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1 Úvod 
 

Výhledy českého stavebnictví pro následující období jsou stále, i pUes mírné zlepšení, 

v očekáváních společností zUetelnE negativní. Obavy jsou patrné pUedevším u stUedních a 

malých firem, které bojují o pUeţití a návrat k r]stu sektoru je prozatím v nedohlednu. Ve své 

diplomové práci jsem se proto zamEUil na práci obchodního týmu, spjatého s tímto oborem, 

v závislosti na odbytu zakázek.  

Cílem práce je zjistit pUíčiny poklesu odbytu a následné pUedloţení návrh] pro 

zlepšení. Abych mohl porozumEt dané problematice a mEl moţnost navrhnout určitá opatUení, 

či zmEny současného stavu k lepšímu, musím podrobnE analyzovat situaci ve společnosti. 

Jako první nastíním současnou sitav panující ve stavebnictví, která bude jakýmsi úvodem 

praktické části. 

Praktická část je vEnována analýze týmové práce a týmovým proces]m v letech Ň00ř, 

Ň010, Ň011 a Ň01Ň, abychom mEli lepší pUedstavu o vývoji situace. Nejprve se budu zabývat 

otázkou odbytu a informacemi nutnými pro jeho zajištEní. Odkud tým čerpá informace o 

nových klientech, jaký je charakter zakázek, kolik tým zpracovává cenových nabídek bEhem 

roku, kolik cenových nabídek si zaváţe smlouvou a jaká je úspEšnost obchodních zástupc] pUi 

jejich uzavírání? Jednotlivé charakteristiky budu porovnávat v čase a sestavím určitý smEr 

jejich vývoje. 

Dále se hodlám soustUedit na samotný tým, ve kterém provedu SWOT analýzu. Budu 

se zamEUovat pUedevším na slabé stránky a pUíleţitosti, ze kterých vyvodím patUičné návrhy a 

doporučení. 

TUetím bodem mé praktické části bude analýza procesu Uízení zakázky ve společnosti, 

jakým zp]sobem pUichází a jak dále postupuje pUi svém zpracování. Zde bude cílem nalezení 

„kritického“ místa v tomto procesu a následné doporučení pro jeho odstranEní. 

ZávEr]m, vyvozených z tEchto poznatk], budu vEnovat pátou kapitolu, vlastní návrhy 

a doporučení. V této kapitole se zamEUím na nejzávaţnEjší nedostatky zjištEné pUi analýze 

týmových proces], ze SWOT analýzy týmu a pUi Uízení procesu zakázky. NáslednE budu 

navrhovat moţná opatUení, která by mohla zajistit zlepšení situace. 
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2 Teoretické přístupy k týmu a jeho významu v organizaci 

 

Tato část by nám mEla pUipravit teoretické východisko pro praktickou část. Budou zde 

obsaţeny charakteristiky definující pojmy jako je tým, týmové role, cíle týmu, vedení týmu, 

týmové procesy atd. a závEr bude vEnován SWOT analýza. 

 

2.1 Základní charakteristiky 

 

V této kapitole se blíţe seznámíme se základním pojmem diplomové práce – týmem a 

jeho pojetím v organizaci. 

 

2.1.1 Pojetí týmu 

 

Jedním ze základních aspekt] lidského ţivota kaţdého človEka je sounáleţitost 

s určitou skupinou, a[ se jedná o rodinu, kamarády, spolupracovníky či jinou zájmovou 

skupinu. Zde vznikají vazby, uznání, postavení, které človEk získává s ostatními členy a ty mu 

pomohou pUi utváUení charakteru a schopnost pUizp]sobit se ţivotu ve společnosti. 1 

„Týmem rozumíme nejlépe tUi a více jedinc], kteUí jsou ve vzájemné interakci a mají 

pocit společné identity, společného vEdomí „ my“. Všichni se snaţí dosáhnout společného cíle 

a dodrţují vEtšinou nepsané normy či pravidla, podle kterých dobrovolnE a z vlastní v]le 

pracují a jednají. 

Pokud bychom vycházeli z anglického slova TEAM, m]ţeme jej vnímat jako zkratku 

klíčových slov: 

 

- Togeter 

- Everybody 

- Achieves 

- More 

                                                           
1
 KOLAJOVÁ ĚŇ006ě 
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VolnE pUeloţeno: společnE dosáhneme více. “ 
2
 

PUesto nelze Uíci, ţe existuje pUesné vymezení tohoto pojmu, avšak m]ţeme 

vyjmenovat určité znaky, které se znovu a znovu objevují v nejr]znEjších definicích. Tým je 

tedy malá pracovní skupina: členEna podle funkcí, se společnE stanovenými cíli, 

s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudrţností 

mezi členy týmu. 3 

 

2.1.2 Skupina není tým 

 

Je velmi d]leţité uvEdomovat si rozdíly mezi skupinou a týmem a vzájemnE pojmy 

nezamEOovat. Pro vEtší názornost a srozumitelnost nám poslouţí Tabulka 1, která nastíní 

rozdílné charakteristické znaky. 

Charakteristické znaky Skupina Výkonný tým 

Jak je to se zájmy člen]? VEtšina sleduje vlastní 

zájmy. 

Všichni táhnou za jeden 

provaz. 

Jak je tomu s cíli? Jsou sledovány r]zné cíle. Všichni sledují tentýţ cíl. 

Co má prioritu? PUíslušnost ke skupinE je 

podUazena osobním zájm]m. 

PUíslušnost k týmu má 

nejvyšší prioritu. 

Jak to vypadá s organizací? Organizace je uvolnEná a 

nezávazná. 

Organizace je jasná, pevná a 

závazná. 

Jaká je motivace? Motivace pUichází z venku. Motivace pUichází zevnitU. 

Kdo a komu konkuruje? Jednotlivci si konkurují 

navzájem. 

Konkurence je zamEUena 

smErem na venek. 

Jak se komunikuje? Komunikuje se z části 

otevUenE, zčásti skrytE. 

Informační proces a zpEtné 

vazby probíhají otevUenE. 

 

Tab. 2.1: Rozdíly mezi skupinou a týmem 

Zdroj: KRÜGER (2002, s. 15) 

 

                                                           
2
 KOLAJOVÁ ĚŇ006, s. 1Ňě 

3
 BAY (200) 
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2.1.3 Charakteristika týmu 

 

TémEU v kaţdé organizaci jsou týmy základní pracovní jednotkou. Spojují v sobE 

dovednosti, zkušenosti a pohledy jednotlivých člen]. Týmová spolupráce je soubor hodnot, 

povzbuzující jisté zp]soby chování, napUíklad naslouchání druhým, kooperativní odezvu na 

názory ostatních, vyjadUování pochybností ve prospEch ostatních i ve prospEch plnEní úkol], 

pomoc potUebných člen]m a uznávání zájm] a úspEch] ostatních. 

 Jsou vytváUeny za účelem plnEní významných a náročných úkol], kde by jedinec na 

danou práci nestačil. Sestávají se tedy z mnoha úsudk], dovedností a zkušeností, jimiţ kaţdý 

člen týmu disponuje a zvyšuje tak jeho výkonnost. Významným rysem je pruţnost a 

schopnost pUizp]sobit se novým úkol]m či novým informacím a být tak pUesnEjší efektivnEjší.  

 Pokud je tým pro splnEní jasného a konkrétního cíle správnE sestaven, pak zcela jistE 

vzájemná spolupráce, moţnost konzultace a prostor pro více úhl] pohledu na danou 

problematiku pUispEjí k dokonalejšímu a často k rychlejšímu Uešení.  Bezesporu dalším 

kladem je r]st všech zúčastnEných člen] pUi moţnosti týmové spolupráce.  

Týmy umoţOují budovat vztahy mezi lidmi a zlepšovat komunikaci, coţ vede 

k rozvoji člen] a zpUíjemnEní pracovní atmosféry. PUi této spolupráci se projevuje kreativita a 

sebevEdomí jedinc], ale také dochází k omezení obav z neúspEchu a zodpovEdnosti. 

Je nezbytné pUipomenout, ţe ne kaţdý jedinec je schopen pracovat v rámci 

vymezených charakteristik týmu. Je mnoho výraznE individuálnE zamEUených pracovník], 

kteUí nejsou vhodní pro tento zp]sob práce. Takovým zamEstnanc]m více vyhovuje 

samostatnost, osobní odpovEdnost a moţnost rozhodovat se jen sám za sebe. M]ţe ale nastat 

situace, kdy je takový človEk nezbytný pro vyUešení problému a stává se nepostradatelným 

specialistou, bez kterého se tým neobejde. Pak je moţné vymezit mu kompetence a úkoly tak, 

aby mohl pracovat co nejvíce samostatnE. Ovšem je tUeba počítat s tím, ţe daleko častEji m]ţe 

docházet k hádkám a nedorozumEní. PrávE hrozba konflikt] je jedním z nejvEtších 

negativních potenciál] týmu a je tUeba si uvEdomit, ţe i týmová práce má své úskalí. 

Problémem m]ţe být také potlačení individuality či časová náročnost. 4 

 

 

                                                           
4
 KOLAJOVÁ ĚŇ006ě 
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2.1.4 Funkce týmu  

 

Funkce týmu lze rozdElit na formální – koordinace činnosti, Uešení sloţitých úkol], 

podnEcování a rozvoj nových myšlenek, apod., které smEUují k plnEní úkol], a neformální, 

které slouţí k naplnEní potUeb člen]. 

 Cíle formálních tým] jsou odvozeny od cíl] organizace. NEkteré jsou trvalé, jiné jsou 

sestaveny jen za účelem vyUešení konkrétního úkolu a jejich charakter je dočasný. Tyto týmy 

vytváUí organizace. 

 Pokud jedinci z vlastních potUeb usilují o dosaţení cíl], které nesouvisí s pracovní 

náplní zamEstnanc], nýbrţ napUíklad se zájmy a aktivitami v rámci volného času, pUinášejí 

uspokojení týmy neformální. Takové týmy vznikají témEU pUi jakékoliv pUíleţitosti a svým 

člen]m poskytují vzájemnou podporu a posilují jejich postavení.  

 

2.2 Sestavení týmu a týmové role 

 

PUedpokladem pro úspEšné fungování týmu, jeho správné sloţení a dosaţení 

stanoveného cíle, je tUeba určit vedoucího a jednotlivé členy týmu. PotUebného odborníka 

s adekvátní kvalifikací pro určitou problematiku, poţadované osobní charakteristiky 

jednotlivých člen], určit role v týmu a stanovit velikost týmu. 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 HORVÁTHOVÁ (2008) 
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2.2.1 Jak se tým vytváUí 

 

Pole jednání OpatUení pro pUíslušnou fázi formování týmu 

Organizace VýbEr vedoucího týmu, stanovení velikosti skupiny 

Kvalifikace Sestavení týmu podle odborných a osobních 

vlastností a schopností vybíraných osob 

Kooperace Sestavování týmu s ohledem na pUedpokládané 

kooperativní schopnosti jeho budoucích člen] 

 

Tab.  2.2: VytváUení týmu 

Zdroj: KRÜGER (2002, s. 21) 

 

Budování týmu a jeho následný rozvoj jsou velmi propojené procesy. SmEr vývoje 

týmu se určuje jiţ od počátku, kdy je sestavován z r]zných osobností, které do týmu pUinášejí 

své specifické vlastnosti a schopnosti. Ovšem jen zUídka se dá najít určitá prvotní chvíle, v níţ 

si lze libovolnE a bez omezení vybírat mezi libovolným mnoţstvím kandidát] pro tým. Pokud 

zakládáme určitý tým, musíme si být od začátku vEdomi rolí člen] a rozdElením úkol]. 

PUitom je vţdy nutné myslet na omezený počet vhodných adept]. 

 A[ uţ zakládáme zcela nový nebo rozvíjíme stávající tým, je tUeba v kaţdém pUípadE 

nutná úvaha o vývoji daného týmu. Je tUeba si ujasnit tUi základní otázky: 

- kdo se hodí za vedoucího týmu, 

- jak má být tým velký, 

- a jaké má mít sloţení. 6 

 

2.2.2 VýbEr v]dce týmu 

 

Je nesmírnE d]leţité, kdo celý tým povede. Rozhodující je zejména osobnost a styly, 

jaké pUi Uízení pouţívá. ManaţeUi si velmi často kladou otázku, jaký je vlastnE optimální 

zp]sob vedení?  Dosahují lepších výsledk] tvrdí anebo pUátelští vedoucí?  Lepších výsledk] 
                                                           
6
 KRÜGER (2002) 
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dosahují týmy, jejichţ v]dce je schopen pozitivním pUístupem pUimEt ostatní, aby jej 

následovali či k plnEní úkolu pUistupovali pozitivnEji.  

V poslední dobE se týmové vedení stále více prosazuje. Ţijeme v dobE neustálých 

zmEn a pUemírou informací, které jediný človEk nedokáţe sám zpracovat a aplikovat v praxi. 

Nelze být odborníkem ve všech oblastech lidské činnosti. StejnE tak je velice sloţité najít 

univerzální zp]sob Uešení problém]. 7 

 

Co musí vedoucí týmu zvládat 

 

Jak jsme jiţ zmínili, nikdo nem]ţe být odborníkem na všechny oblasti, avšak vedoucí 

by mEl zvládat plnEní úkol] v rámci tEchto oblastí: 

 

Koordinace týmu 

Koordinování je jedním z nejd]leţitEjších úkol] pro vedoucího týmu. Musí se postarat 

o to, aby práce v týmu a spolupráce s ostatními osobami, týmy nebo organizacemi probíhala 

hladce a efektivnE. 

Jeho úkolem je vyhlašovat a vyjasOovat cíle týmu, starat se o dElbu práce a pracovní 

postupy, aby práce byla transparentní. NesmírnE d]leţité je také dodrţování časového 

harmonogramu a sladEní činnosti týmu s jinými organizačními jednotkami. 

Moderování týmu 

Rozhodnutí v týmu musí probíhat na základE konsenzu, jinak týmu hrozí brzký zánik, 

a proto je role moderátora nepostradatelná. Vedoucí týmu je zde nositelem vzájemné 

komunikace, dbá o to, aby kaţdý mohl vyjádUit své názory a vyslovit argumenty. Aby 

argumentace byla propracovaná a vyváţená. Je tUeba také srozumitelnE zajistit rozdílnost a 

spojitost v názorech. 
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Poradenství pro členy týmu 

V odborných otázkách m]ţe vedoucí uplatnit pUímo svou odbornou erudici, nebo 

nasmErovat pracovníka, jak si lze opatUit potUebné znalosti. Je tUeba, aby vedoucí mEl sám 

dostatečnou kvalifikaci a byl tak ostatními členy akceptován. 

V rámci otázky pracovních postup], tj., jak by mEl být daný problém Uešen, očekává se 

od vedoucího, ţe dokáţe objektivnE posoudit veškeré varianty. Musí tedy disponovat 

znalostmi z oblasti pracovní a projektové metodiky a také v odborných metodách zpracování 

dat a informací. 

Jestliţe se jedná o vztahové problémy v týmu, musí vedoucí umEt naslouchat a 

pokládat správné, nedirektivní, otázky, aby zjistil názory a postoje člen]. Je zapotUebí určitého 

citu a dávky empatie, aby mohl rozhodnout, zda problém vyUeší mezi čtyUma očima nebo zda 

je tUeba zapojit celý tým. 

 

Správná prezentace výsledk] týmu 

Zejména u projektové práce je tUeba neustále prezentování výsledk], napU. v]či 

nadUízeným, resp. společnosti a jejím Uídícím orgán]m. Tuto funkci lze rozdElit mezi více 

člen], pokud si to prezentace projektu vyţaduje. Vedoucí však musí být schopen vypracovat a 

pUednést pUesvEdčivý výklad. Musí umEt vyjádUit abstraktní nebo komplexní souvislosti 

vhodnými prostUedky, coţ vyţaduje umEní diplomatického vyjednávání, jelikoţ se často pUi 

prezentaci projevují kritické námitky a otázky. 

 

Reprezentace týmu 

Stává se, ţe týmy se ocitají ve vzájemné soutEţi uvnitU své organizace. Vedoucí tak 

musí umEt rozhodným zp]sobem bránit zájmy a poţadavky svého týmu, aniţ by ztrácel 

pUehled o celkových souvislostech. Je tUeba, umEt vysvEtlit a obhájit práci, kterou tým 

vykonává nebo úkol na kterém pracuje. 
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Vyjednávat za tým 

Týmy vţdy pracují na zakázku a podle určitého zadání. Je tedy potUeba neustále 

vyjednávat se zadavateli, coţ jsou často právE nadUízení, resp. zamEstnavatelé. OpEt se zde 

poukazuje na diplomatickou šikovnost vedoucího, ale také nutnost umEt zdravE vyhodnotit 

situaci, napU. mít pUipraven kompromis, který je pro tým stále výhodou. 8 

 

2.2.3 VýbEr člen] a týmové role 

 

Stavebním kamenem kaţdého týmu jsou jeho členové, protoţe právE ti určují jeho 

schopnosti a kvalitu. Správná skladba týmu je základním pUedpokladem úspEchu. 

Optimálního výsledku však m]ţe dosáhnout pouze pracovník, který svými znalostmi, 

schopnostmi a postoji odpovídá poţadavk]m, jeţ na nEho klade zamEstnavatel a funkce, 

kterou vykonává. 

NejsnadnEji se ovEUuje profesní zdatnost, jedná se o dokončené vzdElání, odbornou 

praxi nebo reference ze zamEstnání z dosavadního p]sobení. Tyto schopnosti lze i bEhem 

pohovoru relativnE snadno vyzkoušet pomocí pUípadových studií. Avšak ani správnE 

kvalifikovaný jedinec, nám do našeho týmu nemusí zapadnout. 

Na druhou stranu je velmi sloţité poznat osobní vlastnosti a povahu človEka. Pokud 

je tým sestavován z neznámých lidí, máme velmi omezené moţnosti. Zde jsou základními 

pUedpoklady loajalita k firmE, vnitUní motivace k nadstandartním výkon]m, ambice, flexibilita 

a jiné.  
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Typ 

temperamentu 

Autorita Styl Uízení Prestiž Specifika 

Sangvinik PUirozená a 

vysoká 

Kooperativní, 

konzultující, 

nedirektivní 

Vysoká, včetnE 

oblíbenosti 

Smysl pro 

humor, nadhled 

Flegmatik Nízká Liberální Vysoká Lhostejnost, 

uzavUenost a 

odstup 

Cholerik Vysoká, ale 

provázená 

strachem 

Diktátorský, 

direktivní 

Nízká, ale 

vyvolá 

poslušnost 

Výrazná 

agresivita 

Melancholik Nízká, vzbuzuje 

spíše lítost a 

soucit 

Snaha o 

participativní, 

nedirektivní 

Vysoká Utíká pUed 

konflikty a 

nepUíjemnostmi 

 

Tab. 2.3: Souvislosti mezi typem temperamentu a osobnostními pUedpoklady pro práci v týmu 

Zdroj: KOLAJOVÁ (2006, s. 31) 

 

Týmové role 

 

„Je to takové chování jedince v týmu, které mu je vlastní a je týmem pUijímáno. Jde o 

chování člena týmu k ostatním, o jeho pUístup k Uešení problém] a o jeho typické postoje pUi 

plnEní úkol]. “ 
9
 

V rámci zajištEní úspEchu týmové práce je tUeba zajistit správné role v týmu tak, aby 

bylo v rámci útvaru pokryto celé spektrum odbornosti, které je potUebné pro plnEní úkol]. PUi 

sestavování týmu je tUeba dbát na pokrytí všech tEchto oblastí. Avšak problémy, které se často 

v týmech vyskytují, neplynou z nedostatku profesionality, jako spíše z nevhodné skladby 

člen]. 

Po Uadu let se zabýval tématikou úspEšností manaţerských rolí R. Meredith Belbin. 

Popsal devEt týmových rolí popisujících pUístup k práci r]zných osobností, vycházejících 
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z projevu osobnosti, vlastnostmi, které jsou vrozené a nabytých ţivotních zkušeností. 

Optimální tým obsahuje všechny Belbinem popsané role. Celkem logicky by se tedy dalo 

argumentovat, ţe kaţdý tým musí mít devEt člen]. Belbin však pUipisuje vEtší efektivnost 

tým]m o tUech aţ pEti členech s tím, ţe kaţdý ze člen] vykonává současnE více rolí. Pokud by 

nEjaká role byla opomenuta, projevila by se negativnE na celkové práci týmu. 

Najít jednotlivce, který bude pUesnE odpovídat dané typologii je pomErnE sloţité. Spíše 

se u jednotlivých osobností projevuje kombinace nEkolika typ] rolí, coţ odpovídá 

r]znorodosti lidských povah a osobitému pUístupu kaţdého k plnEní pracovních povinností. 10
 

 

2.3 Cíle týmu a jeho efektivita 

 

„Jedním z charakteristických znak] týmu je uvEdomovaný společný cíl a sdílená v]le 

tohoto cíle dosáhnout. Cíl musí být jasnE stanovený, reálnE splnitelný. Do stanovení cíle by 

mEli být zapojeni všichni členové týmu, získáme tím jejich souhlas a pocit závazku.“ 
11

 

 

2.3.1 Druhy cíl] 

 

V praxi se objevují situace, kdy jsou špatnE nadefinované cíle a to sebou nese také 

neţádoucí d]sledky. Pro lepší orientaci se uvádEjí tUi základní skupiny, podle kterých cíle 

rozdElujeme. 

Cíle, jenţ na sebe jejich činnosti jednotlivE navazují, nazýváme cíli kooperativními. 

Člen „X“ nem]ţe začít práci bez člena „Y“. Aby byl cíl dosáhnut, je zapotUebí dílčích 

úspEch] jednotlivých člen]. Z toho vyplývá, ţe členové jsou na sobE závislí, avšak danou 

závislost po vEtšinu času vnímají jako výhodu pro získání informací a pomoci pUi realizaci 

projekt]. 

Zdravá soutEţivost vnáší do týmu rivalitu a snahu jedinc] vyniknout. Zde mluvíme o 

konkurenčních cílech, kdy se členové snaţí jeden druhého pUedstihnout. Takový cíl se 
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nejčastEji pouţívá právE pUi vedení obchodních tým], nebo tam, kde je posuzován a následnE 

hodnocen výkon jednotlivce. Proto neúspEch jednoho pracovníka neznamená prohru týmu, ale 

vítEzství druhého. 

Poslední skupinu pUedstavují individuální cíle. Kaţdý člen v týmu plní své osobní 

úkoly, mezi kterými není vazba. Hodnocen je následnE podle splnEní cíle, avšak není 

porovnáván s ostatními.  

Z pUedchozího rozčlenEní jasnE vyplývá, ţe pro tým jsou nejvýznamnEjší cíle 

kooperativní. Členové týmu spolu vzájemnE komunikují, pozitivnE se ovlivOují, diskutují o 

svých názorech, vymEOují si zkušenosti i r]zné pohledy na zadaný úkol. Aby jej mohli 

správnE plnit  a dosáhnout tíţeného cíle, nestačí být s cílem jen obeznámen, ale je tUeba jej 

také pochopit v plném rozsahu a pUijmout ho za sv]j. 12
 

 

2.3.2 Definice cíl] 

 

Abychom cíle mohli správnE nadefinovat, uţíváme jako pom]cky zkratková slova, 

které ve své jednoduché podobE vyjadUují základní podmínky pro definování cíl]. 

NejznámEjší zkratkou je slovo SMART, které také vyuţijeme. Jako další by se dala uvézt 

zkratka KARAT či DUMB. 

Cíl musí být jasnE nadefinovaný a srozumitelný – specifický. Je-li cíl nEčím 

neobvyklý, bývá povaţován za vEtší výzvu a členové k nEmu pUistupují s vEtší odpovEdností. 

Tak jako pUijímají radEji nové úkoly, kde mohou rozvinout svou kreativitu a uplatnit tv]rčí 

pUístup. Podmínka jasnE daného cíle, který by nemEl být mEnEn bEhem jeho plnEní, bývá 

v praxi často témEU nesplnitelná. V dnešní uspEchané dobE dochází ke zmEnám poznatk] a 

pUísunu nových informací kaţdý den a tak je tUeba pUistupovat k cíl]m s ohledem na dané 

zmEny. Takové zmEny mohou být pro mnohé členy frustrující, a porto je tUeba pUi takové 

situaci dané informace prodiskutovat a obeznámit je se všemi členy týmu. 

Kaţdý definovaný cíl by mEl mít nastavenou stupnici, podle které budeme moci 

v budoucnu mEUit jeho plnEní. Být tedy mEUitelný je další nezbytnou vlastností. Podle čeho, 

kdy a jakým zp]sobem budeme hodnotit cíle, se stanovuje jiţ pUi jeho zadávání. Je vyvíjen 
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tlak na jednoznačnost a objektivitu hodnocení. ÚspEšnost se vţdy udává v určitých 

jednotkách. Nelze však určit nEjaký jednoznačný zp]sob pro mEUení, jelikoţ se v praxi mEUí 

často témEU nemEUitelné vEci, coţ s sebou nese Uadu komplikací. 

Pro všechny členy týmu musí být cíl akceptovatelný. Dalo by se Uíci, jakoby byl 

kaţdý jeho autorem. Je výhodou pokud cíl odpovídá osobním aspiracím jednotlivc], kteUí pUi 

jeho naplOování mohou uspokojit také své osobní cíle. 

Stanovené cíle musí být pro všechny pracovníky reálné. Cíl, který je jiţ od počátku 

povaţován za nereálný je špatnE stanoven. To neznamená, ţe musí být zcela jednoduchý, jistá 

náročnost je vhodná pro zvýšení výkonu týmu. ÚspEšné splnEní úkolu dokáţe zvýšit motivaci 

a pro pUíštE je tým ochoten pUijmout opEt o nEco sloţitEjší úkol. Proto se pUi týmové práci 

doporučuje od počátku vycházet z principu postupného zvyšování náročnosti úkol]. Je velice 

d]leţité zaţít zkušenosti a úspEch ze splnEného úkolu.  

Aby bylo moţné sledovat postupné plnEní úkolu, je tUeba, aby byl úkol termínovaný – 

časovE ohraničený. Deadline, který pUedstavuje poslední moţnost odevzdání úkolu a jednotné 

dílčí termíny, které slouţí pro orientaci pUi plnEní. Je tUeba mít časový harmonogram, podle 

kterého bude plnEní probíhat a tým bude schopen jiţ bEhem úkolu určit, zda je harmonogram 

dodrţen a pUípadnE pUijmout nutná opatUení, aby byl úkol splnEn včas. 13
 

 

2.3.3 Synergický efekt 

 

Výsledek týmu nelze zmEUit jako součet výsledk] jednotlivc]. Lidé ve skupinE jsou 

vzájemnE propojeni vazbami, dochází k doplnEní jejich nedostatk], nápady jednEch stimulují 

myšlenky ostatních a právE to vytváUí nEco nového. Výkon celého týmu pUevyšuje souhrn 

moţností jednotlivc]. Tomu se Uíká synergie, kterou m]ţeme vyjádUit jako: 

Práce jednotlivc] + synergický efekt = výsledek týmu, 

Nebo za pomocí matematické formulace: 

1 + 1 + 1 > 3 
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Kaţdý člen týmu disponuje určitými znalostmi a schopnostmi. PUedevším problémy 

víceoborového charakteru, vyţadují sdílení znalostí z více oblastí a komplexní náhled na úkol. 

Nápady jednEch člen] pUedstavují inspiraci a impulsy pro ostatní. Mohou tak podmínit 

spolupracovníky k hledání dalších Uešení. Pokud se úkol skládá z více činností, je tUeba zajistit 

všechny nutné oblasti pro dosaţení kvalitního výsledku. Je tUeba lidi kreativní, pro návrh 

Uešení, lidi komunikativní, kteUí seţenou zdroje pro realizaci a prosadí realizaci, lidi 

systematické, kteUí efektivnE zorganizují práci. Detailisty pro dotáhnutí podrobností a 

odborníky, kteUí dodají potUebné odborné znalosti. 

Členové poci[ují odpovEdnost a snaţí se své úkoly plnit s veškerým nasazením, právE 

aby ostatní nezklamali a oni se nestali slabým článkem. Tlak ze strany ostatních člen] vede ke 

zvýšení vlastního úsilí. Snaţí se pomalejší členy motivovat a dodat jim úsilí pro zkvalitnEní či 

zrychlení jejich práce. 14
 

 

2.3.4 Faktory úspEšnosti týmové práce 

 

„Týmy jsou – pokud fungují bezesporu výkonnEjší neţ pracovní formy v klasické, 

hierarchicky uspoUádané organizační struktuUe.“ 
15

 

 

Organizační provázanost a logistika informací 

 

Vedení podniku musí pro tým vytvoUit vhodné rámcové podmínky. MElo by být 

vytvoUeno jednoznačné prohlášení týmové práce, za novou formu práce v podniku. PUenesení 

odpovEdnosti a kompetencí, z d]vodu nutnosti legislativní autonomie pro týmovou práci. 

Pokud si to situace vyţaduje, je zapotUebí určit vedoucího nebo mluvčího týmu 

s odpovídajícími úkoly, které musí plnit. 

Správný tok informací pUedstavuje jednu z nejnáročnEjších činností v týmu a často se 

pro nEj stává hrozbou. Je tUeba zajistit chod mezi jednotlivými členy, ale také je tUeba mít na 
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pamEti, ţe je d]leţité informovat o své činnosti a to pr]bEţnE. NadUízený by mEl mít pUehled 

o činnosti týmu, aby mohl také ostatní práci a cíle podniku orientovat ve vazbE na tým. 

S týmovou prací je bezesporu spojena potUeba stále se učit, která bývá často 

podceOována. Je velmi d]leţité, dát odpovídající kvalifikaci vedoucímu týmu, a pokud je to 

potUebné, tak investovat pUedem do vzdElání týmu, vEtšinou z d]vodu zmEn pracovních 

poţadavk]. Ne vţdy, týmy mohou Uešit pUípad pouze se svými členy, je tak za potUebí pUístup 

k personálním zdroj]m. 16
 

 

2.3.5 Faktory omezující efektivitu týmu 

 

Týmové myšlení vyvolává konformitu v pUístupu k problému, potlačuje opoziční 

názory a m]ţe vést k chybám či špatným rozhodnutím. Snaha o sjednocení názor] vede často 

k pUijetí takového rozhodnutí, které by členové týmu v pUípadE, ţe by rozhodovali sami za 

sebe, nikdy nepUijali. Skupinové myšlení také vyvolává potlačení kritických názor]. 

Dalším problémem týmové spolupráce je sociální lenost, jenţ vede k individuálnímu 

sniţování úsilí a k odbývání práce. Sociální lenost byla odhalena inţenýrem francouzského 

p]vodu, Ringelmannem. Ten poznal, ţe tUi lidé, kteUí táhnou za jeden provaz pUi pUetahování, 

dosahují pouze dvouap]lnásobku výkonu jednotlivce. Pokud bychom uvaţovali o osmi 

lidech, ti by dosáhli ménE neţ čtyUnásobku výkonu jednotlivce. Jedním z d]vod] m]ţe být 

ztráta osobní odpovEdnosti nebo sníţení motivace pUi společné odmEnE. Takové situace se 

mohou projevit v situacích, kdy je úkol vnímán jako pUíliš snadný a členové se domnívají, ţe 

jejich pUínos k plnEní cíl] nelze rozpoznat. 17
 

 

2.4 Vedení týmu 

 

Jednou z hlavních pUedností vedení je kreativita. Jsou zde zastoupeny postupy 

myšlenek a nápad] jednotlivých člen] a vzniká daleko vEtší potenciál pro zjištEní budoucího 

Uešení, které lze následovnE aplikovat.  
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Snadno m]ţe být vedení interpretováno jako „schopnost pUimEt ostatní, aby 

následovali“. Jedním z nejd]leţitEjších faktor] pro úspEšné vedení týmu je oboustranná 

komunikace. PUi Uešení kaţdodenních situací a navrhování následného postupu pro 

dosahování Uešení je vzájemná výmEna informací nezbytná. Vedení pracovník] je základním 

úkolem kaţdého manaţera, bez ohledu na to, na jaké úrovni hierarchie v organizaci se 

nachází. Kaţdý člen týmu je vedet k samostatnosti pUi Uešení, a aby sám usiloval o zvládnutí 

problému. ZamEstnanci by se mEli pUesvEdčovat o kvalitE a účinnosti vlastních Uešení a tím 

pUevzali část odpovEdnosti za dosaţený výsledek. 

Velmi d]leţitou roli zde sehrává dElba práce a právE společná zodpovEdnost člen] 

týmu. Nezbytné je dbát na to, aby úkoly byly rozdEleny mezi více subjekt], které mají 

rovnoprávné postavení z hlediska plnEní tEchto cíl]. 

Základním prvkem je vytvoUení týmu a následující rozvoj jednotlivých člen]. 

Společná snaha plnit zadávané úkoly je zásadní podmínkou kaţdého kolektivu, bez ohledu na 

aplikovaný styl vedení.  

V dnešní dobE stále vzr]stá vliv osobní angaţovanosti pracovník] na úroveO jejich 

podnikatelské výkonnosti, dochází k posílení emotivního p]sobení manaţer] na chování 

zamEstnanc]. NáslednE vzniká provázanost osobních cíl] s cíli organizace. Pro dosaţení 

maximálního úspEchu je nutné dosáhnout co nejvEtšího souladu mezi tEmito cíli. 

Dalo by se tedy Uíct, ţe vzniká atmosféra souladu osobních cíl] pracovníka s cíli 

organizace. Dosaţení maxima moţného souladu, je nutnou podmínkou pro získání 

plánovaných podnikatelských úspEch]. Vedení pracovník] se musí zamEUit pUedevším na 

zvýšení pracovního výkonu jednotlivých pracovních kolektiv]. 18
 

 

2.4.1 Total Quality Management a vedení týmu 

 

TQM pUedstavuje ucelený model s cílem Business Excellence, zamEUený na pracovní a 

Uídící procesy. „TQM je metoda Uízení organizace, která spočívá ve spolup]sobení všech 
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jejích člen], jejímţ nejvyšším cílem je kvalita a uspokojování potUeb zákazník] 

v dlouhodobém horizontu jakoţ i uţitek člen] organizace a společnosti.“ 
19

 

Podstatou TQM je proces neustálého kontinuálního zlepšování a učení se. Styl Uízení 

je více zamEUen na pracovníky a vedoucí hrají roli podporovatel], jelikoţ je zde pUedpoklad, 

ţe činnosti jsou vykonávány celými týmy, nikoli jednotlivci.  

Kvalita se stává nezbytnou a zároveO trvalou součástí všech proces] v organizaci. 

Jedním z d]leţitých aspekt] je orientace na zákazníka a to nejen externího, ale také interního, 

ve smyslu organizace. Kaţdý v týmu je pUi výkonu své práce, jak dodavatelem, tak 

zákazníkem. 20
 Je tUeba jednat se všemi pracovníky jako s externími zákazníky: zajistit 

kvalitu, pracovat preciznE a sniţovat náklady. 21
 

 

2.4.2 Tízení prodejních tým] 

 

Prodejní týmy tvoUí jednotlivci, kteUí plní individuální úkoly, prodejní plány pro odbyt 

produkt] a jsou kontrolování podle snadno mEUitelných výsledk]. Mohlo by se tedy zdát, ţe 

se nejedná o týmovou práci, avšak pUesto se firmy snaţí Uídit obchodní kolektivy jako týmy. 

Nastávají totiţ situace, kdy se od obchodník] očekává týmový pUístup. NapU. zapracování 

nových člen], pUedání části pole zákazník] koleg]m atd. 

Lidé v prodejních týmech musí být schopni dobUe prezentovat, k čemuţ jsou nutné 

dobré komunikační dovednosti. Je tUeba u zákazníka vyvolat zájem, protoţe v dnešní dobE má 

vEtšinou moţnost vybírat si z mnoha nabídek. Obchodník musí být schopen pochopit 

klientovi potUeby, pUesvEdčit jej o pUednostech nabízených produkt] a vyjednat výhodné 

podmínky prodeje. NejsilnEjším nástrojem prodejce je schopnost naslouchat, být pozorný v]či 

slov]m zákazníka. Snaha spočívá pUedevším v tom, aby zákazník sám dospEl k názoru, ţe 

nabízený výrobek pUesnE odpovídá jeho poţadavk]m a pUedstavám. 
22
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Standard 

ƉƌŽĐĞƐƽ 

Standard 

ƉƌŽĐĞƐƽ 

 

 

 

 

 

 

 

Proces zlepšování 

 

Obr. 2.2: Kontinuální proces zlepšování 

Zdroj: BAY (2000, s. 94) 

 

Na obrázku Ň.Ň vidíme, ţe pUi procesu zlepšování neexistuje konečný stav. 

Kontinuální proces zlepšování je neustálý proces, který uplatOuje zásadu o své 

neukončitelnosti. 27
 

 

Analýza procesního UetEzce 

 

Pokud bychom vycházeli ze situace, ţe se týmy snaţí nalézt místo pro kontinuální 

proces zlepšování ve vlastní reţii. Nastala by zde zásadní otázka: „Které procesy je v našem 

týmu tUeba bezpodmínečnE zlepšit?“ 

Sestaví se okruh proces] a ten je posuzován s ohledem na jejich podíl pUi vytváUení 

hodnot. Poté je moţné začít s vlastní analýzou procesního UetEzce. Aby vedoucí mohl 

vysledovat mechanismus vzniku takového UetEzce, m]ţe pouţít následující návod: 
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1. Vybereme proces s nedostatečnou intenzitou tvorby hodnot. Jedná se o procesy pUi 

kterých dochází k častým poruchám, duplicitní práci atd. 

2. Je zapotUebí objasnit, kdo se tohoto procesního UetEzce účastní. 

3. Následuje rozebrání veškerých prvk] procesního UetEzce, za pomoci otázky: „Co by 

musel prvek v procesu pUinést, kdyby fungoval bezchybnE?“ 

4. Jakmile je celý UetEzec popsán, pUechází se k jeho hodnocení. Hodnotí se podle stupnE 

rušivosti jednotlivých výstup] – pomocí bod] 1 aţ ň. Hodnotou 0 je označena karta, 

na níţ je výstup v poUádku. 

5. Nyní je moţné začít pracovat na Uešení problému. Začíná se od karet s nejvíce body a 

poloţíme si otázku: „Co je potUeba udElat, aby tento výstup byl napUíštE bez poruch a 

chyb?“ 

6. Nalezené opatUení vţdy zapíšeme do sezamu činností, ab byl zaručen Uízený 

controlling procesu. 

 

Zásadní pUedností analýzy procesního UetEzce je moţnost uplatnit tento postup ve 

všech úsecích podniku. PrávE v obchodním úseku funguje výbornE právE proto, ţe všude 

nelze uplatnit nástroje Uízení kvality ve výrobE. 28
 

 

2.5.3 Procesy zpEtné vazby – učit se na vlastním modelu 

 

Zde je rozhodující otázkou jak se tým učí rozvíjet sám sebe. „Tým je místo, kde lidé 

neustále zlepšují svou schopnost dosahovat výsledk], které si pUedsevzali; kde se tvoUí nové 

vzory uvEdomElého myšlení; kde společenské ambice získávají volný prostor a kde se všichni 

permanentnE učí, jak se společnE mohou nEčemu pUiučit.“ 29
 Výzvou pro vedoucí pracovníky 

je vytváUet místo pro reflexi. ÚspEšné jsou ty týmy, které pUemýšlí co dElají, proč to dElají a 

pUemýšlí dopUedu, jak by mohli dElat vEci lépe. 

ZpEtná vazba znamená, ţe se ohlédneme za uplynulým pracovním procesem v týmu a 

podíváme se, zda jsme dosáhli společného cíle. Jedná se o posouzení dvou aspekt]: za prvé se 

posuzuje pracovní výsledek, za druhé posouzení týmového procesu. Výsledky jsou 
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posuzovány racionálnE a setkávají se vEtšinou s porozumEním od ostatních člen]. Ve chvíli, 

kdy tým diskutuje o vlastních procesech, hodnotí pouţívaná pravidla, zp]soby Uešení 

problém], mezilidské vztahy spolupráce, schopnost Uešit konflikty atd. Členové týmu se tak 

učí vypoUádat s vlastním zp]sobem chování a s chováním ostatních člen] týmu. ZpEtná vazba 

zde pUedstavuje sdElení ostatním, jak jsem vnímal, hodnotil a proţíval jejich chování 

v určitých týmových situacích. ZpEtná vazba nám umoţOuje r]st, vystupovat pUed ostatními, 

upevOovat to, co se osvEdčilo a utváUet budoucí procesy efektivnEji. 30
 

 

2.5.4 Rušivé momenty v procesu – jak konstruktivnE Uešit konflikty v týmu 

 

Rozdílné názory, nesoulad s cíli, či jen rozdílnost povah, to vše v týmu m]ţe 

vyvolávat konflikty. Špičkové týmy se mj. vyznačují tím, ţe konflikty vnímají v raném stádiu, 

tematizují je v týmu a pomErnE rychle tak mohou dospEt k Uešení. 

Za konflikt označujeme napjatou situaci, v níţ se dvE nebo více stran, které jsou na 

sobE závislé, současnE pokoušejí jednat na základE protikladných plán]. Konflikty často 

spotUebovávají spoustu energie pracovník] a odvádí je od svých povinností, proto jsou vesmEs 

vnímány jako nEco škodlivého. Je ale d]leţité uvEdomit si, ţe to není konflikt, který 

rozhoduje o budoucnosti vEci, nýbrţ lidé, kteUí se ho účastní. 

Ne vţdy jsou konflikty vnímány jako neţádoucí. Pozitivní stránkou je napU. to, ţe 

zabraOují stagnaci, vedou k novým Uešením, pomáhají vyjasOovat problémy, zp]sobují 

zmEny, napomáhají sebepoznání a signalizují problémy. 

Je tUeba si uvEdomit, co je obsahem konfliktu. V pUípadE, ţe se strany pUou o r]zné 

cíle, cesty nebo nedostatek prostUedk]. ObE strany do konfliktu vstupují s určitým 

očekáváním ze strany toho druhého, snad i s pUedsudky. Je zde tedy vedle vEcné roviny, v níţ 

jde o cíle, prostUedky, cesty atd.; také o rovinu vztahovou, v níţ jde o otázku vtahu mezi 

zúčastnEnými. 31
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2.6 Obchodní jednání 
 

Tato kapitol bude zamEUena na typy potencionálních klient], zp]sobem setkání s nimi, 

tedy obchodním jednáním a moţnými zp]soby jak uzavUít prodej. 

 

2.6.1 Určení typu klienta 

 

D]leţitým krokem k prodeji je znalost preferencí jednotlivých zákazník]. Nevhodným 

stylem prezentace produktu lze o zákazníka snadno pUijít. Vyjednávat vţdy stejnE je jedna 

z nejčastEjších chyb obchodníka. PUizp]sobit se musí ten, komu jde o výsledek, tedy prodejce. 

 

Dynamický typ 

 

Na vedoucích pozicích se s nimi obchodní manaţeUi potkávají často. Jde o osobnosti, 

které mají pUedpoklady k Uídící funkci. Je pro nE typické zamEUení pUedevším na cíle a úkoly a 

motivem je dosaţení výsledku. Jednají a rozhodují se pomErnE rychle, jsou zvyklí plánovat, a 

tak odmítají investovat do vEcí více času, neţ si sami určili. 

Čas  Argumenty ZávEr 

- Ocení jasnou a 

rychlou komunikaci. 

- Sám na začátku 

oznamuje svoji 

potUebu, prodejce 

musí ihned reagovat. 

- Neprotahovat 

zbytečnE jednání. 

- Nabídnout nejlepší 

produkt v pomEru 

cena/výkon. 

- Uţitkem je pro nEj 

výstup. 

- Poţaduje standartní 

profesionální sluţbu. 

- Je na místE dodrţet 

jím daný čas a na 

konci ţádat jasnou 

zpEtnou vazbu. 

- ZpEtná vazba mu je 

vlastní. 

 

Tab. 2.4: Vhodný postup pUi oslovení dynamického klienta 

Zdroj: POKORNÝ ĚŇ00ň, část 6, díl ň, kapitola Ň, str. ňě  
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Expresivní typ 

 

VEtšinou jde o výrazný typ, rozhodují se pUeváţnE rychle a jsou pro nE velmi 

významné vztahy. Ve svém okolí se vţdy snaţí nEkam zaUadit, aby mEli jasné postavení. Pro 

nE bývají určeny novinky na trhu, nechávají se často ovlivnit reklamou. Jejich koupE je 

motivována potUebou odlišnosti od pr]mEru a za to jsou ochotni platit i výraznE vyšší peníze. 

 

Čas  Argumenty ZávEr 

- Jednání musí být 

rychlé, jejich potUeby 

v čase se často mEní. 

- Zájem o koupi trvá 

jen krátkou chvíli. 

- Vyzvednout 

jedinečnost produktu 

a trend, který 

zastupuje. 

- Doplnit výrobek 

mnoha doplOky, bude 

ochoten pUiplatit. 

- Jednání nebudou 

pUíliš dlouhá, tito lidé 

jsou hodnE citliví, a 

pokud mají silnou 

emoci si vEci koupit, 

tak spEchají, jsou 

hodnE pod vlivem 

reklamy. 

 

Tab. 2.5: Vhodný postup pUi oslovení expresivního klienta 

Zdroj: POKORNÝ ĚŇ00ň, část 6, díl ň, kapitola Ň, str. 5ě  

 

Praktický typ 

 

PotUebuje na svá rozhodnutí pomErnE dost času, je pro nE zásadní navázat vztah 

s partnerem v obchodu. Musí pUedevším uvEUit jemu a aţ potom jsou ochotni pUistoupit 

k nákupu. Na tento typ obchodník nesmí nikdy tlačit s rychlým rozhodnutím.  
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Čas  Argumenty ZávEr 

- VEtšinou nEkolika 

násobná sch]zka, 

mnoho otázek, hodnE 

pUemýšlejí. 

- Trvá získání d]vEry, 

potom se však často 

vytváUí delší 

spolupráce. 

- Prodávat osobní 

zkušenosti prodejce 

s produktem. 

- Argumentovat 

doprovodnými 

sluţbami. 

- PUidat historku 

dalšího zákazníka, se 

kterým se m]ţe klient 

ztotoţnit. 

- Pokud se podaUí 

vytvoUit pocit d]vEry, 

je šance ke koupi. 

- Netlačit na nE a 

nepUesvEdčovat pouze 

racionálními 

argumenty. 

 

Tab. 2.6: Vhodný postup pUi oslovení praktického klienta 

Zdroj: POKORNÝ ĚŇ00ň, část 6, díl ň, kapitola Ň, str. 7ě  

 

Analytický typ 

 

Velmi rozváţný klienti, kteUí potUebují k rozhodování mnoho času a informací. 

ZamEUují se pUedevším na cíle a cesty k nim d]kladnE zvaţují a analyzují. Často pokládají 

nezvyklé otázky, které smEUují do hloubky, zajímají detaily a jednotlivé parametry. Dokáţou 

tak obchodníka dostat do nepUíjemné situace, protoţe určité otázky by ostatní klienty ani 

nenapadly a obchodník na nE často není pUipraven. 32
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Čas  Argumenty ZávEr 

- Od počátku bývají 

ned]vEUiví, je na 

místE jim dát více 

času, veškeré 

informace, ale další 

setkání pUesnE 

naplánovat. 

- Jsou zvyklí dodrţovat 

termíny. 

- ChtEjí nEco ovEUeného 

z mnoha stran. 

- ChtEjí jen tvrdá data, 

uţitek jim prodávat 

nemá význam, oni 

sami si ho odvodí 

z dat. 

 

- Neradi a pomalu 

vydávají svoje peníze, 

musí být úplnE 

pUesvEdčeni, proto 

rozhodují i detaily. 

- CelkovE je obchodník 

nucen podat plnE 

profesionální výkon. 

 

Tab. 2.7: Vhodný postup pUi oslovení analytického klienta 

Zdroj: POKORNÝ ĚŇ00ň, část 6, díl ň, kapitola Ň, str. Řě  

 

 

2.6.2 Obchodní jednání 

 

Jde o specifickou formu komunikace mezi dvEmi, či více osobami, jeţ se vEtšinou 

koná pod vedením vedoucího jednání. Náplní jednání je Uešení určitého problému. Cílem je 

objasnit pUedchozí, současné nebo budoucí skutečnosti a zájmy a dospEt v tEchto vEcech 

k závEr]m. PUi jednáních by se nemElo opomenout na vztahové úrovnE. Na počátku jednání 

by se mElo kromE souhlasu v určení cíle, pravidel jednání, časového vymezení atd. provést 

objasnEní vztah]. StejnE jako je u jednání nezbytnou součástí zpEtná vazba, která vyţaduje 

autonomii jednotlivc] a pokrokový proces rozvoje skupiny. Vyuţití zpEtné vazby je 

nejd]leţitEjším cílem sociálního učení. 
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Lze sledovat tUi fáze pr]bEhu jednání 

 

1. Fáze: Čas rozbEhu, zde se vytváUí vztahy mezi zúčastnEnými, dohodne se zp]sob 

pr]bEhu jednání a dochází k prvotní konfrontaci názor]. 

 

2. Fáze: Vlastní jednání, kdy dochází určení problému a jeho Uešení. Strany pUicházejí 

s argumentací pro a proti. Shromaţ@ují se moţné varianty Uešení – pUedkládají se 

návrhy Uešení. Stanovují se kritéria pro Uešení problému a závEru se rozhodne o 

určitém návrhu Uešení. 

 

 

3. Fáze: Sebereflektující fáze ovEUuje Uešení problému. Hledají se moţné chyby a 

nesrovnalosti v nalezeném Uešení. Stanovují se další cíle postupu.  

 

Pr]bEh jednání lze chápat jako dynamický, samo regulující se systém. Jednání je 

zaloţeno na obecné teorii systém], na teorii Uízení, na infomační teorii a na teorii her. Podle 

nich se rozvíjejí pouţitelné modely, které pomáhají vysvEtlit a pochopit pr]bEh veškerých 

jednání. Kaţdý jedinec má v daných systémech individuální vliv a ten nelze opomíjet. 33
  

 

2.6.3 Techniky uzavírání prodeje 

 

Je známo, ţe existuje více jak stovka r]zných metod, kterými lze dospEt k uzavUení 

prodeje. Kaţdý prodejce by si mEl volit takovou techniku, která jemu pUípadnE nejlepší a v 

praxi si ovEUí, ţe jsou pro nEj nejvhodnEjší. Zde si pUedstavíme pEt nejoblíbenEjších technik 

uzavírání prodeje, počátky nEkterých sahají aţ do minulého století. 

 

Technika p]jčené hračky aneb technika „Plyšového zvíUátka“ 

Zákazníka necháme, a[ si náš produkt či sluţbu vyzkouší, dokud si ji sám neoblíbí 

Ějako si dEti oblibují plyšová zvíUátka v hračkáUstvíě, takţe se rozhodne, ţe si ji nechá. 
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Technika „Bena Franklina“ 

Zákazníka necháme uprostUed stránky nakreslit svislou čáru a pUimEjeme ho k napsání 

všech d]vodu ve prospEch nákupu na jednu p]lku stránky a veškeré zápory, vystupující proti 

nákupu na stranu druhou. Následuje jednoduchá konfrontace obou  seznam] fakt]. 

 

Technika „Ostrého úhlu“ 

Obchodník pUíjme jakoukoliv námitku a okamţitE ji pUetaví v d]vod pro nákup 

produktu. Zde je tUeba určitá zkušenost prodávajícího ve vztahu k zákazníkovi a pohotovost 

pUi vytváUení vhodných a logických argument]. 34
 

 

2.7 SWOT analýza 

 

SWOT analýza pUedstavuje jednoduchý nástroj zamEUující se na charakteristiku 

klíčových faktor] ovlivOujících podnik. UmoţOuje nám konfrontovat vnitUní zdroje a 

schopnosti podniku se zmEnami v jeho okolí. Identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku 

a porovnává je s  hlavními vlivy z jeho okolí, které pUedstavují pUíleţitosti a ohroţení a snaţí 

se vyvodit vhodnou strategii. 

DvE základní charakteristiky, které nám pUináší SWOT analýza, pUedstavuje analýza 

vnitUního prostUedí, tedy silné a slabé stránky a analýza vnEjšího prostUedí v podobE 

pUíleţitostí a ohroţení pro podnik. Je velmi d]leţité určit správnE, zda se jedná o silnou či 

slabou stránku a zda je daný faktor pro podnik pUíleţitostí nebo rizikem. Ohroţení lze v určité 

situaci zmEnit ve výhodu a naopak také z výhody se m]ţe stát ohroţení. Cílem analýzy je 

rozvíjet silné stránky a potlačovat nebo omezovat slabé a současnE si uvEdomovat pUíleţitosti 

společnE s hrozbami. 
35
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2.7.1 Postup pUi sestavování SWOT analýzy 

 

1. Identifikace a pUedpovE@ hlavních zmEn v okolí podniku, k čemuţ poslouţí závEry 

z mnoha analýz. Zvláštní pozornost je vhodné vEnovat hybným zmEnotvorným silám a 

klíčovým faktor]m úspEchu. 

 

2. S vyuţitím závEr] jednotlivých části analýzy vnitUních zdroj] a schopností podniku 

identifikovat silné a slabé stránky podniku a specifické pUednosti. 

 

 

3. Posoudit vzájemné vztahy jednotlivých silných a slabých stránek na jedné stranE a 

hlavních zmEn v okolním prostUedí podniku na stranE druhé. K tomu lze vyuţít 

znázornEní jednotlivých charakteristik ve formE diagramu SWOT analýzy. 36
 

 

 

Obr. 2.3: diagram SWOT analýzy 

Zdroj: http://excel-navod.fotopulos.net/swot-analyza.html 

 

 

                                                           
36

 SEDLÁČKOVÁ.  ĚŇ006ě 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com

http://excel-navod.fotopulos.net/swot-analyza.html


33 

 

3 Prezentace organizace 
 

WAREX spol. s r.o. je moderní a dynamickou společností zabývající se návrhem, 

výrobou a realizací montovaných staveb a prefabrikovaných budov, výrobních, skladovacích, 

obytných i uţitkových ocelových hal, ocelových konstrukcí a opláštEných montovaných hal, 

areál] a hangár].  

Výrobou a montáţí ocelových hal a ocelových konstrukcí se společnost zabývá jiţ od 

r. 1993. Díky dlouhodobému úsilí, d]slednému systému Uízení celého projektu od fáze 

projektování aţ po závErečné pUedání objektu klientovi se zaUadila mezi pUední výrobce 

ocelových hal a konstrukcí v České republice. 

V roce 2009 se společnost WAREX spol. s r.o. začala zabývat technologií a procesem 

výstavby montovaných budov, která byla vyvinuta speciálnE pro potUeby škol, školek, 

kanceláUských objekt], nákupních a obchodních center a dalších komerčních objekt]. 

Společnost WAREX spol. s r.o. rovnEţ pUišla i s vlastním pUevratným Uešením 

prefabrikovaných budov a montovaných staveb na bázi ocelových konstrukcí, které bylo 

pUijato jako pr]myslový vzor a patentováno v ČR i v dalších 4Ň zemích svEta. 

Za dobu své existence na českém i zahraničním trhu bylo společností WAREX 

realizováno jiţ více neţ ň00 pr]myslových a občanských staveb s nosným ocelovým 

konstrukčním systémem. Na základE dlouholetých zkušeností a znalostí všech pracovník] 

projekce, konstrukce, výroby a realizace společnost WAREX spol. s r.o. spolehlivE zajiš[uje 

kompletní zakázky všech typ] od pUípravné fáze aţ po pUedání samotného díla k uţívání 

zákazníkovi. 

Společnost WAREX spol. s r.o. se vţdy drţela ve své práci zásady „rychlost – kvalita 

– spolehlivost“. 

Výsledky její práce ji zaUadily mezi 100 nejlepších společností v České Republice. 

(www.warex.cz).  

Společnost WAREX spol. s.r.o. je drţitelem systémového certifikátu jakosti ČSN EN 

ISO ř001:Ň00ř s uplatnEním ČSN EN ISO ňŘň4-Ň:Ň006, tzv. velkého pr]kazu zp]sobilosti 
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pro provádEní ocelových konstrukcí dle ČSN EN 10ř0-Ň dále ČSN EN ISO 14001:Ň005, 

certifikátu DIN 1ŘŘ00 a je rovnEţ Uádným členem České asociace ocelových konstrukcí. 37
 

Rozhodl jsem se zamEUit na práci týmu v divizi ocelových konstrukcí. Realizaci a 

prodej zakázek v závislosti na velikosti a objemu, s ohledem na vývoj trhu a srovnání cen 

v posledních letech. 

 

3.1 Využití ocelových konstrukcí v praxi 
 

Ocelové konstrukce jsou stEţejním prvkem ocelové montované haly pro pr]myslové 

vyuţití. V současné dobE se stále více pro podnikatelské aktivity preferují stavby z ocelových 

konstrukcí. Tyto ocelové haly jsou levnEjší neţ zdEné stavby, ocelová konstrukce je rychle 

smontována, je variabilní a kombinovatelná s jinými materiály jako sklo, beton, cihly apod. 

Navíc ocel dodává stavbE výrazný architektonický ráz a nezamEnitelný charakter. NapU. r]zné 

kombinace ocel + sklo jsou v současné dobE velkým trendem. Konstrukce z oceli se vyuţívá 

nejen pro výrobní či skladovací haly, ale také pro sportovní haly - tenisové haly, zimní 

stadiony; také obchodní či nákupní centra, jízdárny, sklady zemEdElských komodit; kanceláUe 

apod. 

Ocelové rámy tvoUí ocelové sloupy, ocelové pUíčele ve stUešní části a ocelové nábEhy, 

které podepírají ocelové pUíčele a zpevOují ocelové sloupy. Jednotlivé části ocelové 

konstrukce jsou k sobE navzájem pUišroubovány ocelovými šrouby pUes ocelové plotny. 

Ocelová konstrukce je na místo realizace haly dodána po částech a finálnE je smontována aţ 

na místE. 

Ocelové konstrukce a její části jsou sestavené z válcovaných IPE popU. podpErné 

sloupy z HEA profil]. IPE profily jsou r]zných šíUek podle toho označení IPE 160-600. Pro 

ocelové konstrukce v bEţných podmínkách s mírným snEhovým zatíţením se nejčastEji 

pouţívají profily IPE 1Ř0 - ň60. SilnEjší profily se vyuţívají pro velkorozponové ocelové 

konstrukce, kde účel ocelové haly neumoţOuje vyuţít vnitUní podpEry z HEA profil] či u 

oblastí s vysokým snEhovým zatíţením. Ocelová hala se tím samozUejmE prodraţuje, proto je 

vţdy na zváţení vyuţití vnitUních ocelových podpEr, které ocelovou halu resp. ocelovou 

konstrukci celkovE odlehčí. 
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Rámy ocelové konstrukce neboli primární ocelová konstrukce je vţdy opatUena 

základním i vrchním nátErem, který ocelovou konstrukci chrání proti korozi a prodluţuje tím 

celkovou ţivotnost a dobré vlastnosti stavby. Ocelovou konstrukci je také moţné pozinkovat, 

coţ je jednoznačnE z dlouhodobého hlediska nejlepší ochrana ocelové konstrukce. Sice se 

počáteční investiční náklady na ocelovou konstrukci prodraţí, ale ocelové konstrukce s 

nátErem je nutné v intervalech po nEkolika letech pravidelnE natírat, coţ v dalších letech vyjde 

finančnE i časovE dráţ neţ u pozinkované konstrukce, která chrání ocel spolehlivE nEkolik 

desítek let. 38
 

Jedná se o objekty s nosnou ocelovou konstrukcí, které jsou určeny pro výstavbu v 

oblasti pr]myslové výroby, skladování, obchodu a zemEdElství. Ocelové konstrukce nalézají 

své uplatnEní jako výrobní a zemEdElské haly, sklady, skladové haly a skladovací prostory.  V 

pUíloze č. 1 je skladovací hala společnosti STOMIX s.r.o. realizovaná v roce 2008 

v Olomouci. 

Další moţností vyuţití jsou sportovní a tenisové haly hangáry ĚpUíloha č. Ňě, letištní 

terminály, hypermarkety a supermarkety, showroomy, autosalóny ĚpUíloha č. ňě a 

technologické ocelové konstrukce. 

 

3.2 Současná situace ve stavebnictví 
 

Jedním ze základních faktor] je stále nízká poptávka ze strany veUejných i privátních 

zdroj]. Propad získávání nových zakázek, mEl vliv na zp]sob uzavírání obchodních pUípad]. 

Pozitivním dopadem krize je zejména zlepšení transparentnosti právE výbErových Uízení, která 

jsou hodnocena nejlépe za posledních pEt let a jsou Uediteli stavebních společností 

povaţována za nejlepší zdroj zakázek, coţ uvádí Kvalitativní studie českého stavebnictví. 

KladnE jsou hodnocena pUedevším výbErová Uízení, která jsou financována ze soukromých 

zdroj]. U výbErových Uízení financovaných z veUejných zdroj] uţ Ueditelé stavebních 

společností tak optimističtí nejsou. 39
 

Základním prvkem je uvEdomEní si naléhavosti současné situace a patUičná redukce 

výrobních kapacit v závislosti na vývoji poptávek. Aktuální vytíţení stavebních společností je 

na úrovni 7ř procent. V nEkterých pUípadech jsou projekty pUijaty i za cenu toho, ţe budou 
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4 Analýza týmových proces] 

 

V této části se nejprve popíši aktuální situaci ve stavebnictví na našem území. Je 

patrné, ţe v současnosti a v nEkolika posledních letech bylo ovlivnEno výraznE finanční krizí, 

právE toto odvEtví, ve kterém také p]sobí mnou analyzovaná společnost. 

Dále analyzuji situaci v divizi, konkrétnE týmovou práci, v závislosti na prodeji 

zakázek a úspEšnost týmové práce pUi jejich uzavírání. ZamEUím se také na vývoj výroby, 

která byla díky tEmto zakázkám v posledních letech realizována a v neposlední UadE nastíním 

finanční stránku ve vztahu k uzavUeným obchodním pUípad]m. 

V poslední části provedu SWOT analýzu obchodního týmu divize ocelových 

konstrukcí. MEla by mi pomoci komplexnE vyhodnotit fungování týmu, nalézt problematické 

oblasti či nové moţnosti rozvoje týmu. 

 

4.1 Postup analýzy a použité metody 

 

Pro analýzu současného stavu ve společnosti vyuţiji firemních dokument], a to 

konkrétnE zprávy o činnosti divize ocelových konstrukcí z let 2009, 2010, 2011 a 2012. Tyto 

materiály by mi mEli poslouţit k analýze týmové práce, ve vztahu k uzavUeným zakázkám, 

stanovení jejich charakteru a produkci divize bEhem posledních čtyU let.  

Jako nejvhodnEjší metodu, pro získání potUebných informací k sestavení SWOT 

analýzy obchodního týmu, jsem zvolil polostrukturované rozhovory s jednotlivými členy. 

Metoda zaloţená na pUímé komunikaci s respondentem, kdy je sestaven okruh otázek, pUi 

jejichţ pokládání není nutné dodrţovat pUesnE jejich obsah či poUadí. 

 

4.2 Práce obchodního týmu ve společnosti 
 

V této části budu analyzovat situaci ve společnosti z pohledu obchodního týmu a to 

konkrétnE v počtu zakázek, které tým získal a realizoval v jednotlivých letech. PodrobnEji se 
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také budu vEnovat zisku, plynoucího ze zakázek a objemu tun oceli, které byly 

vyprodukovány bEhem jejich realizace.  

ZamEUil jsem se na vývoj bEhem posledních čtyU let v divizi ocelových konstrukcí. Pro 

získání potUebných informací, jsem vyuţil Zprávy o činnosti společnosti za r. 2009, 2010, 

2011 a 2012 – ocelových konstrukcí. Pro pUehlednost jsem sestavil tabulky obsahující 

ukazatele, které by mEli poukázat na práci a výkon obchodního týmu z tEchto let. Tabulka 4.1 

se vEnuje všem zakázkám, které byly v jednotlivých letech ukončeny nebo byl započat pr]bEh 

jejich realizace. 

 

  2009 2010 2011 2012 

Realizované zakázky  27 27 42 43 

Zakázky (t)  17 18 29 32 

Suma (t)  672 2306 1900 2181 

Tun na zakázku (t)  40 128 66 68 

 

 

Tab. 4.1: Realizované zakázky v daných obdobích 

Zdroj: Zpráva o činnosti společnosti za rok Ň010, Ň011 a Ň01Ň 

 

 

Realizované zakázky zde pUedstavují veškeré uzavUené obchodní pUípady bEhem 

sledovaných let, bez ohledu na to, zda byla zakázka pUijata v minulém období a její dokončení 

pUešlo do následujícího roku.  

Tabulka uvádí stagnující počet realizovaných zakázek mezi roky 2009 a 2012. 

V posledních dvou obdobích byl počet zakázek témEU totoţný a bEhem prvních dvou 

sledovaných let byl zcela totoţný. PodstatnE výraznEjší rozdíl vidíme u druhého a tUetího 

porovnávaného roku, kde byl nár]st uzavUených obchodních pUípad] témEU o polovinu vyšší, 

neţ v roce pUedešlém. 

 Taktéţ počet zakázek, které byly uspokojovány, z hlediska dodávky ocelových 

konstrukcí mEl rostoucí smEr. Zde se nejvEtší nár]st projevil mezi prvním a druhým rokem. 

Následující tUi roky se produkce oceli pohybovalo kolem 2000 tun za rok. Zde se projevuje 
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jako velká výhoda vlastní výroba oceli a ocelových svaUenc]. Masivní nár]st produkce oceli 

je zde z d]vodu spuštEní výstavby nových halových objekt] a celkové rekonstrukce 

výrobního závodu, za účelem navýšení chybEjících výrobních kapacit, právE na podzim roku 

2009. To umoţOuje firmE fungovat v určitých pUípadech jako dodavatel pro jiné společnosti. 

Tento nár]st m]ţeme z části vysvEtlit, právE jako dopad krize, kdy určité stavební podniky 

musely uzavUít svou vlastní výrobu, z d]vodu malé vytíţenosti kapacit a sníţili tak náklady. 

Nyní však potUebují výrobnu pro své zakázky a musejí poptávat ocelové materiály u jiných 

výrobc].  

U jednotlivých sum, se vzhledem k rozšíUení výrobního závodu na konci roku Ň00ř, 

nedá mluvit o konkrétním smEru, jelikoţ se produkce v posledních tUech obdobích pohybovala 

neustále na hranici 2000 t oceli za rok.  

Pokud se zamEUíme na podíl tun jednotlivých zakázek k celkovému objemu bEhem 

sledovaných období, pozorujeme zde v posledních dvou letech výrazný pokles, pUestoţe  

celkový objem produkce oceli vzrost. To jednoznačnE vypovídá o charakteru realizovaných 

obchodních pUípad] a o situaci na trhu. Zákazníci poptávají menší, úspornEjší a tedy levnEjší 

stavby, s maximálním vyuţitím prostoru. 

Abychom byly pUi prezentaci práce obchodního týmu v jednotlivých letech ještE 

pUesnEjší, rozhodl jsem se pUidat kritérium dokončení projektu, tzn., ţe z realizovaných 

zakázek vyjmu všechny ty, které bEhem daného roku nebyly ukončeny. Pro doplnEní situace a 

charakteru zakázek pUidám také finanční stránku vEci. Jak se nám situace projeví, bude 

zachyceno v tabulce  4.2 a 4.3. 

 2009 2010 2011 2012 

Ukončené zakázky 22 21 37 34 

Zakázky (t) 14 12 24 23 

Suma (t) 576 923 1440 1156 

Tun na zakázku (t) 41 76 60 50 

 

 

Tab. 4.2: Ukončené zakázky v daných obdobích 

Zdroj: Zpráva o činnosti společnosti za rok 2009, 2010, 2011 a 2012 
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Pokud se podíváme na Ukončené zakázky, Zakázky Ětě a Sumu Ětě, je situace témEU 

nemEnná jako v tabulce 4.1. TémEU stejná situace bEhem prvních dvou sledovaných období, 

následované skokovým nár]stem mezi roky Ň010 a Ň011 a opEt témEU shodná situace v letech 

Ň011 a Ň01Ň. Není tomu jinak ani u sum, kde se pohybujeme maximálnE ve vEtším rozptylu. 

Menší úspEšnost získaných zakázek pozorujeme v závErečném roce, avšak ani zde není rozdíl 

pUíliš velký a nelze tedy mluvit o horší práci týmu. 

 Podstatné je, ţe se zde spíše projevila aktuální situace na trhu ve stavebnictví, a to 

v podobE poklesu produkce tun na jednotlivé zakázky k celkovém objemu produkce, pUestoţe 

počet realizovaných projekt] mEl rostoucí charakter! Ve tUech posledních, za sebou jdoucích, 

námi pozorovaných obdobích, byla kaţdá realizovaná zakázka zhruba o deset tun menší, neţ 

v roce pUedešlém. 

 ZamEUíme-li se na finanční stránku, i zde vidíme situaci v podobE klesajícího vývoje 

cen, by[ byl počet ukončených, tedy vyinkasovaných zakázek, v následujícím roce vEtší, neţ 

v roce pUedcházejícím. Trţby mEly jasnE záporný smEr. Zde m]ţeme mluvit o klesající marţi 

a snaze, či spíše nutnosti, pUi jednání nebo účasti výbErových Uízení o sníţení ceny, pUedevším 

kv]li konkurenci v odvEtví, která často jde i pod své náklady, aby si zajistila alespoO určitou 

práci. 

 

 

 2009 2010 2011 2012 

Tržby bez DPH 84 856 109 78 360 223 65 921 501 60 459 419 

Pr]mErné tržby na ZK 3 857 096 3 731 439 2 746 729 2 628 670 

 

 

Tab. 4.3: Trţby ukončených zakázek v daných obdobích 

Zdroj: Zpráva o činnosti společnosti za rok Ň010, Ň011 a Ň01Ň 

 

 

Pro úplnou demonstraci situace vyuţijme Tabulka 4.ň, která ukazuje pokles 

pr]mErného pUílivu trţeb z obchodních pUípad], pUestoţe obchodní tým dokázal zajistit více 
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TUetí podkapitolu vEnujeme týmové práci ve vztahu k obchodním pUípad]m a 

úspEšnosti týmu pUi jejich uzavírání. Zjistíme mj. kolika obchodními pUípady se tým zabýval 

bEhem jednotlivých let a jaká byla pr]mErná mEsíční vytíţenost pUi zpracování cenových 

nabídek. Nejvíce nás však bude zajímat počet uzavUených pUípad] na konci kaţdého roku a 

procentuální úspEšnost z celkového počtu zpracovaných nabídek. 

 

4.4.1 Zdroje informací využívané pro získávání zakázek 

 

Je tUeba neustále hledat nová místa odbytu pro své produkty. Na začátku veškerých 

jednání stojí nutnost se o klientovi určitým zp]sobem v]bec dozvEdEt. Odkud tým čerpá 

informace o nových partnerech, nám ukáţe tato kapitola, která vznikla na základE rozhovoru 

s vedoucím pracovníkem obchodního úseku.  

Byly vybrány čtyUi faktory, kterým následnE byla pUidElena váha Ěmezi jednotlivé 

faktory rozdElím 100 %ě, podle jejich pUínosu a významnosti informací. Jak z grafu níţe 

vyplývá, nejd]leţitEjším zdrojem informací o nových zakázkách jsou dlouhodobé kontakty. 

Je tedy nesmírnE d]leţité udrţovat kladné vztahy s obchodními partnery, které jsou pro firmu 

samozUejmostí, avšak úplnE bEţný tento pUístup není, coţ obchodnímu týmu pUináší 

významnou výhodu nad konkurencí. Druhým nejvlivnEjším zdrojem je osobní setkání 

s partnery a prezentace nabídky, pUi kterých obchodníci vychází z dokonalé znalosti svého 

produktu a kladého pUístupu ke klient]m. Média a internet se neukázala jako nejvhodnEjší 

zdroj pUi vyhledávání informací o poptávajících. Výhodou internetu je jeho masová 

rozšíUenost, dnes jej vyuţívá 100 % klient] v oboru. Je sice pro tým zdrojem mnoha kontakt], 

napU. existují databáze poptávek Ěaaapoptavka.cz, pressdot.cz, atd.ě, nicménE i pUesto získal 

pouze 5 %, z d]vodu malé úspEšnosti pUi uzavírání prodej], plynoucích z tEchto kontakt]. PUi 

rozhovorech jsem zjistil, ţe jej firma vyuţívá pUedevším jako místo, pro prezentování sama 

sebe. Tok informací, mezi nabízejícím a poptávajícím, zde plyne opačným smErem, tedy spíše 

jako informační zdroj o své nabídce a produktech.  
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jednoho mEsíce, kolik projekt] se týmu podaUilo dotáhnout k uzavUení a jaká byla v letech 

Ň00ř aţ Ň01Ň úspEšnost pUi jejich uzavírání.  

Situace je bEhem sledovaných let velmi podobná, v kaţdém roce se obchodní tým 

zabýval více jak čtyUmi sty cenovými nabídkami, které postupnE zpracovával dle poţadavk] 

poptávajících a zpEtnE pUedkládal zákazník]m. I skrze pUetrvávající recesi ve stavebnictví, 

tým vykazoval velkou vytíţenost a snahu o získání zakázek. Coţ dokazuje, ţe kaţdý mEsíc 

vyhodnocoval témEU čtyUicet pUípad]. PUesto, ţe v roce Ň01Ň bylo mEsíčnE zpracováno 

nejménE pUípad] Ěň4ě, jedná se o rozdíl pouze pEti zakázek, oproti roku 2009, který byl 

v tomto smEru rokem nejsilnEjším. 

Nejd]leţitEjším Uádkem je však UzavUené obchodní pUípady, ten vypovídá o práci 

týmu nejvíce. Na první pohled by se mohlo zdát, ţe uzavUených pUípad] bylo bEhem 

pUedcházejících let ménE. Situace je však zcela opačná. V roce Ň01Ň bylo dokonce o šestnáct 

obchodních pUípad] uzavUeno více, neţ v roce Ň00ř. By[ situace na trhu a také v obchodním 

úseku divize Ěz d]vodu nízkého počtu pracovník]ě nebyla pro obchod pUíznivá, tým prokázal 

své kvality. Pro zajímavost a potvrzení situace jsem dopočítal procentuální úspEšnost bEhem 

let. I zde se potvrdila, nyní jiţ očekávaná, rostoucí tendence. Tým zvedl svou úspEšnost pUi 

uzavírání obchodních pUípad] o více jak 100 %. 

 

 2009 2010 2011 2012 

Zpracované cenové nabídky 473 440 450 408 

MEsíčnE 39 37 38 34 

UzavUené obchodní pUípady 27 27 42 43 

ÚspEšnost Ě%ě 5,71 6,14 9,33 10,54 

     

 

Tab. 4.4: Týmová práce ve vztahu k obchodním jednáním a úspEšnosti pUípad] 

Zdroj: Zpráva o činnosti společnosti za rok Ň010, Ň011 a Ň01Ň 
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kategorii hodnotu 100 %, která bude podle jejich d]leţitosti adekvátnE rozdElena. Čím bude 

mít faktor více procent, tím pro nás bude mít vEtší váhu. 

PUi významnosti u Silných stránek a PUíleţitostí pouţijeme kladnou stupnici od 1 do 5 

s tím, ţe 5 znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejniţší spokojenost. 

U Slabých stránek a Hrozeb pouţijeme zápornou stupnici od -1 Ěnejniţší 

nespokojenost) do -5 Ěnejvyšší nespokojenostě. 

Mnohem náročnEjší je samotné hodnocení jednotlivých poloţek SWOT analýzy. NapU. 

u poloţky PUístup k zákazníkovi m]ţeme uvaţovat tUeba takto: 

1. V dnešní dobE velmi významný prvek, společnost vnímá, ţe díky kladnému pUístupu k 

zákazník]m má vysoký počet stálých klient] a firmE tento faktor zajistí úspEch - proto 

jsme s tímto faktorem naprosto spokojeni. 

2. PUedstavuje pro nás výhodu nad konkurencí. 

3. Neexistuje d]vod nEco na tomto pUístupu mEnit. 

Proto poloţka PUístup k zákazníkovi dostala nejvyšší hodnocení 5 Ěčili nejvyšší 

spokojenostě. Takové hodnocení znamená, ţe se touto poloţkou SWOT analýzy nemusíme 

více zabývat, protoţe funguje správnE - je dle hodnocení dokonalá. Analogicky hodnocení 1 

znamená pravý opak - musíme se nad takovým faktorem d]kladnE zamyslet, abychom 

dokázali navrhnout potUebná opatUení, pro jeho zlepšení. 
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4.5.1 Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

Pro sestavení bilance, vyuţijeme součet prvk] interní analýzy S-W a součet externí 

analýzy O-T. Dílčí výsledky tEchto analýz k sobE následnE pUičteme a získáme celkové 

hodnocení. Čím více bude výsledek kladnEjší, tím bude pro obchodní tým pUedstavovat lepší 

ohodnocení a spokojenost se současným stavem. Záporný výsledek by znamenal hrubé 

nedostatky a nutnost okamţitých zmEn. 

 

Matematické vyjádUení: 

 

1. S – W analýza 

Silné stránky + Slabé stránky = S – W hodnocení 

4,6 – 4,2 = 0,4 

 

2. O –T analýza 

PUíleţitosti + Ohroţení = O – T hodnocení 

4,4 – 4,1 = 0,3 

 

3. SWOT analýza 

S-W analýza + O –T analýza = SWOT hodnocení 

0,4 + 0,3 = 0,7 

 

 Výsledek SWOT analýzy dosáhl hodnocení 0,7. PUestoţe je zjištEná hodnota kladná, 

nem]ţeme být se současným stavem spokojeni a je tUeba zapracovat na zlepšení. PUi bliţší 

prohlídce tabulky hodnocení váhy a významnosti faktor] je zUejmé, ţe nejvEtší prostor pro 

zlepšení je v Interní části analýzy. Tento výsledek není úplnE neočekávaný, navíc v S – W 
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analýze, je mnohem vEtší prostor pro nápravu daných skutečností námi. Je tUeba tedy 

zapracovat na sobE a pokusit se dané faktory ovlivnit v náš prospEch. 

 U silných stránek je nejvýznamnEjším prvkem, jak podle člen] týmu, tak podle 

hodnocení dvou kladných bod], PUístup k zákazníkovi, který jednoznačnE vypovídá o kvalitní 

práci ve vztahu ke klient]m. O tom, ţe daný faktor není nadhodnocen, jasnE vypovídá 

dlouholetá vErnost nEkolika významných klient], kteUí se společností udrţují dlouhodobé 

pracovní kontakty. PrávE dlouhodobí partneUi dnes vytváUí vEtšinu zisk] divize ocelových 

konstrukcí a jsou nezbytní pro její fungování. 

 S velmi kladným hodnocením dopadla Ochota zamEstnanc] pracovat nad rámec svých 

povinností, coţ dnes, bohuţel není tak časté. Zde jsme dosáhli hodnocení 1,5, tedy druhý 

nejlépe hodnocený faktor mezi Silnými stránkami. ObzvláštE nyní je tento stav pro obchodní 

tým, stejnE jako pro celou divizi nezbytný, a to z d]vodu nízkého počtu člen] týmu, který 

oproti let]m pUedcházejícím výraznE poklesl. Avšak poklesu pracovník] obchodního útvaru 

se budeme vEnovat pozdEji, konkrétnE se k této poloţce blíţe dostaneme ve Slabých 

stránkách. 

 Jako tUetí „nejd]leţitEjší“ faktor se projevila Znalost produktu. Ta se ukázala jako 

velmi významná a pro uzavUení jakéhokoliv obchodu nezbytná. Členové obchodního týmu 

jsou si plnE vEdomi nutnosti dokonalé informovanosti o produktu, který sami nabízí a 

pUípravu na všechna jednání nepodceOují. Dobrá znalost produktu vyplývá také 

z dlouholetých zkušeností všech pracovník], kteUí v oboru ocelových konstrukcí p]sobí jiţ 

Uadu let. Pokud si však situace vyţaduje, napU. z d]vodu vysoké technické náročnosti 

projektu, bývá jednáním pUítomen také technik, pro snazší a detailnEjší pUedání informací 

zákazníkovi. 

 V kaţdém obchodu, kde se uzavírá jakýkoliv prodej, je na denním poUádku styk se 

zákazníky. Je tedy nutné umEt ke klient]m pUistupovat a pUedevším s nimi komunikovat. 

PUedností mnou sledovaného týmu, je právE schopnost komunikovat se zákazníky. Která se 

projevuje dlouholetými kontakty a dlouholetou spoluprací s mnoha partnery. 

 NejvEtší potenciál k celkovému zlepšení pUedstavují poloţky Slabých stránek, a to 

Nejasná obchodní politika firmy a Velmi malý počet pracovník] obchodního týmu, pUičemţ 

obE tyto skutečnosti dosáhly váhy ň0 % a velmi vysoké významnosti ĚNejasná obchodní 

politika firmy -5 a Velmi malý počet pracovník] obchodního týmu -4).  
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Jako nejzávaţnEjší faktor s hodnocením -1,5 se ukázala Nejasná obchodní politika 

společnosti, která je pro existenci klíčová. Není zde úplnE zUejmé, na koho se chce společnost 

s nabídkou svého produktu zamEUit. Zda se zamEUit na koncového zákazníka, zda fungovat 

jako subdodavatel zakázek nebo vystupovat jako generální dodavatel. Je tUeba určit jasný cíl, 

komu prodávat a jaký by mEl být rozsah produktu Ěsamostatné ocelové konstrukce, ocelové 

konstrukce včetnE opláštEní, stavební část apod.ě. OpEt ale naráţíme na nepUehlédnutelný fakt 

v podobE malého počtu člen] týmu. Bylo by tedy nutné personální „dovybavení“ týmu. Jak 

jsme jiţ naznačili, v současné dobE a nynEjším sloţení týmu, bývá problém zvládnout 

soubEţnE více zakázek. 

 Velmi malý počet pracovník] obchodního týmu je druhým nejslabším faktorem. Vidí 

ho tak pracovníci týmu a i v naší tabulce dosáhl hodnocení -1,Ň. Obchodní útvar mEl pUed 

necelými dvEma lety sedmnáct člen], dnes jich zde pracuje pouze pEt. Nastává zde problém 

pUi kaţdodenních činnostech, kdyţ si členové musí rozdElovat úkoly a práci, na kterou zde 

dUíve byli zamEstnanci. Musí být schopni podávat stejné výkony, jako dUíve, pUi vEtším počtu 

pracovník]. Není tedy vţdy úplnE snadné zajistit ideální plynulost všech proces]. I zde však 

platí, všechno zlé, je k nEčemu dobré. Tedy i zúţení pUineslo určité pozitivum, v podobE 

vEtšího zapojení pracovník], do veškerých proces] obchodního týmu. ZamEstnanci získali 

vEtší rozhled nad činností obchodního úseku a osvojili si mnohé propozice, které jim práci 

více ulehčí. 

 Jako tUetím nejslabším faktorem se ukázala Neznalost cizích jazyk] se záporným 

hodnocením -0,6. V současné dobE, po sníţení počtu člen] týmu, je obchodní útvar bez 

jakéhokoliv jazykového vybavení. DUíve zde bylo zamEstnáno nEkolik pracovník] s velmi 

dobrými znalostmi nEmeckého jazyka. Bohuţel nikdo z tEchto pracovník] v týmu jiţ 

nep]sobí a moţnost ucházet se na zahraničních trzích o zákazníky je velmi sloţitá, nebo spíše 

nemoţná. 

Podpora od ostatních koleg] a útvar] je nezbytná pro správnou kontinuitu proces]. 

Zde je tento faktor zaUazen mezi slabé stránky. Kaţdý úsek divize se realizuje jen ve svém 

prostUedí a nevzniká tak nezbytná návaznost proces]. StejnE jako nemoţnost realizace 

nEkterých zakázek z d]vodu chybEjících technologií. Je zásadní obnovovat a modernizovat 

výrobu, aby firma mohla uspEt nad konkurencí. ObzvláštE v dnešní situaci na trhu ve 

stavebnictví, kdy jakékoliv zaváhání sniţuje konkurenceschopnost. 
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 NejsilnEjší pUíleţitostí je pro tým s hodnocením ň, typovost produktu. Vlastní výroba 

umoţOuje vyrábEt r]znorodé prvky konstrukcí a dosáhnout konkurenční výhody. UmoţOuje 

také sniţovat náklady pUi výrobE typových ocelových konstrukcí. Je tUeba neustále 

aktualizovat výrobu a technologie, coţ se jiţ dnes projevuje, v pUípadech, kdy firma musí 

odmítnout zakázku z d]vodu, právE chybEjící technologie a tedy neschopnosti naplnit 

pUedstav zákazníka. Posléze dochází k pUenechání projektu konkurenci, ale pUedevším 

k poškození jména a ztráty zákazníka na vţdy. Získat takového zákazníka zpEt, dá pozdEji 

mnohem více práce a bude tUeba vynaloţit vysoké finanční prostUedky. 

 Další pUíleţitost pUedstavují zahraniční trhy. Podstatou úspEchu na tEchto trzích je 

pUedevším v jazykové vybavenosti obchodník], která je v současné dobE nulová. DUíve 

podnik realizoval nEkolik zakázek v NEmecku Ěvýrobní haly, skladové haly, autosalony, atd.ě 

a spolupracoval s nEkolika zahraničními partnery.  Společnost by mohla navázat na dUívEjší 

spolupráci právE s nEmeckými klienty.  Pokud bude divize, o vyuţití zahraničních trh] začít 

v]bec uvaţovat, prvním krokem by muselo být pUijetí nových člen] znalých oboru a 

jazyku/jazyk]. 

 Externí část analýzy vEtšinou vyjadUuje skutečnosti, které společnost nedokáţe 

ovlivnit v]bec nebo jen velmi zUídka. Tak jako v našem pUípadE dva velmi závaţné faktory, 

Konkurenční firmy v oboru a Propad trhu. Oba tyto faktory dosáhly váhy ň0 % a shodné 

významnosti -4. Moţnost jejich ovlivnEní obchodním týmem v této kategorii témEU 

neexistuje. Avšak se zde nachází ještE významnEjší činitel s hodnocením -Ň, coţ odpovídá 

váze faktoru 0,4 a jeho významnosti -5 a jde o Nejasné cíle vlastníka společnosti, které jsou 

pro obchodní tým, stejnE jako pro celý podnik zásadní. Vyvstává zde Uada neujasnEných 

otázek. Pokračovat – zavUít. Dodavatelský inţenýring – generální dodávky. Bez jasného 

smEru je správné fungování divize nemoţné. 

 

4.6 Tízení poptávky 

 

Jako první subjekt, zde vystupuje zákazník, který bu@ sám poptává produkt nebo po 

oslovení obchodním zástupcem vznese poţadavek. Vzniká tak poptávka. Obchodník od 

zákazníka pUejímá informace o poptávce a stanovuje se její charakter. Dále je pUedána do 

útvaru projekce, kde probEhne její virtuální vykonstruování. S pUesnými parametry, 
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5 Vlastní návrhy a doporučení 
 

V této kapitole se budu vEnovat vlastním návrh]m a doporučením, které by dle mého 

úsudku, mohly vést ke zlepšení situace v divizi ocelových konstrukcí. Vyhodnotím slabé 

stránky a pUíleţitosti pro obchodní tým, plynoucí ze SWOT analýzy. Určím kritické místo 

v procesu Uízení poptávky a navrhnu moţná opatUení. Navrhnu správný postup pUi pr]bEhu 

jednání a uţití nové technologie. 

 

5.1 Návrhy na posílení slabých stránek 

 

NejzávaţnEjším problémem je jistE nízký počet člen] obchodního týmu. Který v sobE 

spojuje nEkolik skutečností ze SWOT analýzy. V grafu 4.1 vidíme, ţe i skrze klesající trţby, 

počet uzavUených pUípad] vzrostl a také úspEšnost pUi jejich uzavírání, od roku 2009 do roku 

2012, vzrostla o více jak 100 % Ěviz. Tabulka 4.4ě. D]vodem horší situace je také současný 

stav ve stavebnictví, které je v recesi a charakter zakázek odpovídá realizaci menších a 

levnEjších projekt], jak nám ukazuje Tabulka 4.2.  

Moţností divize jak čelit současným „neúspEch]m“, je pUeváţnE v nových 

perspektivních pracovnících. Co by rozšíUení týmu pUineslo? Díky novým pracovník]m, kteUí 

musejí být vybaveni jazykovými znalostmi a umoţní společnosti proniknout na zahraniční 

trhy, které do budoucna pUedstavují jednu z nejvEtších pUíleţitostí. Bez takto vybavených 

člen], kteUí se v divizi momentálnE nenachází, z]stává vstup na tyto trhy uzavUen. Společnost 

jiţ realizovala nEkolik zakázek v NEmecku, a proto by byl nejvEtší pUíleţitostí tamnEjší trh, 

kde firma není nováčkem a mohla by se navíc opUít o kladné reference od svých dUívEjších 

partner]. PUi výbEru zamEstnance by byl tedy kladen d]raz, z hlediska jazykové vybavenosti, 

pUedevším na nEmčinu, která by mEla být nezbytnou podmínkou pUijetí. PUijetím takového 

zamEstnance, by jsme jiţ částečnE pokryli dva d]leţité faktory SWOT analýzy, malý počet 

člen] týmu a neznalost cizích jazyk]. 

Dalším faktorem je nejasná obchodní politika společnosti. Vyvstávají zde základní 

nezodpovEzené otázky, bez kterých nelze úspEšnE naplOovat své cíle pUi podnikání. V prvé 

UadE je tUeba se rozhodnout, zda se divize ocelových konstrukcí zamEUí na subdodávky, být 

generálním dodavatelem nebo být pouze výrobcem ocelových konstrukcí. Toto je zásadní 
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faktor, tým nem]ţe zpracovávat veškeré cenové nabídky, obzvláštE v současném sloţení. 

Pokud by byl vybrán určitý smEr, všem úsek]m by to zajisté zjednodušilo práci, z d]vodu 

určitých společných rys] zakázek. SamozUejmE, ţe by společnost mohla plnit i ostatní 

zakázky, avšak spíše pUi nízkém vyuţití nebo pUi volných kapacitách. Další moţností 

pUedstavují právE, jiţ zmínEné zahraniční trhy. Ani zde podnik nemá jasno, zda z]stat na 

tuzemských trzích, či expandovat, pUedevším k našim západním soused]m. Zde se opEt 

dostáváme k nízkému počtu člen] a jazykové vybavenosti. 

Zaručeným pUínosem pro společnost, by jistE byla investice do rozšíUení výrobního 

zaUízení. Dnes musí obchodníci pUenechávat nEkteré zakázky konkurenci, právE z d]vodu 

chybEjících technologií. Bylo by zapotUebí zakoupit pilovrtací centrum, které umoţOuje 

pUesné sériové vrtání a dElení ocelového materiálu. SvaUovací automaty určené pro svaUování 

ocelových plech] metodou MIG/MAG, WIG nebo mikroplasmou, stykování 

velkoformátových plech], svaUování nekruhových trubek, svaUování rohových spoj] 

kovových skUíní apod. TUetím nezbytným mechanizmem pro doplnEní, pUedstavují stroje 

obrábEcí. Investice by byla UádovE ve stotisících, podle dostupných ceník] firem, které dané 

stroje nabízí. PlnEní technicky náročnEjších zakázek, by si vyţádalo vEtší investici od 

poptávajících a společnost by tak mohla realizovat finančnE zajímavEjší projekty.  

 

5.2 Vyhodnocení procesu Uízení poptávky 

 

Níţe uvedený diagram nám poukazuje na „úzké“ místo v procesu Uízení zakázky, které 

vzniká mezi poptávkou a obchodním zástupcem. Resp. mezi poptávkou a členem obchodního 

týmu, jenţ ji zpracovává. 
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5.2.1 Drobné zakázky 

 

U drobných zakázek by se muselo rozlišovat jako první, zda by firma pUi realizaci 

zakázky figurovala jako generální dodavatel nebo pouze jako subdodavatel. Následuje 

identifikování zakázky jako „drobné“, nejspíše podle určité hranice její investice. Pro obE dvE 

situace by byly stanoveny určité kvóty Ěnormyě na zakázku, které by pro své pUijetí musely 

naplOovat. Lze je napU. charakterizovat otázkami v „zakázkovém formuláUi“, který by mEl 

odpovEdEt na základní otázky a mohl vypadat takto: 

 

 Stanovená norma NaplnEní normy 

 ANO NE 

Tuny oceli    

Termín dokončení    

Zisk    

Současná vytíţenost    

Vyhodnocení    

 

Tab. 5.1: Zakázkový formuláU 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

SamozUejmE ani drobné zakázky nejsou všechny stejné, pro jejich rychlé analyzování a 

následné rozlišení z pohledu zajímavosti pro podnik, by mohl slouţit právE takový 

„zakázkový formuláU“. Ten obsahuje čtyUi základní otázky, na které pUichází jednoduchá a 

jasná odpovE@ ANO, či NE, podle naplnEní stanovené normy, které si stanovuje podnik.  

VEnujme se dále jednotlivým Uádk]m formuláUe: Tuny oceli: kolik tun oceli pojme 

tato zakázka? Termín dokončení: je pro nás termín pUedání zakázky akceptovatelný, aniţ by 

ovlivnil realizaci ostatních zakázek a je v]bec moţné zakázku v daném termínu pUedat? Zisk: 

jaký zisk nám zakázka pUinese?  
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I pUes objemovE malý projekt, m]ţe být zisk z nEj plynoucí, pro podnik zajímavý, 

napU. pUi vysoké technické náročnosti na výrobu. Zisk by mohl být vyjádUen pUímo sumou 

v korunách nebo procentuálním podílem z ceny zakázky. Současná vytíţenost: má nyní 

význam zakázku pUijmout s ohledem na realizované zakázky Ěmáme-li práce dostatek, pak 

nemá smysl zakázku pUijímat)? 

Normu, rozhodující o pUijetí, či nepUijetí zakázky, by si podnik stanovoval podle 

aktuálních potUeb. Ideální zp]sobem bude kaţdý p]lrok normu aktualizovat, podle stavu 

podniku a situace na trhu. PUi dostatečném odbytu, by mohl tyto normy zpUísnit, tak aby 

prošly jen ty „nejvEtší“ z malých a naopak, napU. právE nyní, by normy nebyly tak 

nadhodnocené, ale pUece jen by zajistili určitou selekci zakázek.  

Na závEr by probEhlo velmi lehké vyhodnocení, uvaţujme opEt dva scénáUe. Situace, 

kdy má podnik dostatek velkých a ziskových zakázek, pak je nutné pro pUijetí „drobného 

projektu“, aby naplOoval v zakázkovém formuláUi ve splnEní normy vţdy ANO. Výsledkem 

by bylo 100 % pro naplnEní podmínek. Ve druhé situaci, která spíše pUevládá nyní, by mohlo 

projektu na pUijetí stačit naplnEní norem pouze ze 75 %, coţ by znamenalo splnEní stanovené 

kvóty ve tUech, ze čtyU otázek.  

O minimálním počtu splnEných norem rozhoduje situace v podniku a aktuální dEní, 

avšak se domnívám, ţe pod 50 % naplnEní, by podnik nemEl v ţádné situaci klesnout a tyto 

zakázky, by mEly být odmítnuty. Vyhodnocení pUi naplnEní na úrovni Ň5 % a 0 % zajisté 

nepUinese tíţené cíle.  

I zde však doporučuji zohlednit dvE určité výjimky. Za prvé, by mohl pUi naplnEní 

podmínek 25 % Ě0 % naplnEní zde nemá smysl uvaţovatě, být právE touto čtvrtinou zisk, 

který by z projektu plynul a byl tak vysoký Ěnáročnost projektu, náročnost výroby, vyuţití 

nové technologieě, ţe jeho nepUijetí, by v této situaci znamenalo špatné rozhodnutí. A druhá 

situace, u které se domnívám, ţe témEU jistE nastane nebo jiţ v minulosti nastala. Jedná se o 

zakázky s nenaplnEnými normami Ějakékoliv naplnEní vyhodnocení pod 50 %ě, avšak 

poptávané od našich dlouholetých partner], díky kterým realizujeme často mnohem vEtší a 

pro podnik zásadní zakázky. 
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5.2.2 TermínovE náročné zakázky 

 

V této kapitole se setkáváme se dvEma zásadními faktory. Dobou, kdy se zakázka 

realizuje a termín pUedání klientovi a zhodnocení stavu vytíţenosti výroby v této dobE. Je tedy 

moţné tuto zakázku v tomto termínu realizovat? Nebude nám narušovat chod jiných zakázek? 

Máme dostatek volných kapacit? 

Nyní by se více neţ tiskový formuláU, hodil počítačový program, z d]vodu okamţitého 

vyhodnocení situace a pUehlednosti. Ten by zohledOoval a synchronizoval dva fakty: právE 

plnEné a jiţ uzavUené zakázky, které do výroby teprve vstoupí a kalendáU. PUi zadávání 

zakázky do systému, by se určily termíny spojené s její realizací a její zatíţení výroby, 

stanovené dle odhadu obchodního zástupce.  

 

 

 

 

 

 

Výsledek 1: 

 

ANO PLUS – volná 
výrobní kapacita + 

dostatečná rezerva 

 

Výsledek 2:  

 

NE – není zajištEna volná 
kapacita pro plnEní 
zakázky 

 

Výsledek 3:  

 

ANO – volná kapacita 
s minimální rezervou

 

Výsledek ANO PLUS nám poukazuje na moţnost pUijetí zakázky bez obav 

z chybEjících kapacit výroby a včasného plnEní zakázky. Zakázka by se od obchodníka 

posunula útvaru projekce a dále po ose v procesu poptávkového Uízení. 

U druhého výsledku by se zakázka po ose procesu dále neposunovala, ale obchodní 

zástupce ji vrací zpEt k zákazníkovi. Pokusí se o zakázku úplnE nepUijít a navrhnout klientovi 

nebliţší termíny její moţné realizace. 
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PUi dosaţení volných kapacit s minimální rezervou, by se zakázka v UetEzci svého 

vyhotovení posunula pouze o jedno pole vpUed – k úseku projekce. Zde by bylo propočítáno 

pUesnE její zatíţení pro výrobu. Z d]vodu jejího prvotního odhadu obchodníkem pUi zadávání 

do systému. Pro utvrzení situace, by byla vloţena zpEt do systému s pUedpokládanými 

výsledky ANO PLUS Ěspíšeě nebo NE. 

 

5.3 PUíprava a vedení obchodního jednání 
 

Dále se pokusím rozpracovat systém jednání se zákazníkem, od úplného počátku, aţ 

po uzavUení obchodu s klientem, tak aby mohl poslouţit jako univerzální postup pro obchodní 

zástupce. 

Je tUeba si uvEdomit, ţe o obchodním jednání rozhodují zejména potUeby a motivy 

zákazník] a profesionální obchodník s nimi musí umEt nakládat. Dalo by se Uíci, ţe nejlepší 

obchodník dokáţe svého klienta do jisté míry „koučovat“, avšak pro tento zp]sobe jednání, 

musí být plnE a d]slednE pUipraven.  

Náš tým velmi dobUe chápe nutnost znalosti produktového portfolia své organizace, 

bez kterého nelze dovést obchod k úspEšnému uzavUení. Tak jako význam samotné znalosti 

produktu, je podstatná víra v nEj. Pokud si jeho 100 % funkčností a kvalitou není jist sám 

obchodník, bude jen velmi sloţité pUesvEdčit klienta. A jako tUetí faktor bych uvedl zájem 

obchodníka o danou práci, energický a „usmEvavý“ prodejce bude vţdy vnímán mnohem 

pozitivnEji. 

 

5.3.1 VýbEr cílové skupiny zákazník] 

 

Pokud si uvEdomíme tyto základní skutečnosti, m]ţeme pUejít ke klíčovému faktoru, 

k výbEru cílové skupiny pro námi nabízený produkt. TémEU vţdy platí Pareteho pravidlo, ţe 

Ň0 % zákazník], tvoUí Ř0 % podnikového obratu. To se nám také v našem pUípadE potvrdilo, 

protoţe v současné dobE vytváUí vEtšinu zisk] divize dlouhodobí partneUi. 
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Obchod je dynamickou činností a vyţaduje si také energické lidi, kteUí vloţí do 

jednání vysoké nasazení. PUesnE opačný efekt pUináší nadmErné omlouvání se, podlézání a 

nabízení ústupk]. Tyto faktory oslabují první dojem a obchodník se po zbytek jednání nachází 

ve slabší pozici. 

 

5.3.4 UzavUení obchodu a zpEtná vazba 

 

Jde o nejd]leţitEjší část obchodu, pUi kterých jiţ selhal nejeden obchodník. Nyní 

známe potUeby klienta, máme zformulovanou nabídku i srovnané pUípadné námitky a je si 

tUeba „Uíci“ o objednávku a o peníze. Bez tohoto kroku by se stal celý obchodní pUípad 

bezcenný. 

Doba zájmu klienta není nekonečná, naopak, trvá vEtšinou pomErnE krátkou dobu. Je 

tUeba vnímat nákupní signály. NemElo by se stát, ţe zákazník vyšle nEkolik nákupních signál] 

za sebou, ale prodejce nereaguje a pokračuje ve své produkci. Není lepší chvíle, výhodnEjší 

situace se obchodníkovi jiţ nenaskytne. 

 

NejčastEjší praktické pUíklady: 

 

Verbální signály 

NejsilnEjší nákupní signál – CHI SI TO KOUPIT! 

Silný nákupní signál – TO JE DOBRÁ NABÍDKA! 

StUednE silný nákupní signál – NAD TÍM SE DÁ UVAŢOVAT!  

Slabý nákupní signál – TAK UKAŢTE, CO JSTE MI PTINESL!  

 

Neverbální signály 

Silný oční kontakt na produkt či jeho reklamní materiál. 
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Fyzický kontakt s produktem. 

ZmEna tElesné pozice z uzavUené na otevUenou, pUisednutí blíţe. 

ÚsmEv pUi tEchto projevech. 
40

 

 

ZpEtná vazba je základním faktorem úspEchu prakticky kaţdé komunikace. Bez 

odezvy, má klient jen tEţko zájem o produkt. Napomáhá také pUi ujasnEní veškerých fakt] 

spojených s produktem Ěcena, rozmEry, materiál, doba dodání atd.ě. Je lepší pro obchodníka 

pUi jednání situace, kdy vyšle zprávu ke svému klientovi, ale jejím poloţením si vyţádá 

zpEtnou vazbu pro potvrzení, zda informaci klient pochopil zcela správnE. UmoţOuje tak 

pUedcházet mnoha nepUíjemným situacím, které mohou vést aţ ke zrušení obchodu. 

Vhodné zakončení obchodního jednání je významné, protoţe společnE s prvním 

dojmem je závEr tím, co klientovi, v pamEti utkví nejvíce. Obchodník by mEl být razantní, 

jako kdyţ do jednání vstupoval – oční kontakt, pevný stisk ruky, kterými dá najevo své 

sebevEdomí. Poslední vEty náleţící klientovi ladit vţdy pozitivnE, popUípadE odstranit 

negativní pocity vzniklé pUi jednání. Pokud se dohoda nepodaUila, coţ je samozUejmE jeden 

z moţných scénáU], odcházet korektnE, bez invektiv, aby byl zachován prostor pro další 

jednání.  

 

5.3.5 Vyhodnocení obchodní sch]zky 

 

Dobré vyhodnocení úspEchu je základním faktorem, aby byl obchodník úspEšný také 

pUi dalších jednáních. Je klíčové vEdEt, proč uspEl, ale také je nezbytné si pUípadnE uvEdomit, 

proč neuspEl. Moţnost pro jednodušší pojmenování společných faktor], pUi úspEšných 

jednáních by mohl být určitý „vyhodnocovací formuláU jednání“. Ten by nám pomohl 

odpovEdEt napU. na otázky: 

 

PorozumEl jsem dostatečnE potUebám obchodního partnera? 

                                                           
40
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Poznal jsem skutečné cíle obchodního partnera? 

Poznal jsem nákupní signály obchodního partnera? 

Dokázal jsem argumentovat na klientovy námitky? 

Dokázal jsem klientovy odpovEdEt na doplOující otázky? 

Dokázal jsem v klientovi vyvolat zpEtnou vazbu? 

Pouţil jsem pUi jednání pUipravenou prezentaci? 

Pouţil jsem pUi jednání otevUené otázky? 

 

5.4 CRM – Uízení vztahu se zákazníkem 

 

V prostUedí zvyšující se konkurence se jednotlivé podniky pUestaly primárnE odlišovat 

takovými vlastnostmi svých produkt] a sluţeb, jako jsou cena, kvalita apod. Tyto rozlišovací 

prvky uţ nejsou nositeli takového významu jako dUíve a zákazník je bere spíše jako 

samozUejmost. PrávE daleko vEtší význam mají schopnosti podniku komunikovat se 

zákazníky. Proces Uízení vztahu se zákazníkem se tak stává klíčovým faktorem úspEchu 

podniku. 

PrávE CRM Ěang. Customer Relationship Management) je nositelem technologií 

lidských zdroj], Uízení proces] a organizační struktury. Tyto skutečnosti by se mohly stát 

v konkurenčním boji tíţeným faktorem úspEchu. Všechny sloţky p]sobí dohromady s cílem 

optimálnE Uídit vztahy se zákazníky, a tím dosahovat naplnEní stanovených cíl] podniku. 
41

 

 

5.4.1 Struktura CRM 

 

Tízení vztahu se zákazníky se skládá ze tUí základních oblastí, na které se podnik musí 

soustUedit. Jsou to: 

                                                           
41

 POKORNÝ ĚŇ00ňě  

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



68 

 

Oblast proces] Uízení vztahu se zákazníky, která se snaţí dostat zákazníka 

pUedevším do centra dEní podniku, tedy nastavit firemní procesy tak, aby zákazník byl 

zd]vodnEním existence kaţdého procesu a aby byl také tím subjektem, který z pr]bEhu 

procesu profituje. 

Oblast motivace zamEstnanc]. Je nezbytné, aby zamEstnanci mEli zájem vyuţívat 

nastavené procesy, evidovat informace o zákaznících a pUedevším si musí být vEdomi, ţe 

jejich zdrojem obţivy je právE zákazník. ZamEstnanci musí mít vhodné vyškoleni pro 

vyuţívaní proces] a implementaci technologií, ale také musí sami poci[ovat potUebu 

vykonávat maximum pro uspokojení klient]. Zjisti jejich potUeby a správnE je evidovat. 

Oblast technologie, ze které se skládá Uízení vztahu se zákazníkem. Technologie 

podporuje komunikaci se zákazníky, procesy jejich obsluhy, zajiš[uje Uešení informačních a 

analytických potUeb. 42
 

 

5.4.2 Možnosti plynoucí z technologie 

 

Tízení množství a možností komunikačních kanál] o technologicky nové kanály. 

S novými technologiemi roste moţnost vytvoUení nových komunikačních tok]. Rostoucí 

sloţitost produkt] a sluţeb vyţaduje nové komunikační kanály a jedním ze závEr] SWOT 

analýzy, je právE investice do nových technologií, které si budou vyţadovat nové a pUesné 

toky informací. Tímto se rozšíUí portfolio, ale bude také nutné své nové moţnosti správnE 

prezentovat klient]m. UmEt rozpoznat jejich potUeby a poţadavky a umEt je propojit s novými 

technologiemi a vyuţít je pUi realizaci zakázek. 

RozšíUení poskytovaných služeb zákazníkovi. Díky novým komunikačním kanál]m 

je moţné rozšíUit sluţby, které zákazník získá, pUi uzavUeni obchodu. Dát nEco „navíc“, m]ţe 

být dnes jedním z d]leţitých faktor] prodeje. PUi realizaci ocelových staveb, by mohlo jít 

napU. o vyUízení nutných dokument] k započetí stavby, úprava okolního terénu, propojení 

projektu s komunikacemi apod. 
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5.4.3 VýbEr formy Uízení vztahu se zákazníkem 

 

Podniky ve vztahu k zákazník]m mají moţnost investovat do dvou základních 

moţných zp]sob] CRM. 

Akvizice nových zákazník] – získání nových zákazník]. Jedná se o velmi nákladnou 

skupinu. Investice do nových klient] mnohonásobnE pUesahují náklady na udrţení si 

dosavadních partner]. Je zapotUebí oslovit velké mnoţství zákazník] a často je procento 

úspEchu nepomErné k této mase. Aby byl obchodní zástupce blíţe získání nového klienta, 

musí dokonale porozumEt segmentaci zákazník]. 

Zde je patrné slabé místo týmu. PUedevším z nutnosti oslovení velkého mnoţství 

klient] a malého počtu pracovník] týmu. PUi snaze maximálního uspokojení současných 

klient], vEnování se dlouhodobým partner]m není moţné efektivnE oslovovat nové 

zákazníky. Moţným Uešením, které vyplynulo ze SWOT analýzy je zajisté pUijetí nového nebo 

nových zamEstnanc], kteUí by po zapojení a seznámení se s problematikou práce, mohli 

vEnovat právE oslovování nových klient]. 

Prodloužení vztahu se zákazníkem – maximalizace délky spolupráce. Situace, kdy 

se podnik r]znými prostUedky snaţí udrţet zákazníka nebo se snaţí získat svého ztraceného 

zákazníka. V této kategorii se vEtšinou vyskytuje tíţených Ň0 % klient], tvoUících Ř0 % 

obratu. 

Zde obchodníci v současné dobE odvádEjí dobrou práci, protoţe vEtšina realizovaných 

zakázek je právE pro dlouhodobé partnery. Hlavním potenciálem je tedy snaţit se tímto 

zp]sobem pUistupovat k moţným dlouhodobým partner]m a rozšíUení této skupiny. 
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6 ZávEr 

 

Ve své diplomové práci jsem se zamEUil na divizi ocelových konstrukcí společnosti 

Warex spol. s r.o. Tématem byla týmová práce v závislosti na odbytu produkce. Mým cílem 

bylo nalezení moţných pUíčin současného stavu, jejich vyhodnocení a navrţení vlastních 

návrh] a doporučení pro zlepšení nynEjší situace. 

Nejprve jsem ploţil teoretické základy, abych je následnE vyuţil v praktické části, 

které také pUedcházelo pUedstavení společnosti a seznámení se, se současnou situací ve 

stavebnictví, která je s oborem ocelových konstrukcí úzce spjata. Z počátku jsem se zamEUil 

na charakter zakázek, které divize bEhem posledních čtyU let realizovala. Byl zjištEn jejich 

nár]st, vzrost také počet zakázek, na kterých se podnik podílel výrobou tun a mnoţství 

celkové produkce ocelových konstrukcí, avšak pr]mErná vytíţenost v tunách oceli na jednu 

zakázku, zde mEla jasnE klesající tendenci. To vypovídá o potUebách investor], které 

pUedstavují právE menší projekty, neţ v letech pUedešlých. Stejný vývoj byl zaznamenán u 

pr]mErných trţeb plynoucích z jedné zakázky. 

Dále jsem se zabýval prací týmu pUi získávání nových zakázek, kde jsem 

vyhodnocoval, jakým zp]sobem se obchodníci o nových obchodních pUípadech dozví, jaké 

jsou klíčové zdroje pro získávání nových zakázek a jaká je úspEšnost týmu pUi jejich 

uzavírání. Jako nejd]leţitEjším zdrojem informací se projevily  dlouhodobé kontakty a 

klíčovými zdroji se staly osobní známosti a dlouhodobé smlouvy. Byla také zjištEna rostoucí 

úspEšnost pUi uzavírání obchodních pUípad]. 

Následovala SWOT analýza obchodního týmu, hlavnE pro zjištEní slabých stránek a 

nových pUíleţitostí. Nejslabší stránkou se ukázal nízký počet pracovník] a nulová vybavenost 

cizích jazyk], bez které nelze uvaţovat o nové pUíleţitosti v podobE zahraničních trh]. Další 

potenciál zde pUedstavují investice do nových technologií. 

Pro úplné poodhalení situace jsem analyzoval pr]bEh zakázky, a následnE navrhl 

moţný systém zlepšení. Jako „úzké“ místo se zde projevila práce obchodník] a jejich slabá 

selekce, z hlediska pUijímání zakázek do výroby. Hlavním problémem se staly pUedevším 

zakázky s nezvládnutelným termínem dokončení a pUíliš drobné zakázky. I zde jsem navrhl 

moţnosti pro pUípadné zlepšení v podobE „zakázkového formuláUe“ pro lepší selekci drobných 
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zakázek a systém pro jednoduché zjištEní volných výrobních kapacit a z nEj vyplývající 

odpovEdi na moţnosti dodrţení daného termínu. 

Mezi vlastní návrhy jsem také zahrnul moţný postup správného jednání, od výbEru 

cílové zákaznické skupiny, aţ po uzavUení systému. Na závEr jsem doporučil vyuţití 

technologie CRM, která se zabývá Uízením vztah] se zákazníky. Tuto metodu jsem zvolil, 

z dUíve zjištEných d]vod], vyplývajících z mé práce. A to, ţe v současné dobE tvoUí vEtšinu 

poptávky dlouhodobí partneUi. Dále pUi získávání nových obchodních pUípad] jsou nejvíce 

vyuţívány dlouhodobé kontakty a osobní prezentace, a ţe nejsilnEjším faktorem SWOT 

analýzy se ukázal být kladný pUístup k zákazník]m. 

Tým by mEl nadále upUednostOovat osobní setkání a rozvíjet vztahy s obchodními 

partnery. Pokusit se ještE více naslouchat jejich potUebám. Zachovat a upevnit si tuto 

konkurenční výhodu, jenţ pUedstavuje finančnE neocenitelnou stránku pUi podnikání. 
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