kanálom, v správnom čase a dosiahnuť tak zvýšenie návratnosti investícií vynaloţených na 

marketing a v konečnom dôsledku aj zisku. 

Jednou z frekventovaných definícií charakterizuje CRM ako postup, ktorý zahŕňa 

všetky marketingové aktivity smerujúce k zaloţeniu, rozvinutiu a udrţaniu úspešného 

vzťahu so zákazníkom. Jadrom CRM je vytvorenie vzťahu a zlepšenie výkonu organizácie 

vďaka lojálnosti zákazníka a jeho udrţaniu.
9
 

3.2.1  Predpoklady tvorby úspešnej koncepcie CRM 

Základnými odporúčaniami pre tvorbu a implementáciu úspešnej koncepcie CRM 

systému sú:
10

 

 

                                                
9  BARTÁKOVÁ, Gabriela. Spokojnosť zákazníka v procesoch CRM. Bratislava: Imagewell, 2005. 99 s. 

ISBN 80-969235-9-5. 
10 BARTÁKOVÁ, Gabriela. Spokojnosť zákazníka v procesoch CRM. Bratislava: Imagewell, 2005. 99 s. 

ISBN 80-969235-9-5. 
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a) Zorganizovanie tímu pre riadenie projektu. 

Identifikácia vrcholového riadiaceho pracovníka, ktorý bude zabezpečovať 

riadiacu a finančnú podporu počas celého projektu. Vymenovanie vedúceho 

projektu zodpovedného za kaţdodenné činnosti implementácie projektu. 

Vytvorenie skupiny uţívateľov CRM, ktorí budú zabezpečovať potrebné vstupy 

pre vedúceho projektu, ako aj testovať systém CRM vo fázach návrhu 

a implementácie. 

b) Rozhodnutie o automatizácii funkcií. 

Identifikovať funkcie, ktoré je potrebné automatizovať a zostaviť zoznam 

technických poţiadaviek pre automatizovaný systém. Zistiť návrhy 

marketingových pracovníkov a pracovníkov podpory zákazníkov ohľadom 

zdokonalenia pracovných procesov. 

c) Získanie podpory a aktívnej účasti vrcholového manaţmentu. 

Presvedčiť vedenie, ţe automatizácia podporuje stratégiu podniku, ovplyvňuje 

a zlepšuje výsledky dosiahnuté organizáciou, výrazne zniţuje náklady a za 

určitý čas prinesie ich návrat. 

d) Uplatňovanie technológie s rozumom. 

Vybrať technológiu vyuţívajúcu otvorenú architektúru, a tým umoţní prípadné 

rozšírenie a zväčšenie systému. 

e) Zabezpečenie pocitu vlastníctva uţívateľov. 

f) Vytvorenie prototypu systému. 

Vytvorenie prototypu systému CRM v dlhodobom meradle prinesie ušetrenie 

finančných prostriedkov. Ďalej to umoţní rozvrhnutie novej technológie, 

odhaliť prípadné problémy a overiť realizáciu prínosov. 

g) Vyškolenie uţívateľov. 

Školenie predstavuje najlepší spôsob ako zmeniť pracovné návyky a zabezpečiť 

úspešnosť systému. Zabezpečenie on-line konzultácie a telefonickú podporu. 

Vytvorenie jednoduchej a pochopiteľnej dokumentácie pre uţívateľov 

h) Motivácia pracovníkov. 

Ak schopnosť systému motivuje uţívateľov k jeho pouţívaniu, je systém CRM 

úspešný. 
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i) Spravovanie systému. 

Určenie osoby, prípadne oddelenia zodpovedného za sledovanie stavu CRM je 

nevyhnutné. Ide aj o spravovanie informácií, ktoré musia byť včasné, 

relevantné, ľahko prístupné a zodpovedajúce poţiadavkám uţívateľov. 

j) Udrţiavanie aktívneho záujmu vedenia. 

Vytvorenie komisie s členmi vyšších riadiacich pracovníkov a uţívateľov 

z oddelenia marketingu a predaja, ako aj pracovníkmi oddelenia informačných 

technológií. Úlohou komisie je informovať vrcholové vedenie o stave CRM 

projektu a merať výsledky systému. 

 

3.2.2  Prvky procesu CRM v organizácii 

Pri tvorbe koncepcie CRM treba mať na pamäti, ţe musí pokrývať štyri oblasti:
11

 

1. Definovanie hodnoty spoločnosti pre klienta – organizácia, ktorá pôsobí 

v trhovom prostredí si musí najskôr odpovedať, aké hodnoty chce klientom 

prinášať. 

2. Vypracovanie obchodného prípadu – musí zdokumentovať špecifické 

merateľné ciele a prínosy, ktoré obhája často nemalé investície. Ide 

o plánovanie zvýšenia prínosu zákazníka v období, keď je našim klientom, 

zvýšenie úspešnosti získavania nových klientov a zníţenie nákladov 

zefektívnením dodávania produktov. 

3. Definovanie stratégie prístupu ku klientom, ktorá definuje ako bude 

organizácia budovať a riadiť svojich klientov. Musí vedieť, kto sú jej klienti, 

musí byť oboznámená s ich poţiadavkami, poznať jednotlivé segmenty 

klientov, ich motiváciu a očakávania. 

4. Plán transformácie spoločnosti zahŕňa v sebe postup praktickej realizácie 

koncepcie CRM. 

3.2.3  Náklady na implementáciu CRM 

V praxi sa často stáva, ţe skutočné náklady na implementáciu sú obvykle vyššie, 

neţ organizácia pôvodne predpokladala. Dôvodom je nezahrnutie alebo podhodnotenie 

                                                
11 BARTÁKOVÁ, Gabriela. Spokojnosť zákazníka v procesoch CRM. Bratislava: Imagewell, 2005. 99 s.  

ISBN 80-969235-9-5. 
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niektorých zloţiek projektu. Jedným zo spoľahlivých postupov k určeniu nákladov je tzv. 

gap analýza. Prvým krokom v tejto analýze sa prevedie inventarizácia momentálneho 

stavu prostriedkov (zásob) a posúdi sa rozdiel výsledku a poţadovaného stavu. Zo 

zisteného rozdielu sa vyvodia opatrenia, ktoré sa príslušne ocenia.
12

 

Táto metóda teda slúţi ako nástroj odhadu nákladov spojených s jednotlivými 

realizačnými fázami projektu CRM:
13

 

1) Náklady na hodnotiacu fázu východiskovej situácie: 

 vo vzťahu k zamestnancom – zručnosť a spôsobilosť vyuţívania IT, 

orientácia na procesy, stav organizácie výroby, 

 vo vzťahu k stavu obchodných procesov – prepojenosť procesov (šírka, 

hĺbka), kontrola procesov na modeloch, 

 hodnotenie stavu informačných technológií – stav siete, databáz, 

zabezpečenia dát, 

 náklady vzťahujúce sa na administratívu – v procese hodnotenia 

východiskovej situácie. 

 

2) Náklady na vytvorenie celkovej a detailnej koncepcie: 

 náklady vzťahujúce sa k zamestnancom – určenie priebehu a formy 

školení, určenie školiteľov, lídrov, koučov, koncepcie výučby, 

 definícia a vytvorenie podnikovej informačnej koncepcie – potrebné siete, 

vymedzenie rozhraní, charakteristika softwaru CRM, bezpečnostné 

vybavenie, 

 tvorba koncepcie vo vzťahu k obchodným procesom – hľadanie, 

vymedzenie a charakteristika procesov, určenie nových rozhraní a prepojení 

procesov, určovanie zodpovedajúcich osôb za nové procesy. 

 

3) Náklady na vlastnú výstavbu CRM: 

 vybavenie informačnými technológiami – rozšírenie architektúry CRM 

systému o nové moduly, náklady na hardware, telekomunikačné systémy, 

kancelárske vybavenie, plochy, výstavba siete, náklady na primárne dáta, 

                                                
12 WESSLING, Harry. Aktivní vztah k zákazníkům  pomocí CRM. Praha: Grada Publishing, a. s. 2003. 196 s. 

ISBN 80-247-0569-9. 
13 ORESKÝ, Milan. Riadenie vzťahov so zákazníkmi. Bratislava: Verlag Dashofer 2006. 
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 náklady na tvorbu podmienok riadenia procesov – nákup a inštalácia 

softwaru, dokumentovanie a modelovanie cieľových procesov, 

 vytváranie podmienok pre zamestnancov – organizovanie prípravy 

školení, uskutočnenie školení, úpravy v školeniach a organizácií školení, 

 náklady na administratívu. 

 

4) Náklady pilotnej fázy: 

 náklady na informačné technológie – prevádzka, údrţba hardwaru 

a softwaru, prevádzka telekomunikačnej techniky, náklady na priestory 

a ich vyuţívanie, 

 mzdové náklady na personál, 

 náklady na administratívu – cestovné, stravné náklady účastníkov, 

personálu, vedenie projektu. 

 

5) Náklady modifikačnej fázy: 

 na úpravy hardwarových častí, telekomunikačných systémov, rozšírenie 

priestorov pre IT, optimalizácia softwaru, 

 náklady na úpravy obchodných procesov na základe analýzy výsledkov 

a ich dokumentácia, 

 náklady vo vzťahu k zamestnancom – úpravy školení (metodiky, rozsahu), 

 administratíva. 

 

6) Náklady rozbehu v plnom rozsahu: 

 náklady na informačné technológie – rozšírenie architektúry IT v rámci 

celého podniku o časti CRM, náklady na hardware a telekomunikačné 

prvky, 

 testovanie softwarovej podpory obchodných procesov, 

 ukončenie školení a preskúšanie zamestnancov, 

 náklady na správu a administratívu. 

 

7) Náklady beţného fungovania CRM systému: 

 náklady na beţnú prevádzku CRM systému sa stávajú súčasťou 

prevádzkových nákladov. 
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3.3  Zákazník 

Súčasťou tejto práce je aj kapitola venovaná zákazníkovi, pretoţe CRM systém je 

zameraný práve na riadenie vzťahu so zákazníkom. 

3.3.1  Typy zákazníka 

Neoddeliteľnou súčasťou nadviazania silného a dobrého vzťahu so zákazníkom je 

správne určenie typu zákazníka a podľa toho k nemu tak aj pristupovať a správať sa. Kaţdá 

organizácia je iná, má iné preferencie a potreby, ktoré ţiada uspokojiť. Nie je preto 

vhodné, aby sa všetci zákazníci radili do jednej skupiny. 

Analýzu nadviazania správneho vzťahu je potrebné vykonať na základne rozdelenia 

zákazníkov do troch skupín s rozdielnymi úrovňami sily vzťahu s dodávateľom.
14

 

 Cenovo orientovaní zákazníci – centrálnym bodom je cena. Zákazník sleduje, 

čo za vzťah dostane. 

 Zákazníci s obmedzením – u zákazníkov existujú hranice a obmedzenia, ktoré 

znemoţňujú meniť dodávateľa. Nemajú iné moţnosti nadviazania nového 

dodávateľského vzťahu, prípadne existuje viazanosť z minulosti. Správanie je 

pasívne. 

 Emocionálne viazaní zákazníci – vo vzťahu sa cítia dobre a vnímajú ho 

výhodne. Majú pocit prijímania nadštandardnej alebo vynikajúcej úrovne 

sluţieb. Sú spokojní po stránke spoločenskej, ako aj medziľudskej. Existuje 

dlhodobá spolupráca s dodávateľom na základe pocitu rodinného vzťahu. 

 

3.3.2  Základné princípy starostlivosti o zákazníkov 

Otvorenosť – zákazník sa na organizáciu obracia ako na najlepšieho dodávateľa, 

v horšom prípade ako na jediného moţného. Čím je zákazník otvorenejší v informáciách 

o svojich potrebách, tým je pre organizáciu ľahšie pochopiť a vyhovieť jeho potrebám. 

V tomto vzťahu platí, ţe ľudia sa správajú recipročne, čo znamená, ţe ak sa dodávateľ 

bude správať otvorene k zákazníkovi, také isté správanie nastane aj u zákazníka. Táto 

otvorenosť je základným kameňom v dlhodobých vzťahoch, ktoré sú obojstranne 

                                                
14 LEHTINEN, R. Jarmo. Aktivní CRM – Řízení vztahu se zákazníky. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007. 

160 s. ISBN 978-80-247-1814-9. 
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prospešné. Informácie, ktoré dodávateľ poskytuje, dávajú zákazníkovi pocit kontroly nad 

vecami (informácie o stave objednávky, o pohybe, čase dodania). Nie všetky informácie 

však môţe organizácia poskytnúť. Preto je v skutočnosti zavedené „pravidlo“ 

vymenovania utajovaných informácií. 

Proaktivita – napriek tomu, ţe pre dodávateľa je jednoduchšie „len“ reagovať na 

podnety zákazníka, má proaktívny prístup, teda predvídavosť a schopnosť odhaliť dopredu 

zákazníkove potreby, pre zákazníka niekoľkonásobne väčšiu hodnotu. Súčasťou 

proaktivity je aj pravidlo prvého kontaktu dodávateľom. Ide o pravidlo, ţe pri výskyte 

akejkoľvek objektívnej veci medzi dodávateľom a zákazníkom sa dodávateľ obracia na 

zákazníka ako prvý. 

Férovosť – vo vzťahu zákazník - dodávateľ môţe nastať situácia, kedy by mohol 

mať dodávateľ výhodu, ak by niektoré informácie nepodal zákazníkovi alebo vyuţije 

kľučky v obchodných podmienkach, či dočasnej krízy zákazníka. Takéto správanie vníma 

zákazník ako nefér a je potrebné sa takejto situácii vţdy vyhnúť. Výhoda pôsobí 

krátkodobo, ale zákazník si to dobre pamätá. 

Znalosť zákazníka – je nesmierne dôleţité poznať toho, kto od organizácie 

nakupuje, a to po jednotlivcoch, mikrosegmentoch aj segmentoch.
15

 

3.3.3  Nadviazanie vzťahu so zákazníkmi 

Ide o obdobie, kedy sa zjednávajú dohody a podpisujú zmluvy. Tieto dohody 

v mnohých prípadoch vznikajú neformálne, napríklad pokynutím hlavy recepčného 

v reštaurácii. V iných prípadoch ide o písomné zmluvy, ktoré majú formálny charakter. 

Tradične sa marketing zameriaval na obdobie nadviazania a začatia vzťahu. V praxi 

existuje niekoľko rôznych modelov, ktoré sú na tento účel vyuţiteľné a efektívne, avšak 

nie vţdy predstavujú komplexný prístup k vzťahu so zákazníkom. Počiatok kaţdého 

vzťahu a podnet na jeho zaloţenie je pravdepodobne zaloţený na určitej informácii, 

pretoţe bez nej vzťah nemôţe vzniknúť. Táto informácia musí byť pre druhú stranu 

                                                
15 SPÁČIL, Aleš. Péče o zákazníky. Praha: Grada Publishing, a. s. 2003. 116 s. ISBN 80-247-0514-1. 
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zaujímavá a podaná vierohodne. Konkrétna interakcia medzi oboma stranami nastane aţ 

neskôr.
16

 

Zásadným momentom pri získavaní zákazníkov je rozpoznanie skupín, ktoré sú 

vhodné a následné priblíţenie sa týmto skupinám. Marketingová metóda spriaznenej 

skupiny je jeden z moţných spôsobov ako toto priblíţenie realizovať. Táto metóda 

znamená, keď „spoločnosť predáva svoje služby prostredníctvom organizácie členom 

organizácie. Odbory, rôzne spoločnosti, etnické skupiny a pod. sú typickými spriaznenými 

skupinami. Členov takejto skupiny viaže citové puto. Cieľom je využiť citové spojenie 

zákazníka so skupinou, ako nástroj pre predaj produktu.“
17

 

Základňa zákazníkov sa dá spravidla rozdeliť do troch portfólií:
18

 

a) portfólio ochrany zahŕňa vzťahy, ktoré majú pre spoločnosť veľkú hodnotu. 

Pre toto portfólio by mala byť vytvorená stratégia, ktorá by zákazníkov 

uchránila pred odchodom ku konkurencii. 

b) portfólio rozvoja zahŕňa vzťahy významné rastom objemu aj zisku. Ich rozvoj 

by mal priniesť zvýšenie podielu na zákazníka, prípadne zjednodušenie 

štruktúry vzťahu. 

c) portfólio zmeny predstavuje jasne neziskové vzťahy. Ak nie je moţné tieto 

vzťahy zmeniť, ich hodnota pre spoločnosť je nevýznamná a v prípade, ţe ani 

zmena neprinesie ţiaduci obrat v tvorbe hodnoty, tento vzťah prechádza do fázy 

„záverečnej starostlivosti“. 

3.3.4  Rozvoj vzťahov so zákazníkmi 

„Budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi je procesom postupného rozvoja 

vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý pozostáva z niekoľko etáp. Uvedené etapy 

sa odlišujú predovšetkým povahou vzťahov medzi zainteresovanými subjektmi (transakčná 

                                                
16 STORBACKA, Kaj a Jarmo R. LEHTINEN. Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing a.s., 

2002. ISBN 80- 7169-813-X. 
17 BARTÁKOVÁ, Gabriela. Spokojnosť zákazníka v procesoch CRM. Bratislava: Imagewell, 2005. s. 58. 

ISBN 80-969235-9-5. 
18 STORBACKA, Kaj a Jarmo R. LEHTINEN. Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing a.s., 

2002. ISBN 80- 7169-813-X. 
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alebo spolupracujúca) a úrovňou angažovanosti dodávateľa u zákazníka (jednoduchá 

alebo komplexná).“
19

 

 

 

Zdroj: BARTÁKOVÁ, Gabriela a kol. Marketing management II. Bratislava: 228 s.r.o., 2007. s. 65. ISBN 

978-80-969856-1-6 – upravené 

 

Jednotlivé fázy vývoja vzťahov:
20

 

 

1. Predbeţná fáza – v tejto fáze sa pripravuje starostlivosť o zákazníkov 

a vyhľadávanie nových vhodných zákazníkov. Zisťuje sa potenciál klientov, ich 

moţnosť stať sa významnými klientmi. Cieľom je predísť zbytočným 

investíciám do zákazníkov, ktorí nemajú pre firmu potenciál. 

2. Ranná fáza – v rannej fáze sú skúmané príleţitosti pre uţšiu spoluprácu, 

zisťuje sa kultúra, správanie, preferencie, záujmy a motívy zákazníka. 

Dodávateľská firma sa snaţí porozumieť poţiadavkám a rozhodovacej jednotke 

                                                
19 BARTÁKOVÁ, Gabriela a kol. Marketing management II. Bratislava: 228 s.r.o., 2007. s. 65. ISBN 978-

80-969856-1-6. 
20 BARTÁKOVÁ, Gabriela a kol. Marketing management II. Bratislava: 228 s.r.o., 2007. 324 s. ISBN 978-

80-969856-1-6. 
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odberateľa a zároveň sa ho snaţí presvedčiť o výhodách, ktoré získa, ak sa stane 

významným klientom. 

3. Stredná fáza – v tejto fáze je vybudovaná dôvera a dodávateľ sa stáva jedným 

z mála preferovaných zdrojov produktu. Počet kontaktov oboch strán sa zvyšuje 

aj v rámci spoločenských udalostí. Klient však medzi exkluzívnych zákazníkov 

ešte nepatrí. 

4. Partnerská fáza – odberateľ povaţuje dodávateľa za strategický zdroj. Obe 

strany majú vzájomnú dôveru k zdieľaniu citlivých informácií. Dochádza 

k spolupráci pri riešení problémov, na vývoji nových výrobkov a spoločnému 

školeniu zamestnancov. Odberateľ očakáva vynikajúce sluţby, nepretrţité 

dodávky a produkty vysokej kvality. 

5. Synergická fáza – je posledným štádiom rozvoja vzťahov. Obe strany sa 

nevnímajú uţ ako oddelené organizácie, ale ako súčasť väčšieho celku. 

Spolupráca sa prejavuje spoločnými schôdzami predstavenstva, spoločným 

obchodným plánovaním, vývojom, výskumom a prieskumom trhu. Odstraňujú 

sa zbytočné výdaje a dochádza k transparentnosti nákladov. 

6. Rozpojená fáza – táto fáza je neţiaduca vo vývoji vzťahov. Nastáva pri 

nedodrţaní dohôd medzi jednotlivými stranami, prípadne v zmene obsadenia 

vedenia alebo pri problémoch v oblasti vzťahov jednotlivých strán. Dochádza 

k ustávaní interakcie a rozpadu spolupráce.  



38 

 

4  Metodika zhromaţďovania dát 

 

Táto kapitola sa zaoberá spôsobom, akým boli získané potrebné dáta na analýzu 

súčasného systému CRM a ABC analýzou zákazníkov. Pri spracovaní bakalárskej práce 

boli pouţité primárne, ale aj sekundárne dáta.  

4.1  Prípravná fáza 

Prípravná fáza bola zameraná na definovanie problémov a cieľov výskumu. 

Manaţment spoločnosti pokladá za problém, ţe súčasný systém CRM nefunguje 

dostatočne. 

 Cieľom výskumu bolo analyzovať súčasný stav systému CRM v spoločnosti. 

Primárne dáta boli získané pomocou metódy focus group. Informácie potrebné 

pre prípravu focus group boli získané pomocou rozhovoru s marketingovým pracovníkom 

firmy.  

Sekundárne dáta pre potreby spracovania ABC analýzy boli získané od 

marketingového pracovníka firmy v elektronickej podobe. 

Aby bolo moţné hodnotiť súčasný systém CRM v podniku, bolo potrebné zostaviť 

zoznam faktorov, ktoré predstavujú moţné silné a slabé stránky CRM systému, ako aj 

nové príleţitosti a ohrozenia. Tieto faktory boli zvolené na základe teoretických 

východísk uvádzaných v predchádzajúcich kapitolách, ako aj z brainstormingu 

uskutočného s pracovníkom marketingového oddelenia. Toto stretnutie prebehlo 20. 

marca 2012 v priestoroch spoločnosti OMNIA KLF, a. s. V rámci rozhovoru 

s pracovníkom marketingového oddelenia, boli predkladané návrhy faktorov, ktoré boli 

pokladané za moţné silné alebo slabé stránky súčasného systému CRM a samozrejme aj 

moţné príleţitosti a ohrozenia. Tieto návrhy boli upravované, prípadne preformulované 

a nakoniec stanovené do konečnej podoby. Zo zoznamu všetkých faktorov marketingový 

pracovník vybral 18 faktorov predstavujúcich silné a slabé stránky, 5 faktorov moţných 

príleţitostí a 3 faktory predstavujúce hrozby. Následne boli tieto faktory zaradené do 

krátkeho dotazníku. Tento dotazník bol predloţený počas focus group účastníkom, ktorý 

hodnotili jednotlivé faktory a toto hodnotenie slúţilo ako podklad pri SWOT analýze 

súčasného systému CRM. Dotazník sa nachádza v prílohe č. 8. 
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Marketingový výskum bol realizovaný prostredníctvom metódy focus group, 

ktorého súčasťou bude vyplnenie krátkeho dotazníku. Jedná sa o kvalitatívnu metódu 

zberu dát. Scenár tohto rozhovoru je uvedený v prílohe č. 10. Tento zber dát bude 

uskutočnený v mesiaci marec 2012. Tab. 4.1 na nasledujúcej strane zachytáva podrobnejší 

časový harmonogram marketingového výskumu 

Základný súbor predstavujú 3 vrcholoví manaţéri spoločnosti a 1 pracovník 

marketingu, nakoľko sa jedná o vedenie spoločnosti, ktoré má na stratégiu CRM 

významný vplyv a pracovník marketingu má na systém CRM operatívny dosah.  

Účastníkmi focus group boli dvaja vrcholoví manaţéri (výkonný a obchodný 

riaditeľ) a pracovník marketingu,  ktorý sa podieľal aj na zostavení faktorov. Títo traja 

pracovníci predstavujú výberový súbor. Nebol oslovený celý základný súbor, za ktorý 

bolo povaţované úzke vedenie spoločnosti a jeden marketingový manaţér, pretoţe jeden 

člen vedenia spoločnosti bol v čase konania focus group dlhodobo na pracovnej ceste. Pre 

účely analýzy bol však počet oslovených dostatočný, pretoţe sme získali názory väčšiny 

základného súboru  

Vzhľadom na veľkosť výberového súboru je technika výberu vzorky 

nereprezentatívna, technika vhodného úsudku. Dáta získané z dotazníkov hodnotenia 

súčasného systému CRM predstavujú primárne dáta.  

V rámci kaţdej témy skupinového rozhovoru bol obsah kaţdého faktoru špecificky 

vysvetlený a je prezentovaný v analytickej časti. 

Pri faktoroch týkajúcich sa silných a slabých stránok súčasného systému CRM 

bolo potrebné ohodnotiť výkonnosť jednotlivého faktoru a jeho dôleţitosť. Výkonnosť 

bola hodnotená subjektívne na škále 0 – 10, pričom hodnota 0 predstavovala najniţšiu 

moţnú výkonnosť a hodnota 10 naopak najvyššiu. Pojem „výkonnosť“ predstavuje 

súčasný stav faktoru v rámci CRM systému firmy. „Dôleţitosť“ bola takisto hodnotená na 

škále 0 – 10, pričom 0 predstavovala najniţšie vnímanie dôleţitosti tohto faktoru pre 

spoločnosť a 10 najvyššiu. Faktory týkajúce sa hodnotenia príleţitostí a ohrození boli 

hodnotené z pohľadu pravdepodobnosti výskytu. Faktory príleţitostí boli takisto 

hodnotené aj v rámci atraktivity tohto faktoru a faktory ohrození z pohľadu závaţnosti 

dopadu na spoločnosť. 
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Časový harmonogram činností 

Tab. 4.1Časový harmonogram činností 

Činnosť 
I. 

2012 

II. 

2012 

III. 

2012 

IV. 

2012 

V. 

2012 

VI. 

2012 

VII. 

2012 

Definovanie problému, obsahu a cieľa výskumu -       

Plán výskumu  -      

Brainstroming   -     

Tvorba dotazníku   -     

Zber primárnych dát   -     

Zber sekundárnych dát      -  

Spracovanie dát    -  -  

Analýza dát    - - -  

Interpretácia výsledkov       - 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

4.2  Realizačná fáza 

Vyplnené dotazníky boli zozbierané a hodnoty boli spracované a analyzované 

v programe Microsoft Excel. Následne boli zostavené tabuľky a vytvorené pozičné mapy, 

ktoré sa týkali jednotlivých faktorov súčasného CRM systému. Do jednotlivých tabuliek 

boli zavedené hodnoty konkrétnych dotazníkov, z ktorých boli vytvorené priemerné 

hodnoty. Tieto priemerné hodnoty a zistenia z rozhovorov slúţili ako vstupné hodnoty pre 

tvorbu spomínaných pozičných máp, SWOT analýzu a ďalšie analýzy. 

Pre potreby ABC analýzy boli pouţité sekundárne dáta získané z vnútorného 

informačného systému týkajúce sa obratov jednotlivých zákazníkov za obdobie prvej 

polovice roku 2012 spracované prostredníctvom programu Microsoft Excel. Tieto dáta 

boli zostavené do tabuľky a následne zoradené podľa veľkosti obratov jednotlivých 

zákazníkov, resp. podľa podielu na celkovom obrate spoločnosti. Z týchto dát boli neskôr 

vygenerované grafy, ktoré sú bliţšie popísané v analytickej časti práce. 

4.3  Interpretácia výsledkov SWOT analýzy 

Na základe dotazníkového šetrenia bola zostavená tabuľka týkajúca sa silných 

a slabých stránok súčasného CRM systému. Hodnoty uvádzané v dotazníkoch boli 

spriemerované a vloţené do pozičných máp rozdelených na 4 sektory. 
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4.3.1  Silné a slabé stránky 

Obr. 4.1 Sektory pozičnej mapy silných a slabých stránok 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Faktory nachádzajúce sa v ľavej polovici pozičnej mapy, teda v sektoroch I a III, 

predstavujú z hľadiska výkonnosti slabé stránky systému. Sú to teda stránky, ktoré síce 

systém obsahuje a dosahuje, avšak nie sú na dostatočne vysokej úrovni. 

Faktory, ktoré sa vyskytnú na pravej polovici pozičnej mapy, teda opačne ako 

v predchádzajúcom prípade, predstavujú silné stránky CRM systému. Sú to sektory II 

a IV. 

V rámci dôleţitosti sa pozičná mapa rovnako člení na dve časti. V hornej polovici, 

v sektoroch I a II sa budú nachádzať faktory, ktoré sú pre spoločnosť dôleţité a sú teda 

v centre záujmu ich uplatňovania, realizácie, prípadne udrţania ich stavu. 

A nakoniec v dolnej polovici, teda v sektoroch III a IV sa nachádzajú faktory, 

ktoré sa síce v systéme CRM vyskytujú, ale sú pre spoločnosť nedôleţité, resp. im 

spoločnosť neprikladá taký vysoký význam, ako u faktorov nachádzajúcich sa v hornej 

polovici pozičnej mapy. 

I II 

III IV 
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4.3.2  Príleţitosti 

Podobne ako u silných a slabých stránok, aj pri príleţitostiach sa pozičná mapa delí 

na 4 sektory, avšak jednotlivé charakteristiky sú odlišné. 

Obr. 4.2 Sektory pozičnej mapy príleţitostí 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

U pozičnej mapy týkajúcej sa príleţitostí, hodnotíme faktory pravdepodobnosť 

výskytu a príťaţlivosť. 

V sektoroch nachádzajúcich sa v hornej polovici grafu, teda v sektoroch I a II sa 

nachádzajú faktory, ktorých pravdepodobnosť výskytu je pomerne vysoká, a teda aj 

reálna. Predstavujú reálnu moţnosť výskytu daného faktoru pri súčasnom stave systému 

CRM. 

Naopak, v sektoroch III a IV sa nachádzajú faktory, ktoré nie sú v momentálnej 

situácii aktuálne a ktorých výskyt je nepravdepodobný. 

Ďalej u týchto faktorov hodnotíme príťaţlivosť. Príťaţlivosť vyjadruje, ako veľmi 

sú jednotlivé faktory pre spoločnosť atraktívne a o ktoré by mala teda reálny záujem. 

Faktory nachádzajúce sa v pravej polovici (sektory II a IV) sú pre spoločnosť veľmi 

príťaţlivé a naopak, faktory vyskytujúce sa v sektoroch I a III nie sú pre spoločnosť aţ 

tak veľmi zaujímavé. 
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4.3.3  Ohrozenia 

Obr.  4.3 Sektory pozičnej mapy hrozieb 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade u pozičnej mapy príleţitostí, sa 

u pozičných máp týkajúcich sa hrozieb hodnotí pravdepodobnosť výskytu. Systém 

hodnotenia je rovnaký. 

U pozičných máp hrozieb sa však hodnotí namiesto atraktivity závaţnosť. Hrozba 

vyjadruje veľkosť hrozby daného faktoru a negatívny dopad na spoločnosť v prípade, ţe by 

nastal. 

Zo všetkých pozičných máp, či uţ pri silných, slabých stránkach, príleţitostiach 

a ohrozeniach je moţné vyčítať silu jednotlivých faktorov. Čím ďalej sa jednotlivý faktor 

nachádza od danej osi, tým je tento faktor a jeho charakteristika silnejšia, prípadne slabšia 

(napr. v prípade faktoru predstavujúceho silnú stránku systému, sa bude tento faktor 

nachádzať v pravej polovici pozičnej mapy a zároveň čím silnejšia bude táto stránka, tým 

vzdialenejší bude od zvislej osi pozičnej mapy). 
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III IV 
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5  Analýza zhromaţdených dát 

5.1  SWOT analýza súčasného systému CRM 

Táto kapitola je venovaná analýze silných a slabých stránok súčasného systému 

CRM v podniku OMNIA KLF, a. s. Takisto sa bude venovať príleţitostiam, ale aj 

súčasným hrozbám.  

5.1.1  Silné a slabé stránky súčasného systému CRM 

Z dotazníkov, ktoré boli predloţené pracovníkom firmy na vyplnenie, boli 

zozbierané subjektívne hodnotenia jednotlivých faktorov. Tieto faktory boli 

zosumarizované a zostavené do nasledujúcej tabuľky spolu s ich priemernými 

hodnoteniami. Faktory sú zoradené podľa výkonnosti zostupne. Nasledujúca Tab. 5.1 

zachytáva priemerné hodnotenia faktorov. V tabuľke a v ďalšom texte sú vţdy silné 

stránky podfarbené zelenou farbou a slabé stránky červenou. 

Tab. 5.1 Silné a slabé stránky CRM systému 

Silné a slabé stránky 
výkonnosť dôležitosť 

faktory 
realizácia prieskumu spokojnosti zákazníka 8,67 8,33 

otvorenosť k inováciám 6,00 6,00 

pravidelnosť vykonávania hodnotenia dodávateľskej výkonnosti 5,33 7,67 

kvalifikovanosť personálu 5,33 7,00 

komunikácia zamestnancov so zákazníkmi 4,67 9,33 

uvedomenie významu CRM manažmentom 4,67 8,33 
interné prevádzanie hodnotenia dodávateľskej výkonnosti  4,33 8,67 

poukazovanie na významnosť CRM 4,33 6,00 

detailné profily zákazníka 4,00 7,00 

realizácia CRM 3,33 8,33 

ľudské zdroje 3,00 5,67 

vypovedacia hodnota interného HDV 2,67 9,00 

dôraz na realizáciu CRM 2,67 7,33 
flexibilita vnútorného IS 2,33 6,67 

stratégia CRM 2,33 7,67 

motivácia zamestnancov k realizácii CRM 2,00 5,33 

efektívnosť vnútorného IS 1,67 5,00 

súlad vzorcov HDV so vzorcami jednotlivých zákazníkov 1,00 6,00 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

Podrobnejšiu tabuľku spolu s konkrétnymi hodnoteniami zamestnancov firmy je 

moţné nájsť v prílohe č. 9. 
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Pozičná mapa na Obr. 5.1 ukazuje rozloţenie jednotlivých faktorov do príslušných 

sektorov na základe priemerných hodnôt subjektívneho hodnotenia. Pre lepšiu prehľadnosť 

sú všetky pozičné mapy upravené, resp. „orezané“. Jednotlivé pozičné mapy v celkovom 

zobrazení sa nachádzajú v prílohe č. 13. 

Obr. 5.1 Pozičná mapa silných a slabých stránok 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

Z Tab. 5.1 a pozičnej mapy Obr. 5.1 môţeme vyčítať, ţe medzi silné stránky 

súčasného systému CRM patria 4 faktory, konkrétne faktory realizácia prieskumu 

spokojnosti zákazníka, otvorenosť k inováciám, pravidelnosť vykonávania 

hodnotenia dodávateľskej výkonnosti a kvalifikovanosť personálu. 
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Silné stránky 

Prvá časť SWOT analýzy faktorov týkajúcich sa súčasného systému CRM sa 

zaoberá jeho silnými stránkami. 

Tab. 5.2 Realizácia prieskumu spokojnosti zákazníka 

faktor výkonnosť dôležitosť 
realizácia prieskumu spokojnosti zákazníka 8,67 8,33 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Prvým z faktorov je realizovanie prieskumu spokojnosti zákazníka. Priemerné 

hodnotenie tohto faktoru a informácie získané počas prevádzania focus group značia, ţe 

ide o najsilnejší faktor súčasného systému CRM spoločnosti. Pod týmto faktorom 

účastníci rozumejú, ţe marketingové oddelenie pravidelne zasiela zákazníkom spoločnosti 

dotazníky, v ktorých sa zaujíma o ich spokojnosť s výrobkami a sluţbami spoločnosti, 

s ich kvalitou, cenou, termínmi dodávok a pod. Taktieţ sa zaujíma, aké percento jej 

zákazníkov nakupuje výrobky aj od iných spoločností, z akých hlavných dôvodov, čo jej 

poskytuje prehľad o konkurencii a oblastiach, v ktorých môţe firma napredovať 

a zameriavať sa na ne. Hodnota dôleţitosti tohto faktoru znamená, ţe si spoločnosť 

uvedomuje dôleţitosť znalosti spokojnosti svojich zákazníkov, aby tak mohla pohotovo 

reagovať na tieto podnety. 

Tab. 5.3 Otvorenosť k inováciám 

faktor výkonnosť dôležitosť 
otvorenosť k inováciám 6,00 6,00 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Ďalším faktorom, ktorý patrí medzi silné stránky súčasného systému je otvorenosť 

k inováciám. Ide o silnú stránku systému CRM, avšak táto stránka nie je príliš výrazná. 

V rámci tohto faktoru rozumieme, ţe spoločnosť, resp. zamestnanci spoločnosti sú ochotní 

pristupovať k novým postupom riešenia problémov vznikajúcich pri činnosti 

spoločnosti. Takisto ide o zavádzanie nových prístupov k zákazníkom, zavádzanie nových 

systémov, spôsobov a postupov pri komunikácii so zákazníkmi. Hodnotenie dôleţitosti 

predstavuje, ţe účastníci focus group si sú vedomí váţnosti tejto otvorenosti k novým 

postupom v riadení vzťahov a prikladajú tomu patričný význam a pozornosť. 

  



47 

 

Tab. 5.4 Pravidelnosť vykonávania hodnotenia dodávateľskej výkonnosti 

faktor výkonnosť dôležitosť 
pravidelnosť vykonávania hodnotenia dodávateľskej výkonnosti 5,33 7,67 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Faktor „pravidelnosť vykonávania hodnotenia dodávateľskej výkonnosti“ 

(HDV) dosiahol priemerného hodnotenia, ktoré vyjadruje, ţe ide ešte o silnú stránku 

systému. V priebehu skupinového rozhovoru dvaja účastníci na dotaz o pravidelnosti 

vykonávania HDV zaujali stanovisko, ţe vykonávanie tohto hodnotenia raz ročne nie je 

dostačujúce. Toto je dôvodom niţšieho hodnotenia výkonnosti silnej stránky. Takto 

získavané HDV nie je aktuálne, a teda nie je schopné odhaliť neţiaduce vplyvy včas. 

Dôleţitosť tohto faktoru je vyššia, čo znamená, ţe si je spoločnosť vedomá potreby 

vykonávania HDV pravidelne, no napriek tomu je vykonávané len raz ročne. 

 

Tab. 5.5 Kvalifikovanosť personálu 

faktor výkonnosť dôležitosť 
kvalifikovanosť personálu 5,33 7,00 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Kvalifikovanosť personálu vyjadruje znalosť personálu problematiky CRM, ako 

veľmi sú si vedomí existencie tohto systému, nadväznosti svojich činností na vzťah so 

zákazníkom, prístupu k tejto filozofii a snahe o udrţiavanie dobrých vzťahov so svojimi 

zákazníkmi. Hodnotenie vyjadruje „slabšiu“ silnú stránku systému a zahŕňa globálne 

všetkých zamestnancov firmy, teda nielen vrcholové vedenie a pracovníkov 

marketingového oddelenia. Hodnota vypočítaná pri hodnotení dôleţitosti tohto faktoru 

znamená, ţe si je spoločnosť vedomá pozitívneho vplyvu kvalifikovanosti zamestnancov 

týkajúceho sa CRM a ich aktívnej snahe prispievať k vytváraniu dobrých a dlhodobých 

vzťahov. Počas skupinového rozhovoru odznel názor, ţe v tejto dobe je dôleţitou súčasťou 

v konkurenčnom boji kvalifikovanosť personálu, čo je moţné vidieť aj na hodnotení 

významu tohto faktoru. Avšak účastníci dali za pravdu, ţe reálny stav je na niţšej úrovni.  
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Slabé stránky 

Ďalšia časť je venovaná slabým stránkam súčasného systému CRM, pričom faktory 

boli zoskupené podľa obsahovej príbuznosti. 

Tab. 5.6 Faktory týkajúce sa dodávateľskej výkonnosti 

faktor výkonnosť dôležitosť 
interné prevádzanie hodnotenia dodávateľskej výkonnosti  4,33 8,67 
vypovedacia hodnota interného HDV 2,67 9,00 
súlad vzorcov HDV so vzorcami jednotlivých zákazníkov 1,00 6,00 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Hodnotenie výkonnosti faktoru „interné prevádzanie dodávateľskej výkonnosti“ 

poukazuje na slabú stránku systému. Tento faktor predstavuje vykonávanie HDV vo 

vnútri podniku, teda na základe údajov získaných z vlastných databáz a podľa vlastných 

vzorcov hodnotenia (príloha č. 11) a nie podľa vzorcov, ktorými disponujú zákazníci, čo 

mohlo byť príčinou zaradenia tohto faktoru medzi slabé stránky systému. Dôleţitosti 

vykonávania HDV bolo udelené vysoké hodnotenie, čo značí vedomie spoločnosti, ţe 

vykonávanie takéhoto hodnotenia je pre súčasné firmy nevyhnutnou činnosťou v rámci 

zisťovania plnenia svojich záväzkov voči zákazníkom. 

Faktor týkajúci sa vypovedacej schopnosti HDV vyjadruje schopnosť interného 

hodnotenia dodávateľskej výkonnosti zobrazovať reálny stav. Tento faktor zahŕňa 

prevádzanie HDV na základe spĺňania jednotlivých poţiadaviek zákazníkov v rámci počtu 

typorozmerov, ktoré poţadujú zákazníci, ako aj počtu ich kusov. Tieto údaje sa 

porovnávajú s výsledkami plnenia týchto poţiadaviek. Ďalej tento systém zahŕňa do 

hodnotenia získané certifikáty, počet uznaných reklamácií a počet vzorkovaní nových 

typorozmerov. Na základe informácií získaných z priebehu focus group je príčinou 

nízkeho hodnotenia tohto faktoru nezahrnutie termínov dodávok, predčasných dodávok do 

týchto vzorcov, teda nezahrnutie všetkých podstatných poloţiek do týchto vzorcov. Ako je 

moţné vidieť na hodnotení dôleţitosti, spoločnosť si je vedomá významu tejto 

vypovedacej schopnosti hodnotenia, čo môţe byť prínosom, ak sa na túto slabú stránku 

zameria. 

Pod tretím faktorom chápeme súlad, rovnakosť vzorcov interného hodnotenia 

dodávateľskej výkonnosti so vzorcami hodnotenia jednotlivých zákazníkov. Ako uţ 

bolo pri predošlých faktoroch spomínané, vzorce spoločnosti pre výpočet HDV zahŕňajú 

mnoţstvo kusov a typorozmerov a porovnávajú poţadované stavy s plnením. Na otázku 
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týkajúcu sa vnímania rozdielov medzi samohodnotením a hodnotením dodávateľa 

zákazníkom, respondenti poukázali na fakt, ţe vzorce niektorých zákazníkov zahŕňajú 

napríklad aj dátumy objednania a dátumy dodania, ako aj dobu, o ktorú sa jednotlivé 

dodávky oneskorili, ale aj dodali skôr, čo sa odráţa na hodnotení dodávateľov. Nezhoda 

týchto vzorcov predstavuje skreslený pohľad podniku na svoju situáciu oproti pohľadu 

zákazníka. Spoločnosť pouţíva na hodnotenie svoje interné vzorce, a preto tento nesúlad 

hodnotí ako veľmi slabú stránku. Respondenti vyjadrili svoj názor, ţe spoločnosť by 

mala viac komunikovať so zákazníkom aj ohľadom tejto problematiky. Dôleţitosti tejto 

zhody prikladá aj patričný význam. 

 

Tab. 5.7 zachytáva hodnotenie faktorov týkajúcich sa informačného systému 

spoločnosti 

Tab. 5.7 Faktory týkajúce sa informačného systému 

faktor výkonnosť dôležitosť 
detailné profily zákazníka 4,00 7,00 
flexibilita vnútorného IS 2,33 6,67 
efektívnosť vnútorného IS 1,67 5,00 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Faktoru týkajúceho sa detailných informácií o zákazníkovi bola účastníkmi 

pridelená priemerná hodnota výkonnosti 4,00, ktorá vyjadruje, ţe sa jedná o slabú stránku 

súčasného systému CRM. Pod týmto faktorom chápeme informácie o zákazníkoch 

spoločnosti týkajúce sa mnoţstva odberov, mnoţstva typorozmerov, ktoré od 

spoločnosti vyţadujú a nakupujú, dĺţke trvania vzťahov, sluţieb, ktoré zákazníci 

vyuţívajú, podmienkach pri akých nakupujú, počet reklamácií a pod. Tieto informácie 

súčasný systém CRM spoločnosti síce obsahuje, no neexistujú vo forme komplexnej 

dokumentácie a analýzy, aby mohli byť vyuţívané pri komunikácii a prístupoch 

k jednotlivým zákazníkom. Z hodnotenia dôleţitosti môţeme vidieť, ţe účastníci si sú 

vedomí významu existencie takýchto profilov zákazníka v rámci budovania prospešných 

vzťahov. 

Faktor „flexibilita vnútorného informačného systému“ dosiahla priemernú 

hodnotu výkonnosti (2,33), ktorá znamená, ţe sa jedná o veľmi slabú stránku súčasného 

systému CRM spoločnosti. Toto potvrdil marketingový pracovník, ktorý priamo zdôraznil 

neflexibilitu systému. Tento faktor predstavuje schopnosť systému poskytovať 
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uţívateľovi aktuálne informácie bez ďalších potrebných výpočtov, zostáv a časovej 

náročnosti na spracovanie údajov. Hodnotila sa teda schopnosť systému pohotovo 

poskytnúť, filtrovať potrebné dáta bez nutnosti uskutočňovania iných činností, ktoré 

získavanie informácií robia časovo náročnejšími. Hodnotenie dôleţitosti tohto faktoru 

poukazuje na uvedomenie si potreby existencie efektívneho systému, s ktorého 

pouţívaním by boli spojené časové úspory vyuţiteľné na iné činnosti zamestnancov. 

Taktieţ je negatívnym a neţiaducim stavom, ak firma disponuje potrebnými informáciami, 

no nevie s nimi efektívne pracovať. 

Ďalší faktor vyjadruje, ako veľmi je súčasný vnútorný informačný systém 

spoločnosti efektívny. Zohľadňuje teda jednoduchosť odovzdávania informácií medzi 

jednotlivými pracovníkmi, nutnosť pracovníkov presúvať sa medzi pracoviskami, aby 

získali potrebné informácie, interaktivitu systému a moţnosti systému. Počas priebehu 

focus group sa pracovník marketingu vyjadril, ţe v spoločnosti nie je zavedený takýto 

systém, ktorý by umoţňoval vkladať jednotlivé údaje pracovníkom na rozdielnych 

oddeleniach a uľahčil tak prácu zamestnancom, ktorí sa podieľajú na analýzach týkajúcich 

sa CRM. Toto všetko je aj dôvodom hodnotenia jeho výkonnosti ako  veľmi slabej 

stránky systému CRM. Respondenti prikladajú takémuto IS význam. 

 

Tabuľka 5.8 zachytáva faktory, ktoré sa týkajú stratégie spoločnosti v oblasti 

komplexného CRM. 

Tab. 5.8 Faktory týkajúce sa stratégie v oblasti komplexného CRM 

faktor výkonnosť dôležitosť 
uvedomenie významu CRM manažmentom 4,67 8,33 
poukazovanie na významnosť CRM 4,33 6,00 
realizácia CRM 3,33 8,33 
dôraz na realizáciu CRM 2,67 7,33 
stratégia CRM 2,33 7,67 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Uvedomenie si významu CRM manaţmentom spoločnosti zahŕňa myslenie 

manaţmentu týkajúce sa riadenia vzťahov so zákazníkmi a prikladanie dôleţitosti tomuto 

systému. Aj napriek tomu, ţe hodnotenie výkonnosti je nízke, je hodnota pripísaná 

dôleţitosti pomerne vysoká. Je zaujímavé, ţe si manaţment vysoko uvedomuje význam 

CRM, ale výsledok výkonnosti naznačuje, ţe sa manaţment tomuto faktoru nevenuje. 
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Z Tab. 5.4 je moţné vyčítať, ţe poukazovaniu dôleţitosti významu CRM 

v spoločnosti nie je venovaná dostatočná pozornosť, a preto sa jedná o slabú stránku 

tohto systému. Tento faktor zahŕňa aktivity, ktoré poukazujú na veľkosť významu 

fungujúceho CRM vo firme. Môţe sa jednať o prezentácie, školenia týkajúce sa 

zavádzania CRM v novodobých spoločnostiach, moţnostiach vyuţívania týchto systémov, 

ako aj výsledkov jednotlivých systémov iných spoločností.  

Faktor realizácie CRM predstavuje aktívnu realizáciu CRM stratégie v podniku, 

teda uplatňovanie princípov pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Hodnota výkonnosti 

tohto faktoru, ako aj reakcie účastníkov vyjadrujú, ţe v podniku neexistuje ucelený systém 

pre riadenie vzťahu so zákazníkom, preto sa jedná o slabú stránku. V podniku sú síce 

zavedené niektoré prvky pre riadenie vzťahu so zákazníkom, no účastníci rozhovoru si 

myslia, ţe nie sú prevádzané v dostatočnej miere, komplexne a previazane. Dôleţitosti 

tohto faktoru bola priemerne ohodnotená 8,33, čo predstavuje prikladanie veľkej 

významnosti realizácii CRM, čo ešte väčšmi zdôrazňuje tento slabý faktor. 

Výkonnosť faktoru týkajúceho sa dôrazu na realizáciu CRM dosiahla hodnotu 

vyjadrujúcu, ţe ide o ďalšiu zo slabých stránok systému. Pod týmto faktorom chápeme 

prístup spoločnosti k realizácii a zavádzaniu súčastí systému pre riadenie vzťahov so 

zákazníkmi. Ide o intenzitu a kontrolu s akou sa CRM v podniku vykonáva. Účastníci 

focus group toto hodnotenie doloţili vyjadrením, ţe napr. výsledky dodávateľskej 

výkonnosti sú preberané raz ročne v období tvorby výročnej správy. Dôleţitosť tohto 

faktoru naznačuje, ţe podnik vie o významnosti tohto dôrazu. 

Stratégia CRM vyjadruje existenciu zavedenej, fungujúcej a prosperujúcej 

stratégie systému pre riadenie vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti. Vyjadruje existenciu 

postupov návodov konania, ktoré slúţia na vytváranie vzťahov so zákazníkmi, ako aj na 

ich rozvíjanie a napredovanie. Skutočnosť, ţe takáto stratégia v spoločnosti neexistuje 

značí aj nízke ohodnotenie tohto faktoru, a preto sa jedná o ďalšiu veľmi slabú stránku 

systému CRM. Rovnako počas rozhovoru bolo poznamenané, ţe v spoločnosti absentuje aj 

komplexný dokument, ktorým by bola táto stratégia podloţená. Hodnotenie dôleţitosti 

tohto faktoru je pomerne vysoké, čo značí, ţe ide o časť CRM systému, ktorú pokladajú 

účastníci focus group za významný a prospešný a vnímajú jeho absenciu kriticky. 
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Faktory týkajúce sa ľudských zdrojov a motivácie zamestnancov sú zobrazené 

v nasledujúcej Tab. 5.9. 

Tab. 5.9 Faktory týkajúce sa ľudských zdrojov a motivácie zamestnancov 

faktor výkonnosť dôležitosť 
ľudské zdroje na realizáciu CRM 3,00 5,67 
motivácia zamestnancov k realizácii CRM 2,00 5,33 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Pod faktorom ľudské zdroje na realizáciu CRM v našom prípade chápeme 

pridelenie zodpovednosti za zavádzanie, správu, realizáciu a vedenie systému CRM 

v podniku. V podniku sa síce uplatňujú čiastočne prvky CRM, sú však realizované 

pracovníkmi rôznych oddelení, ktorí majú v náplni práce aj ďalšie činnosti. Tento faktor 

má aj nadväznosť na faktor týkajúci sa efektivity vnútorného IS, ktorý spôsobuje 

náročnosť získavania potrebných podkladov, a preto vznikajú straty času pri práci 

zamestnancov. S týmto súvisí hodnotenie ľudských zdrojov ako slabá stránka systému 

CRM. Respondenti počas rozhovoru poukázali na fakt, ţe nie je určená zodpovedná osoba 

za realizáciu CRM. Dôleţitosti tohto faktoru však nie je takisto prikladaná veľká 

významnosť, čo je príčinou zaťaţovania zamestnancov týmito činnosťami. 

V nasledujúcom faktore ide o systém motivácie zamestnancov k realizácii CRM, 

k ich účasti na tomto systéme CRM, k vlastnej aktivite zamestnancov v rámci tohto 

systému. Ďalej ide o prostriedky, ktoré budú zobrazovať súčasné hodnotenie podniku, jeho 

napredovanie, prípadne pokles vo výkonnosti, čo môţe byť podnetom pre zamestnancov 

k vyšším pracovným výkonom a dodá im pocit spoluúčasti na výkone a dobrom mene 

spoločnosti. Hodnotenie výkonnosti tohto faktoru značí, ţe ide o slabú stránku systému, 

pretoţe pri nízkej motivácii zamestnancov a malom poukazovaní na výsledky týkajúce sa 

vzťahov so zákazníkmi nie sú dosahované väčšie moţné výsledky. Dôleţitosti tohto 

faktoru účastníci focus group neprikladajú výrazne vysoký význam. 
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Tab. 5.10 je venovaná faktorom týkajúcich sa komunikácie spoločnosti so svojimi 

zákazníkmi 

Tabuľka 5.10 Komunikácia 

faktor výkonnosť dôležitosť 
komunikácia zamestnancov so zákazníkmi 4,67 9,33 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Ďalší z faktorov, ktorý účastníci focus group hodnotili je komunikácia 

zamestnancov so zákazníkmi. V tomto prípade sa jedná o komunikáciu v rámci 

obchodných vzťahov a nadväzovania nových kontaktov. Dôvodom pre hodnotenie tohto 

faktoru ako slabej stránky je skúsenosť respondentov, ţe niektorí zákazníci majú výhrady 

k rýchlosti zodpovedania ich otázok v oblasti plnenia objednávok. Rovnako ide aj 

o komunikáciu mimopracovnú, ktorá prispieva k budovaniu lepších vzťahov so 

zákazníkmi firmy. Z týchto mimo obchodných vzťahov tak môţe a v mnohých prípadoch 

aj vznikne pre podnik priaznivá situácia pri rozhodovaní zákazníka. Zákazník tak vníma 

firmu, ako partnera, ktorý sa oňho zaujíma nielen v rámci obchodu a stáva sa lojálnejším. 

Ide o ďalšiu „silnejšiu“ slabú stránku systému. Hodnotenie dôleţitosti tohto faktoru je 

však veľmi vysoké, čo značí, ţe si je podnik vedomý mimoriadnej dôleţitosti 

komunikácie so zákazníkom, ktorá mu umoţňuje lepšie poznávať potreby a problémy 

svojich obchodných partnerov. 

5.1.2  Príleţitosti systému CRM 

Táto podkapitola sa bude venovať príleţitostiam, ktoré má firma moţnosť 

dosiahnuť zavedením lepšieho, prepracovanejšieho systému CRM a pri zavedení 

a uplatňovaní tejto CRM stratégie vo firme. 

V nasledujúcej Tab. 5.11 je moţné vidieť jednotlivé príleţitosti a ich priemerné 

hodnotenie príťaţlivosti a pravdepodobnosti výskytu. V tabuľke sú uvedené priemerné 

hodnoty, ktoré boli vypočítané zo subjektívneho hodnotenia pracovníkov spoločnosti. 

Tieto príleţitosti boli zoradené podľa veľkosti príťaţlivosti pre spoločnosť zostupne, teda 

od príleţitosti s najväčšou atraktivitou po tú s najniţšou. 
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Tab. 5.11 Príleţitosti 

Príležitosti 
príťažlivosť 

pravdepodobnosť 
výskytu faktory 

vnímanie firmy ako stabilnej zo strany klientov 9,67 5,00 

vnímanie ako dlhodobý partner pre obchodovanie 9,00 2,00 

nespokojný zákazník konkurencie 8,67 3,67 

kladné referencie 8,33 6,67 

rentabilnejší potenciálny zákazník 8,00 5,33 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Rovnako, ako v prípade silných a slabých stránok bola na základe týchto hodnôt 

zostavená pozičná mapa, ktorá znázorňuje rozdelenie jednotlivých príleţitostí do 

príslušných sektorov. 

Obr.  5.2 Pozičná mapa príleţitostí 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

Ako je moţné z Tab. 5.11 a pozičnej mapy Obr. 5.2 vyčítať, moţnosť spoločnosti 

byť vnímaná ako stabilný partner zo strany klientov má pre účastníkov focus group 

vysokú atraktivitu. Je to faktor, ktorý dosiahol najvyššie ohodnotenie spomedzi 

ostatných, preto moţno povedať, ţe ide o primárny cieľ spoločnosti. Splnenie tohto cieľa 

zabezpečí, ţe na trhu bude vnímaná ako spoľahlivý partner, čo má vplyv na rozhodovanie 

zákazníkov pri výbere vhodného dodávateľa. Pravdepodobnosť výskytu však dosiahla 

niţšie ohodnotenie. Podľa účastníkov focus group je to spôsobené nízkym stupňom 
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rozvinutosti a efektivity CRM systému vo firme, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje 

v nedodrţiavaní dodacích termínov, zvyšovaním počtu reklamácií a preto je dosahovanie 

tohto stavu v súčasnej situácii náročnejšie neţ by tomu bolo v prípade zavedenej stratégie 

CRM. 

Dlhodobý partner pre obchodovanie. V tomto prípade sa jedná o takú príleţitosť, 

ţe firmu osloví partner, ktorý bude mať záujem o dlhodobú spoluprácu. Nejednalo by sa 

teda len o jednorazové objednávky, ale o dlhodobé vzťahy so zákazníkom. Spoločnosť má 

záujem tieto vzťahy budovať a ďalej aj rozvíjať. Značí to aj vysoké hodnotenie 

atraktivity tejto príleţitosti. Pravdepodobnosť výskytu tejto príleţitosti je nízka 

vzhľadom na druh trhu, na ktorom spoločnosť pôsobí. Počas rozhovoru bol prezentovaný 

aj ako hlavný dôvod tohto nízkeho hodnotenia fakt, ţe výskyt nového dlhodobého 

obchodného partnera je ovplyvnený bariérami vstupu na trh. Teda spoločnosť 

nepredpokladá, ţe vznikne nový subjekt, ktorý by sa stal napr. výrobcom v loţiskovom 

priemysle. Ďalším dôvodom je, ţe väčšina potenciálnych zákazníkov, ktorí majú potenciál 

byť dlhodobými obchodnými partnermi, má uţ svojich stálych dodávateľov. 

Nespokojný zákazník konkurencie značí príleţitosť, ktorá je pre firmu, ako je 

moţné vyčítať z Tab. 5.11, atraktívna. Rozumieme tým nespokojného zákazníka 

s produktmi, sluţbami, dodacími termínmi, rýchlosťou a moţnosťou uspokojenia jeho 

poţiadaviek konkurenčnou spoločnosťou. Okrem iného k nespokojnosti zákazníka 

prispieva zlá komunikácia, ktorá dáva zákazníkovi pocit väčšej neistoty a nezáujmu firmy 

o svojho partnera.  

Príleţitosť „kladné referencie“ súvisí s príleţitosťami uvedenými vyššie. 

Znamená, ţe spokojní zákazníci podávajú o firme ostatným potenciálnym zákazníkom 

kladné referencie, šíria dobré meno spoločnosti, čo má vplyv na získavanie a nadväzovanie 

nových obchodných vzťahov so zákazníkmi. Ku vzniku takýchto referencií napomáha 

správna CRM stratégia firmy. 

Nasledujúca príleţitosť týkajúca sa rentabilnejšieho potenciálneho zákazníka 

znamená moţnosť, ţe na trhu sa nachádza subjekt, s ktorým firma v súčasnej dobe 

neobchoduje, a ktorému je moţné vzhľadom na jeho špeciálne poţiadavky ponúknuť 

produkty a sluţby, ktoré sú ponúkané s vyššou rentabilitou. Identifikovanie tohto 

zákazníka súvisí so znalosťou trhu, ktorá umoţní firme prostredníctvom CRM systému 

určiť rentabilnejšieho zákazníka, na ktorého je potrebné sa zamerať a rozvíjať vzťah, 
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investovať doň. Ide aj o tvorbu detailných profilov zákazníkov. Preto, ako je moţné 

vyčítať aj z Tab. 5.11, má táto príleţitosť vysoký stupeň atraktivity pre firmu. Počas 

skupinového rozhovoru pracovník marketingového oddelenia poukázal na fakt, ţe pri 

súčasnej situácii CRM systému je ale pravdepodobnosť investície do správnych vzťahov 

so zákazníkmi badateľne niţšia. Tento fakt je vyjadrený aj celkovým hodnotením 

pravdepodobnosti výskytu tejto skutočnosti. 

5.1.3  Hrozby systému CRM 

Táto kapitola je venovaná výsledkom týkajúcich sa skutočností, ktoré hrozia 

spoločnosti pri nezavedení, resp. nezlepšení systému pre riadenie vzťahov so zákazníkom. 

Rovnako ako v predchádzajúcich kapitolách bola zostavená tabuľka a pozičná mapa, ktoré 

zobrazujú hodnotenie jednotlivých hrozieb.  

Tab. 5.12 Hrozby 

Ohrozenia 
závažnosť 

pravdepodobnosť 
výskytu faktory 

strata objednávok - vysoké požiadavky zákazníkov na flexibilitu, kvalitu 
a dodržiavanie termínov dodávok 

9,67 7,33 

silná konkurencia v obore 8,33 7,00 

prepracovaný systém CRM u konkurencie 7,67 5,00 
Zdroj: Vlastné spracovanie  
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Obr. 5.3 Pozičná mapa ohrození 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Prvú a zároveň podľa účastníkov najzávaţnejšiu hrozbu predstavuje strata 

objednávok. Hodnotenie, ktoré je moţné vidieť v tabuľke značí, ţe ide z pohľadu 

spoločnosti o veľmi vysokú hrozbu a neţiaduci stav. Strata objednávok je podľa 

účastníkov focus group spojená s neznalosťou konkrétnych zákazníkových potrieb, ţelaní, 

predstáv, o ktorých podnik z dôvodu nerozvinutého systému CRM nemusí ani vedieť. 

Takisto sa jedná o vnútornú komunikáciu zamestnancov a podávanie informácií. Pri 

slabom CRM systéme sa stáva toto podávanie informácií neefektívne, zdĺhavé 

a v niektorých prípadoch nepresné, čo v konečnom dôsledku môţe spôsobiť odchod 

zákazníka ku konkurencii z dôvodu nesplnenia jeho potrieb. Pravdepodobnosť výskytu 

tejto situácie je vysoká, čo zároveň vyjadrujú aj kladné odpovede účastníkov focus group 

na otázku, či takýto jav v spoločnosti uţ niekedy nastal.  

Ako je moţné z Tab. 5.12 vyčítať, závaţnosť hrozby silnej konkurencie na trhu 

je na vysokej úrovni, a preto takisto patrí medzi jednu z hlavných hrozieb pre 

spoločnosť. Správne zavedený a realizovaný systém riadenia vzťahov so zákazníkmi 
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poskytuje spoločnostiam určité výhody voči konkurencii, ako je napríklad lepšia znalosť 

svojich zákazníkov, ich potrieb, predpokladanie vývoja ich ďalšieho dopytu a rozdielny 

prístup k jednotlivým zákazníkom. Všetci traja respondenti sa k otázkam týkajúcich 

konkurencie vyjadrili, ţe spoločnosť má v obore svojej činnosti konkurenciu na vysokej 

úrovni, čo sa odráţa aj na vysokom hodnotení pravdepodobnosti. Firma by teda mala 

dbať na poskytovaný štandard aţ nadštandard svojej produkcie. 

V rámci hrozby prepracovaný systém CRM u konkurencie si môţeme predstaviť 

efektívne, fungujúce a uplatňované pouţívanie systému CRM konkurenciou, ktorá tak 

dokonale pozná svojich zákazníkov, uspokojuje ich potreby na maximum, čím si buduje 

dobré meno. To znamená pre konkurenciu vznik ďalších obchodných vzťahov a pre 

spoločnosť OMNIA KLF, a. s. stratu potenciálnych zákazníkov, ktorí by jej prinášali 

výhodné partnerstvo a v neposlednom rade aj zisk. Závaţnosť tejto hrozby je vysoká, čo 

značí, ţe je tento faktor pre spoločnosť veľmi neţiaduci. Účastníci focus group si nie sú 

vedomí takéhoto vyuţívania systému CRM konkurenciou alebo nemajú o nej dostatočné 

informácie, preto bola pravdepodobnosť ohodnotená priemernou hodnotou.  
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5.2  ABC analýza zákazníkov 

Táto kapitola sa zaoberá ABC analýzou zákazníkov, ktorá slúţi na rozdelenie 

jednotlivých zákazníkov do zákazníckych skupín. To umoţňuje zistiť a identifikovať 

zákazníkov, ktorí spoločnosti tvoria najväčší obrat a ktorí sú teda jej hlavným zdrojom 

príjmov. Na týchto zákazníkov by sa mala firma zamerať a budovať s nimi dlhodobé 

a vzájomne prospešné vzťahy. 

Za účelom vytvorenia ABC analýzy boli z vnútorného informačného systému 

vygenerované informácie týkajúce sa obratov jednotlivých zákazníkov za obdobie prvej 

polovice roku 2012, resp. mesiacov január – jún 2012. Zo získaných údajov bolo zistené, 

ţe firma mala za posledný polrok 34 zákazníkov, ktorí od spoločnosti nenakupovali 

jednorázovo. Následne boli títo zákazníci zoradení zostupne podľa výšky ich obratov, 

ktoré boli taktieţ vyjadrené percentuálne. V ďalšom kroku boli vytvorené kumulované 

súčty podielov jednotlivých zákazníkov na celkovom obrate firmy. Tieto kumulované 

súčty boli podkladom pre vytvorenie koncentračnej krivky, ktorá je súčasťou Obr. 5.4. 

Obr. 5.4: Koncentračná krivka zákazníkov január – jún 2012 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Z ABC analýzy zákazníkov vyplynulo, ţe 80% percent celkového obratu firmy je 

tvorených 6 zákazníkmi, čo predstavuje 17,65 % z celkového počtu. Títo zákazníci 

predstavujú pre firmu najväčší zdroj príjmov, sú to teda najvýznamnejší zákazníci firmy 

a teda patria do zákazníckej skupiny A. Zákaznícku skupinu B tvorí 5 zákazníkov, ktorí 

prispievajú ďalšími cca  15% k obratu firmy. Zvyšných 5% obratu tvorí skupina 23 

zákazníkov, zákaznícka skupina C. 

Ďalší graf (Obr. 5.5) znázorňuje podiely počtov zákazníkov v jednotlivých 

zákazníckych skupinách. 

Obr.5.5 Podiely počtov zákazníkov v jednotlivých zákazníckych skupinách 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Nasledujúce štyri grafy zachytávajú podrobnejšiu analýzu 3 zákazníckych skupín.  

Ako bolo spomenuté, skupinu A tvoria 6 zákazníci. 3 zákazníci z loţiskového 

priemyslu (50 %). 2 zákazníci zo ţelezničného priemyslu (33 %) a 1 z automobilového 

priemyslu (17 %). Zákaznícku skupinu B tvoria zákazníci uţ iba z dvoch priemyselných 

odvetví, štyria z loţiskového (80 %) a jeden z automobilového (20 %). V poslednej 

zákazníckej skupine taktieţ absentuje firma zo ţelezničného priemyslu. V tejto skupine 

dominuje 20 firiem z loţiskového priemyslu (87 %). Zvyšných 13 % skupiny tvoria 3 

firmy z automobilového priemyslu. Túto analýzu zachytáva Obr. 5.6. Ako je moţné vidieť, 

ţelezničný priemysel sa nachádza len v zákazníckej skupine A, čo vyjadruje, ţe firmy 
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pôsobiace v tomto odvetví tvoria podstatnú časť obratu spoločnosti. Je to teda signál, ţe by 

sa firma mala snaţiť o udrţanie týchto zákazníkov a prípadne získať ďalších pôsobiacich 

v tomto odvetví. 

 

Obrázok 5.6: Podiely počtov zákazníkov v zákazníckych skupinách z hľadiska priemyselného odvetvia 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Po analýze z hľadiska počtu zákazníkov v jednotlivých zákazníckych skupinách 

nasleduje analýza podielov ich obratov, ktorá je doplnená Obr. 5.7. 

V zákazníckej skupine A dominuje z hľadiska podielu obratu rovnako ako 

z hľadiska počtu firiem loţiskový priemysel (47 %). Zástupcovia firiem z automobilového 

(27 %) a ţelezničného priemyslu (26 %) prispievajú k obratu skupiny pribliţne rovnako. 

V nasledujúcich dvoch skupinách prevláda loţiskový priemysel. V skupine B s podielom 

na obrate 80 % a v skupine C 87 %. Automobilový priemysel je v skupine B zastúpený 

podielom na obrate 20 % a v skupine C podielom 13 %.  
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Obr. 5.7 Podiely obratov v zákazníckych skupinách z hľadiska priemyselného odvetvia 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Obr. 5.8 zachytáva podiely počtov zákazníkov v jednotlivých zákazníckych 

skupinách z pohľadu sídla zákazníka.  

V zákazníckej skupine A sú rovnakým dielom zastúpené firmy z Nemecka 

a Slovenska, obe počtom 2 a podielom 33 %. Zvyšnú tretinu skupiny dopĺňajú maďarská 

a poľská firma kaţdá dielom 17 %. Skupinu B tvoria 2 firmy z Nemecka (40 %), 2 zo 

Slovenska (40 %) a 1 z Českej republiky (20 %). Najväčší podiel v zákazníckej skupiny C 

tvorí 18 slovenských firiem (78 %). Ďalej nasledujú 4 české firmy (17 %) a jedna firma 

z Nemecka (4 %).  
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Obr. 5.8 Podiely počtov zákazníkov v zákazníckych skupinách z hľadiska sídla zákazníka 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z aspektu podielov na obratoch v zákazníckej skupine A dominujú firmy 

z Nemecka, ktoré zaznamenali 42 % na celkovom obrate skupiny. 36-% podiel tvoria 

firmy zo Slovenska, 16-% podiel firma z Poľska a zvyšných 7 % firma z Maďarska. Gro 

skupín B a C tvoria firmy zo Slovenska (59 % a 51 %). Skupinu B dopĺňajú firmy 

z Nemecka (31 %) a Českej republiky (10 %). Obraty zákazníckej skupiny C dotvárajú 

rovnako české (41 %) a nemecká firma (9 %). 

Obr. 5.9 Podiely obratov v zákazníckych skupinách z hľadiska sídla zákazníka 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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6  Návrhy a odporúčania 

6.1  Hodnotenie dodávateľskej výkonnosti 

Na základe SWOT analýzy súčasného systému pre riadenie vzťahov so zákazníkmi 

vo firme boli zistené niektoré nedostatky týkajúce sa hodnotenia dodávateľskej výkonnosti. 

Ide o nedostatky, ktorých odstránenie by prinieslo spoločnosti lepší, triezvejší pohľad na 

hodnotenie samej seba z pohľadu svojich odberateľov a nevznikali by teda nezhody medzi 

týmito pohľadmi, resp. hodnoteniami. 

Prvým z odporúčaní je návrh pre vykonávanie hodnotenia dodávateľskej 

výkonnosti mesačne, teda častejšie ako v súčasnej dobe, kedy toto hodnotenie prebieha 

len raz ročne. Z vykonanej SWOT analýzy, konkrétne v analýze silných stránok, Tab. 5.2, 

môţeme vidieť, ţe síce ide ešte o silnú stránku, no nachádza sa v blízkosti hraničnej 

hodnoty so stránkami slabými. Ďalším dôvodom pre toto častejšie vykonávanie hodnotenia 

dodávateľskej výkonnosti je získanie prehľadu o svojej činnosti v priebehu celého 

roka, čo prinesie firme podstatne aktuálnejší prehľad o svojej výkonnosti ako ročné 

vykonávanie tohto hodnotenia. 

Ďalším návrhom týkajúcim sa hodnotenia dodávateľskej výkonnosti je zahrnutie 

termínov dodávok do tohto hodnotenia. Ide o termíny týkajúce sa moţnej expedície 

potvrdené firmou svojim odberateľom a reálne termíny dodávok. Tieto ukazovatele by teda 

nezahŕňali len schopnosť spoločnosti plniť objednávky, čo sa týka mnoţstva, reklamácií, 

ale aj schopnosť plniť svoje dodávky včas, podľa termínov potvrdených firmou. 

Ukazovateľ by teda odráţal aj včasnosť dodávok. 

Nielen spoločnosť sama disponuje takýmto druhom hodnotenia dodávateľskej 

výkonnosti. Takéto hodnotenie si prevádzajú aj sami zákazníci, a preto by bolo pre firmu 

vhodné, keby mala moţnosť na seba „pozerať rovnakými očami“ ako jej konkrétni 

zákazníci. Tento stav by firma dosiahla zosúladením vzorcov pre hodnotenie 

dodávateľskej výkonnosti s konkrétnymi vzorcami a postupmi hodnotenia svojich 

zákazníkov. Preto je ďalším z odporúčaní úprava vzorcov podľa vzorcov svojich 

odberateľov. 

V tomto odvetví spokojnosť zákazníka ovplyvňuje primárne výkonnosť jeho 

dodávateľa. Táto výkonnosť je hodnotená pravidelne a dodávateľ je informovaný 
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o celkovom výsledku. Ak dodávateľ nedosiahne maximálnu výkonnosť, zákazník vyţaduje 

stanovisko k nápravným opatreniam. Na hodnotenie dodávateľskej výkonnosti slúţia 

vzorce, ktoré sú u jednotlivých zákazníkov rozdielne, interpretácia vzorcov je nejasná 

alebo vzorce nie sú vôbec k dispozícii. V prílohe č. 12 je uvedený príklad vzorca zákazníka 

pre hodnotenie dodávateľskej výkonnosti, ako aj vzorec pouţívaný spoločnosťou pri jej 

samohodnotení. Na prvý pohľad je vidieť, ţe vzorec pouţívaný zákazníkom je 

sofistikovanejší a zahŕňa viac faktorov, ktoré hodnotí. 

Preto by prvým krokom vedúcim k realizácii zosúladenia vzorcov malo byť 

zostavenie tímu, ktorý bude mať za úlohu odstrániť nedostatky hodnotenia dodávateľskej 

výkonnosti. V tíme by mal byť zastúpený obchodný úsek (obchodný riaditeľ ako vedúci 

tímu a marketingový pracovník), pracovník zodpovedný za informačný systém a taktieţ 

pracovník finančného oddelenia.  Skôr, ako sa uskutočnia stretnutia s jednotlivými 

zákazníkmi, zostavený projektový tím by mal zistiť súčasný stav v oblasti ľudských 

zdrojov, finančných prostriedkov a technicko-materiálneho zabezpečenia. Rovnako by sa 

mal zamyslieť nad procesmi a obsahom nového systému hodnotenia dodávateľskej 

výkonnosti, pričom musí brať zreteľ na automatizáciu systému. Následne by mal 

projektový tím získať podporu vrcholového manaţmentu. V prípade moţnej realizácie 

projektu obchodný úsek naplánuje stretnutia s 11 najvýznamnejšími zákazníkmi, ktorí 

tvoria 95 % obratu firmy, na ktorých odprezentujú nový zámer spoločnosti, ako aj 

poţiadavky na zosúladenie vzorcov a pravidelnosť poskytovania ďalších informácií. Po 

získaní vzorcov a ich interpretácie by mali byť tieto vzorce implementované do systému. 

Následne by mal byť podľa potreby určený a zaškolený pracovník alebo pracovníci, ktorí 

by boli zodpovední za pravidelné sledovanie dodávateľskej výkonnosti a v prípade jej 

zníţenia zabezpečil odstránenie príčin. 

6.2  Flexibilita a efektivita súčasného systému CRM 

Výsledky SWOT analýzy súčasného systému CRM spoločnosti naznačujú, ţe 

flexibilita a efektivita systému predstavujú jeho veľmi slabé stránky. Preto by sa mala 

spoločnosť zamerať na tieto dva faktory a podniknúť opatrenia na zvrátenie tohto stavu. 

Jedným z riešení je analýza týchto informačných systémov, ktoré firma pouţíva. 

Z tejto analýzy by mala firma zistiť súčasné výhody a nevýhody týchto systémov. 

Následne by sa mala firma zamerať na udrţiavanie týchto výhod a postupné 
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odstraňovanie nevýhod tohto systému. Ďalšou z moţností je oslovenie súčasného 

dodávateľa informačných systémov s poţiadavkou o informácie týkajúce sa nových verzií 

týchto IS a následná analýza, či naďalej vyuţívať produkty súčasného dodávateľa alebo 

osloviť dodávateľa nového. 

Rovnako by mala firma zaviesť, prípadne upraviť súčasný informačný systém tak, 

aby boli všetky materiály komplexne a permanentne uloţené do tohto systému, 

prehľadne roztriedené a prístupné pre následné analýzy týchto údajov. Systém by mal 

takisto poskytovať moţnosť porovnávania vývoja ukazovateľov v čase bez potreby ďalších 

čiastkových výpočtov, čo by znamenalo časové zefektívnenie tohto systému. 

Súčasťou tohto informačného systému by ďalej mali byť detailné profily 

zákazníkov, ktoré by umoţňovali zistiť, ktorí zákazníci sú pre firmu kľúčoví, ktorí od 

spoločnosti odoberajú najväčšie mnoţstvo produktov, ako často, v akých intervaloch, za 

akým účelom a s akými podmienkami, čo by spoločnosti pomohlo zamerať sa na 

skvalitnenie práve týchto faktorov. 

Či uţ sa spoločnosť rozhodne pre stávajúceho dodávateľa alebo dodávateľa nového, 

kaţdopádne by mala previesť prieskum informačných systémov dostupných na trhu. 

Zmena súčasného starého informačného systému za novodobý, sofistikovaný dáva 

predpoklad k zvýšeniu výkonu a konkurencieschopnosti spoločnosti. Tento systém by mal 

byť vytvorený na mieru spoločnosti a spĺňať poţiadavky na jedinečné procesy podniku. 

Vzhľadom na tento fakt by mali vedúci pracovníci jednotlivých útvarov spoločnosti 

odprezentovať potreby ich úseku na tento informačný systém. Získané informácie by sa 

mali zhrnúť do dokumentu, ktorý by bol základom pre prieskum trhu, dopytové konanie, 

prípadne verejné obstarávanie, ktoré prevedie nákupné oddelenie v spolupráci s oddelením 

informačných technológií. Aby bol projekt úspešný a priniesol firme čo najviac výhod, 

mala by firma osloviť dodávateľa, ktorý má skúsenosti s dodávkami CRM systémov 

v strojárskom priemysle. Dodávateľ by nemal len implementovať poţiadavky spoločnosti 

na CRM systém, ale aj z jeho strany by malo dôjsť ku konštruktívnej tvorbe. 
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6.3  Stratégia a realizácia CRM 

Ako vyplýva z analýzy týkajúcej sa stratégie a realizácie CRM je moţné vidieť, ţe 

sa jedná o veľmi slabé stránky súčasného systému. Dôvodom tohto hodnotenia je fakt, ţe 

spoločnosť nemá vybudovanú konkrétnu stratégiu pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, 

a teda určený konkrétny cieľ  riadenia vzťahov a spôsob naplnenia tohto cieľa. 

Prvým odporúčaním, ktoré sa týka stratégie a jej realizácie je teda vypracovanie 

takejto stratégie. Tá by mala obsahovať určenie zodpovedností a povinností konkrétnych 

osôb, za konkrétne činnosti, miesta výkonu, prípadne pôsobenia týchto osôb a činností 

a spôsoby, akými budú tieto činnosti pracovníkmi vykonávané, ako aj čas pridelený na 

tieto činnosti. Takisto by táto stratégia mala obsahovať cieľ a spôsob jeho dosiahnutia, ako 

aj systém hodnotenia a kontroly práce osôb poverených týmito činnosťami, prípadne by 

malo byť vytvorené samostatné oddelenie pre realizáciu CRM stratégie. 

6.4  Ľudské zdroje, kvalifikovanosť a motivácia personálu 

Hodnoty tohto faktoru vyplývajúce z analýzy ukazujú, ţe ide ešte o silnú stránku 

CRM systému, no tieto hodnoty sa nachádzajú v blízkosti hranice s hodnotením pre 

slabé stránky. Dôvodom pre niţšie hodnotenie tohto faktoru je fakt, ţe na niţších 

úrovniach podniku je personál, ktorý je v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi menej 

kvalifikovaný, prípadne nie je s týmto pojmom vôbec oboznámený. Spoločnosť by teda 

mala dbať aj na zdôrazňovanie tohto riadenia vzťahov so zákazníkmi na všetkých 

úrovniach, či uţ na úrovni manaţmentu, stredného manaţmentu alebo medzi radovými 

zamestnancami, ktorí taktieţ, aj keď nepriamo, tento vzťah ovplyvňujú.  

Nástrojom pre toto zdôrazňovanie a podporovanie vnímania dôleţitosti CRM môţu 

byť prezentácie, školenia, ukáţky výsledkov týchto systémov, ako aj ukáţky 

výsledkov spoločností, ktoré sa CRM aktívne zaoberajú a budujú ho. Dôleţitým faktorom 

je aj poukazovanie na fakt, ţe na vzťahu so zákazníkom sa podieľajú všetci zamestnanci, 

teda aj tí, ktorí nie sú v priamom kontakte so zákazníkom, ale napríklad vo výrobe. 

Ako prvý krok v tejto oblasti by firma mohla zaviesť pouţívanie nástrojov visual 

managementu, napríklad pouţívanie magnetických tabúľ na všetkých oddeleniach, ako aj 

výrobných strediskách. Na týchto tabuliach by boli prezentované  splnené, prebiehajúce 

i budúce úlohy súvisiace aj s oddelením, s ktorým daný úsek úzko spolupracuje. 
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Ďalším bodom skvalitnenia vzťahov so zákazníkmi sú školenia pre obchodníkov, 

ktoré by im dopomohli osvojiť si taktiky a spôsoby jednania, vystupovania a správania sa. 

Táto úloha by mala byť prioritou personálneho oddelenia v spolupráci s obchodným 

oddelením. Nakoľko je nasledujúce odporúčanie venované komunikácii so zákazníkmi, 

prvým školením, ktoré by mali obchodníci absolvovať, je školenie efektívnej komunikácie. 

Toto školenie realizuje firma Macrosoft, s. r. o. Súčasťou tréningového programu je 

význam komunikácie pre vzťah, základy komunikačného procesu, stanovenie hraníc medzi 

súkromným a profesijným ţivotom, dôleţitosť neverbálnej komunikácie, reči tela, prvého 

dojmu, krízová komunikácia, riešenie konfliktov a biznis protokol. Dĺţka takéhoto 

školenia je jeden deň (9:00 – 15:00) a cena kurzu je cca 150,– € bez DPH/osoba.  

6.5  Komunikácia so zákazníkmi 

SWOT analýza systému pre riadenie vzťahov so zákazníkmi ukázala, ţe 

komunikácia patrí medzi slabé stránky, ktoré sa môţu relatívne jednoducho zmeniť na 

stránky silné. Moţnosťou na skvalitnenie komunikácie by mohla byť malá anketa, 

prípadne krátky dotazník zasielaný odberateľom, ktorý by bol ako hypertextový odkaz 

súčasťou automatického podpisu kaţdého e-mailu zasielaného odberateľom. Anketu by 

tvorili otázky týkajúce sa včasného vybavenia, resp. dodania objednávky, či bola 

komunikácia s obchodníkom obsahovo a časovo dostačujúca, či boli informácie podávané 

včas. Pomocou tohto nástroja by spoločnosť získala informácie o komunikácii 

zamestnancov s odberateľmi, čo by jej poskytovalo kontrolu nad ich činnosťou a mohla 

by tak učiniť príslušné opatrenia. Zároveň by takéto monitorovanie činnosti zamestnancov, 

konkrétne ich komunikácie a práce v tejto oblasti viedlo k ich motivácii. 

Na začiatok by firma mohla vyuţiť produkt spoločnosti Websupport, s. r. o. 

s názvom NiceReply.com. Táto sluţba slúţi na hodnotenie kvality e-mailovej 

komunikácie, ktorá sa v spoločnosti vyuţíva vo veľkej miere. Komunikácia 

prostredníctvom e-mailu môţe tak byť kontrolovaná a hodnotená v reálnom čase. Taktieţ 

môţe prispieť k motivácii zamestnancov. Nakoľko OMNIA KLF, a. s. je klientom firmy 

Websupport, uţívala by tento produkt so všetkými výhodami zadarmo. 

6.6  Návrhy vyplývajúce z ABC analýzy zákazníkov 

Na začiatok treba opäť zdôrazniť, ţe v tomto odvetví zákazníkov zaujíma 

predovšetkým, ako je firma schopná dodávať kvalitné produkty a sluţby v dohodnutom 
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mnoţstve, čase a mieste s čo najmenším počtom reklamácií a neskorých dodávok. Aby si 

spoločnosť udrţala zákazníka, musí preto dbať hlavne na svoju dodávateľskú výkonnosť,  

ktorú musí neustále sledovať. Z ABC analýzy vyplýva, ţe skupinu top zákazníkov firmy 

tvorí 6 firiem, ktoré tvoria 80% obratu. Spoločnosť by sa mala z hľadiska dosiahnutia 

najlepších výsledkov v hodnotení dodávateľskej výkonnosti zamerať predovšetkým na 

tieto firmy a snaţiť sa, aby nebola zaradená len do skupiny „vyhovujúci dodávateľ“, ale do 

skupiny „prednostný dodávateľ“ (príloha č. 12). 

Vzhľadom na to, ţe 95 % obratu tvoria firmy z Nemecka, Slovenska, Maďarska, 

Poľska a Českej republiky, spoločnosť by mala klásť dôraz na jazykovú vybavenosť 

svojich zamestnancov, najmä na nemecký a anglický jazyk. Preto je ďalším návrhom 

organizácia firemného jazykového vzdelávania, ktoré realizuje firma BRAINY SK, 

s. r. o. Výhodou vyuţitia sluţieb tejto firmy je, ţe realizuje tieto jazykové kurzy aj priamo 

vo firemných priestoroch zákazníka a všetky učebné pomôcky poskytne toto jazykové 

centrum. Za výber tejto firmy hovoria aj jej dlhoročné skúsenosti a referencie (napr. 

Slovenský plynárenský priemysel, Sauer Danfoss, INA Kysuce, ZF Sachs, STRABAG, 

HORNBACH,  MATADOR a ďalší). 

Na začiatok by mala firma zabezpečiť firemný jazykový kurz najmä pre 

predajcov firmy, ktorí sú neustále v kontakte s pridelenými zákazníkmi. Pri variante dva 

krát týţdenne po dve hodiny je cena 15,- eur/hodina/osoba. 

Z prevedenej ABC analýzy je zrejmé, ţe firma je významne závislá na obratoch 

šiestich firiem. Z tohto pohľadu by sa mala firma snaţiť túto skupinu top zákazníkov 

rozšíriť o ich počet a rozloţiť tak riziko. Takto rozloţený vplyv firiem, resp. ich obratov 

by mal menšie následky pre firmu aj v prípade menších objednávok alebo úplnej straty top 

zákazníka. 
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7  Záver 

 

V 50. a 60. rokoch si manaţéri podnikov uvedomovali potrebu účelne 

zhromaţďovať a vyhodnocovať informácie o zákazníkoch. Nástroj na uspokojovanie tejto 

potreby vznikol v 70. rokoch. Rozsiahle marketingové výskumy umoţňovali získavať 

informácie, avšak vzhľadom na zdĺhavosť a nákladnosť strácali svoju aktuálnosť pomerne 

rýchlo.  

Veľký prielom v oblasti CRM nastal vznikom aplikácie Enterprise Resource 

Planning (pouţívanej na riadenia zdrojov podniku) v 90. rokoch. ERP umoţnila prepojenie 

a integráciu jednotlivých oddelení, podporuje logistiku, dopravu produktov k zákazníkovi, 

platby, faktúry a podobne. V neskorších 90. rokov sa filozofia CRM začala viac orientovať 

na priania zákazníkov. Za veľký krok v komunikácii z hľadiska CRM moţno povaţovať aj 

začiatok pouţívania internetu, čo znamenalo zrýchlenie, zefektívnenie a zlacnenie tejto 

komunikácie. 

Customer Relationship Management predstavuje omnoho viac, ako len zavádzanie 

jednej výrobnej aplikácie, uplatňovanie nových postupov alebo technológie. Systém CRM 

poskytuje znalosť svojich zákazníkov a ich správania a umoţňuje tak nový spôsob 

fungovania podnikania. Dobrý systém CRM poskytuje nový pohľad na vzťahy so 

zákazníkmi, uľahčuje a zefektívňuje komunikáciu, ale prináša i skvalitnenie interných 

informácií prúdiacich vo firme. 

Riadenie vzťahov so zákazníkmi si vyţaduje zmenu kultúry firmy, ktorá by 

upriamila pozornosť spoločnosti, ale aj jej zamestnancov a systémov na zákazníka 

a prekonala tak tradičné produktovo procesne orientované modely. 

Cieľom práce bola analýza a následné návrhy a odporúčania pre zlepšenie 

súčasného systému CRM spoločnosti OMNIA KLF, a. s. Ako je moţné na základe týchto 

analýz konštatovať, spoločnosť má priestor pre mnohé zlepšenia tohto jej systému 

týkajúcich sa či uţ hodnotenia dodávateľskej výkonnosti, komunikácie, ľudských zdrojov, 

ale aj v oblasti stanovenia a realizácie stratégie tohto riadenia vzťahov. 

Kaţdý kontakt so zákazníkom predstavuje dôleţitý zdroj informácií, ktorý neslúţi 

len ako jednorazový podnet pre uspokojenie jeho poţiadaviek, ale pri správnej stratégii 
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slúţi ako nástroj pre budovanie dlhodobého a obojstranne prospešného vzťahu. Ako je 

v praxi moţné vidieť, takéto dlhodobé vzťahy predstavujú pre spoločnosti väčší prínos a sú 

efektívnejšie, pretoţe náklady na získanie nových zákazníkov prevyšujú náklady na 

udrţanie zákazníkov súčasných. 
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Príloha č. 4 

 

Organizačná štruktúra spoločnosti OMNIA KLF, a. s. 

 

zdroj: interné materiály podniku
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Príloha č. 6 

 

zdroj: interné materiály podniku 
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zdroj: interné materiály podniku
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Príloha č. 7 

 

zdroj: interné materiály podniku 
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zdroj: interné materiály podniku 
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Príloha č. 8 

Dobrý deň, 

moje meno je Peter Špilko a chcel by som Vás poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníku, 

ktorý bude slúţiť ako podklad pre moju bakalársku prácu. Ide o hodnotenie faktorov 

týkajúcich sa Vášho systému pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Kaţdý faktor je potrebné 

ohodnotiť z dvoch hľadísk a to na škále 0 – 10, pričom 10 znamená najvyššiu moţnú 

hodnotu, teda najlepší moţný stav. Ďakujem za Váš čas a ostávam s pozdravom. 

 

 Silné a slabé stránky výkonnosť dôležitosť 
faktory týkajúce sa HDV 

1. interné prevádzanie hodnotenia dodávateľskej výkonnosti      
2. pravidelnosť vykonávania hodnotenia dodávateľskej výkonnosti     
3. vypovedacia hodnota interného HDV     

4. súlad vzorcov HDV so vzorcami jednotlivých zákazníkov     
faktory týkajúce sa IS 

5. efektívnosť vnútorného IS     
6. flexibilita vnútorného IS     

7. detailné profily zákazníka     
faktory týkajúce sa stratégie CRM 

8. realizácia CRM     
9. dôraz na realizáciu CRM     

10. poukazovanie na významnosť CRM     
11. otvorenosť k inováciám     
12. stratégia CRM     

13. uvedomenie významu CRM manažmentom     
faktory týkajúce sa ľudských zdrojov a motivácie 

14. motivácia zamestnancov k realizácii CRM     
15. ľudské zdroje     

16. kvalifikovanosť personálu     
faktory týkajúce sa komunikácie 

17. realizácia prieskumu spokojnosti zákazníka     

18. komunikácia zamestnancov so zákazníkmi     
 

  



 

2 

 

 Príležitosti 
príťažlivosť 

pravdepodobnosť 
výskytu faktory 

19. vnímanie firmy ako stabilnej     
20. nespokojný zákazník konkurencie     
21. kladné referencie     
22. rentabilnejší potenciálny zákazník     

23. vnímanie ako dlhodobý partner pre obchodovanie     

 

    Ohrozenia 
závažnosť 

pravdepodobnosť 
výskytu faktory 

24. strata objednávok – vysoké požiadavky zákazníkov na 
flexibilitu, kvalitu a dodržiavanie termínov dodávok     

25. silná konkurencia v obore     

26. efektívne využívanie CRM konkurenciou     
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Silné a slabé stránky 

výkonnosť priemer dôležitosť priemer faktory 

interné prevádzanie hodnotenia dodávateľskej výkonnosti  3 2 8 4,33 10 8 8 8,67 

pravidelnosť vykonávania hodnotenia dodávateľskej výkonnosti 3 8 5 5,33 8 7 8 7,67 

vypovedacia hodnota interného HDV 5 1 2 2,67 10 8 9 9,00 

súlad vzorcov HDV so vzorcami jednotlivých zákazníkov 1 1 1 1,00 9 1 8 6,00 

realizácia prieskumu spokojnosti zákazníka 9 10 7 8,67 9 8 8 8,33 

realizácia CRM 3 2 5 3,33 7 9 9 8,33 

dôraz na realizáciu CRM 2 2 4 2,67 7 8 7 7,33 

poukazovanie na významnosť CRM 6 5 2 4,33 7 5 6 6,00 

motivácia zamestnancov k realizácii CRM 2 1 3 2,00 8 2 6 5,33 

ľudské zdroje 3 3 3 3,00 7 3 7 5,67 

otvorenosť k inováciám 4 8 6 6,00 6 5 7 6,00 

efektívnosť vnútorného informačného systému 1 2 2 1,67 8 1 6 5,00 

flexibilita vnútorného IS 2 3 2 2,33 7 6 7 6,67 

stratégia CRM 3 2 2 2,33 9 5 9 7,67 

kvalifikovanosť personálu 4 8 4 5,33 9 4 8 7,00 

detailné profily zákazníka 6 5 1 4,00 9 4 8 7,00 

komunikácia zamestnancov so zákazníkmi 7 5 2 4,67 10 9 9 9,33 

uvedomenie významu CRM manažmentom 4 4 6 4,67 8 8 9 8,33 
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Príležitosti 

príťažlivosť priemer 
pravdepodobnosť 

výskytu priemer faktory 

vnímanie firmy ako stabilnej zo strany klientov 10 10 9 9,67 5 5 5 5,00 

nespokojný zákazník konkurencie 10 8 8 8,67 2 4 5 3,67 

kladné referencie 8 9 8 8,33 7 6 7 6,67 

rentabilnejší potenciálny zákazník 10 5 9 8,00 6 5 5 5,33 

vnímanie ako dlhodobý partner pre obchodovanie 10 8 9 9,00 3 2 1 2,00 

         Ohrozenia 

závažnosť priemer 
pravdepodobnosť 

výskytu priemer faktory 

silná konkurencia v obore 9 8 8 8,33 7 8 6 7,00 
strata objednávok – vysoké požiadavky zákazníkov na flexibilitu, kvalitu 
a dodržiavanie termínov dodávok 10 10 9 9,67 6 9 7 7,33 

prepracovaný systém CRM u konkurencie 8 7 8 7,67 4 7 4 5,00 
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Príloha č. 10 

Scenár k skupinového rozhovoru 

- Miesto konania: OMNIA KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto, hlavná zasadacia miestnosť 

- Dátum a čas: 23. marca 2012 o 10.00 hod., predpokladané trvanie: 60 minút 

- Počet členov skupiny: 3 členovia 

- Pomôcky: notebook, písacie potreby, nahrávacie zariadenie, dotazník (viď príloha č 8) 

 

Harmonogram prípravy Focus group 
16. – 20. februára 2012 Príprava Focus group 
23. február 2012 Výber respondentov 
29. február 2012 Pozvanie respondentov 
15. marec 2012 Zaistenie miestnosti 
22. marec 2012 Príprava pomôcok 

 

Priebeh Focus group 
Úvodná fáza Predstavenie účastníkov 

Prvý okruh Silné a slabé stránky 

Hodnotenie dodávateľskej výkonnosti Téma 1 
Vnútorný informačný systém Téma 2 
Stratégia CRM Téma 3 
Ľudské zdroje a ich motivácia Téma 4 
Komunikácia Téma 5 

Druhý okruh Príležitosti 

Tretí okruh Ohrozenia 

Záver Poďakovanie a záverečná diskusia 
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Úvodná fáza 

Privítanie účastníkov skupinového rozhovoru, predstavenie moderátora a výskumu 

Dobrý deň, 

moje meno je Peter Špilko, som študentom Ekonomickej fakulty Vysokej školy 

báňskej – Technickej univerzity v Ostrave. Študujem obor Marketing a obchod 

a v súčasnosti spracovávam baklársku prácu na tému Návrh zlepšenia systému CRM vo 

Vašej spoločnosti. Vo výskume bude pouţitá aj metóda skupinového rozhovoru, tzv. focus 

group, ktorého účastníkmi ste práve Vy. 

Účelom výskumu bude na základe Vašich odpovedí, reakcií a hodnotení previesť 

analýzu súčasného systému CRM Vašej spoločnosti prostredníctvom SWOT analýzy 

a následné spracovanie návrhov a doporučení vedúce k zlepšeniu tohto systému. 

Zároveň by som Vás chcel poprosiť, aby Vaše odpovede a reakcie vyjadrovali Vaše 

skutočné názory na danú problematiku.  

V rámci nášho rozhovoru Vás poţiadam o vyplnenie krátkeho dotazníku, kde 

budete hodnotiť jednotlivé faktory vášho CRM systému, ktoré boli zostavené v spolupráci 

s Vašim kolegom z marketingového oddelenia. 

Teraz Vám rozdám dotazníky  a vysvetlím Vám systém hodnotenia faktorov. 

Všetky faktory budete hodnotiť z dvoch hľadísk na škále 0 – 10, kedy 10 znamená 

najvyššiu moţnú hodnotu, teda najlepší moţný stav. U moţných silných a slabých stránok 

budete posudzovať ich výkonnosť a dôleţitosť. Výkonnosť predstavuje súčasný stav 

faktoru v rámci CRM systému firmy. U dôleţitosti vyjadrite, akú váhu prikladáte danému 

faktoru. Ak by Vám v priebehu celého rozhovoru nebolo niečo jasné, neváhajte a opýtajte 

sa. U príleţitostí budete hodnotiť atraktivitu danej príleţitosti a u hrozieb jej závaţnosť, 

ako váţna by bola situácia, keby hrozba nastala. Rovnako u príleţitostí a hrozieb 

ohodnotíte pravdepodobnosť ich výskytu. 

 

Dĺţka úvodnej fázy: max. 5 minút 
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Prvý okruh: Silné a slabé stránky súčasného systému CRM 

 

Téma 1: Hodnotenie dodávateľskej výkonnosti 

Prvou témou bolo zvolené hodnotenie dodávateľskej výkonnosti vzhľadom na jej 

veľký význam v rámci vzťahov so zákazníkmi. Po úvodných otázkach môţu respondenti 

ohodnotiť prvé štyri faktory zo súboru silných a slabých stránok, faktory č. 1 – 4. 

- Čo si myslíte o vykonávaní HDV? 

- Aký význam tomu prisudzujete? 

- Ako pravidelne by malo byť vykonávané? 

- Čo si myslíte o samohodnotení? 

- Akú vypovedaciu schopnosť má Vaše samohodnotenie? 

- Vnímate rozdiely medzi hodnotením zákazníka a Vašim samohodnotením? 

- Ako vnímate rozdielnosť vzorcov HDV u jednotlivých zákazníkov? 

Dĺţka: 10 min. 

 

Téma 2: Vnútorný informačný systém 

Ďalšia téma, ktorá bola v rámci rozhovoru prediskutovaná sa týka vnútorného 

informačného systému spoločnosti. V priebehu rozhovoru respondenti môţu ohodnotiť 

ďalšie tri faktory č. 5 – 7. 

- Na akej úrovni je Vás informačný systém z hľadiska CRM? 

- Akú vypovedaciu schopnosť má Váš IS? 

- Je moţné vygenerovať detailné profily zákazníka? 

- Ako rýchlo vie Váš IS zanalyzovať potrebné informácie? 

- Pouţívate viacero softwarov vo firme alebo jeden centrálny? 
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- Je nutné pracovať pri analýze s viacerými výstupmi? 

Dĺţka: 10 min. 

 

Téma 3: Stratégia CRM 

Nasledujúca téma je venovaná stratégii a jej realizácii. Respondenti následne 

hodnotia ďalších 6 faktorov č. 8 – 13. 

- Má firma v oblasti CRM zvolenú stratégiu? 

- Je táto stratégia podloţená komplexným dokumentom? 

- Do akej miery realizujete CRM? 

- Kladie spoločnosť dôraz na túto realizáciu? 

- Prezentujete pravidelne zamestnancom výsledky v tejto oblasti? 

- Prízvukujete ich význam? Akým spôsobom? 

Dĺţka: 6 min. 

 

Téma 4: Ľudské zdroje a ich motivácia 

V tejto téme sa budeme zaoberať ľudskými zdrojmi na vykonávanie CRM, 

kvalifikovanosťou a motiváciou zamestnancov. Respondenti taktieţ budú hodnotiť ďalšie 

faktory č. 14 – 16. 

- Sú určené osoby zodpovedné za vedenie CRM? 

- Sú pridelené povinnosti zamestnancom týkajúce sa CRM? 

- Vedia zamestnanci čo je cieľom CRM? 

- Sú zavedené systémy hodnotenia zamestnancov v tejto oblasti? 

- Prebehlo školenie zamestnancov v oblasti CRM? 

Dĺţka: 5 min. 
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Téma 5: Komunikácia 

Téma je venovaná komunikácii zamestnancov voči zákazníkom spoločnosti 

a realizácií prieskumu spokojnosti zákazníkov. Respondenti hodnotili faktory týkajúce sa 

tejto oblasti, č. 17 – 18. 

- Má firma informácie o svojich zákazníkoch? 

- Viete, čo Vaši zákazníci poţadujú? 

- Sú zákazníci spokojní s Vašim prístupom? 

- Sú zákazníci spokojní s komunikáciou s Vašou spoločnosťou? 

- Vie spoločnosť riešiť vzniknuté problémy zákazníkov? 

Dĺţka: 6 min. 

 

Druhý okruh: Príleţitosti 

Nasledujúce faktory predstavujú príleţitosti, vyskytujúce sa na trhu, ktoré môţe 

firma vyuţiť. Sú ďalším okruhom rozhovoru a respondenti vyplnia nasledujúcich 5 

faktorov v dotazníku týkajúcich sa tejto problematiky, č 19 – 23. 

- Sú pre firmu ţiaduce kladné referencie zákazníkov? 

- Získala firma stratených zákazníkov konkurencie? 

- Obchoduje firma s rentabilnejšími aj menej rentabilnejšími zákazníkmi? 

- Aká je štruktúra zákazníkov z hľadiska ich rentability? 

- Má spoločnosť záujem stať sa stabilným partnerom pre obchodovanie? 

- Je spoločnosť vnímaná ako stabilná? 

Dĺţka: 8 min. 
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Tretí okruh: Ohrozenia 

Posledný okruh je venovaný faktorom, ktoré predstavujú pre spoločnosť hrozby. 

Ide o faktory č. 24 – 26, ktoré mali respondenti moţnosť taktieţ hodnotiť. 

- Má spoločnosť konkurenciu v obore? 

- Vníma spoločnosť túto konkurenciu ako silnú? 

- Stratila spoločnosť v minulosti nejakého zákazníka? 

- Viete, ako je CRM riešené v konkurenčných firmách? 

- Je trend, ţe zákazníci zvyšujú rozsah svojich poţiadaviek? 

Dĺţka: 5 min 

 

Záverečná diskusia a poďakovanie 

Na záver by som Vám chcel všetkým poďakovať za ochotu a čas strávený pri tomto 

rozhovore a prajem veľa úspechov. 

Dĺţka: max. 10 min. 
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Odberateľ QP1 QP2 QP 
Požiadavka Plnenie 

T QZ IVV 
 

R IDV 
KUM 

Počet   tprm Počet ks Počet tprm Počet ks 

XYZ 100 100 96 129 10 000 000 129 9 866 223 98,66 99,04 100 99,99 99,14 
 

tprm – typorozmer 

QP1 – interné hodnotenie úrovne systému kvality a riadenia procesov 

QP2 – interné hodnotenie úrovne environmentálneho systému manaţérstva 

QP – z interného samohodnotenia alebo z dodávateľského auditu úrovne systému manaţérstva (má prednosť pred interným) 

T – skutočne dodaný produkt / poţadovaný produkt 

QZ – hodnotenie kvality dodávateľa po opakovaných dodávkach 

IVV – efektívnosť procesu vzorkovania 

R – sťaţnosti a reklamácie na dodávateľov 

IDV KUM – celkové hodnotenie dodávateľskej výkonnosti 

A AB B C 

100  95 94,999  85 84,999  70 Menej ako 70 

Excelentná Vyhovujúca Podmienečne  vyhovujúca Nevyhovujúca 
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Príloha č. 12 

Vzorec na hodnotenie dodávateľskej výkonnosti od zákazníka 

 
    

Hodnotenie dodávateľov za 
II.polrok 2011   

  

T
 –

 p
ln

e
n

ie
 p

o
tv

rd
e
n

ý
c
h

 t
e
rm
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o

v
 d

o
d

á
v
o
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Odchýlka v dňoch Omnia-KLF 

  0-2 dni 166 371 

  -10 až + 5 dní 175 900 

  -14 až + 10 dní 175 900 

  viac dní 175 900 

WE1 0-2 dni 166 371 

WE2 -10 až + 5 dní 9 529 

WE3 -14 až + 10 dní 0 

WE4 viac dní 0 

  spolu 175 900 

  

% 

94,58 

  5,42 

  0,00 

  0,00 

  100,00 

  100xWE1 9 458 

  80xWE2 433 

  60xWE3 0 

  40xWE4 0 

  Suma WE1-4 9 892 

  T=(Suma WE1-4)/100 98,92 

WE1 

Q
Z

- 
k
v
a
li

ta
 d

o
d

á
v
o

k
 

  146 772 

WE2   2 101 

WE3   27 027 

WE4     

WE   175 900 

WE1 x1 146 772 

WE2 x5 10 505 

WE3 x30 810 810 

WE4 x100 0 

SWE suma 968 087 

SWE/WE   5,503621376 

QZ   95,50 
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Mn 

L
o

g
-l

o
g

is
ti

c
k
é
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úplne spĺňa                        =      100-
96 100 

prevažne spĺňa                 =     95,9-
90   

podmienečne spĺňa           =     89,9-
80   

nesplňa                              =  menej 
80   

Ce 

stabilita,optimaliz.opatrenia    =    
100-85 100 

kopíruje vývoj bez opatrení   =   84,9-
70   

nestabilita,výrazné zmeny   = menej 
70   

PL 

viac ako 90dní                            = 
100   

90-60dní                                    =   80 80 

60-45dní                                    =   60   

menej 45dní                               =   40   

Sk 

konsignácia podľa požiadaviek    =  
100 100 

konsig.80%požiadavka                =    
80   

konsign.50%požiadavky              =    
60   

odmieta konsignáciu                    =    
40   

VD   95 

  
Dodávateľ   Omnia-KLF 

V
ý
s
le

d
n

é
 h

o
d

n
o

te
n

ie
 

  Kritéria / Materiál výkovky 

  QP    -   spôsobilosť dodávateľa 90,06 

  T       -   plnenie termínov dodávok 98,92 

  QZ    -    kvalita dodávok 95,50 

  LOG  -   log.požiadavky 95,00 

  QD    =  výsledné hodnotenie 94,87 

  Zaradenie do kategórie AB 

  

Dodávateľ certifikovaný dľa 

ISO 9001:2008-
3.5.2012;ISO 
14001:2004-

3.5.2012;ISO/TS 
16949:2009-

8.6.2012 

  Platnosť certifikátu detto 

  Dohoda o zab.kvality ano 

  

% Dodávateľ 

  
100-96 A  -prednostný 

  
95,9-90 AB-vyhovujúci 

  

89,9-80 
B   -
podmienečne   
vyhovujúci 

  

menej 80 
C   -
nevyhovujúci 
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Príloha č. 13 

Pozičná mapa silných a slabých stránok 

 

Pozičná mapa príleţitostí 
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Pozičná mapa ohrození 

 


