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Abstrakt 

 Tématem bakalářské práce je marketingový informační systém. Využití marketingových 

informačních systémů je v dnešní době běžnou a také nezbytnou součástí fungování firem. 

Tyto systémy zabezpečují informovanost různými zdroji dat jak interními, tak externími, které 

jsou důležité pro rychlé a včasné jednání na trhu. Velkým pomocníkem včasného získávání 

dat je především internet, který zajišťuje firmám potřebné informace. Rychlá informovanost 

přináší kvalitu, připravenost, efektivnost, a zachovává zdravý a vyvážený chod firmy. 

 Tato práce obsahuje charakteristiku informačních systémů, jejich vliv na fungování 

moderních společností a popis procesů, kterými jsou získávány data z různých zdrojů.  

Klíčová slova: kvalita, data, systém, manažer, trh, čas, marketing a marketingový informační 

systém 

Abstract: 

The topic of this thesis is a marketing information system. The usage of marketing 

information systems is now quite common and necessary part of functioning of companies. 

These systems provide informations from various data sources both internal and external, 

which are important for rapid and well-timed conduct of the market. The Internet is a 

significant tool for obtaining informations timely. It provides necessary informations to the 

companies. Getting information in time ensures quality, preparedness, efficiency and maintain 

a healtly and balanced operation of company. 

This thesis includes characteristic of information systems, its effect on functioning of 

modern companies and describtion of processes, by which are obtaining data from different 

sources. 

Key words: quality, data, system, manager, marketing, time, marketing and marketing 

information system 
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Úvod 

 Marketingový informační systém (MIS) tvoří cílevědomou a organizovanou činnost 

orientující se k opatření informací o podnikatelském prostředí. Jeho významnost stoupá 

především v podmínkách nestálosti. V podmínkách nestálosti postačí naše dávné zkušenosti a 

jejich promítání do budoucna se obvykle řeší pomocí teorie her. V devadesátých letech 

minulého století se mnoho významných i méně významných českých firem potýkalo se 

stejnými problémy. Většinou po léta úspěšní dodavatelé různých výrobku ztratili půdu pod 

nohama a trvalo poměrně dlouho, než se dokázali správně zorientovat v tržních podmínkách, 

kde bylo a je nutno reagovat stejně rychle a cílevědomě jako jejich zahraniční konkurenti a 

dokázat se správně a rychle rozhodnout. Největší problémy těchto firem byly chybějící 

zkušenosti s tržními podmínkami a především předpoklad pro rozhodování. Tímto hlavním 

předpokladem kvalifikovaného rozhodování a řízení vztahů firmy k trhu, tedy řízení v oblasti 

marketingu, je zabezpečení a využití informací. Informace musí být ve firmě k dispozici 

v optimálním množství, kvalitě a čase. Je to jeden z hlavních úkolů marketingu. [12] 

Situace se za poslední desetiletí značně zlepšila i v oblasti práce s informacemi, ale 

pořád patří tato oblast mezi méně zvládnuté firemní procesy. Nedá se říct, že by firmám 

informace chyběly. Naopak informací je velké množství a chybí spíše systém pro jejich 

efektivní využití. Každá firma je součástí prostředí, které je možno charakterizovat 

neustálými změnami. Množství a rychlost změn současného prostředí narůstá. Cílem 

marketingu je zajistit soulad mezi tímto neustále se měnícím prostředím a efektivním 

využitím zdrojů firmy. Při tomto rozhodování musí být ve firmě k dispozici informace. [5] 

Mnoho firem má k dispozici moderní marketingové informační systémy, které udělují 

manažerům detailní informace o preferencích a přáních zákazníků. Například společnost 

Coca-cola ví, že jejich průměrný zákazník si dopřeje průměrně 3,2 kostky ledu do jedné 

sklenice, za rok vidí 69 jejich reklam a přednost dá plechovce koly s teplotou 1,6 °C 

z prodejních automatů. 

Přesto stále velký počet firem nemá marketingové informační systémy. Hodně jich 

nemá ani marketingové oddělení. Některé firmy ho sice mají, ale málo dimenzované, takže 

provádí pouze malý rozsah rutinních analýz a několik příležitostných, nespolehlivých 

předpovědí. [6] 
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1 Struktura Marketingového informačního systému 

1.1 Marketingový informační systém 

 Moderní marketingový systém by měl marketingovým manažerům a vedení firmy 

poskytovat všechny potřebné a dostupné informace, které by měli podporovat kvalitní 

rozhodování v procesu marketingového řízení. Každá firma by měla organizovat tok 

marketingových informací směrem ke svým marketingovým manažerům. Musí analyzovat 

informační potřebu svých manažerů a ve spojitosti s tím projektovat marketingové informační 

systémy (MIS) tak, aby stanoveným potřebám vyhovovaly. Koncepce marketingového 

informačního systému je zobrazena na obrázku 1.1. Je z něj zřejmé, že pro konání svých 

funkcí (kontrolování, plánování, implementace, analyzování a organizování) potřebují 

manažeři informace o tržním prostředí. Smyslem MIS je zvážit informační potřeby manažera 

a včas mu dát vhodné informace. Na vytváření nutných a potřebných informací se podílejí 

interní disponibilní informace, marketingové zpravodajství, marketingový výzkum a 

marketingové analýzy na podporu rozhodování. Systém pro práci s informacemi bývá 

označován jako marketingový informační systém. [11] 

Ten má zabezpečit: 

 Zjištění informačních potřeb 

 Zajištění informačních zdrojů 

 Shromažďování informací 

 Technické zpracování informací 

 Analýzu informací 

 Distribuci informací 

 Systém využití 

 Uchování pro další použití 

Marketingový informační systém dále zahrnuje pracovníky, metody a techniky, 

vyčleněné pro práci s informacemi. Jeho struktura je na obrázku 1.1. 



3 

 

Obr. 1.1 Struktura marketingového informačního systému. Zdroj: [6] 

Z hlediska zdrojů informací je marketingový informační systém tvořen minimálně 

třemi základními skupinami informací, kterými jsou: 

 Vnitropodniková evidence a záznamy 

 Marketingový systém 

 Marketingový výzkum 

Marketingový informační systém je efektivní pouze v tom případě, že v něm firma 

nalezne všechny otázky týkající se jejího marketingu. Kromě výše uvedených tří nezbytných 

součástí marketingového informačního systému je následně nezbytné vyřešit problém 

prognózování, tzn. vytváření časových řad a následné aplikace prognostických nebo 

simulačních metod. O marketingovém informačním systému můžeme hovořit pouze 

v případě, jestliže poskytuje pravidelně aktualizované údaje pro analýzu, syntézu a prognózu 

vývoje a vytváří tak předpoklady pro kvalifikované rozhodování managementu. [8]  

1.2 Informační zdroje  

Rozhodující není to, kde informace jsou, ale jak jsou kvalitní, spolehlivé a aktuální 

v poměru k ceně a schopnosti získání těchto dat. 

Informace pro marketing jsou jakákoli data, která chybí a o kterých manažer 

předpokládá, že mu mohou pomoci při tvorbě rozhodnutí. Při vytváření marketingového 

informačního systému jsou podstatné ty informace, které přispívají k rychlé aktivaci fáze 
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zpětné vazby, tzn. které průběžně signalizují změny situace ve vnějším prostředí, trendy 

těchto změn, odchylky skutečného stavu od předpokládaného (plánovaného).  

 Základním požadavkem, kterému musí vyhovět efektivní marketingový informační 

systém, je schopnost přinášet takové informace, které jsou podstatné při zavádění změn do 

podnikového řízení při kontrole účinnosti (dopadu) těchto změn na situaci 

v marketingovém prostředí. [4] 

1.2.1 Ze vztahu povahy zdrojů 

   Sekundární zdroje dat 

 

Jako sekundární informace obvykle označujeme údaje, které byly shromážděny 

zpravidla někým jiným původně pro nějaký jiný účel a jsou i nadále k dispozici. Dostáváme 

se k nim zprostředkovaně. Sekundární zdroje jsou zpravidla jednoduše dostupné veřejné 

zdroje informací, které obvykle slouží k jinému primárnímu účelu. Bývají k dispozici rychleji 

a jsou méně nákladné.   

Výhody: okamžitá dostupnost, relativní levnost, původní nezkreslené informace 

Nevýhody: zastaralost údajů, nepřesnost, nižší spolehlivost 

 Vnitřní – sledování marketingové činnosti firmy: 

 Údaje o vstupech marketingu 

 Údaje o výstupech marketingu 

 Styk se zákazníky 

 

 Vnější – volně dostupné: 

 Statistické ročenky 

 Demografie, migrace obyvatelstva 

 Odborné časopisy 

 Denní tisk  

 Odborné knihy 

 Výroční zprávy  

 Specializované databáze 

[7] 
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Sekundární informační zdroje 

A. Interní zdroje zahrnují účty zisků a ztrát, rozvahy, přehledy prodeje, hlášení o 

prodeji, jednotlivé účty, přehledy skladových zásob a zásob hotových výrobků a 

zprávy z předchozích výzkumů 

B. Státní publikace jsou knihy informací správních obvodů a měst – vydává se každé 

tři roky. Jsou v ní uvedeny statistické informace za jednotlivé správní obvody a další 

geografické jednotky o obyvatelstvu, vzdělání, zaměstnanosti, celkových a 

průměrných příjmech, o domácnostech, bankovních vkladech, maloobchodních 

prodejcích atd. 

C. Periodika a knihy – Index obchodních periodik je měsíčník, v němž je uveden 

seznam článků s obchodní tématikou, které byly publikovány v různých časopisech. 

Mezi časopisy s marketingovým zaměřením patří: Journal of Marketing, Journal 

of Marketing Research, Journal of Consumer Research. 

D. Komerční údaje – Jedná se o komerční firmy, které prodávají převážně komerční 

informace svým předplatitelům. Např: Audit Bureau of Ciculation, Arbitron apod. 

[2] 

Primární zdroje dat 

 Primární informace, to jsou původní informace, které musejí být teprve shromážděny 

například informace pořízené výzkumem nebyly dříve nikde zveřejněny, ale můžou být 

s veřejných zdrojů odvozeny. Jsou sbírány na míru výsledného stanoviska. Výzkumníci často 

začínají svůj výzkum tak, že zkoumají disponibilní sekundární informace, protože se chtějí 

přesvědčit, zda by bylo možné vyřešit výzkumný problém bez pracného a finančně 

nákladného shromažďování primárních informací. Jestliže nejsou důležité informace běžně 

k dispozici nebo jsou nespolehlivé, nepřesné nebo nekompletní, musí výzkumníci přikročit ke 

sběru informací primárních. Většina marketingových výzkumných projektů se však neobejde 

bez určitých primárních informací. Obvyklý postup při sběru primárních informací začíná 

dotazováním jednotlivých skupin nebo lidí s cílem získat rámcovou představu o postojích lidí 

ke zkoumanému problému, určit formální výzkumné techniky, vyzkoušet je a následně 

v plném rozsahu využít. Takto dobře shromážděná, uchovávaná a utříděná data mohou sloužit 

i pro vytvoření základní osnovy pozdější marketingové kampaně. Firmy provozující přímý 

marketing, jako jsou např. zásilkové domy, znají velmi dobře sílu marketingově 

orientovaných databází. [7] 



6 

 

Výhody: původní, nezkreslené informace 

Nevýhody: vysoké náklady, náročné na čas 

Terciální zdroje dat 

Zhušťování – členění a třídění informací do cílových databází 

Výhody: klasifikace dat, kompaktnost dat 

Nevýhody: subjektivnost daná klasifikací, možná ztráta detailů 

Komerční zdroje dat 

 Tyto informace mohou být koupené od firmy či jiných organizací. Můžou být primární i 

sekundární. 

1.2.2 Ze vztahu zdrojů k podniku 

Externí: Mimo podnik, data nejdou z činnosti podniku. 

 Zpráva o bonitě firem 

 Statistické publikace 

 Marketingové studie 

 Firemní rejstříky 

 Informace o výrobcích 

 Inzertní katalogy 

Interní:  Nepublikované, interní data (účetní výkazy, faktury), praxe obchodních 

zástupců a řídících pracovníků. 

 Výroční zprávy 

 Tiskové konference 

 Konzultace 

 Výzkum  

[8] 
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1.3 Vnitřní informační systém  

Je základní část a zahrnuje veškeré nezbytné informace o zákaznících a průběžném 

obchodování s nimi. Informace o zákaznících jsou informace, které napomáhají zákazníka 

ověřovat, identifikovat, charakterizovat ho a také s ním spolupracovat. Informace o 

obchodech se zákazníky umožňují pozorovat a realizovat vývoj těchto dodávek. Jejich 

součástí jsou objednávky, faktury, dodací listy, údaje o realizovaných cenách, prodeje po 

výrobcích, dluzích a pohledávkách, platební morálce aj. Dalšími prvky jsou informace o 

nákladech na výrobky, výrobcích, ziscích popřípadě hrubých rozpětích na výrobky nebo 

krycích příspěvcích, zásoby apod. [9] 

Cyklus „objednávka – dodávka – faktura“ 

Srdcem vnitřního informačního systému je cyklus objednávka – dodávka – faktura. 

Obchodní zástupci, zákazníci a dealeři posílají objednávky firmě. Oddělení objednávek 

vystaví fakturu a její kopii zašle do expedice. Položky, které už nejsou na skladě musí být 

doobjednány. Součástí expedovaného zboží jsou přepravní a fakturační doklady, jejichž kopie 

jsou taktéž zaslány nejrůznějším oddělením. V dnešní době je zapotřebí tyto kroky vykonávat 

přesně a rychle. Zákazníci upřednostňují firmy, které dodávají zboží včas. Proto je potřeba, 

aby obchodní zástupci odesílali objednávky každý večer a v některých případech dokonce 

okamžitě. Oddělení objednávek musí co nejrychleji zpracovat přijaté objednávky. Sklad musí 

zboží bez nejmenšího prodlení odeslat. [2] 

Vnitropodniková evidence a záznamy nám tvoří četnou skupinu informací, tzv. vnitřní 

systém informací, který zahrnuje: 

 Hospodářské údaje o objemech prodeje, tržbách, nákladech a zisku podle jednotlivých 

druhů výrobků, popř. výrobkových skupin, trhů, segmentů, období, o jednotlivých 

dodávkách, jejich četnosti apod. 

 Specifické údaje dokumentující určitou zkušenost s trhem, např. předzásobení 

v sezóně, před různými svátky, společenskými a místními akcemi 

 Základní údaje o všech účastnících trhu, tedy o dodavatelích, zákaznících, 

konkurentech a distributorech, o pravidelnosti vztahu mezi nimi, o solidnosti jednání, o 

specifických požadavcích jednotlivých obchodních partnerů (u hlavních obchodních 

partnerů je dobré vést osobní karty, popřípadě záznamy na počítačích) [3] 
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 Kromě obchodních informací mohou být součástí i informace doplňkové, např. osobní 

přání, významná výročí popř. informace získané v souvislosti s budováním dobrých vztahů 

s veřejností. [1] 

Vnitřní systém informací zaznamenává a poskytuje informace o tom, co se stalo 

v minulém období v souvislosti s využitím firemních zdrojů a realizaci firemní produkce na 

trhu. Východiskem tvorby vnitřního systému informací je vyhodnocení požadavků vybraného 

souboru vedoucích pracovníků, především výrobkových manažerů, obchodních manažerů, 

pracovníku marketingu apod. podle toho, jaká je jejich potřeba informací a jaké záznamy by 

byly nejvhodnější.         

 Vybudování správného vnitřního systému informací představuje začátek budování 

informačního systému pro marketing. [6] 

1.4  Marketingový zpravodajský systém 

 Podává informace o předpokládaném rozvoji v okolí podniku. Tyto informace si 

získávají marketingoví manažeři a prodejci sami na základě rozhovorů se zákazníky, 

s distributory, sledováním konkurence a dostupných vnějších informačních zdrojů. 

  Nejenže musíme mít k rozhodování informace o vnitřních podmínkách firmy, jejich 

zdrojích a využití, vývoji hospodaření, ale je nutno mít zajištěný i pravidelný přísun 

aktuálních informací z podnikatelského prostředí. Ty nám zajistí fungující marketingový 

zpravodajský systém. [9]        

 Zajišťuje informace o vnějším okolí firmy (makroprostředí i trhu). Zdrojem těchto 

informací jsou především tzv. sekundární zdroje, různé časopisy, noviny, sdělovací 

prostředky, internet, právní vyhlášky a normy, státní nařízení, nařízení místních orgánů, 

zprávy apod. Dalším zdrojem informací mohou být neformální kontakty a rozhovory 

s běžnými partnery na trhu včetně rozhovorů se zaměstnanci.   

 Marketingové zpravodajství zahrnuje také další informace plynoucí z běžné rutinní 

činnosti pracovníků firmy, které vycházejí ze zkušeností, poznatků a postřehů vyplývajících 

z každodenní praxe všech pracovníků na různé úrovni firemní hierarchie. 

Správně a dobře řízená firma využívá pro kvalitativní a kvantitativní zdokonalování 

marketingového zpravodajství čtyři kroky: 
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 Za prvé, firma motivuje a školí své obchodní zástupce ke sledování a hlášení nových 

trendů. Obchodní zástupci jsou tzv. „oči“ a „uši“ firmy. Mají vynikající osobité postavení 

v tom, že jsou schopni zajistit informace, které jsou jinak téměř nedostupné. 

Za druhé, pokrokové firmy motivují maloobchodníky, distributory a další 

zprostředkovatele, aby sbírali a předávali důležité obchodní informace. Některé firmy mají 

pro získávání informací i specialisty. Ti třeba hrají roli „falešných zákazníků“, aby měli 

příležitost zkoumat, jaký jednáním a způsobem prezentují maloprodejci zboží zákazníkům. 

Za třetí, firmy můžou také potřebné marketingové informace nakupovat od externích 

dodavatelů. Tyto výzkumné organizace dokážou shromažďovat potřebné obchodní informace 

velmi efektivně.  

Za čtvrté, některé firmy vytváří marketingové informační středisko, které shromažďuje 

a distribuuje zpravodajské informace. Pracovníci střediska sledují komerčně zaměřené 

publikace a novinky ve sledované oblasti a prostřednictvím marketingového bulletinu je 

zasílají manažerům. [5] 

Další informace lze získat rozhovory s organizacemi, které nakupují různé produkty 

nebo návštěvy veletrhů či nákupem konkurenčních produktů. 

 Metoda získávání informací o každodenním dění v marketingovém prostředí. Cenné 

informace mohou poskytovat taky lidé z prodeje, protože jsou každý den v přímém kontaktu 

se zákazníky, distributory a potenciálními zákazníky. V poslední době se hlavním zdrojem 

marketingových zpravodajských informací stal internet. Obrovské množství informací 

můžeme nalézt na webových stránkách různých firem včetně konkurence, stránkách státních 

institucí, profesních organizací a zpravodajských serverech. Díky dostupnosti a snadnému 

vyhledávání informací se internet stal přitažlivým zdrojem marketingových zpravodajských 

informací. [10] 

Marketingoví manažeři mohou využít marketingová zpravodajská data k předvídání 

fluktuací v prodeji z důvodu ekonomických podmínek, politických vlivů a události působících 

na názory spotřebitelů, nebo předpovídat budoucnost, takže dokážou rychle reagovat na 

vývojové trendy. „Kupříkladu znalost demografických trendů, konkrétně klesající porodnosti 

a stárnutí populace, přiměla společnost Ford Motor Company vytvořit specializovanou divizi 

zvanou Tým třetího věku, jehož cílem bylo vytvořit vozidla pro starší řidiče. Průměrný věk 



10 

 

řidičů automobilů Lincoln byl 67 let. Model Lincoln Town Car měl proto dvě sady ovládání 

rádia a klimatizace, jedno na palubní desce a jedno na volantu, protože pro starší řidiče je 

těžší přesouvat pozornost mezi ovládacími prvky a silnicí před sebou“. [9] 

Při tvorbě marketingového systému je možno postupovat čtyřmi způsoby: 

 Nepřímé sledování – sledování všeobecných informací bez konkrétního cíle. 

 Podmíněné sledování – sledování informací z určité oblasti bez cílevědomého 

vyhledávání specifických informací. 

 Neformální výzkum – částečně omezené a nesystematické vyhledávání specifických 

informací nebo účelových informací. Vyhledávání není prováděno pomocí 

jednoznačně vymezeného (strukturovaného)  postupu. 

 Formální postup – cílově zaměřené, strukturované získávání konkrétních informací, 

které probíhá podle určitého plánu a metodologického postupu. 

Efektivně řízené firmy se snaží neustále zdokonalovat své marketingové zpravodajské 

systémy, a to jak po stránce kvalitativní, tak i po stránce kvantitativní. Proto také školí a 

motivují své prodejce v profesionálním a aktuálním hodnocení změn a v okamžitém předání 

těchto informací. 

Firmy také mohou potřebné informace nakupovat od externích dodavatelů, jakými 

jsou všichni tvůrci a provozovatelé různých obchodních a specializovaných databází. [5] 

1.5 Marketingový výzkumný systém 

 Představuje systematický a cílevědomý proces směřující k opatření (shromáždění nebo 

nákupu) určitých konkrétních informací, které nelze získat z obou předchozích částí 

informačního systému pro marketing. Získáváme tzv. informace primární. Když zaměříme 

pozornost na celkové množství informací, je patrný rozdílný poměr mezi informacemi 

sekundárními a primárními. Výzkum se také zabývá sběrem, analýzou a hodnocením 

informací a závěrů, které jsou potřebné pro řešení určitého marketingového problému, jemuž 

firma čelí. Typy marketingového výzkumu:  

 Celková analýza trhu 

 Výzkum konečného spotřebitele 

 Výzkum průmyslového trhu 
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 Výzkum konkurence 

 Výrobkový výzkum 

 Výzkum reklamy 

 Výzkum prodeje 

 Výzkum image 

[7] 

 

Obr. 1.2 Proces marketingového výzkumu. Zdroj: [6] 

1.5.1 Marketingový průzkum 

Sběr a interpretace strategických informací rozhodně není jednorázovou záležitostí. 

V praktickém případě jsou marketingové průzkumy procesem, sérií kroků, díky kterým se 

marketingoví odborníci poučí o situaci na trhu. Ať už firma provádí marketingové průzkumy 

sama nebo si najme specialisty, cíl je však stejný. 

1.5.2 Kvantitativní výzkum 

Zabývá se získáváním údajů o četnosti výskytu něčeho, co už proběhlo nebo co se děje 

právě nyní. Účelem kvantitativního výzkumu je získat měřitelné číselné údaje. Aby byly 

splněny podmínky shromažďování údajů a mohli se získat statisticky spolehlivé výsledky, 

pracuje se s velkými soubory respondentů v procesu formálního dotazování.  

 Kvantifikace je myšlenkový proces, který slouží k tomu, abychom mohli údaje 

vypovídající o kvalitě měřit, kvantifikovat, převést na kvantitu. Při tomto procesu se 

především rozhodujeme, které kvantifikovatelné údaje a pomocí kterých výzkumných 

přístupů, analýz je můžeme získat. [2] 
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Techniky výzkumu: 

 Osobní rozhovory 

 Pozorování 

 Experiment 

 Písemné dotazování 

1.5.3 Kvalitativní výzkum 

Klade důraz na motivy chování lidí a vysvětlení jejich příčin. Nachází také využití 

v oblasti hledání hybných mechanismů trhu, motivů a stimulů kupního chování, kde se 

výzkum posouvá na půdu psychologie a dalších postupů kvalitativního charakteru. Pomocí 

technik a metod tohoto výzkumu je možné převádět individuální subjektivní hodnocení 

zkoumaného jevu do kvantitativní podoby, nebo alespoň do podoby takové, aby bylo možné 

výsledná data seřadit nebo mezi sebou srovnávat. Informace získané kvalitativním výzkumem 

se objevují v projektech zabývajících se jak konečným spotřebitelem, tak business trhy. 

„Využití psychologických poznatků v marketingovém výzkumu je různorodé a především 

možné ve všech fázích výzkumného procesu. V souvislosti s nasycením a ustálením trhu roste 

množství výzkumných projektů, v nichž se využívají psychologické poznatky, jako např. při 

zjišťování motivačních aspektů nebo chceme-li zjistit důvody vzniku určitých postojů ke 

zkoumaným objektům.“ [5] 

1.5.4 Techniky výzkumu 

 Individuální hloubkové rozhovory – použití tzv. projektivních technik (testy slovní 

asociace, dokončování vět, interpretace obrázků apod.) 

 Skupinové rozhovory (focus group) 

1.5.5 Proces marketingového výzkumu 

Krok 1: Specifikace problémů a stanovení výzkumných cílů 

 První výzkumný krok požaduje, aby marketingový manažer a manažer výzkumu 

spolehlivě identifikoval výzkumný problém a shodli se na cílech jeho řešení. Říká se, že 

dokonalá specifikace problému je jeho poloviční řešení. Manažeři by se měli vyvarovat příliš 

široké nebo opačně příliš úzké specifikaci problému. Při tomto výzkumu však vzniká příliš 
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mnoho odchylek, které mohou nepřesnými či smyšlenými údaji zásadně ovlivnit zkoumání. 

Aby byl proces co nejdokonalejší, měl by marketingový manažer klást co nejpřesnější otázky. 

 U všech výzkumných projektů však nelze jednoznačně určovat cíle jejich řešení. 

Některé výzkumy mají badatelský charakter – jejich cílem je nashromáždit předběžné data, 

aby se vyjasnila povaha zkoumaného problému a aby byla navrhnuta možná rámcová 

alternativní řešení nebo nové hypotézy. Některý výzkum má popisný charakter – jeho 

smyslem je stanovit postoj lidí k různým možnostem. Další výzkum má kauzální charakter – 

jeho účelem je vyřešit vztahy mezi příčinami a jejich důsledky. [8] 

Krok 2: Sestavení plánu výzkumu 

 Druhá fáze marketingového výzkumu volá po sestavení efektivního plánu pro nasbírání 

nezbytných informací. Aby mohl marketingový manažer schválit plán, potřebuje vědět, jaké 

náklady bude jeho realizace vyžadovat. Při sestavování výzkumného plánu je zapotřebí určit, 

jaké informační zdroje a výzkumné přístupy, metody, plány výběru a kontaktování 

respondentů budou použity. [4] 

Sekundární průzkum 

 Na samotném začátku je nezbytně nutné při určování plánu průzkumu si položit otázku, 

zda už požadované informace  náhodou existují. Mnoho firem, výrobců a prodejců prosperuje 

díky tomu, že sbírají nová „čerstvá“ data přímo od spotřebitelů. Jsou- li však k dispozici 

sekundární data, firmě to šetří čas a peníze, protože náklady na přípravu a provedení studie už 

vynaložil někdo jiný. Tyto data můžeme nalézt např. ve zprávách z běžného a odborného 

tisku, studie které provádí různé výzkumné instituty, organizace apod. 

Primární průzkum 

 Jestliže firma musí provést důležité specifické rozhodnutí, musí často provádět 

průzkumy, aby získala primární data, tedy informace přímo od respondentů, které se týkají 

přímo daného problému. Primární data zahrnují demografické a psychologické informace o 

stávajících a potencionálních zákaznících, postoje zákazníků a jejich názory na dané produkty 

a produkty konkurence. [7] 
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Předběžný průzkum 

 Odborníci využívají předběžný průzkum pro vytvoření náhledu budoucí, detailnější 

studie, vytvoření nápadů, nových strategií a příležitostí. Protože jsou tyto studie obvykle 

menšího rozsahu a méně nákladné než jiné techniky, předběžných průzkumů se využívá 

k testování různých předtuch a intuitivních nápadů, aniž by to obnášelo větší riziko. 

Předběžné studie často zahrnují hlubší testování několika osob, které dobře odpovídají profilu 

typického spotřebitele. Lidé, kteří provádějí průzkum mohou hovořit se spotřebiteli, prodavači 

či jinými zaměstnanci firmy o produktech, službách nebo prodejnách. [7] 

Příklad průzkumu 

Podle několikaletého marketingového výzkumu, který prováděli studenti Bostonské 

univerzity bylo zjištěno, že firmy používají nejčetněji následující výzkumné aktivity: Tržní 

charakteristiky a trendy, kupní rozhodování, spotřebitelské uspokojení, koncepce rozvoje a 

testování, analýza poptávky apod. Naopak nejmenší aktivity jsou: Studie propagace 

konkurenčních firem, studie distribučního pokrytí, studie mezinárodních obchodů, studie 

účinnosti prodejních kvót apod. Více v příloze na str. 28. Tab. 1.1 Marketingové výzkumné 

aktivity (435 firem).  
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2 Marketingový systém na podporu rozhodování 

Stále větší počet firem a organizací používá marketingový systém na podporu 

rozhodování, který jejich manažerům usnadňuje tvořit lepší rozhodnutí. Marketingový systém 

na podporu rozhodování (MDSS) je koordinovaným souborem dat, subsystémů, nástrojů a 

technik, který spolu s počítačovou a softwarovou podporou poskytuje manažerům informace 

o vnitřním a vnějším prostředí a pomáhá jim při vytváření lepších marketingových 

rozhodnutí. Tento systém funguje na předpokladu, že manažer potřebuje analyzovat určitý 

problém a najít jeho řešení. Musí zformulovat relevantní otázky a vložit je do příslušného 

modelu v MDSS. Model vygeneruje určitá data, která jsou poté následovně statisticky 

analyzována. Dále může manažer použít speciální optimalizační program pro určení 

nejvhodnější strategie, implementuje tuto strategii, a získá tak další informace. MDSS může 

také obsahovat statistické nástroje (faktorovou, shlukovou, regresní analýzu aj.). Většina 

marketingových informačních systémů obsahuje extrémně velké množství informací. K tomu, 

aby bylo možné využívat důležitá a potřebná data, relevantní k vyřešení problému, se využívá 

tzv. data mining, což je proces „prosévání dat“. Je to proces, v jehož rámci analytici 

„prosévají“ různá data (množství těchto dat je často měřeno v terabytech), aby identifikovali 

jedinečné vzorce chování různých skupin spotřebitelů. Data mining využívá superpočítače a 

složité programy, které umožňují analytikům kombinovat různé databáze, aby pochopili 

vztahy mezi nákupním rozhodnutím, mírou expozice reklamních sdělení a propagací 

v prodejnách. Tyto výkony jsou někdy natolik složité, že firmy musí velmi často budovat 

datová skladiště, aby mohly data vůbec přechovávat a pracovat s nimi. Data mining má podle 

marketingových odborníků čtyři důležité aplikace: 

 Získání zákazníků 

 Udržení zákazníků a zákaznické věrnosti 

 Opuštění zákazníků 

 Analýza spotřebního koše 

 Všechny tyto postupy se však neodehrávají ve skutečnosti, ale většinou v počítači. (V 

následujícím textu jsou vysvětleny důležité modely, nástroje a optimalizační postupy, 

používané v nejnovějších systémech na podporu rozhodování). V dnešní době se objevuje 

stále více počítačových programů, které manažerům pomáhají analyzovat a řídit jejich 

operace. Například zavedení tržního hospodářství ve východní Evropě přineslo s sebou 

nutnou potřebu mít k dispozici včasné a relevantní informace o stavu na tomto trhu. [9] 
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Např. program CALLPLAN: „napomáhá určovat počet nabídkových rozhovorů, které 

musejí obchodní zástupci realizovat za dané období se svými stávajícími i potenciálními 

zákazníky. Byl testován společností United Airlines na výběrovém souboru a výsledkem bylo 

zvýšení obratu u této skupiny o 8%“. Nebo model DETAILER: „umožňuje určit, kolik 

potenciálních zákazníků má být osloveno a jaký sortiment produktů jim má být nabídnut. 

Tento model využívají ve značné míře distributoři farmaceutik. Nabídka obvykle nepřesahuje 

tři různá farmaka. Ze dvou známých aplikací vyplývá, že využívání tohoto modelu přináší 

značné zvýšení obratu“. [8] 

2.1 Podpůrná analýza  

Pro marketingová rozhodnutí představuje soubor postupů a metod, které jsou zaměřeny 

na zpracování informačních výstupů z předešlých systémů. Pomáhá zkvalitnit marketingová 

rozhodnutí, zpravidla na základě využití matematických metod. 

V praxi se potřeba specifických informačních systémů pro marketing řeší nákupem MIS 

„Leonardo“ nebo se informační systém postupně přizpůsobuje požadavkům marketingového 

manažera. Postup při vytváření marketingového informačního systému odpovídá obecnému 

modelu navrhování a tvorby informačního systému a spočívá v hledání odpovědi na otázky: 

 Jaké typy rozhodnutí děláme pravidelně? 

 Jaké informace pro tato rozhodnutí potřebujeme? 

 Jaké typy informací pravidelně dostáváme? 

 V jakých časových intervalech jednotlivé informace potřebujeme? 

 Jaké typy, programy analýzy dat chceme mít k dispozici? 

 Jaké typy informací nám chybí? 

[1] 

2.2 Kvantitativní metody na podporu manažerského rozhodování 

2.2.1 Statistické nástroje 

 Vícenásobná regresní analýza. Statistická technika pro hledání nejvhodnější 

rovnice vyjadřující vliv změny nezávislé veličiny na veličinu jinou, tedy 

závislou. Příklad: Firma může pomocí vícenásobné regresní analýzy zjišťovat, 

jak se mění prodej jejich produktů v závislosti na výdajích na propagaci a na 

výši ceny. 
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 Analýza diskriminantu. Statistická technika umožňující klasifikaci objektů 

nebo osob do dvou nebo více kategorií. Příklad: Společnost provozující řetězec 

maloobchodních prodejen může identifikovat proměnné, které umožňují 

rozlišovat mezi potenciálně úspěšnou a neúspěšnou alokací obchodů. 

 Faktorová analýza. Statistická technika umožňující odhalit významné 

vzájemné závislosti velkého souboru vnitřně provázaných proměnných. Příklad: 

Velká televizní společnost může pomocí faktorové analýzy redukovat rozsáhlý 

počet různorodých televizních programů na menší počet základních typů 

programů. 

 Shluková analýza. Statistická technika, s jejíž pomocí je možné roztřídit 

subjekty do několika homogenních skupin prostřednictvím jejich společných 

vlastností. Příklad: Marketingový výzkumník může roztřídit velké množství 

různých měst do několika skupin, které budou zahrnovat města s obdobnými 

vlastnostmi. 

 Analýza preferencí. Statistická technika s jejíž pomocí jsou vyhodnocovány 

preference respondentů pro různé nabídky a určovány užitkové funkce pro 

jednotlivé atributy a jejich relativní významnosti. Příklad: Letecká společnost 

může stanovit celkovou užitnost různých kombinací pasažérských služeb. 

 Multidimenzionální měření. Skupina technik pro vytváření percepčních map 

konkurenčních produktů nebo konkurenčních značek. Hodnocené objekty jsou 

prezentovány jako body v n-rozměrném prostoru, kde jejich vzájemné 

vzdálenosti vyjadřují jejich odlišnosti. Příklad: Výrobce počítačů chce znát své 

postavení mezi konkurenčními produkty z hlediska celé řady počítačových 

vlastností. [6]  

2.2.2 Modely 

 Markovův procesní model pravděpodobnostně popisuje pohyb od současného 

k budoucímu stavu. Příklad: Výrobce baleného spotřebního zboží může 

periodicky pro předem určená období stanovit, jak se bude vyvíjet 

pravděpodobnost prodeje jednotlivých značek. 

 Modely front popisují čekání v řadě a dávají odpověď na otázku, jakou dobu 

čekání lze očekávat v určitém systému a jak se změní doba čekání, dojde-li ke 
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změně systému. Příklad: Supermarket může předvídat, jak se bude měnit fronta 

zákazníků v průběhu dne, a podle toho obsazovat pokladny. 

 Modely testování nových produktů zahrnují vztahy mezi povědomím 

zákazníka o produktu, vytvářeným souborem marketingových proměnných 

uplatňovaných před vstupem produktu na trh, souborem jeho preferencí a 

intenzitou jeho zájmu o daný produkt. 

 Modely prodejní odezvy modelují vztah mezi několika marketingovými 

proměnnými – jako je počet distribučních cest, výdaje na propagaci, výdaje na 

přímou podporu prodeje atd. – a výslednou velikostí poptávky. 

 Modely diskrétní volby umožňují stanovit pravděpodobnost výběru jedné 

z možných alternativ jako funkcí charakteristických vlastností disponibilních 

alternativ. Jsou široce využívány při hodnocení tohoto, jak reaguje výběrový 

soubor domácností na specifické marketingové nástroje. [10] 

2.2.3 Optimalizační postupy 

 Diferenciální počet umožňuje nalézt minimální nebo maximální hodnoty 

vhodně definovaných funkcí. 

 Matematické programování umožňuje nalézt hodnoty proměnných, které 

optimalizují zvolenou kriteriální funkci při daném souboru omezujících 

podmínek. 

 Teorie statistického rozhodování umožňuje vyhledávat takový postup činností, 

který bude vytvářet největší očekávanou hodnotu. 

 Teorie her pomáhá identifikovat takový sled činností, který bude minimalizovat 

ztráty rozhodovatele v podmínkách neurčitého chování jednoho nebo více 

konkurentů. 

 Heuristika zahrnuje soubor jednoduchých rozhodovacích pravidel, který 

umožňují rychle nalézat přijatelná řešení složitých rozhodovacích problémů. 

 [2] 

2.2.4 Znalostní systémy na podporu rozhodování 

 Znalostní systémy sledují jinou cestu podpory rozhodování, které jsou označovány 

většinou jako expertní systémy. Zaměřují se na rozvoj systémů počítačové podpory, s jejichž 

pomocí může být do určité míry napodobena lidská schopnost. Expertní systémy mohou řešit 
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komplexní problémy v rámci těsně vymezené oblasti a přitom simulovat chování expertů při 

řešení problémů. Expertní systémy zahrnují ve své koncepční stavbě pět dílčích komponentů: 

znalostní bázi, komponenty řešení problémů, vyhledávání znalostí, interpretace a dialog. 

Znalostní báze tvoří jádro systému. Pro uložení do paměti jsou znalosti nejprve rozděleny do 

malých konzistentních jednotek a pak evidovány přímo experty. [13] 

 Už v době vzniku expertních systému se určí, které informace jsou žádoucí ke 

zpracování případných problémů a jak budou zpracovány ve vlastním procesu řešení 

problému. Zapojení systému do případu je stále častějším jevem, kde jsou informace přímo 

přebírány od uživatelů nebo z datových bank. Zásah uživatele v průběhu řešení problému není 

možný, jelikož expertní systém sleduje postup experta. K nasazení expertních systémů jsou 

vhodné ty oblasti, které vykazují řadu vlastností charakterizujících podstatu problému. 

 Problém by měl být jasně definovatelný a dobře vymezitelný. 

 Při řešení problému by neměly být vyžadovány široké všeobecné znalosti, tak aby 

nedocházelo ke zvětšení znalostní báze. 

 Znalosti vyžadované k řešení problému by měly být neúplné a nepřesné. 

 Vývoj systémů potřebuje čas a náklady, proto by se při zadávání problémů mělo 

jednat o rozhodování podstatné a opakující se. 

[8] 

2.3 Tok informací 

Důležitým krokem při budování MISu firmy je řešení dělby práce mezi útvary a z toho 

vycházející vztah mezi organizací a tokem informací. Základem jsou tři směry: 

 Odpovědnost by mela být přenesena na jednotlivé pracovníky firmy, kteří by měli 

úkoly samostatně plnit a měli by být hodnoceni podle dosažených výsledků 

 Podpora týmové práce, kdy jednotlivé týmy odpovídají za řešení 

 Všemi prostředky podporovat tok informací a komunikaci mezi pracovníky 

jednotlivých útvarů firmy s předpokladem, že jen dobře informovaní pracovníci jsou 

schopni převzít odpovědnost a ztotožnit se s firemními cíli. [9] 
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2.3.1 Zabezpečení toků         

   

MIS musí zabezpečit vazbu na ostatní útvary firmy. Jde především o zabezpečení 

následujících informačních toků. 

Marketing – účetnictví 

Každému opatření v rámci výrobkové a sortimentní politiky musí předcházet jeho 

zavedení do účetní evidence. 

Marketing – prodej 

Marketing informuje prodejní úsek o zařazení každé nové položky do sortimentu vč. 

technického pravopisu a ceny produktu. Naopak prodejní útvar informuje marketing o 

prodejních aktivitách a především o odchylkách od předpokládaného prodeje. 

Marketing – výroba, nákup 

Na základě informací z trhu reguluje marketing zadávání zakázek pro výrobu včetně 

přesných charakteristik produktu, tím určuje i směry nákupních aktivit na různé nabízené 

výrobní vstupy. 

Marketing – finance 

Marketing informuje podrobně o plánu prodeje, o potřebách finančních zdrojů na 

realizaci opatření v rámci nástrojů marketingového mixu. Zpětně ekonomický úsek hodnotí 

jednotlivé marketingové aktivity. 

 Marketing – vývoj a výzkum, technická příprava výroby 

Marketing informuje o požadavcích na technické změny parametrů kvality, designu, 

obalů, stylu apod.. 

Marketing – management 

 Marketing slouží vedení jako informační zdroj pro rozhodování na strategické úrovni, 

kdy dodává podklady, popř. se spolupodílí na tvorbě marketingové koncepce jako základního 

nástroje uplatnění marketingové filozofie ve firmě. [14] 

Marketing tedy plní úlohu jakéhosi informačního centra, které je průběžně v kontaktu 

se všemi základními úseky firmy. Jeho úkolem v oblasti informací je zajistit pravidelnost a 

plynulost toku informací příslušných útvarů. Přesnost a včasnost informací umožňuje rychle 
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a objektivně vyhodnocovat reakce trhu na nabídku firmy a především dopad těchto reakcí na 

postavení firmy na trhu. O závažných odchylkách okamžitě informuje vrcholové vedení 

firmy, ale i ostatní zainteresované úseky. Tím předchází závažnějším problémům. [9] 
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3 Nástroje marketingového informačního systému 

 Každá firma musí pozorovat ty změny, které v jejich prostředí můžou směřovat ke 

vzniku příležitosti nebo ohrozit schopnost plnit požadavky a potřeby zákazníků a tím i její 

existenci. „Lze tedy říct, že citlivost na změny ve vnějším prostředí a schopnost reagovat na 

ně jsou indikátory nejen marketingových, ale i manažerských schopností firmy jako celku“. 

Přehlédnutí nebo špatná interpretace tržních signálu může vést až ke ztrátám tržních podílů a 

konkurenceschopnosti. Na první pohled je možné si myslet, že změny na trhu nelze 

přehlédnout. Mnohdy však akutnost realizování každodenních úkolů v okruhu odpovědnosti 

manažerů je původem toho, že tito manažeři mírné změny nezachytí nebo nevhodně 

interpretují tyto tržní signály. Náhlé změny přehlédnout nelze, zpravidla se však setkáváme 

s inkrementálními změnami, které se odvíjí spíše nepozorovaně v průběhu delšího období. To 

vede k potřebě budování a vývoje systému sledování změn v prostředí v rámci 

marketingového informačního systému.  [10] 

3.1 CRM (Customer Relationship Management) = řízení vztahů se 

zákazníky  

Technologický pokrok a konkurenční prostředí nabádají firmy intenzivně přizpůsobovat 

firemní strategii a inovovat informační systémy. Definovat potřebné změny podnikové 

strategie, určit její směr a cíle je neodbytný problém při uskutečnění a využití nových 

technologií odedávna. Již od doby zavádění základních informačních systémů ERP je známá 

situace, kdy společnost rozhodne o zavedení určitého typu řešení, není však schopna 

definovat co přesně vlastně potřebuje. [3] 

Hlavním motivem pro vznik CRM informačních systémů byla snaha tvůrců IS 

proniknout do oblastí těmito technologiemi doposud nedotknutých, tedy v počáteční fázi 

většinou do oblasti prodeje. Označení CRM je výsledek výhodnosti společné značky pro obě 

strany. To umožňuje výrobcům IS tvrdit, že CRM strategie je obsažená v jejich systému, a 

vznikne tedy jako nějaký specifický vedlejší efekt jeho implementace. 

CRM informační systém je v soudobém pojetí aplikace pokrývající procesy, jejichž 

prostřednictvím dochází k interakci mezi firmou, která jej implementovala, a jejími 

potenciálními či současnými zákazníky. Jde tedy převážně o procesy v oblastech marketingu, 

prodeje a poprodejních služeb. Implementace informačního systému ve firmě, kde je moderní 
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řízení vztahů se zákazníky u bodu mrazu, může být velmi úspěšná, aniž by se na nějakou 

CRM strategii myslelo. 

CRM je také interaktivní proces, jehož cílem je dosažení optimální rovnováhy mezi 

firemní investicí a uspokojením zákaznických potřeb. Optimum rovnováhy je determinováno 

maximálním ziskem obou stran.  

 Nezbytným předpokladem dosažení tohoto optima je vytvoření dlouhodobých 

partnerských vztahů se zákazníky. Dlouhodobě perspektivní spolupráce přináší oběma 

stranám významnou peněžně vyjádřitelnou hodnotu. [14] 

3.1.1 Stavba komplexního CRM informačního systému 

CRM nástroje nezahrnují pouze softwarový produkt, kdy většina lidí má na mysli při 

jejich popisu informační systém zajišťující automatizaci marketingových a prodejních 

procesů. Neuvědomují si, že CRM zahrnuje daleko víc. Jedná se tedy o podpůrný prostředek, 

který usnadňuje a zefektivňuje fungování péče o zákazníky. Z hlediska informačních vazeb 

lze CRM definovat jako integraci a koordinaci marketingu, prodeje a zákaznického 

servisu v jednotný a ucelený přístup k péči o každého konkrétního zákazníka. Technicky 

zahrnuje možnost využití všech dostupných komunikačních kanálů, znalostních bází, či 

webových portálů. CRM pojetí péče o zákazníky vyžaduje orientaci firemních procesů a 

struktury na zákazníka. V souladu s tímto trendem zahrnují informační systémy čtyři základní 

moduly: 

 Automatizaci prodejních činností – Sales Force Automation 

 Automatizaci marketingových činností – Marketing Automation 

 Automatizaci servisních činností a zákaznické podpory – Field Service Automation 

 Elektronické obchodování – E-Business 

[3] 

Nejvhodnější forma pro uchování a optimální nástroj pro správu dat je bezpochyby 

CRM informační systém. Tento systém je od počátku určen pro uložení, správu a 

shromažďování veškerých dat potřebných pro tvorbu CRM strategie. Díky dostupnosti 

moderních integračních technologií lze tento systém propojit s ostatními informačními 

systémy používanými ve firmě, a tak z něj vytvořit centrální zdroj dat, popisující veškeré 

hnutí vztahů ke stávajícím či potenciálním zákazníkům a umožňující vytvářet CRM strategie, 
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založené na reálné situaci. Implementaci CRM informačního systému je třeba chápat jako 

nutnou podmínku pro vytvoření sofistikovaných, účinných a úspěšných CRM strategií. [2] 

3.1.2 Tvorba strategie CRM 

 Základním principem CRM strategie je promyšlené budování vztahů k nejziskovějším a 

nejperspektivnějším zákazníkům. Strategie nahrazují aktivity směřující ke zvýšení podílu na 

trhu specifického produktu aktivitami, které zvyšují podíl na objemu nákupu specifického 

zákazníka. Jednoduše řečeno v centru pozornosti firmy naplňující CRM strategii stojí 

zákazník, pro kterého je hledán produkt, na rozdíl od strategií, kdy je produktu hledán 

zákazník.  Z hlediska životního cyklu zákazníka je největší důraz kladen na rozšíření a 

udržení. Z toho vyplývá, že CRM strategie není příliš optimální pro právě začínající 

společnost, protože nemá k dispozici dostatek zákazníků a potenciálních klientů. Tvorba 

dobré strategie vyžaduje řadu odpovědí na otázky. Tvůrci základních strategií vyvinuli 

postupy, které umožňují některé otázky zodpovědět, všechny však vyžadují jednu důležitou 

věc, a to jsou data. Dostat se ke všem údajům potřebným k zodpovězení všech kladených 

otázek je velice obtížné. Navíc si musíme uvědomit, že jde o data z oblastí, ve kterých údaje 

většinou přibývají, mění se a doplňují mnohem rychleji než je obvyklé. [9] 

3.2 ERP informační systémy 

Informační systémy označované jako ERP pokrývají řízení a plánování podstatných 

klíčových procesů ve firmách na všech úrovních. Jsou velkou výhodou při  získávání 

konkurenceschopnosti. Poskytují okamžité přehledy o výkonnosti a také aktuální informace o 

zákaznících. Implementace ERP dovoluje podnikům integrovat a automatizovat podnikové 

procesy, přičemž dochází k jejich zlevnění a zrychlení. ERP tedy umožňuje účelově používat 

postupy a metody, čímž dochází k zefektivnění a usnadnění práce zaměstnanců na různých 

podnikových úrovních. 

Nejdůležitějším krokem každé implementace je odborně provedená analýza procesu a 

z ní jasně vyplývající návrh celého systému. Svou významnou roli, také hraje fáze projektu 

implementace ERP, která je označována jako implementační studie. Tato studie popisuje a 

mapuje business procesy dané společnosti, které musí být podporovány systémem a navrhují 

řešení těchto procesů v systému ERP. Dojde-li k podcenění procesu implementátorem, může 

být dosaženo naprosto zkreslených výsledků, kdy ERP systém neplní svou plnou roli. Mezi 
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úkony, kterým je proto potřeba věnovat dostatek pozornosti patří zejména samotné řízení 

projektu implementace a komunikační problémy. [13] 

3.3 PIMS program 

Jedním z nejvýznamnějších výzkumných projektů v oblasti marketingových strategií je 

program PIMS.  

 PIMS nebo také profit impal of market strategy je metoda nebo též databáze informací 

získaných z obchodních výsledků velkých amerických a evropských firem. Hlavním záměrem 

byla snaha vytvořit takový program, který by poskytoval dostatečné množství empirických 

údajů a na tomto základě by mohla být formulována možná strategie vedoucí k úspěšnému 

firemnímu výsledku. PIMS je taky označován jako „projekt, jehož hlavním cílem bylo 

poměřovat vztah mezi podnikatelskými aktivitami a výsledky, který lze dnes charakterizovat 

jako databázi strategií obchodních společností a metodologii pro identifikaci problémů a 

příležitostí v podnikání.“ [6] 

Využití PIMS a práce s tímto programem není jednoduchou záležitostí. Získání dat 

podniků, které jsou zapojeny do tohoto programu, se děje na základě strukturovaných 

dotazníků. Údaje se shromažďují v databance programu. Data jednotlivých podniků se 

zkoumají podle statistických výzkumných metod. Struktura PIMS programu je schematicky 

vyjádřena na obr. 1.3. 

Obr. 3.1 Struktura programu PIMS. Zdroj: [7] 



26 

 

3.4 Vlastní zhodnocení 

V dnešní době, kdy IT technologie dosahují svých vrcholů a je dostupné v podstatě 

každému, bych doporučoval všem podnikům používat marketingové informační systémy. 

Samozřejmě musíme brát v úvahu o jakou firmu se jedná, znát její preference, aktivity a 

hlavní činnost, kterou se zabývá. V některých případech totiž nejsou informační systémy 

zapotřebí a firmy si vystačí se svými daty, kterými už většinou disponují. Propracované 

informační systémy vlastní větší rozvojové společnosti, které pracují s obrovskými objemy 

dat a musí je správně implementovat. 

Proto podle mého názoru jsou informační systémy velice důležité zejména v dnešní 

době, kdy se společnosti potýkají s velkým množstvím dat. Tyto systémy umožňují nalézt 

cestu k jejich okamžitému využití. 

Za předpokladu, že IS jsou správně implementovány, přináší nám řadu výhod jako jsou: 

vyčištění a centralizace dat, snížení chybovosti, optimalizace pracovního toku dokumentů, 

rychlejší výstupy, zvýšení bezpečnosti, zefektivnění a zrychlení ekonomických procesů, 

zvýšení konkurenceschopnosti apod.  

Informační systémy mají také své nevýhody, kterých je však podstatně méně, např. 

vysoká cena, další náklady na údržbu, školení a rozšiřování, závislost na dodavateli. Navíc 

může nastat situace, kdy jsou aplikace špatně ovladatelné a v nejhorším případě funkčnost 

neodpovídá potřebám společnosti. 
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Závěr 

V úvodní části této práce s názvem „Struktura marketingového informačního systému“ 

jsou popsány základní principy a zásady funkčnosti MISu. Na začátku je třeba analyzovat 

informační potřebu, následně získat data a poté s nimi účelně nakládat. Smyslem je tedy 

zvážit informační potřeby a včas získat vhodné informace. Velice důležité a rozhodující je to, 

jak kvalitní a spolehlivé informace získáme. Informacemi pro marketingové oddělení jsou 

dobře využitelná taková data, která doposud chybí a mohou pomoci při tvorbě 

marketingového rozhodnutí. 

MIS se v dalších podkapitolách dělí do několika částí, podle toho z jaké povahy zdrojů 

jsou informace získávány např. vnitřní informační systém a marketingový zpravodajský 

systém. V tomto případě si manažeři získávají informace sami na základě rozhovorů se 

zákazníky, sledováním dostupných vnějších informačních zdrojů apod. 

Důležitou podkapitolou je také marketingový výzkumný systém, což je cílevědomý 

proces, kde shromažďujeme nebo nakupujeme zejména primární data. Informace získáváme 

většinou různými výzkumy, anketami či analýzami spotřebitelů. Na začátku tohoto výzkumu 

by měli být stanoveny výzkumné cíle, kterých chce firma dosáhnout. Při tomto procesu však 

vzniká mnoho odchylek a chyb, které mohou zásadně ovlivnit výsledek průzkumu, a ten se 

pak stává nespolehlivým. Odborníci často provádějí i průzkumy předběžné pro vytvoření 

budoucího nadhledu, strategií a příležitostí. 

Druhou kapitolou je marketingový systém na podporu rozhodování. Tento systém se 

stává stále populárnější a začíná jej využívat stále větší počet organizací. Systém funguje na 

principu, kdy manažer do modelu zadává relevantní otázky a data, které model následně 

vygeneruje a statisticky analyzuje. Napomáhá a urychluje tak proces prosévání dat, kde data 

mívají často obrovské velikostní rozměry. 

Poslední kapitolou jsou „Nástroje marketingového informačního systému“. V praxi se 

využívají různé informační softwary, které jsou založeny na bázi hledání odpovědí na otázky. 

Mezi jedny z nejvyužívanějších patří CRM a ERP systémy, které svou nedílnou součástí 

přispívají k zefektivnění podnikových procesů účelovými prostředky. 

Cílem této práce bylo popsat funkčnost a proces získávání informací, pochopit roli 

marketingového informačního systému a systému podpory marketingového rozhodování pro 
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přijímání marketingových rozhodnutí. Dále charakterizovat proces marketingového 

průzkumu, pochopit rozdíly mezi předběžným, popisným a kauzálním průzkumem, popsat 

některé techniky průzkumu, jež jsou výrobcům a prodejcům dostupné, také porozumět 

různým metodám sběru dat, které průzkum využívá. Podle mého názoru jsou všechny tyto 

moderní nástroje marketingu velice důležité pro zachování zdravého chodu firmy. 
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Přílohy 

Tab. 1.1 Marketingové výzkumné aktivity (435 firem) 

Typ výzkumné aktivity Podíl firem (%) 

A. Podnikatelský/ekonomický a firemní výzkum 

1) Odvětvové/tržní charakteristiky a trendy 

2) Akviziční/diverzifikační studie 

3) Analýzy tržních podílů 

4) Interní zaměstnanecké studie (morálka, komunikace atd.) 

 

92 

50 

85 

72 

B. Nákladové a cenové analýzy  

1) Nákladové analýzy 

2) Analýza zisku 

3) Pružnost poptávky 

4) Analýza poptávky 

a) tržní potenciál 

b) prodejní potenciál 

c) prognóza prodeje 

5) Analýzy konkurenčních cen 

 

57 

55 

56 

 

78 

75 

71 

71 

C. Produkt 

1) Koncepce rozvoje a testování 

2) Generování nových značek a jejich testování 

3) Testování trhu 

4) Testování stávajících produktů 

5) Studie balení výrobků 

6) Studie konkurenčního postavení produktů 

 

78 

55 

55 

63 

48 

54 

D. Distribuce 

1) Studie umístění obchodu/závodu 

2) Studie efektivnosti distribučních cest 

3) Studie distribučního pokrytí 

4) Studie mezinárodních obchodů 

 

25 

39 

31 

32 

E. Propagace 

1) Motivační výzkum 

2) Mediální výzkum 

3) Výzkum účinnosti inzerce v časopisech 

4) Účinnost reklamy: 

a) před vstupem na trh 

b) v okamžiku vstupu na trh 

5) Studie propagace konkurenčních firem 

6) Analýzy image firmy na veřejnosti 

7) Studie účinnosti motivace dealerů 

8) Studie účinnosti prodejních kvót 

9) Studie efektivity teritoriální struktury prodeje 

10) Studie účinnosti zákaznických prémií, kupónů, cenových 

srážek atd. 

 

56 

70 

68 

 

67 

66 

43 

65 

34 

28 

32 

47 

F. Kupní chování 

1) Značkové preference 

2) Značkové postoje 

3) Spotřebitelské uspokojení 

4) Kupní rozhodování 

5) Vytváření potřeb a přání 

6) Vznik povědomí výrobkové značky 

7) Studie segmentace zákazníků 

 

78 

76 

87 

80 

79 

80 

84 

 


