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1 Úvod 

 Hospodářství má v České republice významnou pozici, která vychází již z dob 

devatenáctého století. Na tyto základy výroby a průmyslu navazují i poválečná léta, kdy za 

období socialismu tvořil průmysl nejvýznamnější sektor pro tehdejší rozšiřování ekonomiky.  

V současnosti v České republice stále zůstávají důležitá průmyslová centra, která těží ze své 

historické známosti a zároveň z místních surovinových zdrojů.  

 Přechodem z centrálně řízené ekonomiky na tržní došlo k otevření nových trhů, 

zároveň však vznikl problém s odbytem výrobků, a také s nárůstem konkurence. Průmyslový 

sektor čelí od té doby silným tlakům zahraničních společností, na které je nutno reagovat 

neustálými inovacemi a velkými investicemi jak do výrobních zařízení, tak do technologicko-

informačního zázemí. Důraz je stále více kladen na kvalitu průmyslových výrobků, ale také 

na flexibilitu výroby se snahou přizpůsobení se konečnému zákazníkovi.  

 Diplomová práce je zpracována v jedné z průmyslových společností, která působí ve 

svém oboru již více než sto let, konkrétně se zaměřuje na obchodně – marketingovou část 

společnosti. Tato významná oblast však byla v minulosti dlouho opomíjenou. Až změnou 

managementu došlo k přeskupení vnitropodnikových potřeb a tím i k procesu modernizace 

oddělení. Jedním z možných kroků inovace, je v současnosti pro management, zavedení 

systému řízení vztahů se zákazníkem.  

 Cílem práce je posoudit vhodnost implementace systému CRM a následně navrhnout 

vhodné způsoby této implementace. Zavedení CRM systému by mělo zefektivnit práci 

zaměstnanců nejen obchodně-marketingového oddělení a současně práci s vnitropodnikovými 

daty.  Za účelem posouzení vhodnosti implementace CRM sytému je proveden marketingový 

výzkum, který se zaměří na požadavky zaměstnanců obchodně-marketingového oddělení. 

Jelikož doposud ve společnosti neexistuje ucelený systém správy dat, je snahou identifikovat 

dosavadní největší nedostatky při práci se zákaznickými informacemi a současně získat 

zpětnou vazbu vedoucí k efektivnějšímu systému práce. Získaná data budou následně 

vyhodnocena a na jejich základě budou navržena vhodná doporučení pro zavedení systému 

řízení vztahů se zákazníky. 



2 
 

2 Charakteristika trhu tepelných technologií 

Tato kapitola obsahuje popis trhu tepelných technologií a zároveň popis společnosti 

XY, ve které je problém implementace systému CRM zpracován. 

2.1 Charakteristika společnosti 

Společnost XY, kterou se ve své diplomové práci zabývám, má sídlo v Bohumíně a již 

dlouhou dobu je významným článkem slévárenského průmyslu. Historie společnosti XY sahá 

až na konec 19. století, a nejen díky ní se stala tradiční a uznávanou značkou ve svém oboru. 

Jedná se o českého výrobce topenářské techniky, tzn. zejména kotlů a radiátorů. Pro daný 

kraj, který dlouhodobě patří mezi kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, je společnost XY 

velice důležitou součástí trhu práce zajišťující práci 1000 zaměstnancům. [33] 

2.1.1 Historie společnosti 

Jako první významný mezník současné společnosti XY patří datum založení železáren 

z roku 1885 a o tři roky později zahájení provozu slévárny. Ještě v 19. století došlo na výrobu 

prvních radiátorů a o 38 let později, v roce 1928, se k výrobě radiátorů přidala i výroba 

litinových kotlů na spalování tuhého paliva. K přesunu výzkumného a vývojového střediska 

z Prahy, k výrobní části do Bohumína, došlo v roce 1963 a o 4 roky později se v Bohumíně 

začaly vyrábět první plynové kotle. Rok 1973 se stal pro společnost XY mezníkem hned ve 

dvou významných událostech. Tou první bylo úspěšné zahájení provozu nové slévárny a 

montovny radiátorů, a druhou se stala certifikace EN ISO 9001. 

Po roce 1989 dochází ke změnám na všech trzích výrobků a služeb v tehdejším 

Československu. Je zakládáno mnoho nových společností, a ty stávající jsou nuceny na 

aktuální situaci reagovat a přizpůsobit se tržnímu systému. Proto se bohumínská společnost 

XY snaží prorazit i do zahraničí a v roce 1996 rozvíjí svůj mezinárodní obchod. O rok později 

dochází k další certifikaci EN ISO 14001 a na počátku nového tisíciletí výrazně investuje do 

modernizace výrobních linek. Již za deset let od úspěšného rozvoje zahraničního obchodu 

dochází v roce 2006 k výraznému nárůstu prodeje do více než 40 zemí, a to nejen na trhu 

evropském. V roce 2008 inovuje produkty, je budována image novou tváří značky a novým 

logem. Za další dva roky dochází ke vstupu na zcela nový trh, kterým jsou solární systémy a 

obecně trh tepelné techniky se zaměřením na obnovitelné zdroje. Součástí je i reakce 

marketingu společnosti, kdy došlo k inovaci a k posílení marketingové komunikace. Tím 
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posledním, a naprosto rozhodujícím datem, je 1. 8. 2012. Tímto dnem došlo k odtržení od 

železáren a společnost se stala samostatnou jednotkou na průmyslovém trhu. [33] 

2.1.2 Portfolio výrobků 

Díky své dlouholeté znalosti trhu a oboru tepelné techniky se společnost XY i nadále 

rozvíjí, inovuje produktové portfolio a kromě klasických zdrojů se nově orientuje i na 

obnovitelné zdroje tepla.   

Mezi nejdůležitější prvky, které společnost XY nabízí, patří především litinové kotle 

na tuhá paliva, dále pak plynové, a také olejové kotle s litinovým výměníkem. Již mnoho let 

jsou spolehlivým zdrojem tepla, takřka po celém světě, litinové kotle na tuhá paliva s ručním 

přikládáním. Díky sledování trendů a modernizací současných výrobků, je umožněno 

nabídnout zákazníkovi také komfortnější systém v podobě kotlů na tuhá paliva 

s automatickým provozem, které při spalování daného paliva odbourávají každodenní starost 

o zajištění tepla. Tento problém je vyřešen díky zásobníku na palivo a automatického 

dávkovače dle nastavené hodnoty. V nabídce jsou dále i výrobky pro kombinovaný provoz, 

kotle na biomasu a kotle, které splňují přísné ekologické normy. 

Kromě kotlů na pevná paliva nabízí společnost XY také celý sortiment kotlů 

plynových. Ty lze dělit na stacionární, nástěnné a kotle s vysokou účinností spalování, které 

přesahují 100 % účinnosti, a to kotle kondenzační.  

Nedílnou součástí výroby jsou taktéž litinové radiátory, které jsou produkovány 

v moderních i klasických provedeních. Tato nabídka je doplněna i hliníkovými radiátory. 

Podstatnou součást výroby dále tvoří také litinové výměníky OEM a individuální zakázky na 

výrobu topenářských i netopenářských odlitků z litiny.  

Významnou modernizaci lze vidět i v nabídce týkající se sortimentu solárních setů pro 

ohřev teplé vody a díky inovacím a sledování trendů v oblasti topenářské techniky, také 

tepelných čerpadel, které budou nabízeny v nejbližší době. Obrázek 2.1 naznačuje rozdělení 

produktů do jednotlivých kategorií.  

 

 



4 
 

 

Obr. 2.1 Produkce společnosti XY 

Zdroj: [33] 

 

Vize, hodnoty a poslání jsou zobrazeny v následujícím obrázku. 

          

 

Obr. 2.2 Vize, hodnoty a poslání společnosti XY 

Zdroj: Interní materiály společnosti + vlastní úprava 

Stěžejní snahou je navázat na dlouholetou historii společnosti především v oblasti 

litinových výrobků. Tento cíl je možný za předpokladu správného výběru zdrojů, výrobků, 

schopností reagovat na tržní změny v oblasti tepelné techniky a produkci založené na 

výrobcích s vysokou kvalitou. Proto je poslání společnosti formulováno do tří primárních 

úkolů. Jedná se o zvyšování motivace pracovníků a efektivní investice do nových technologií, 

což vede ke zvyšování výkonnosti společnosti XY. Druhým bodem je trvalé zlepšování 
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kvality (nejen v oblasti ekologie). Pomocí tohoto kroku dojde k uspokojování dlouhodobě se 

zvyšujících nároků současných i budoucích zákazníků. A třetím nedílným bodem je snaha o 

trvalé posilování značky společnosti, respektování environmentálních aspektů výroby a 

uspokojování zájmů akcionářů. 

Cílem politiky společnosti je respektování zájmů zákazníků a zainteresovaných stran 

ve výzkumu a vývoji, výrobě a odbytu celého sortimentu  a služeb, a zároveň trvalé zvyšování 

kvality a dodržování i zdokonalování ochrany životního a pracovního prostředí v souladu s 

požadavky právních předpisů a jiných požadavků, aniž by byly překračovány plánované 

materiálové, finanční nebo personální zdroje a možnosti společnosti. 

Vedení společnosti chce v oblasti systému managementu kvality (QMS) a systému 

environmentálního managementu (EMS), resp. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP), dosáhnout řady následujících záměrů. Zákazník má díky kvalitě dodávek, organizaci 

a činnostem, kterými se společnost projevuje vůči svému okolí, možnost získat a udržovat 

přesvědčení, že je schopna dodávat výrobky a poskytovat služby v požadované kvalitě, v 

přiměřené ceně, v dohodnutém množství, ve správném čase a při respektování právních 

požadavků a dalších předpisů. Společnost musí trvale posuzovat účinky a vlivy na životní 

prostředí nejen každého výrobku, ale i výrobní činnosti, a každé nové technologie, i každé 

podnikatelské činnosti s ohledem na vznik případných environmentálních dopadů a rizik, a i 

preventivně se těmto rizikům vyhýbat. Společnost musí rovněž dbát na prevenci vzniku úrazů 

a poškození zdraví, a také udržovat a zvyšovat dohodnuté kvality environmentální úrovně a 

rozšiřovat oblasti obchodu v určených druzích výrobků do zájmových teritorií. 

2.1.3 SWOT  

Pro základní charakteristiku společnosti, její pozitiva i negativa (jak současné, tak i 

budoucí), je vhodné uvést silné a slabé stránky, a taktéž příležitosti a ohrožení dané 

společnosti.  

Mezi silné stránky lze zařadit silnou značku společnosti v regionu centrální a východní 

Evropy a zároveň sílu pozice na trhu litinových kotlů na tuhá paliva, vybudovanou distribuční 

síť, know-how výroby tenkostěnných odlitků ze šedé litiny a odlitků z oceli a neželezných 

kovů, vlastní slévárnu, modelárnu a výzkum, dodávky kotlů dle specifických požadavků 

zákazníka, krátké dodací lhůty a certifikaci výroby dle normy EN ISO 9001 a EN ISO 14001. 
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Naopak slabé stránky společnost spatřuje v komplikovaném vnitropodnikovém 

logistickém toku, který vyplývá z původní dispozice společnosti, zastaralých výrobních 

zařízení formovacích linek a kupolových pecí, vysokém podílu manuální práce. Dále je 

problémem ekologická zátěž slévárenské výroby, nezvládnutí výroby kondenzačních 

plynových kotlů, nízká finanční motivace pracovníků a problémy související s výraznou 

sezónnosti výroby, s čímž souvisí vytížení agregátů, produktivita práce, kvalita a fluktující 

stav zaměstnanců. 

Jako hlavní příležitosti lze uvést expanzi na trh Ruské federace a následně hledání 

dalších trhů. Příležitostí je rovněž rozvoj trhu západní Evropy v oblasti automatických kotlů, 

získávaní podílu na nových trzích jižní i severní Ameriky a Číny a v neposlední řadě i 

dodávka produktů zakázkové výroby externím výrobcům. 

Do bezprostředních ohrožení společnosti XY patří zpřísnění legislativních norem na 

provoz kotlů a vstup konkurence na trh litinových produktů z Turecka a Asie při nízkých 

cenách. Ohrožení dále spočívá v trvalém poklesu využívání litiny v produktech určených pro 

trh tepelné techniky, ve zpřísnění legislativy pro provoz výrobních zařízení slévárenské a 

související výroby, a také ve vysoké závislosti na cenách vstupních surovin. 

2.2 Charakteristika trhu 

Společnost XY, kterou se ve své diplomové práci zaobírám, působí již řadu let na trhu 

tepelné techniky. Tento trh je díky vysokým vstupním nákladům trhem relativně stabilním. 

Pro jeho bližší identifikaci použiji PEST analýzu a následně se zaměřím na analýzu 

konkurence pomocí Porterova modelu konkurenčních sil. 

2.2.1 Pest analýza  

Výčet následujících faktorů je základním shrnutím České republiky v oblastech 

ekonomických, politických, společenských a technologických, které jsou určující pro 

společnost XY. 

Ekonomické faktory: 

I přes dlouhotrvající euroamerickou finanční a ekonomickou krizi, od které se 

postupně rozvinula recese v celé Evropské unii, se společnost XY snaží neustále růst a 

zvyšovat své množství prodaných výrobků. Cestou, jak toho dosáhnout, je zvýšení prodejů na 

současných trzích, snaha nabízet sofistikovanější výrobky, které jsou žádané na trhu západní 
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Evropy (automatické kotle) a zároveň nutnost kalkulace s přesunem globálního růstu a 

poptávky do zemí BRICS (hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky), 

na což společnost reaguje vstupem na asijský i americký trh. 

Politické faktory: 

S neustálým zkracováním politického cyklu a s nestabilitou vlády i veřejných institucí 

obecně se musí společnost XY vypořádat a reagovat dle možných budoucích scénářů. Díky již 

zmíněné politické nestabilitě není jasné, jak moc bude vládnoucí strana prosazovat ekologické 

normy či environmentální politiku, a na straně druhé, jak velké dotace lze od státu očekávat 

na obnovu a modernizaci zařízení. V letech 2011 – 2020 společnost odhaduje každoroční 

investice ve výši 70 miliónů Kč ročně. Z této částky půjde až 30 % každoročně na ekologické 

a legislativní akce. 

Na společnost XY dopadá i politika probíhající na mezinárodní úrovni, především pak 

politika Evropské unie. Společnost je nucena dodržovat nařízení EU a zároveň se snaží 

sledovat dotační politiku a ucházet se o dotace plynoucí z Bruselu. Díky tomuto faktu je 

možná rekonstrukce tavírny litiny pro možnou úspornost v rámci logistiky i nákladovosti. 

Tento krok zahrnuje i environmentální aspekt. Na rekonstrukci je plánováno vynaložit 280 

miliónů Kč a část této částky pokryje dotace z programů dotačních podpor EU. 

Společenské faktory: 

Ze společenského hlediska je pro společnost XY nejdůležitějším prvkem lidský faktor. 

Snahou je co nejvíce omezit fluktuaci na strategicky důležitých pozicích a zároveň být 

flexibilní při tržních (sezónních) změnách. Proto se společnost rozhodla využít možnost 

subcontractingu a v obdobích vyšší vytíženosti zajistit pracovní sílu přes dodavatelské 

společnosti, což vede ke snížení nákladů na stálé zaměstnance.  

Problémem společnosti XY je však nižší finanční motivace zaměstnanců, která může 

vést k nedostatečné zainteresovanosti a vzdělanosti, případně k odchodům pracovníků či 

jejich nekázni. Z tohoto důvodu je kladen důraz na individuální vyškolení nových 

zaměstnanců a následně jejich periodické doškolování, čímž lze vybudovat loajální vztah a 

omezit úrazovost řadových zaměstnanců. 

Z globálního pojetí společenské stránky je společnost XY významným prvkem, a to 

nejen v daném regionu. V místě svého podnikání je důležitým článkem zaměstnanosti, jelikož 
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je v dané oblasti vysoký podíl obyvatel hledajících práci, a zároveň se společnost odváděním 

daní podílí na příjmu do státního rozpočtu. 

Technologické faktory: 

Pro obor podnikání společnosti XY se jedná o stěžejní faktory PEST analýzy. Jen 

pomocí kvalitních vstupních surovin a moderních technologií lze být dlouhodobě 

konkurenčně schopným, a to nejen v tomto oboru. Česká republika je stále vnímána jako 

zdroj nekvalifikované pracovní síly, která však již není tak levná v porovnání především se 

státých ležícími východně.  

Kapacitní možnosti výroby společnosti XY jsou dostatečné, dokonce jsou intenzivně 

hledány nové trhy, kde by bylo možné produkty vyvážet, čímž by došlo k rozředění fixních 

nákladů a snížení nákladů na výrobek. Aktuálním problémem je však současný technický stav 

výrobních zařízení a budov, který byl v minulosti dlouhodobě podinvestovaný. Ve 

strategických plánech je nutné počítat také s potencionálním rozšiřováním výrobního portfolia 

v oblasti topenářské techniky a zakázkové litiny. Proto je stěžejním plánem až do roku 2020 

každoročně investovat do obnovy zařízení a budov, a také do modernizace s cílem zvýšit 

produktivitu nebo úspory nákladů až na 50 miliónů ročně. Dále je nutné snížit podíl manuální 

práce ve výrobě, proto v nejbližší době dojde k pořízení nové automatické bezrámové 

formovací linky s automatickým odléváním. Očekávané investiční náklady se pohybují ve 

výši 120 miliónů Kč. 

Investování a sledování trendů ve výrobě není jedinou podmínkou rozvoje společnosti. 

Nutností je taktéž modernizace informačních a distribučních toků. Proto se společnost 

rozhodla vybudovat vlastní prodejní místo, čímž nabízí nový způsob odbytu k velkoskladům a 

montážním firmám, a dále se zaměřuje na nedostatečnou informační propojenost jednotlivých 

oddělení, případně zprostředkování vnitropodnikových informací. Jelikož je současná situace 

sdílení informací nevyhovující, je nutné provést analýzu, vyhodnotit a vybrat nejvhodnější 

systém usnadňující práci s daty. 

2.2.2 Analýza konkurence  

Pro přiblížení konkurence pro společnost XY na trhu tepelné techniky, použiji model 

pěti konkurenčních sil Porterovy analýzy, která zahrnuje současnou konkurenci v odvětví, 

zákazníky, substituční výrobky, dodavatelé a nové – potenciální konkurenty. Těchto 5 faktorů 

tvoří základ úspěchu přežití a slouží k budování tržní pozice. 
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Současná konkurence 

Srovnáním se stávající konkurencí dokážeme odhadnout nejen sílu značky, ale také 

nám konkurence může posloužit jako zdroj inspirace a motivace k rozvoji společnosti a může 

nám zároveň pomoci při rozhodování o alokaci kapitálů. Nejen z těchto důvodů je důležité 

současnou konkurenci neustále sledovat.  

Na trhu tepelné techniky existuje 6 největších konkurentů pro společnost XY. Skupiny 

uvedené níže v grafu 2.1 v sobě zahrnují často hned několik značek, což jim dopomáhá k co 

největšímu pokrytí trhu.  

 

Graf 2.1 Konkurence na trhu tepelné techniky 

Zdroj: Interní materiály společnosti + vlastní úprava 

 

BTT Group 

Jedná se o největší skupinu v odvětví tepelné techniky. Tato skupina sdružuje 12 

značek. Mezi nejznámější patří BOSCH, BUDERUS, JUNKERS a DAKON. Výrobní závody 

této skupiny lze nalézt v USA, Turecku a mnoha státech Evropy, např. i v České republice. 

Počet zaměstnanců v této skupině je více než 13 000 a portfolio výrobků sahá od veškerých 

druhů kotlů pro vytápění objektů až po klimatizace či radiátory.[29] 

BBT Group je konkurentem společnosti XY hlavně v segmentu stojících plynových 

kotlů, kde dosahuje tržního podílu 29 %, zatímco společnost XY 17,2 %. Největšího tržního 

Společnost XY 
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podílu však tato skupina dosahuje na trhu závěsných plynových kotlů, a to až 46 % 

(společnost XY 0,2 %). V sortimentu výrobků, kde má společnost XY  největší tržní podíl (33 

%), kterými jsou kotle na tuhá paliva, dosahuje skupina BBT Group hned na druhé místo 

s 30% tržním podílem. [33] 

VAILLANT Group 

Skupina sdružující 8 značek (např. Vaillant nebo Protherm), jejíž výrobní závody jsou 

kromě Evropy i v Číně. Rozsah výrobků je totožný se skupinou předešlou a počet 

zaměstnanců dosahuje 12 500. [31] 

Skupina Vaillant se specializuje především na tepelnou techniku v oblasti plynových 

kotlů, a to jak nástěnných, tak stojících. V obou zmíněných skupinách dosahuje tato skupina 

tržního podílu okolo 36 %. Naopak v segmentu kotlů na tuhá paliva skupina Vaillant není 

konkurencí na českém trhu, jelikož zde na tyto výrobky necílí. [33] 

 

VIESSMANN Group  

Tato skupina taktéž zahrnuje 8 výrobních značek, které se kromě tradičních výrobků 

teplené techniky zabývajíi produkcí fotovoltanických článků. Výroba značek této skupiny je 

v Evropě, Kanadě a Číně a zaměstnáno je zde 8 600 pracovníků. [32] 

VIESSMANN Group dosahuje v segmentu stojících plynových kotlů, tržního podílu 

nepřesahujícího 2 %. Tržní podíl nástěnných plynových dosahuje 8,4 %. U výrobků 

spalujících pevné palivo je konkurencí pro společnost XY poměrně malou, její tržní podíl činí 

1%. [33] 

ARISTON ThermoGroup 

Stěžejní značkou této skupiny je značka ARISTON, která pochází z Itálie. Kromě této 

značky zde patří dalších 11 a výroba se realizuje pouze v pěti státech západní Evropy. 

Zaměstnáno je v této skupině 7 200 zaměstnanců a pro typické portfolio tepelné techniky zde 

schází kotle na pevná paliva, na které se tato skupina nezaměřuje. [28] 

Tržní podíl této skupiny se liší u různých druhů plynových kotlů. U kotlů nástěnných 

dosahují výrobky skupiny Ariston tržního podílu až 5%. Naopak na stojící plynové kotle a 

kotle na pevná paliva skupina necílí. [33] 
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BDR Thermea 

Značky pod touto skupinou jsou produkovány taktéž pouze v pěti státech západní 

Evropy, ale počet těchto značek je jednoznačně největší – 21. Zároveň tato značka disponuje i 

nejširším portfoliem výrobků obsahujících hned tři druhy radiátorů lišících se typem použité 

suroviny. Dále dodává klimatizace či krby. Ačkoliv je zde největší počet značek i portfolio 

výrobků, počet zaměstnanců nepřesahuje 4 500. [29] 

Konkurencí je tato skupina v segmentu plynových kotlů. Nástěnné plynové kotle 

dosahují tržního podílu 5,3 %, stojící kotle pak pouze 1,6 %. [33] 

Gruppo FERROLI 

Tato původem italská skupina sdružuje 11 značek, které jsou vyráběny kromě Itálie i 

v Německu a Španělsku. Kromě tradičních výrobků pro toto odvětví se skupina zaměřuje i na 

podlahové vytápění. [30] 

Italská skupina Ferroli je tržním podílem u plynových kotlů v současnosti přímým 

konkurentem společnosti XY. U nástěnných dosahuje tržního podílu na českém trhu 0,9 %, u 

těch stojících pak ovšem pouze 1,3 %. Kotle na tuhá paliva této skupiny dosahují tržního 

podílu 0,8 %. [33] 

Konkurence na straně zákazníka 

Výčet zákazníků společnosti XY lze rozdělit podle výrobků, na dvě velké skupiny. 

První skupinou je trh s kotli, který lze z pohledu zákazníků společnosti XY dále členit na 

tuzemský a zahraniční. V roce 2011 bylo prodáno celkem 66 000 kotlů (především na tuhá 

paliva) od společnosti XY.  Z toho 14 000 bylo prodáno na českém trhu.  

Největším zákazníkem, který má jednoznačně nejsilnější vyjednávající sílu, je 

velkoobchod Ramo Plzeň. Tento velkoobchod odebral celkem 8 400 kotlů za rok 2011, které 

následně prodával v oblasti západních Čech cílovým zákazníkům, případně nabízel k odběru 

montážním firmám. Firmy dodnes volí nákup kotlů raději od velkoobchodu Ramo, než přímo 

od společnosti XY. Důvodem je nevhodně nastavená prodejní strategie, jelikož jsou výrobky 

prodávány s příliš vysokou množstevní cenou. Velkoobchod Ramo tak může nakupovat 

výrobky společnosti XY velice levně, a taktéž je následně cílovým zákazníkům prodává 

levněji, než tak činí společnost XY. Zákazník se v tomto případě stal zároveň konkurencí a 

společnost XY ztrácí kontakt s cílovým zákazníkem. Dalším velkým zákazníkem na českém 
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trhu je společnost Koupelny Ptáček, která se zabývá prodejem sanitární a topenářské techniky 

a má síť poboček po celé České republice. V roce 2011 nakoupily Koupelny Ptáček celkem 4 

900 kotlů od společnosti XY. Třetím zákazníkem na českém trhu jsou montážní firmy a 

jednotlivci, kteří nakupují kotle přímo od společnosti XY, a to každoročně s počtem kusů, 

který nepřesahuje 1 000. Právě na tyto zákazníky je snahou v poslední době silně cílit, jelikož 

to byla dlouhou dobu skupina opomíjená. Také z tohoto důvodu byl vybudován v prostorách 

společnosti XY showroom, kde je cílovým zákazníkům zboží blíže představováno. 

Druhým největším trhem pro kotle je Rumunsko. Putuje zde ročně až 12 000 kotlů 

společnosti XY, které jsou však levnější než totožné kotle na trhu českém. Důvodem je 

geografická blízkost silných konkurentů z Turecka, kteří jsou schopni vyrábět s nižšími 

výrobními náklady. Na rumunském trhu jsou tři velcí zákazníci. Nejsilnější z nich je 

společnost Black Sea, která vlastní síť prodejen s tepelnou a sanitární technikou po celém 

území Rumunska a jejím prostřednictvím jsou prodávány kotle společnosti XY. 

Třetím významným trhem je trh polský. Důležitost trhu vychází z faktu, že dodnes je 

velice omezené a prakticky nemožné, vlivem velkých vzdáleností jednotlivých obytných 

budov, plynofikovat polský venkov. Proto zde bylo v roce 2011 dodáno 9 000 kotlů na tuhá 

paliva od společnosti XY, a to polské společnosti Klimosz, která je na tomto území 

výhradním zástupcem. Jelikož se však jedná o velký a zajímavý trh pro prodej kotlů, je se 

společností Klimosz každoročně prodlužována smlouva o exkluzivitě prodeje pouze za 

podmínky splnění závazku, že dojde každý rok k nárůstu tržeb o 10 %. Klimosz tak otevírá 

stále nové pobočky svých prodejen, kde lze nakoupit výrobky společnosti XY. Tyto výrobky 

jsou však na tomto trhu druhé nejlevnější (po výrobcích prodávaných v Rumunsku). Zde je 

důvodem tohoto faktu počet malých lokálních firem, které prodávají kotle vlastní výroby. 

Tyto kotle jsou však plechové. Mohou tak mít nižší cenu, ale zároveň mají malou životnost.   

Slovensko je s prodejem 6 000 kotlů na místě čtvrtém. Prodej je zajištěn přes 8 

obchodních a montážních firem, které nejvíce požadují kotle na tuhá paliva přizpůsobené ke 

spalování dřeva. Nejsilnějším zákazníkem na slovenském trhu je společnost Gama Myava. 

Stejný počet kotlů byl za rok 2011 prodán do zemí bývalé Jugoslávie, nejvíce pak do 

Slovinska. V každé z těchto zemí existuje zákazník, který má status výhradního zástupce 

společnosti XY. Ve Slovinskou je touto společností Etiks, v Bosně a Hercegovině Portal a 

v Chorvatsku společnost Technodom. Posledním významným trhem ze zemí střední a 
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jihovýchodní Evropy je Maďarsko. Zde je opět zajištěn prodej přes výhradního zástupce, a to 

společnost Szatmary. Ten prodá pomocí sítě 20ti prodejen ročně kolem 5 000 kotlů.  

Společnost XY prodává i do států bývalého sovětského svazu. Konkrétně 5 000 kotlů 

ročně, výhradnímu zástupci pro pobaltské republiky, společnosti Efektyvhaus a 4 000 třem 

prodejcům tepelné techniky na Ukrajinu. Z nich je nejdůležitějším zákazníkem společnost 

Mayak. Do Ruska míří ročně 3 000 kotlů společnosti XY, které však mají označení země 

původu Rusko. Toto specifikum je z důvodu vysokého cla, které je uvaleno na produkty 

pocházející ze společností mimo ruskou federaci. Proto jsou komponenty kotlů zasílány do 

tzv. kaliningradské oblasti Ruska, kde paradoxně tato celní politika neplatí. Zde jsou 

společností Novaya Žizň tyto komponenty smontovány do podoby hotového produktu a odtud 

míří do Ruska již jako ruský výrobek.  

Zbytek produkce kotlů společnosti XY je prodáván, v řádu stovek kusů, do Francie, 

Rakouska, Švédska, Německa a USA. Problémem těchto trhů jsou vysoko stanovené emisní 

kvóty, které řada výrobků společnosti XY nesplňuje. Proto jsou zde prodávány pouze kotle 

sofistikovanější a splňující přísnější emisní limity. Příkladem jsou automatické kotle 

přizpůsobené ke spalování peletek.  

Druhou velkou skupinou výrobků, podle kterých lze dále rozdělit zákazníky 

společnosti XY, je trh s radiátory. Jednotlivých litinových článků, ze kterých je radiátor 

skládán, bylo v roce 2011 prodáno přes 800 tisíc. 

Nejvýznamnějším trhem, kam se každoročně prodává téměř polovina vyrobených 

článků, je trh severní Afriky (Alžír, Tunisko, Maroko). Pro tyto oblasti je výhradním 

zástupcem společnost Samochauf, která v roce 2011 nakoupila 330 tisíc radiátorových článků. 

V minulosti do těchto zemí dodávala své výrobky konkurenční společnost Chapee z Francie, 

která však uzavřela svou slévárnu a společnosti XY tak vznikl nový dostupný trh a tím i 

zákazník se silnou vyjednávající pozicí. Na druhou stranu však zdejší podmínky neumožňují 

použití jiných radiátorů než z litiny, na kterou se společnost XY specializuje. V této oblasti je 

používána nekvalitní, agresivní voda, která způsobuje u plechových radiátorů rozsáhlou 

korozi. Bohužel do této oblasti není možné dodávat kotle na tuhá paliva, jelikož státy severní 

Afriky oplývají zásobami zemního plynu, tudíž jsou používány kotle plynové. 

Druhým nejdůležitějším trhem je Česká republika. Zde se v roce 2011 prodalo 200 

tisíc radiátorových článků. Největším zákazníkem v tuzemsku je opět společnost Ramo Plzeň 
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s celkem 160 tisíci články. Do tohoto velkoobchodu jsou dodávány články se základním 

nátěrem a Ramo následně barví radiátory dle přání konečných zákazníků do různých odstínů. 

Druhou významnou skupinou zákazníků jsou jak jednotlivci, tak společnosti, které nakupují 

produkty přímo od společnosti XY na konkrétní projekty. Mohou to být stavby rodinných 

domů, ale také větší, státem dotované investice. Radiátory typu Bohemia jsou tak například na 

zámku v Rychvaldě, radiátory typu Helas pak ve vile Tugendhat. Celkem je takto ročně 

prodáno 40 tisíc článků.  

Do ruské federace je ročně prodáno 100 tisíc článků, na Ukrajinu 80 tisíc, do Polska a 

na Slovensko pak 50 tisíc. Odběratelé jsou v jednotlivých státech stejní, jako v případě 

prodeje kotlů.  

Konkurence na straně dodavatelé 

Mezi dodavatele společnosti XY patří celá řada subjektů. Pro zajištění základních 

potřeb a každodenního chodu je nutné mít uzavřené smlouvy s dodavateli energií (plyn, 

elektřina, voda) a také s dodavateli surovin nutných pro výrobu. Dodávku surového železa již 

dlouhodobě zajišťuje společnost Třinecké železárny, případně společnost ArcelorMittal. 

Surové železo je největším výrobním nákladem společnosti XY. Dalším důležitým prvkem 

pro následnou výrobu je litinový a ocelový odpad. Zde jsou preferovány dodávky především 

z provozu Recyklace, případně využití dodávek z Polska. Dodávky slévárenského koksu 

zajišťují OKD a polská společnost Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze.  

Další dodavatelé zajišťují oblasti komponent, služeb, náhradních dílů a spotřebního 

materiálu, kde je snahou plné a bezproblémové nahrazení každého dodavatele, čímž dochází 

ke snížení jejich vyjednávací pozice. 

Potenciální konkurence 

Potenciální konkurence zahrnuje především stávající společnosti, které produkují 

podobný sortiment, avšak v současnosti nepůsobí na klíčovém trhu společnosti XY, což je 

střední a východní Evropa. Také zde můžeme zařadit společnosti z odvětví tepelné techniky, 

které doposud nevyrábí stěžejní výrobky společnosti XY, kterými jsou kotle na tuhá paliva. 

Spadá sem skupinu AristonThermo Group nebo také BDR Thermea. 

Substituty  

 Jak již bylo zmíněno, společnost XY prodává široký sortiment tepelné techniky. 

Existuje však oblast, které se věnuje nejvíce, a jejíž prodej tvoří až 75 % celkového prodeje 



15 
 

zboží. Touto oblastí, na kterou je společnost XY nejvíce závislá, je prodej kotlů na tuhá 

paliva, jak demonstruje také graf 2.2 uvedený níže. Proto největší hrozba konkurence, ze 

strany substitutů, pochází z moderních plynových kotlů, krbů a klimatizací, na které 

společnost XY svou výrobu přímo necílí. Jako další substitut lze zmínit ocelové a plechové 

radiátory, jelikož společnost XY vyrábí pouze radiátory litinové. 

 

Graf 2.2 Přehled evropské konkurence v oblasti litinových kotlů na pevná paliva 

Zdroj: Interní materiály společnosti + vlastní úprava 
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3 Teoretická východiska řízení vztahů se zákazníky 

Tato kapitola je rozdělena do dvou částí. První část popisuje úlohu řízení vztahů se 

zákazníky v dnešním dynamickém prostředí, ve kterém nabídka většiny komodit převyšuje 

poptávku a konkurenční prostředí se stále více globalizuje. Druhá část je věnována samotné 

implementaci systému CRM do společnosti. 

3.1 Vývoj CRM 

V době průmyslové revoluce sílila vlna sériové a masové výroby. Zboží bylo možné 

vyrábět a dodávat levně, což vedlo k nadvýrobě. I přes efektivitu masové výroby přirozená 

poptávka nestačila absorbovat množství výrobků a výrobu bylo nutné distribuovat v širším 

měřítku. S koncem průmyslové revoluce se spolu s vývojem marketingu, který se 

soustřeďoval na vývoj distribuce, rozvíjelo také řízení vztahů se zákazníky (angl. Customer 

Relationship Management, CRM). Masový trh měnil svůj charakter, stával se osobnější a 

transformoval se do přímého marketingu, jehož cílem se stával jediný zákazník. Počátečním 

bodem pro rozvoj CRM v době masové produkce byla marketingová filozofie založena na 

předpokladu, že spíše než zákazníky pro výrobky by firmy měly hledat výrobky pro 

zákazníky. [12] 

V osmdesátých letech 20. století došlo k rozkvětu marketingu služeb, který pohlížel na 

celou organizaci jako na marketingovou, a zdůrazňoval klíčovou roli vztahu se zákazníkem. 

Podniky se začínají orientovat více na zákazníka, na jeho potřeby a přání, což je možný zdroj 

konkurenční výhody.[12] 

Organizace využívají pro soustavné sbírání, třídění a ukládání veškerých informací o 

zákaznících zákaznické databáze. Tyto informace slouží k účinné firemní tržní diferenciaci. 

Klíčovou roli v řízení zákaznických databází hrál rozvoj technologií v devadesátých letech 20. 

století. [10] 

Od druhé poloviny devadesátých let 20. století zažívá svůj rozkvět internet. Masové 

využívání tohoto média přináší do komunikace mezi organizací a zákazníkem nové rozměry 

propojení. Konečný zákazník si základní úkony může vyřídit sám přes webové stránky nebo 

jsou mu asistenti firmy k dispozici online. Jedná se o část CRM, kterou přes internet ovládá 

zákazník, tzv. eCRM (angl. Electronic Customer Relationship Management). V souvislosti 

s tímto vývojem došlo k lepšímu porozumění vztahu mezi zákazníkem a jeho dodavatelem a 
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přispění k tomu, že řada oddělení organizace je spojena se zákazníkovým vnímáním vztahu ke 

společnosti. [7] 

Tab. 3.1 Technologická a významová modifikace CRM 

 

Zdroj: [11] 

3.2 Definice CRM 

V současném tržním prostředí sílí vývojové trendy, ve kterých se ústředním bodem 

stávají zákazníci. Organizace zaměřují svou pozornost na zákazníka a na využití potenciálu 

tohoto vztahu pro své potřeby. Předpokladem úspěchu je produkce takových hodnot, za které 

budou zákazníci ochotni zaplatit. [12] 

V současné době se můžeme setkat s různými definicemi pojmu CRM. Na jednotné 

definici se odborná veřejnost zatím neshodla. Pro vysvětlení CRM poslouží následující text. 
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Řízení vztahů se zákazníky v sobě zahrnuje pracovníky, procesy a technologie, a to 

s cílem maximalizovat loajalitu zákazníků, a v návaznosti na to, i ziskovost podniku. CRM je 

součástí podnikové strategie a jako taková se rovněž stala součástí podnikové kultury. [5] 

CRM tedy chápeme jako myšlenkové nastavení celého podniku spolu s podnikovými 

procesy navrženými tak, aby oslovily a udržely zákazníky a poskytly jim kvalitní servis. CRM 

v obecné rovině zahrnuje veškeré procesy, které se přímo dotýkají zákazníka v oblasti 

marketingu, obchodu a servisních aktivit. Dalším přístupem, jak si vysvětlit CRM, je 

podnikatelská strategie založená na porozumění zákazníkům a z něho vycházející předvídání 

potřeb současných i budoucích zákazníků. [5] 

CRM poskytuje možnost komplexního řešení při realizaci informačních struktur. Díky 

nim dochází ke zvýšení schopnosti reagovat na aktuální požadavky a zvyšuje se síla 

společnosti. Mnoho společností si již uvědomilo, že je finančně méně náročné si zákazníky 

udržet, než získávat nové. Proto firmy hledají stále nové způsoby, jak stávající zákazníky 

zaujmout a CRM je jednou z nich. Pokud si společnost zvolí optimální CRM systém, pak se 

tato investice vrátí v podobě úspor nákladů, a také ve formě zvýšení kvality a odbornosti 

práce se zákazníkem. [21] 

Klíčem pro úspěšně fungující CRM je vytvoření dlouhodobých partnerských vztahů se 

zákazníky a péče o ně, která zahrnuje především aktualizaci zákaznických potřeb, využívání 

znalostí a zkušeností zákazníků při inovaci nabízených produktů, komplexní integraci 

marketingu, prodeje a zákaznické podpory v jednotný funkční celek, využití moderních 

nástrojů pro podporu zákaznických potřeb a kvantifikaci přínosu CRM. [10] 

 

3.3 Budování a řízení vztahů se zákazníky 

Pokud máme v úmyslu začít budovat vztah se zákazníkem, pak je základním 

předpokladem budoucího vztahu splnění všech podmínek, na kterých se oba partneři dohodli 

při úvodních jednáních. Jde především o dodávku dohodnutého produktu v dohodnutém 

termínu, v odpovídající kvalitě, doprovázené dohodnutými službami nebo dalšími produkty. 

Od zákazníka se na druhou stranu předpokládá, že platba bude provedena v dohodnutém 

termínu a výši. Tímto krokem je zahájena spolupráce, na které je možno dále pracovat při 

budování a řízení vztahu. [15] 
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Na počátku je důležité správně pochopit konkrétní potřeby jednotlivých zákazníků. 

Pokud jsou potřeby a požadavky homogenní a je možné je uspokojit v rámci jednoho 

konzistentního přístupu, pak je jejich finální zformulování značně ulehčeno. Odlišný případ 

nastane, pokud je nutné hledat jedinečné, na míru šité řešení pro každého ze zákazníků. 

Mohou také existovat shluky potřeb, na jejichž základě dochází k segmentaci zákazníků. 

V tomto případě je nutné stanovit pro každý segment odlišný přístup k zákazníkům. Přístupy, 

založené na segmentaci, můžeme rozdělit do tří skupin. První skupina je nazývána Jeřábi. 

Jsou to zákazníci, kteří si zakládají na sebedůvěře a přesně vědí, co chtějí. Vyžadují aktivní 

přístup a služby poskytované rychle a účinně. Druhou skupinou zákazníků jsou Sloni, kteří 

jsou pomalými a opatrnými zákazníky potřebující čas, aby se mohli sami rozhodnout. Je nutné 

jim poskytnou prostor k zamyšlení a zároveň dokázat rychle reagovat na jejich dotazy. 

Skupinou poslední jsou tzv. Králíci. Vyznačují se nervozitou, nejistotou, potřebují pomoc a 

vedení. Proto se jim pokládají otázky, které jim pomohou ujasnit si věci, identifikují jejich 

potřeby a následně je na místě jim poskytnout rady a doporučení, které jim dodají potřebný 

klid. [4] 

Na počátku je dále žádoucí určit, nebo alespoň odhadnout, o jaký vztah novému 

zákazníkovi jde. Existují různé stupně vztahu a dle toho je i náročná jeho obsluha, udržování a 

rozvíjení.  

 

Obr. 3.1. Příklady očekávání zákazníka a složitost realizace procesu 

Zdroj: [15] 
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Z obrázku 3.1 jasně vyplývá, že čím výše na ose „očekávání zákazníka“ se 

pohybujeme, tím půjde o pevnější vztah. Složitost, případně obtížnost, obsluhy takovéhoto 

vztahu tomu pochopitelně odpovídá. Je tedy na místě, položit si otázku, zda si zákazník 

zaslouží péči, která je spojená s vynakládáním přílišného úsilí a prostředků. Pokud ano, pak 

bychom si mohli být téměř jistí, že pracuje v perspektivním oboru, je sám perspektivní díky 

managementu, zaměstnancům, prostředí a vztahu k partnerům. Rovněž má odpovídající vztah 

k investicím, k technologickému a technickému rozvoji, implementaci novinek, má zdravé 

portfolio svých zákazníků, skvělý sortiment produktů a mnoho dalších podobných faktorů. 

[15] 

3.4 Hodnota vztahu se zákazníkem 

Hodnota vztahu se zákazníkem je hodnocena z pohledu organizace. Základní význam 

hodnoty vztahu spočívá ve velikosti zdrojů, které podnik může z konkrétního vztahu vytěžit. 

Různí zákazníci mají různou hodnotu, proto se hodnota vztahu s jednotlivými zákazníky liší. 

V současné době v podnicích stále roste objem znalostí o vztazích se zákazníky. Efektivní 

využívání množství informací je klíčovým úspěchem. Roli ve vztazích hrají ekonomické 

aspekty zákazníka a posuzovatelné oblasti hodnoty. Posouzení ekonomických aspektů lze 

provést použitím dvou indikátorů, a to podílem objemu určitého zákazníka na celkovém 

objemu prodejů podniku a odhadem zisku, který byl u tohoto zákazníka dosažen. Při řízení 

vztahů jsou posuzovány také součásti zákazníkovy hodnoty pomocí číselného ohodnocení 

zákazníka. Hodnota vztahu se zákazníkem v průběhu jeho životního cyklu je důležitým 

aspektem v plánování vyhledávání zákazníků. Referenční hodnota neboli hodnota značky 

zákazníka vypovídá o prestiži zákazníků na trhu, kteří ovlivňují podnik samotný. Čím více 

kvalitních zákazníků podniká má, tím více je oceňován. K referenční hodnotě se vztahují dva 

aspekty, a to pověst zákazníků a podstata jejich pověsti. [12] 

Hodnota sítě kontaktů spočívá v roli zákazníka jako zprostředkovatele pro ostatní 

potenciální zákazníky. Zákazník podniku nemusí být sám o sobě velmi významný, ale protože 

plní funkci zprostředkovatele, může otevřít příležitosti rozšíření a získání většího počtu 

nových vztahů se zákazníky. Oddaní zákazníci jsou pro společnost cenní, protože mohou 

významně přispět ke zrodu nových vztahů. Mohou se stát zprostředkovateli vůči dalším, jemu 

blízkým, podnikům nebo individuálním zákazníkům. [10] 

Emocionální hodnota je nejobtížnější hodnotou, protože při jejím zjišťování hrají roli 

také osobní vztahy účastníků. S emocionální hodnotou jsou spojeny aspekty jako spolehlivost 

a důvěryhodnost podniku, vcítění se do vztahu se zákazníkem a kompatibilita hodnot mezi 
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podnikem a lidmi. Klíčovou roli zde hraje právě kompatibilita hodnot, tedy sdílení stejných 

základních hodnot mezi zákazníkem a společností. [12] 

Hodnota poznání je vysoce kritickou oblastí hodnoty vztahu se zákazníkem. Zákazníci 

jsou však různí, a proto existuje řada způsobů poznání. Komplikovaní a nároční zákazníci 

jsou často hodnotní, protože do vztahu vnášejí schopnosti a znalosti, které společnost zatím 

nemá. Tito zákazníci nutí společnost k rozvoji nových schopností a znalostí a vyvolávají tak 

změny. [10] 

Hodnota pravidelnosti je důležitá zejména v procesně orientované výrobě, kde je 

důležité, aby zákazníkovy objednávky byly pravidelné. Pravidelnost umožňuje snadnější 

plánování výroby a napomáhá zlepšení využitelnosti výrobních kapacit. [12] 

3.4.1 Rozvoj hodnoty vztahu se zákazníkem 

Při rozvoji hodnoty vztahu se zákazníkem můžeme rozlišovat tři oblasti, které mohou 

sloužit jako základna pro budování tohoto vztahu. Jedná se o strukturu vztahu se zákazníkem, 

stupeň vývoje vztahu se zákazníkem a směna zdrojů v rámci zákaznického vztahu. 

Rozvoj vztahu se zákazníkem můžeme rozdělit do stádia založení, rozvinutí a 

ukončení. Vytvoření vztahu je zásadní krok pro zajištění růstu a pro posuzování vývoje 

zákaznických cyklů. Pokud není vytvořen nový vztah, je velmi obtížné vykazovat růst.  

Pro řízení tvorby zákaznických vztahů je ústředním prvkem první dojem (angl. 

Customer Creation Management, CCM). První dojem má vliv na pokračování vztahu se 

zákazníkem. Zkoumáním tohoto jevu bylo potvrzeno, že jakmile jednou nastane, je velmi 

obtížné jej poté změnit. Protipólem k prvnímu dojmu je ukončení zákaznických vztahů (angl. 

Customer Termination Management, CTM). Řízením ukončení zákaznických vztahů je 

v mnoha organizacích zatím ve fázích raného vývoje. Organizace dosud celkově k CTM 

nedospěly, přestože tato fáze má nesmírný význam pro vztah se zákazníkem. Je nutné, aby 

všechny vztahy se zákazníky byly vypořádány pro obě strany přijatelně. Grafické znázornění 

řízení vztahu se zákazníky je znázorněno na obrázku 3.2 [12] 
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Obr. 3.2 Celková analýza řízení vztahů se zákazníky 

Zdroj: [12] 

3.5 Typy CRM 

Řízení vtahu se zákazníkem můžeme rozdělit do tří základních kategorií, a to 

operativní CRM, analytické CRM a kolaborativní CRM. 

Operativní CRM slouží k evidenci kontaktů obchodních partnerů a zajišťuje 

sledování veškeré interakce se zákazníky v oblasti prodeje, marketingu a služeb. Komunikace 

se zákazníkem je sledována a uchována v databázi a poskytnuta uživatelům. Hlavním 

přínosem pro zákazníka i organizaci je možnost komunikace s rozdílnými osobami a to 

pomocí různých kontaktních kanálů. 

Druhým typem je analytické CRM, které nabízí organizaci širokou paletu reportů, 

statistik a dalších informací pro podporu rozhodování, hodnocení či optimalizaci procesů. 

Zabývá se například optimalizací marketingových kampaní a jejich následným 

vyhodnocováním, hledáním potenciálních prodejních kanálů a analýzou chování zákazníků 

pro tvorbu cen a vývoj nových produktů. 

Třetím typem je kolaborativní CRM, které zabezpečuje komunikaci mezi společností 

a zákazníky prostřednictvím různých kanálů s cílem dosáhnout vyšší kvality interakce. Vyšší 

kvalita je dosažena sdílením informací získaných od zákazníka mezi jednotlivými obchodními 

odděleními, jako je prodej, technická podpora či marketing. Výrazně tedy přispívá k udržení 

stávajících zákazníků. [23] 

Vedení vztahů se zákazníkem 
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3.6 Fáze CRM 

CRM lze rozdělit do čtyř fází. Obecně tyto fáze představují oslovení zákazníka, 

obchodní transakce, plnění objednávek a zákaznický servis. Tyto kroky zapříčiňují zvyšování 

hodnoty vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem.  

Oslovení zákazníka je prvotní fází, ve které organizace vybírá, identifikuje a chce 

zaujmout takové zákazníky, jimž má význam produkty a služby nabízet. Do této fáze patří 

standardní marketingové aktivity a částečně také obchodní procesy. Předpokladem úspěchu je 

správná segmentace trhu.  

Ve fázi nazvané obchodní transakce dodavatel usiluje o kontrakt, tj. obchod 

s hodnotami mezi dvěma či více stranami. Příprava transakce předchází samotnému uzavření 

kontraktu. 

Plněním objednávek rozumíme dodání produktu či služby, které zahrnuje veškeré 

logistické a administrativní aktivity spojené s dodávkou a komunikaci o doplňujících 

produktech a službách určených zákazníkovi.  

Zákaznický servis je závěrečnou fází řízení vztahu se zákazníkem. Zákaznický servis 

je charakterizován především úrovní a kvalitou prodeje, poradenským servisem, rychlostí a 

kvalitou vyřízení objednávek a rychlostí vyřízení reklamace. V neposlední řadě tato fáze 

posiluje loajalitu zákazníka a prohlubuje diferencovaný přístup k zákazníkovi. 

Po skončení všech fází CRM je nezbytné, aby se důsledně a konzistentně ukládaly 

veškeré informace o kontaktu se zákazníkem prostřednictvím softwaru CRM a byly tak 

navazujícími procesy k dispozici v aktuální formě. [5] 

3.7 Strategie vztahu se zákazníky 

Společnosti, které uplatňují marketingovou strategii CRM, se snaží vytvořit vyšší 

hodnotu pro zákazníky prostřednictvím individuální péče o každého jednotlivého zákazníka 

formou individuální komunikace, speciálních služeb, přizpůsobeného produktu a zvláštních 

cenových nabídek. Řízení vztahů se zákazníky je zaměřeno zejména na budování 

dlouhodobých vztahů se zákazníky, kteří budou dlouhodobě zvyšovat zisk podniku. 

V posledních letech se začaly formovat tři typy strategie CRM, a to strategice masové 

personalizace, strategie masové kastomizace a strategie diferencované kastomizace. 

Strategie masové personalizace je první úrovní marketingu CRM, při které je 

identifikován zákazník podle jména a příjmení, případně podle předchozího nákupního 
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chování. Tyto informace o zákaznících jsou využívány pro vytvoření systému individuální 

marketingové komunikace s cílovými zákazníky. Prostřednictvím databázového marketingu 

jsou zákazníkům nabízeny standardní produkty, ačkoliv konečný zákazník má pocit 

individuálního přístupu. Strategii masové personalizace v hojné míře využívají bankovní 

instituce, zásilkové služby a firmy zabývající se prodejem. 

Strategie masové kastomizace je založena na poznání, že někteří zákazníci jsou 

ochotni platit více za zvláštní užitky. Podle individuálních potřeb a cenové citlivosti zákazníci 

spoluvytvářejí produkt, ovšem ze standardní sortimentní nabídky komponentů produktů. 

Podnik využívající strategii masové kastomizace se snaží uspokojit každého zákazníka zvlášť, 

ale míra péče je pro všechny klienty stejná. Tuto strategii uplatňují např. výrobci nábytku na 

stavebnicovém principu. 

Individualizování celého marketingového mixu představuje strategii diferencované 

kastomizace. Tato strategie respektuje rozdílné potřeby a požadavky zákazníků a jednotlivým 

zákazníkům jsou šity na míru produkty, cenové podmínky, způsoby distribuce i komunikace. 

Hodnotvorný proces zákazníka spočívá v oboustranné spolupráci mezi společností a 

zákazníkem. Tuto strategii uplatňují firmy, které působí na B2B trzích. 

Vývoj těchto strategií dospěl do stádia, kdy je účelné v jednom oboru podnikání 

uplatnit všechny typy strategie CRM zároveň v závislosti na potenciálu zákazníků. 

Pro významné zákazníky je vhodná strategie diferencované kastomizace, pro středně 

významné zákazníky strategie masové kastomizace a pro méně významné zákazníky strategie 

masové personalizace. Tuto kombinovanou strategii CRM nazýváme strategie 

diferencovaného CRM. [13] 

CRM není pouze funkční strategií, ale je taktéž strategií obchodní. Proto musí 

pracovat jako celek a musí zahrnovat marketing, IT, servis, logistiku, finance, vývoj a výrobu, 

řízení lidských zdrojů apod. Je nutné si uvědomit, že rozhodujícím prvkem je strategie CRM a 

až za ní se odehrává volba vhodné technologie. Zvolená CRM strategie je zodpovědná za 

udávání směru jednotlivým firemním oddělením a všem zaměstnancům. Veškeré procesy, 

které souvisí s řízením vztahů se zákazníky, musí být prováděny přesně a efektivně, jelikož 

zákazníci jsou jim neustále vystaveni a ovlivňováni. [14]  
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3.7.1 Uplatnění strategie diferencovaného CRM na B2C trzích 

Míra diferenciace vztahů se zákazníky na B2C trzích závisí na kategorii prodejních či 

výrobních firem. Firmy, které působí v oblasti prodeje, diferencují především cenu výrobků, 

kdy je používaná jiná cena, balení, služby a způsob komunikace pro různé segmenty. Firmy 

poskytující služby diferencují nabídku a péči o zákazníky podle velikosti objednávek a podle 

potřeb zákazníků. Výrobní firmy diferencují cenu, způsob a intenzitu obsluhy, produkt, 

platební podmínky, dodací termíny, marketingovou podporu a servis. 

Dalším faktorem ovlivňujícím diferenciaci řízení vztahů se zákazníky je hodnota 

zákazníka pro podnik. Diferenciace CRM podle jejich hodnoty pro podnik u firem působících 

v oblasti služeb spočívá v rozlišení jednotlivých zákazníků: 

- nabídkou produktů, především novinek, které zvýší zájem u zákazníků, 

- dalšími službami (balíčky služeb, poradenství), 

- exkluzivními podmínkami, 

- kvalitní péčí, 

- různou frekvencí kontaktů se zákazníkem, 

- různou úrovní cen a různými platebními podmínkami, 

- způsobem komunikace atd. 

Převážná část firem diferencuje své vztahy se zákazníky podle stupně jejich loajality. 

Firmy poskytující služby rozlišují zákazníky na velmi loajální, loajální a neloajální zákazníky. 

Cílem této segmentace je zvýšit stupeň loajality zákazníků i hodnoty zákazníka pro podnik. 

[13] 

3.7.2 Uplatnění strategie diferencovaného CRM na B2B trzích 

Za každou B2B transakcí je skryto nějaké C (costumer). Zákazník v business-to-

business obchodě, obvykle je jím nákupní manažer nebo agent, chce to stejné, co jakýkoliv 

jiný spotřebitel, když se rozhoduje o koupi. Těmito faktory jsou samozřejmě vynikající 

produkty, služby a ujištění, že někdo usilovně přemýšlí o tom, jak pokrýt potřeby jeho 

byznysu. [17] 

Řízení vztahů se zákazníky je na trhu B2B složitější vzhledem k různorodým 

činnostem u daných společností. Proto je prvním důležitým krokem snaha diferenciace těchto 

společností naších zákazníků dle následujících kategorií. 
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Tzv. „montovna“ – zákazník se zabývá sestavováním a montáží komponent do dílčích částí, 

nebo finálního výrobku. Tyto komponenty mu jsou dodávány od vlastních partnerů a následně 

smontovaný díl předává svému partnerovi. 

Výroba komponent pro odběratele – tento zákazník vyrábí díly a dodává je odběrateli pro 

pokračování či dokončení montáže. 

Komponenty pro odběratele – zákazník pouze provádí nutné úpravy výrobku. 

Finální montáž konečného produktu – zákazník shromažďuje komponenty od různých 

dodavatelů a následně je sestavuje do finálního výrobku. 

Výroba od A do Z – zákazník sám vyrábí svůj vlastní produkt, který je jeho finálním 

výrobkem. 

Výroba od A do Z + vlastní vývoj + vlastní prodej – zákazník sám produkt vyvíjí, vyrábí a 

zároveň se věnuje jeho následné distribuci a prodeji. 

Výroba od A do Z včetně výroby různých periferních a souvisejících zařízení – zákazník 

je schopen nabídnout i produkty, které s jeho výrobkem přímo souvisejí. 

Jakýkoliv typ zákazníka z tohoto výčtu je vhodný pro oslovení, nabídku spolupráce a 

budování vztahu. Důležité je především to, jak jsou zákazníci úspěšní ve svých oborech 

podnikání. V tom případě by měli i nadále podnikat v perspektivních oborech a měli by co 

nejlépe pochopit nabízenou úroveň spolupráce, která je výhodná pro oba subjekty na úrovni 

partnerské spolupráce. Pokud takovéhoto partnera na B2B trhu nalezneme, můžeme si být 

téměř jistí, že to je ten správný objekt pro realizaci celého procesu řízení vztahu se zákazníky. 

[15] 

3.8 Trendy CRM 

Každý den dochází k digitalizaci a přechodu od analogových k digitálním technologiím. 

Většina mobilních zařízení má bezdrátové připojení k internetu a veškerá výpočetní technika 

je vzájemně propojena, data jsou synchronizována a jsou vždy aktuální. Z toho vyplývá, že 

práce s aktuálními daty se stala normou pro úspěšné podnikání. [9] 

Vývoj CRM určitě neskončil přelomem tisíciletí. Informační technologie se neustále 

vyvíjejí a i v nové dekádě dokázaly změnit způsob, jakým lidé na světě komunikují a i 

způsob, jakým spotřebitelé přemýšlejí. Budoucnost nemůžeme předpovědět, ale v procesu 

CRM můžeme vypozorovat určité trendy. [12] 
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Výdaje na CRM – i když se v současnosti celý svět potýká s ekonomickou krizí, jsou 

společnosti nuceny stále více investovat do CRM systému. 

Globalizace – snaha společností uspět na mezinárodním trhu. 

Self-service – zákazníci požadují stále více aplikací, které jim usnadní jejich nákup. 

V případě řešení nějakého problému proto preferují, pokud se mohou jednoduše připojit 

k internetu a prostřednictvím chatu komunikovat s danou společností. 

Zkušenosti zákazníků – v současnosti hodnotí zákazníci zkušenost pomocí tří stěžejních 

faktorů, kterými jsou hodnoty, pověst a důvěra. Proto je důležité pracovat v systému CRM i 

s těmito faktory. 

Propojenost – stále více společností mezi sebou spolupracují. Pomocí jiné společnosti jsou 

pak schopny vykonat práci při menších nákladech. Příkladem může být tzv. crowdsourcing, 

kdy je problém řešen více lidmi, kteří mají větší specifikace a dochází tak k úspoře času i 

nákladů. 

Mobilní aplikace – s rozvojem funkcí mobilních aplikací vzniká nový prostor pro CRM, a to 

díky propojení sociálních, mobilních a digitálních prvků. 

Redukce dat – stále více zákazníků nechce ztrácet čas vyhledáváním potřebných informací, 

proto by měl systém CRM vyhodnotit, co daný zákazník opravdu potřebuje a nezahlcovat ho 

přílišným množstvím dat. 

Využití internetových aplikací – aktuální informace na internetu lze požívat pro účely CRM. 

Může jít například o aktuální dopravní situaci nebo o množství zákazníků čekajících na 

vyřízení požadavků v bance. 

Ochrana osobních údajů – zákazníci požadují snadné a rychlé vyřízení požadavků, ale 

současně jsou velice citliví na zveřejnění nebo používání osobních údajů. Proto je nutné 

správně nastavit a dodržovat nejvhodnější hranici ochrany osobních údajů pro dané 

zákazníky. 

Sociální média – společnosti jsou nuceny reagovat na stále se rozvíjející sociální sítě, které 

mají milióny uživatelů. Z toho důvodů vznikají CRM systémy, které tyto média využívají. 

[26] 

Pojem sociální CRM v marketingu a prodeji je stále aktuálnějším tématem pro mnoho 

společností. Téměř polovina online uživatelů totiž uvádí, že informace získané od jiných 

spotřebitelů považuje za důležitější, než data poskytována marketéry produktů a služeb.   
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Proto je snahou zabudovat strategii sociální CRM do společnosti. Tato strategie je provozním 

modelem, který je podporován technologickými a podnikovými procesy směřujícími ke 

vtažení zákazníků do vzájemně přínosné oboustranné komunikace. Klíčovým prvkem 

provozního modelu sociálního CRM je flexibilní rámec, který společnosti umožní pozorovat, 

co zákazníci dělají a říkají, a poté experimentovat s různými zákaznickými zkušenostmi se 

záměrem zjistit, se kterými z nich se zákaznici ztotožňují.  

Sociální CRM je nezbytnou reakcí obchodních společnosti na proměnu zákazníků a 

pasivních klientů (čtenář novin, internetový surfař) na aktivní účastníky procesu (recenzent 

produktu, bloger, ambasador společnosti) a jejich následnou spoluúčast na budování značky 

společnosti. 

Sociální CRM vychází z konceptu, že společnost je nucena osvojit si všechny nástroje a 

sociální média, která jejich zákaznici využívají, aby se mohla zapojit do diskuzí a navázat 

kontakty se zákazníky – nebo přinejmenším získat náhled na to, co si zákazníci myslí a cítí, 

což může vést k novým příležitostem, jak je oslovit. Pomáhá tak proaktivně vyhledávat 

potenciální problémy dříve, než se stanou závažnými. [22] 

3.9 Péče o zákazníka 

Jestliže chceme, aby naši zákaznicí byli spokojení, vraceli se k nám a šířili o nás kladné 

reference, je důležité o ně pečovat, a to i za předpokladů, že vynaložený čas a peníze často 

nepřinesou okamžitý výsledek. Proto je nutnou podmínkou k získání a udržení zákazníka 

snaha o přístup k nim, jako bychom jednali sami se sebou. Vždy je dobré vcítit se do jeho 

pocitů a tím snáze pochopit jeho potřeby. [8] 

Důvodů, proč o zákazníka pečovat, je hned několik. 

Nejlepší zákazník je zákazník současný. Důvodem je znalost obou stran. Zákazník se již 

nepotýká s nedůvěrou vůči prodejci. Výrobek má již otestovaný, a ví, co od něj čekat. 

Prodejce na druhou stranu disponuje znalostí zákazníka a zná jeho potřeby. 

Zákazník si prodejce udrží v paměti. Pokud byl zákazník s předchozím nákupem 

spokojený, nemá důvod hledat výrobky u konkurence. Jakmile bude mít v budoucnu potřebu 

nákupu, obrátí se opět na nás. 

Zákazník doporučí prodejce svým přátelům a známým. Tento důvod patří mezi 

nejdůležitější. Spokojený zákazník, který dál šíří kladné reference, je tou nejlepší reklamou. 

Získáme tak zcela nové potencionální zákazníky, u kterých máme mnohem lepší výchozí 
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pozici a zároveň větší šanci na uzavření obchodu. Tito zákazníci mají předem důvěru 

v profesionální schopnosti prodejce a navíc jsou už dopředu pozitivně naladěni na prodejní 

rozhovor. Správným krokem pak je, poznamenat si, na čí doporučení zákazník dorazil a 

následně svému věrnému zákazníkovi poděkovat. Zajisté mu tato pozornost udělá radost a 

dojde ke zvýšení ochoty nám v budoucnu opět tímto způsobem pomoci. 

Zákazník může prodejce informovat o potencionálních zákaznících. Tento důvod je často 

výsledkem důvodu předešlého a reflektuje přátelské vztahy zákazníka. Jedná se o nenásilnou 

žádost směřující na dlouhodobého zákazníka, zda neví o někom, kdo by mohl nabízený 

produkt potřebovat. Tento dotaz by měl být formulován v rámci neformálního rozhovoru. 

Pokud je odpověď kladná, zvýšíme šanci k prodeji u osloveného tím, že se odvoláme na 

zákazníkovo jméno. 

Prodejce může zákazníka požádat o reference. Pro přesvědčování některých zákazníků volí 

prodejce taktiku příkladů a referencí. Kladné reference je dobré mít v písemné podobě a 

v konkrétních údajích. Pak se lze odvolat na pana Nováka, který si zakoupil náš výrobek 

minulý měsíc a je s ním naprosto spokojen. Nelze však tento způsob opakovat příliš často. 

Mohlo by pak dojít k obtěžování zákazníka a nakonec i ke ztrátě jeho důvěry. 

Prodejce zastíní konkurenci. Pokud dojde k tomu, že zákazník provede transakci 

s konkurencí, ani tak bychom na něj neměli zapomínat. Můžeme se mu vhodným způsobem 

připomenout. Tímto způsobem lze vyvolat jeho zájem, na jehož základě nás může doporučit 

svým známým. Zároveň zvýšíme šanci, že nás osloví při budoucím nákupu. [6] 

3.10 Motivace pracovníků 

Jestliže existuje snaha o konkurenční výhodu založená například na nízkých 

nákladech, nebo vyšší hodnotě pro zákazníka, je nutné, aby ji potenciální zákazník vnímal a 

reagoval na ní. Právě tento krok musí pochopit každý zaměstnanec. Jen tak lze navodit 

zákaznicky orientovanou atmosféru, která zvyšuje úroveň spokojenosti zákazníka.  

Jako stěžejní princip, jak dosáhnout zákaznicky orientované atmosféry, můžeme 

popsat zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů. Je důležité, aby každý 

zaměstnanec nesl za svou práci zodpovědnost a zároveň byl oceněn za individuální přístup. 

Dále je nutné, aby byl popis práce rozvinut co nejvíce. Tento krok povede ke snadnějšímu 

pochopení kontextu vlastního pracovního zařazení v celé organizaci a zároveň k pochopení 

vlivu a hodnoty pro ostatní pracovní oblasti. Je také nasnadě, aby byla pozornost věnována 

osobnímu rozvoji zaměstnanců. Pracovníci, kteří jsou pečlivě vyškolení, zvyšují image 
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společnosti a zároveň šetří náklady, které mohou jinak vznikat jejich neodborností. Takovéto 

zaměstnance je na druhou stranu nutné i motivovat k osobnímu rozvoji, a to například prvky 

založenými na sdílení zisku celé organizace. Jako další princip je nutné uvést neformální 

komunikaci. Ta bývá v organizacích často potlačována, což ale může vést ke zhoršenému 

toku informací uvnitř i vně. Další krok, jak motivovat své zaměstnance, je měření 

spokojenosti zákazníků včetně vstupů do osobního hodnocení pracovníků. Jak je 

zaměstnanec efektivní je možné zjistit od zákazníků, takže je dobré se neurčitou formou 

zeptat, co si o našich zaměstnancích zákaznici myslí. [3] 

3.11 Implementace 

 Implementace systému CRM musí vycházet ze zaměření společnosti a jejich 

priorit. Odvíjí se především od toho, zda se společnost potřebuje zaměřit na získání nových 

klientů, nebo na posílení loajality starých klientů a zabránění jejich odchodu. CRM přivádí ke 

vzájemné činnosti top management s vedením informatiky ve společnosti, neboť pro realizaci 

účinného CRM je nutné znát nejen strategické záměry a vize, ale také současné informační 

technologie a jejich možnosti. [16] 

3.11.1 Realizace projektu CRM 

Rozhodnutí o investování do technologie CRM by nemělo být založeno pouze na 

získaných dojmech z obchodní prezentace a z nabízené funkcionality, ale mělo by být také 

v souladu s podnikatelskou strategií a s dosažením dokonalé integrace se stávajícím 

informačním systémem. Realizace projektu CRM ovlivňují čtyři hlavní složky. 

Plánování – jedná se o dlouhodobou činnost, kdy se koncipuje vize a připravený plán 2 až 3 

roky dopředu. Mělo by dojít k nastavení měřitelných kritérií úspěšnosti projektu v položkách i 

v čase. 

Lidé – snaha o zapojení zaměstnanců do tvorby vize a návrhu možných řešení, komunikace se 

zaměstnanci a jejich zaškolení pro práci se systémem, podpora managementu a systém 

odměňování. 

Procesy – důkladný popis všech procesů, na kterých se musí zaměstnanci podílet, tvorba 

procesních map a diagramů. 

Technologie – začít s jednoduchým řešením a minimem úprav. Po implementaci by se mělo 

co nejrychleji projevit alespoň malé zlepšení. [16] 
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Obr. 3.3 Předpoklady úspěšného CRM projektu  

Zdroj: [16] 

3.11.2 Volba optimálního CRM informačního systému 

Výběr ideálního systému CRM, pro danou společnost, není pouze záležitostí běžného 

nákupu produktu (software) a jeho instalace, díky které můžeme začít systém bezproblémově 

používat pro jakýkoliv obchodní vztah. Nejvhodnějším systémem CRM je ten, který vychází 

z názorů vlastníků a zaměstnanců, tzn. z podnikové filosofie. [1] 

Volba optimálního firemního CRM systému je individuálním procesem, který závisí 

na mnoha objektivních i subjektivních faktorech. Firemní rozhodnutí se odvíjí od oboru 

podnikání a také ceny za daný systém. Který systém je pro organizaci ten nejvhodnější není 

lehké určit, proto byly stanoveny základní otázky, které by měly rozhodování usnadnit.  

Jaké jsou dosavadní firemní zkušenosti s řízením vztahů se zákazníky a 

příslušnými informačními systémy? Pokud nemá společnost doposud žádné nebo má jen 

mizivé zkušenosti s řízením vztahů se zákazníky, je nutná asistence externího subjektu, který 

bude na implementaci dohlížet. Je pak na daném subjektu, zda zvolí asistenci poradenskou 

nebo komplexní dodavatelskou. 

O jak velkou organizaci jde? Tato otázka nemá zásadní vliv na výběr samotného 

systému, avšak zcela výrazně ovlivňuje průběh celého procesu implementace informačního 

systému. Čím je organizace větší, tím se proces zásadně prodlužuje, je komplikovanější a 

dražší. 

V jakém řádu se pohybuje počet potenciálních zákazníků? Otázka se tudíž 

vztahuje přímo na cílovou skupinu. I zde díky zkušenostem vznikla jistá pravidla. 

Plánování 

Technologie Procesy 

Lidé 

Úspěšné     
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Nejsložitější variantou je, pokud se společnost s nízkým počtem zákazníků snaží zasáhnout 

vztahovými metodami desetitisíce zákazníků. V takovém případě jsou kladeny obrovské 

nároky na výkonnost systému CRM a je nutná maximální možná automatizace všech činností 

a procesů spojených s péčí o zákazníky. Tím zmíněným obecně platným pravidlem je, že čím 

vyšší počet potenciálních zákazníků, tím rozsáhlejší a propracovanější systém CRM je 

potřeba. Také se zvyšuje důležitost provázanosti systému s dalšími informačními systémy, 

které jsou již používány a zároveň je nutností zajistit dobré struktury přístupových práv 

k systémovým databázím v jednotlivých firemních úsecích a na jednotlivých úrovních řízení. 

Jaký je k dispozici rozpočet? Zde se otázka neptá pouze na velikost rozpočtu, ale 

taktéž na jeho strukturu, tzn., zda se jedná o vlastní zdroje, nebo o rozpočet založený na 

úvěru. I kdyby všechny argumenty hrály ve prospěch zavedení rozsáhlého CRM systému, 

který například využívá prvky e-commerce, ale současně by nebyl k dispozici dostatečný 

rozpočet pro financování jeho nákupu, implementace a pozdějšího provozu a údržby, je pak 

lépe využít skromnější variantu zaměřenou pouze na operativní činnosti řízení vztahů se 

zákazníky a až v budoucnu investovat do rozšíření systému. 

Jaké jsou představy a požadavky návratnosti investic? Jedná se o časový horizont, 

kdy se nám vynaložené peníze vrátí. Obecně platí, že od vynaložení první koruny 

v souvislosti se zavedením systému CRM po jeho uvedení do plného provozu uplyne 

minimálně 9 měsíců, nejčastěji to bývá však rok. V počátku je nutné připravit a následně 

provést implementaci systému a vytvořit celkovou koncepci práce s ním. Následně je důležité 

věnovat spoustu času plnění databází informacemi a získanými zkušenostmi zaměstnanců 

s efektivním využíváním informačního systému a dat v něm uložených. 

Existuje specializovaný CRM informační systém pro firemní odvětví? 

V některých odvětvích se systémy CRM objevují již velice dlouho. Patří mezi ně například 

telekomunikace, bankovnictví nebo farmacie. Zde má využívání CRM již vybudovanou 

tradici. Díky tomu jsou v těchto odvětvích k dispozici celé informační systémy na ně 

orientované. Je třeba zvážit, zda již fungující systém v daném odvětví, je možné úspěšně 

aplikovat také na naše potřeby. 

Jaký typ systému a jak úspěšně využívají firmy obdobného charakteru? Při 

zavádění řízení vztahů se zákazníky se management organizace většinou pohybuje 

v neznámých situacích. Proto je vhodné neopakovat chyby jiných. Informace od konkurentů 
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se však shánějí velice těžce. Je možné se k nim dostat například přes firemní zákazníky nebo 

dodavatele a zjistit, v čem se nejčastěji objevují problémy. 

Které firemní činnosti ve vztahu k zákazníkům by měly být automatizovány? Je 

nutné si uvědomit, na které z modulů informačních systému budou kladeny největší nároky. 

Zdali je důležité zaměřit se na prodej, marketing nebo pouze na servis a spojit s touto 

představou i CRM strategii. 

Na jaké úrovni by měla automatizace probíhat? Jde opět o otázku směřující 

k rozsahu informačního systému. Musí se stanovit rozsah, tzn., zda bude stačit systém 

zajišťující správu kontaktů a managementu času (operativní činnosti) nebo je nutné zavedení i 

analytických nástrojů. Využívání analytických nástrojů se zvyšuje zároveň se zvětšující se 

organizací. Doporučeným postupem však je zavedení operativních nástrojů a následná 

postupná implementace nástrojů analytických.  

S jakými firemními informačními systémy bude třeba CRM systém provázat? 

Tato otázka by se měla také řešit před uzavřením rozhodovacího procesu, aby nedošlo 

k následným potížím při spárování systémů. Obecně platí, že čím otevřenější systém CRM je, 

tím lépe. Lze tak efektivněji a rychleji reagovat na jakoukoliv změnu požadované konfigurace 

a propojení všech informačních systémů, které jsou v organizaci již používány. [10] 

Závěrem je však důležité zmínit, že velký podíl na rozhodovacím procesu mají právě 

dodavatelé CRM systémů. Většina z nich vyrábí pouze jeden systém, a pak o něm 

samozřejmě tvrdí, že právě jejich systém je pro daného zákazníka to nejlepší, co si může 

v současné době pořídit. Ve skutečnosti je každý CRM systém pro něco vhodnější a pro něco 

méně. Výsledkem nakonec může být fakt, že zákazník není ochoten po vyslechnutí takto 

jedinečné nabídky dále zkoumat konkurenční produkty. Pod vlivem dokonalé koupě je 

následně nucen využívat CRM systém pouze z části, a po určité době ho musí vyměnit za 

jiný. Krokem, kterým lze tento problém eliminovat je transparentnost. Dodavatelé CRM by 

měli prezentovat svůj systém otevřeně a transparentně a klást důraz na to, pro koho je opravdu 

nejlepší, a jakým způsobem zákazníkovi pomůže. Navíc je potřeba posílit poradenské služby 

v oblasti obchodní strategie, aby si byl zákazník jistý v tom, jak mu bude systém užitečný a 

mohl zhodnotit návratnost investice v případě jeho businessu. Teprve pak je zákazník schopen 

se kvalitně a objektivně rozhodnout. [19] 
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3.11.3 Softwarové produkty pro CRM 

Aktuální nabídka softwarových produktů CRM obsahuje většinou jedenáct základních 

složek, které může společnost využívat. Většinou se však jednotlivé složky postupně přidávají 

společně s přirozeným rozvojem společnosti. 

První složkou softwarových systému CRM je prodej. Zde se jedná o správu kontaktů, 

profil a historií zákazníků, správu zákazníků včetně provedených aktivit, zadávání objednávek 

a generování nabídek. Druhou složkou je řízení prodeje. Tento prvek se stará o analýzu 

odbytu, prognózování, analýzu prodejního cyklu, analýzu a rozdělení teritorií, a také zde patří 

zpětná vazba ve smyslu sestavování zpráv a výkazů. Dále může software CRM obsahovat 

telemarketing a prodej po telefonu. Tato složka šetří čas a přináší úspory díky 

automatickému vytáčení čísel, vytváření cílových seznamů, tvorbu scénářů a přebírání 

objednávek. Prvkem čtvrtým je časový management, který umožňuje přesné plánování a 

řízení pracovníků v čase. Obsahuje kalendářové funkce, elektronickou poštu nebo plánování 

důležitých schůzek. Prvek pátý obsahuje zákaznický servis. Ten v sobě zahrnuje sledování, 

přidělování a hlášení případných incidentů, řízení a řešení problémů, správu objednávek a 

smluv. Dále může software obsahovat marketingové prvky. Zde je zaměření především na 

podporu prodeje, řízení kampaní a obchodních příležitostí, webové encyklopedie, segmentaci 

trhu, generování, sledování a rozvoj potenciálních zákazníků. Dalším krokem jsou exekutivní 

informace obsahující rozsáhlé a snadno použitelné funkce pro vytváření zpráv. Existuje také 

možnost integrace s původními ERP systémy, což zrychlí a usnadní práci většině 

zaměstnanců. Na tento prvek navazuje synchronizace dat. Dochází k synchronizaci 

s různými zařízeními používanými mobilními uživateli, k vnitropodnikové synchronizaci 

různých databází a aplikačních serverů. Desátým prvkem je E–commerce, neboli 

elektronické podnikání umožňující elektronickou výměnu dat. Dále webové servery a 

aplikace využívané pro B2B i B2C trh. Prvkem posledním, který softwarové produkty mohou 

obsahovat, je podpora mobilních pracovníků.  Jedná se o rozvoj mobilních technologií, 

které dokáží poskytovat informace v reálném čase. [3] 

S rozvojem moderních technologií došlo již k propojení firemního CRM systému 

s mobilním telefonem obchodníka. Jestliže je zaměstnanec na cestách a ozve se mu zákazník, 

následně díky moderním technologiím stačí par sekund pro zjištění informací, kde zákazník 

sídlí, s kým vším a o čem v minulosti jednal a další souvislosti o vzájemných obchodech. 

Jednání pak může proběhnout rychle, profesionálně, a tedy i s velkým potenciálem úspěchu. 

Po jednání stačí zaznamenat detailní informace, které se automaticky převedou do záznamu 
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v interním systému společnosti. Z toho plyne evidentní úspora času pro obchodníky ve všech 

částech obchodního procesu i zvýšení úspěšnosti obchodu. [20] 

3.11.4 Možnosti nasazení CRM 

Na počátku systému CRM musí stát pečlivě vedena databáze zákazníků, která nám 

umožní sledovat, co a kdy si zákazníci objednávají. Dovede taktéž sledovat přírůstky nových 

klientů a úbytky těch, kteří společnost opouštějí. Díky databázi jsme schopni zahájit vztah se 

zákazníkem a reagovat na jeho potřeby pomocí cílených nabídek a katalogů. [2] 

Pokud se již společnost rozhodne pro implementaci CRM, má několik možností, jak je 

technicky realizovat.  

Nákupem licencovaného softwaru. Největší výhodou této možnosti je prověřenost a 

možnost přizpůsobení softwaru firemním podmínkám a potřebám. Nevýhodou je pak jeho 

velmi vysoká pořizovací cena, ke které je nutné připočítat náklady na hardware, systémový 

software a provoz tohoto systému. 

Vývojem softwaru na zakázku. Zde je výhodou, že systém je řešen dle konkrétních potřeb 

dané firmy, které si lze přesně nadefinovat, a to včetně nestandardních požadavků. 

Nevýhodou je kromě vysoké ceny také dlouhá doba potřebná k realizaci. 

Využitím služeb ASP. Pod touto zkratkou si lze přestavit on – line pronájem systému, který 

běží na vzdáleném počítači poskytovatele a firma se k němu připojí pomocí internetu. Kladem 

je zde to, že veškeré náklady na provoz systému nese poskytovatel, záporem tohoto řešení 

však je, že se firma stane značně závislou na tomto poskytovateli a často nedojde k dostatečné 

integrovanosti se stávajícím informačním systémem firmy. 

Využitím služeb komunikačních a marketingových agentur. Tyto agentury nabízejí svým 

klientům komplexní profesionální servis ve vybraných oblastech CRM. Zde můžeme zařadit 

například telemarketing, call centra nebo obsluhy zelených linek. Dále nabízejí společnosti 

možnost provádění analýz a převod dat do databází svých klientů. Výhodu lze vidět 

v profesionalitě pracovníků provozující tyto služby a jejich špičkovém vybavení, nevýhodou 

však je absence uceleného systému CRM. 

 Nad vhodným řešením je nutné zamyšlení se především vzhledem k dostupným 

financím a velikosti dané společnosti. Pro firmy velké je jednoznačným řešením nákup 

komplexního CRM informačního systému, který zahrnuje veškeré funkce podporující řízení 
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vztahů se zákazníky. Se zmenšující se velikosti společnosti je nutno zvážit, které prvky jsou 

reálně přínosné a využitelné. [16] 

3.11.5 Aktivity pro rozvoj a řízení vztahů se zákazníky 

 Možností a aktivit, jak budovat efektivní rozvoj a řízení vztahů se zákazníky je 

nepřeberné množství. Záleží především na oboru podnikání, velikosti a stavu subjektů, 

okolním prostředí a na dalších vlivech. V současnosti na úrovni velkých podniků, v prostředí, 

kde je velice silná konkurence, musí být aktivity spojené s budováním a řízením vztahů více 

propracovány a musí přinášet větší přidanou hodnotu. V následujícím výčtu lze nalézt některé 

příklady aktivit pro rozvoj a řízení vztahů. 

Aktivity k vytvoření osobní vazby a důvěry 

- pravidelné návštěvy zákazníka na různých úrovních vedoucí k udržování komunikace, 

přísunu informací a jako zdroje inspirace 

- navázání osobních vztahů a snaha o neformální komunikaci ve smyslu sportovních 

akcí, společenských akcí, využití volného času 

- důraz na otevřenost a důvěru v komunikaci, oznamovat vše „na rovinu“ a včas 

- sdílení eventuálních společných problému, které je možné vyřešit vzájemně 

efektivněji 

- upozorňování na potenciální problémy a rizika, které byly zjištěny analýzou prostředí, 

predikcí oboru, pozorováním apod.  

- snaha o propojení vrcholového managementu, což často vede k novým kontaktům a k 

navazování nových vazeb 

Aktivity spojené se společnými projekty a produkty 

- vytvoření společných skupin a pracovních týmů s důrazem na efektivitu při vývoji 

nových produktů a při řešení výzkumných úkolů 

- výměna pracovníků pro dané úkoly, vzájemné poznání odlišných pracovních metod, 

možností a prostředí 

- společné obchodní a výrobní projekty 

- společná informační databáze pro sdílení informačního a vědomostního potenciálu 

- společné řízení zákaznických procesů, výměna zkušeností v této oblasti 
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Aktivity k vytvoření vstupních bariér konkurenci 

- vynikající parametry výrobků, služeb, řešení, servisu, snaha o jedinečnost, na kterou 

nedokáže konkurence reagovat 

- výrobní, obchodní a další aktivity a jejich elektronické propojení se zákazníkem 

- společný postup v tvorbě cen finálního produktu 

- vzájemné dlouhodobé plánování vedoucí k vyváženosti zdrojů a plynulých dodávek 

Aktivity k vytvoření výstupních bariér zákazníkovi 

- závislost na technické a technologické podpoře 

- snaha o využití propojení zařízení 

- dlouhodobá spolupráce 

- financování společných projektů 

- věrnostní programy 

Aktivity z dalších oblastí 

- workshopy, odborné konference, semináře 

- odvětvové a oborové konference v nadnárodní úrovni 

Jak je v předchozím výčtu vidno, je mnoho způsobů a nástrojů pro zaujetí a získání 

zákazníka, se kterým je následně možné budovat dlouhodobý vztah. Pro vzájemnou 

spolupráci je nejefektivnější, když tím, proč si nás zákazník vybral, není cena, ale zajímavá 

vlastnost produktu ve smyslu např. přidané hodnoty, způsobu jednání, serióznosti, rychlosti 

servisu apod. [15] 

3.11.6 Přínosy fungujícího CRM systému 

 Pokud se společnost rozhodne pro implementaci a používání CRM systému, pak se 

očekává, že systém přinášet patřičné výhody. Tyto výhody povedou k udržení a zvyšování 

stávajícího obratu a zisku. Uváděné faktory však nejsou cíle, které se sledují po zavedení 

CRM, nýbrž přínosy, které vyplývají z jeho úspěšného využití. CRM s sebou přináší 

měřitelné výhody i efekty, které můžeme zaznamenat až po určité době, ale také přínosy, 

které se projeví bezprostředně po zavedení CRM. Zde můžeme zařadit: 

Bezproblémový průběh obchodních procesů. Použití sytému CRM ke zrychlení a omezení 

problémů při zpracování obchodních procesů v marketingu, odbytu a službách, i mezi těmito 
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úseky. Příčinou tohoto usnadnění je existence jednotné databáze informací o zákaznících. 

Prospěšnost je zde zřejmá především vzhledem k zefektivnění průběhu procesů, a také ve 

snížení nákladů na tyto procesy. 

Více individuálních kontaktů se zákazníky. Pro společnosti není dnes problémem 

komunikace se zákazníky. K tomuto účelu využívají například média, která působí plošně. 

Problém však nastává při snaze o vytvoření individuálních vztahů, které povedou k přesnému 

uspokojení požadavků konkrétního zákazníka, ne-li k překonání jeho očekávání. Bez CRM 

není možné individuálně vycházet vstříc velkému počtu zákazníků a využívat data, která byla 

získána v průběhu životního cyklu zákazníka k individuálním účelům. Po zavedení CRM se 

zvyšuje kvalita i množství kontaktů. 

Více času na zákazníka. Díky CRM je možné čas získaný zefektivněním průběhu procesů 

investovat do nárůstu kvality vztahů se zákazníkem. To se týká nejvíce oddělení odbytu, který 

by se měl více věnovat potřebám zákazníků, než vyřizování administrativy. 

Odlišení se od konkurence. Pokud se společnost rozhodne pro investici do implementace 

CRM, pak je to krok k odlišení se od konkurence a získání konkurenční výhody. Budují se 

tímto způsobem vztahy se zákazníky u velkých, nadnárodních společností, ale i u společností 

menších, které působí na lokálním trhu. Využívání CRM stále skrývá dostatečný potenciál 

k odlišení se od konkurence. 

Vylepšení image. Kladné reference a slova z úst jsou tou nejlepší reklamou, proto je 

uspokojování individuálních požadavků způsob, jak lze budovat vztahy se současnými 

zákazníky a zároveň získávat zákazníky nové. Vynikající servis a excelentní poradenství chce 

využívat stále více osob. Image u zákazníků, která vyplývá z využití CRM, je dobrý nástroj 

k vytvoření vlastní cenové politiky a osvobození se od cenových tlaků. 

Přístup informací v reálném čase. Čím dříve má management aktuální data k dispozici, tím 

dříve může reagovat na případné změny na trhu. Pomocí CRM je možné velice rychle odhalit 

všechny souvislosti, reagovat na problémy a do budoucna se jim vyhnout. Informace se 

mohou týkat počtu každodenních prodejů, reakcí zákazníků na služby, výsledků snahy o 

získání nového trhu, odbytu apod. 

Spolehlivé a rychlé předpovědi. Jakákoliv změna je díky CRM ihned zaznamenána a všem 

oprávněným pracovníkům poskytne příslušné informace v rozsahu, který odpovídá jejich 

pracovnímu zařazení. Pravidla, která jsou přesně definována pro stanovení pravděpodobnosti 
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prodeje, do značné míry dokáží eliminovat riziko chybného odhadu a jsou tak pro 

management velkou pomocí při strategickém rozhodování. 

Komunikace mezi marketingem, odbytem a službami. Výhody, které plynou ze zavedení 

CRM systému a následného proškolení zaměstnanců, spočívají například v přístupu 

pracovníků marketingu i odbytu do společné databáze zahrnující celý životní cyklus 

zákazníka. Členění zákazníků prováděné marketingem usnadní práci odbytu a zároveň 

znalosti získané při odbytu produktu k daným zákazníkům se mohou efektivně využít při 

plánování marketingových akcí.  

Nárůst efektivity týmové práce.  Zavedením CRM se zvyšuje efektivita uvnitř jednotlivých 

týmů. Jakmile dorazí marketingu první vyplněný dotazník od zákazníka, jsou informace ihned 

k dispozici odbytu, kde se využijí pro plánování odbytových akcí. Pracovník PR vyvíjí 

speciální řešení pro zákazníky, kteří na dotazník zareagovali, a zaměstnanec provozního 

oddělení je pověřen shánět další kontakty. CRM tak vede k urychlení průběhu všech procesů, 

a tím vede k nárůstu efektivity. 

Růst motivace pracovníků. Pokud dojde při implementaci technologie spojené s CRM také 

k důkladnému proškolení zaměstnanců, pak je pracovníkům značně ulehčena jejich 

každodenní práce. Jsou oproštěni od každodenního papírování, marketing má velice rychlé 

informace o situaci na trhu, odbyt není zatížen administrativou, služby jsou prováděny dle 

požadavků zákazníků a zaměstnanci tak vidí v systému CRM značnou podporu, což zapůsobí 

na spokojenost zaměstnanců a snížení jejich fluktuace. [18] 

3.11.7 Aktuální nabídka CRM systému a jejich poskytovatelů 

 Rozhodovací proces, prostřednictvím kterého společnost určí, který CRM systém je 

pro ni nejvhodnějším, se může stát velmi složitým strategickým problémem. Management 

společnosti přistoupí k oslovení poskytovatele systému, který předloží nabídku, o které si 

myslí, že je pro danou společnost nejlepší variantou. Společnost může takto získat nabídky 

hned několika dodavatelů a na základě svých parametrů zvolit optimální variantu. Mezi 

takovéto poskytovatelé na českém trhu patří například firmy AXIOM SW s.r.o., Artemis 

Wedesign, Columbus IT Czech s.r.o, Cleverbees.r.o., ClientService s.r.o. nebo společnost 

LLP Prague s.r.o. [24] 
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 Nabídka CRM systému je velice rozmanitá a rozhodnutí o tom, jaký software bude 

společnost využívat, je důležitou otázkou pro management dané společnosti. Ten musí 

stanovit základní požadavky, které od systému očekává, a které musí CRM splňovat. [18] 

Vybrané CRM systémy dostupné v České republice  

Helios 

  Informační systémy Helios jsou v českém prostředí poměrně známé. Výrobcem je 

společnost LCS, která patří mezi přední dodavatele podnikových informačních systémů v 

České republice. Produkty Helios se dělí na tři hlavní produkty: Helios Green, Orange a Red, 

mezi nimiž je hlavním rozdílem cílový zákazník. Zatímco Helios Red se zaměřuje především 

na podnikatele a malé společnosti, Helios Orange cílí na oblast menších a středně velkých 

firem. Helios Green je tvořen základním stavebním modulem, na který lze napojovat další 

prvky, dle potřeb a růstu společnosti (např. modul marketing, modul sklad, apod.). 

Sugar CRM  

Tento produkt lze získat typickým, tzv. „krabicovým“ způsobem. Sugar CRM je však 

také možné zakoupit jako hostovanou službu, což dále šetří náklady. Tento produkt je tak 

vhodný zejména pro malé podniky. 

Salesforce.com 

Jedná se o CRM systém, který je kompletně hostovaný, díky čemuž odpadají náklady 

na pořízení hardware, implementaci a správu.  

eWay-CRM 

Tento příklad je českým produktem, který má podobnou architekturu jako Helios 

Green. Je tvořen centrální částí, kterou je možné rozšířit požadovaným směrem o volitelné 

moduly. Kladem tohoto sytému je také kompletní integrace do emailového klienta Outlook. 

Odpadají tak jakékoliv problémy s přístupem přes internetový prohlížeč a uživatel se 

pohybuje v prostředí, které dobře zná z každodenní práce. Tento produkt je navíc kombinací 

CRM a PPM (project portfolio management). Díky němu jsme schopni nejen řídit vztahy, ale 

také plánovat a později provádět realizaci projektů. 
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Dynamics CRM 

Jedním z nejznámějších CRM systémů je Microsoft Dynamics CRM. Ze všech 

zmíněných CRM systémů se jedná o bezesporu nejkomplexnější řešení, které uživatelům 

poskytuje vše potřebné, od podpory prodeje přes marketing, až po možnost řízení a organizaci 

vnitrofiremních procesů. Ze všech zmíněných systémů se ale jedná o produkt implementačně 

nejnáročnější. Spolu se systémem je nutné nainstalovat nebo už vlastnit a používat další 

produkty společnosti Microsoft. U toho produktu lze volit mezi možnostmi přístupu k 

systému. První z nich je poměrně běžný přístup přes internetový prohlížeč. Druhým 

způsobem je instalace doplňku do aplikace Office a následné přistupování pomocí tohoto 

programu. [27] 

Mezi další CRM produkty patří například systémy společností SAP CRM, Orax, 

SMARTCRM, Vistos CRM a další. [25] 
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4 Metodika výzkumu 

4.1 Definování problému 

 V rámci marketingového výzkumu společnosti XY je stanoven problém, který se týká 

zavedení potřebného informačního systému. Tento systém by měl zjednodušit a zrychlit 

přenos informací od zákazníků do vnitropodnikového prostředí, a tím umožnit snazší přístup 

k datům pro kompetentní zaměstnance. Stále častěji je nutné reagovat na rozdílné požadavky 

konkrétních zákazníků, či konkrétních trhů. Z tohoto důvodu se má práce zaměřuje na zjištění 

požadavků na informační systém těch zaměstnanců, kteří přicházejí do styku se zákazníky 

nejčastěji a následně, na základě jejich potřeb, na stanovení optimálního informačního 

systému. 

4.2 Výběrový vzorek respondentů 

 Cílovou skupinou výzkumu se pro mé účely stali zaměstnanci společnosti XY, a to 

především pracovníci obchodního oddělení. Tito pracovníci jsou v neustálé interakci se 

zákazníky a díky tomu dokáží nejlépe specifikovat, jak by měl nový informační systém 

vypadat. Právě oni se dnes nejvíce potýkají s problémem přenosu dat, jejich zpracováním, 

vkládáním a s následným dohledáváním žádoucích informací.  

Vzorek respondentů pro cílovou skupinu zaměstnanců měl tuto strukturu: 

Celkový počet respondentů činí 29 dotázaných zaměstnanců společnosti XY, a to 

z obchodně - marketingového úseku. Nejčastěji zastoupenou pracovní pozicí byl obchodní 

zástupce, případně assistant manager. Jednalo se o záměrný výběr na základě dobrovolnosti, 

jelikož nebyla splněna podmínka, aby měl každý zaměstnanec stejnou pravděpodobnost, 

dostat se do výzkumného souboru. Dotazníky byly distribuovány respondentům osobně, čímž 

byla zaručena 100% návratnost. 

4.3 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je analýza informací od zaměstnanců týkajících se jejich představ o 

fungování systému CRM. Nejedná se však pouze o zjištění těchto informací od pracovníků, 

které směřují k návrhu nového informačního systému. Na základě získaných dat předkládám 

rovněž návrh, jak by měl konkrétní systém vypadat a jaké funkce má plnit. Z toho důvodu je 

nutné zmapovat, co zaměstnanci od nového systému očekávají, jaké nároky má systém 

splňovat apod. Cílem je, nabídku případných možností, co nejvíce konkretizovat. Proto je 
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výzkum založen na zaměstnancích jako klíčových faktorech, aby stanovili důležitost funkcí 

systému, a také zaznamenali, s jakými systémy se již setkali. 

4.4 Stanovení hypotéz 

Uvedené hypotézy vycházejí ze zjištěných dat, které jsem získal z rozhovorů 

s managementem společnosti XY. Největší problém byl shledán v dosavadní roztříštěnosti 

informačního systému, což zpomaluje a komplikuje interakci se zákazníky. Proto byly 

hypotézy stanoveny následně. 

Hypotéza 1:  

Zaměstnanci považují dosavadní systém zpracování dat za nevyhovující. 

Hypotéza 2: 

Zaměstnanci se již se systémem CRM měli možnost setkat. 

Hypotéza 3:  

Požadavky zaměstnanců na budoucí systém CRM se shodují. 

4.5 Metoda shromažďování dat 

Pro účely marketingového výzkumu je stěžejní zajistit jak primární, tak i sekundární 

data. Primární informace vycházejí ze samotného dotazníkového šetření. Dotazník obsahuje 

celkem 13 otázek. Z tohoto počtu jsou dvě otázky polouzavřené, čtyři uzavřené, tři otevřené, 

dvě otázky jsou postaveny na principu škály. V závěru dotazník zahrnuje dvě otázky 

identifikační. Dotazník přikládám v příloze č. 3. Sekundární údaje jsem čerpal převážně 

z odborné literatury a vědeckých článku, případně z internetu.  

4.6 Harmonogram činností  

V následující tabulce 4.1 je znázorněna časová náročnost marketingového výzkumu od 

jeho zahájení, přes realizaci, až po jeho vyhodnocení. Začátek výzkumu byl realizován v 

listopadu 2012. 
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Tab. 4.1 Harmonogram činností 

 

Zdroj: Vlastní 

4.7 Rozpočet 

Náklady na marketingový výzkum jsou spojeny pouze s tiskem dotazníků. Výše těchto 

nákladů činí 300 Kč. 

4.8 Realizace 

 Před samotnou realizací marketingového výzkumu byla provedena pilotáž dotazníku.  

Na základě pilotáže, která proběhla u čtyř osob zvolené cílové skupiny, bylo zjištěno, že 

otázky jsou chápány správně a nevyskytly se žádné problémy. 

Následná realizace marketingového výzkumu proběhla v prostorách společnosti XY. 

Pro sběr primárních dat byl použit standardizovaný dotazník pro cílovou skupinu, v mém 

případě pracovníků obchodního oddělení. Zaměstnancům byl postupně dotazník rozdán a 

úvodem byl vysvětlen problém a cíl výzkumu. V případě nepochopení otázky měli 

respondenti možnost dovysvětlení podstaty, tato možnost však po celou dobu sběru dat nebyla 

využita. Pro zachování anonymity respondentů bylo předem vytyčeno místo, kde v průběhu 3 

týdnů mohli zaměstnanci vyplněné dotazníky nerušeně odkládat.  
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4.9 Technické zpracování údajů 

  Data, která byla z dotazníků získána, jsem nejprve zkontroloval a poté vytvořil kódy 

pro zpracování otázek. Poté jsem vytvořil šablonu v SPSS a data vložil. Následně jsem pro 

vlastní statistické zpracování využil analytické nástroje SPSS 18 (Statistical Package for 

Social Sciences). 

Konečným výstupem jsou frekvenční tabulky a grafy demonstrující získané informace. 
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5 Analýza výsledků výzkumu 

 Tato kapitola se skládá z vyhodnocení jednotlivých otázek získaných na základě 

informací z dotazníkového šetření a následně z vyhodnocení stanovených hypotéz. 

5.1 Vyhodnocení otázek 

5.1.1 Dosavadní systém práce 

 Pomocí této otázky bylo snahou zjistit, jak zaměstnanci vnímají práci s daty 

v určitých, konkrétních oblastech marketingově-obchodního oddělení. Respondenti měli 

k dispozici škálu v rozmezí 1 až 4, kde 1 = zcela dostačující a 4 = naprosto nedostačující. 

Pomocí této škály měli vyjádřit názor na 3 stěžejní oblasti zpracování informací.   

N= 29 

Graf 5.1 Hodnocení dosavadního systému práce s požadavky na marketingovou podporu 

Zdroj: Vlastní 

 Jak z grafu 5.1 vyplývá, zaměstnanci společnosti XY nepovažují dosavadní systém 

práce s požadavky na marketingovou podporu za dostačující. Tento jev ukazuje, že 

zaměstnanci v současnosti pracují se systémem, který z hlediska marketingu není 

sofistikovaným. Chybí tak především jakékoliv sledování výsledků, případně nákladů 

marketingových kampaní nebo také sledování průběhu kampaně v závislosti na čase. Tento 

fakt si uvědomuje a je s ním nespokojeno 59 % dotázaných. Jako nedostačující systém práce 

jej označilo 52 %. Tomuto zjištění pak odpovídá i průměrná hodnota, která na škále 1 až 4 

činila 2,62. V praxi tento výsledek znamená, že bez dostatečné technické podpory dochází ke 

zpomalení práce, snižuje se efektivita pracovníků a náklady na marketingovou podporu 
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nejsou dostatečně transparentní. Tím dochází ke zvyšování náročnosti práce pro běžné 

zaměstnance obchodně – marketingového oddělení, ale také pro management, který se při 

svém strategickém rozhodování musí obejít bez konkrétních dat.  

 

N = 29 

Graf 5.2 Hodnocení dosavadního systému zpracování objednávek 

Zdroj: Vlastní 

 Z hodnocení systému zpracování objednávek vyplývá, že respondenti jsou se 

současným stavem ve většině případů spokojeni. Jak ilustruje graf 5.2, 65 % odpovědí bylo 

označeno hodnotou dostačující a zcela dostačující.  

Pokud tak zaměstnanec získá a následně musí zaevidovat objednávku od zákazníka, 

není v tomto kroku systémem limitován. Systém pro zpracování objednávek byl pro 

zaměstnance dostatečně přizpůsoben a zpracován s ohledem na efektivnost jejich práce. 

Průměrné hodnocení pak v tomto případě činí 2,21, což znamená, že je pro většinu 

dotázaných (62 %) systém zpracování objednávek dostačující a není proto nezbytné, 

v závislosti na usnadnění práce, jej příliš měnit. 
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N = 29 

Graf 5.3 Hodnocení dosavadního systému zpracování reklamací 

Zdroj: Vlastní 

 Odpovědi u této podotázky se dle získaných informací na grafu 5.3 značně lišily. Jak 

uvádí 49 % respondentů, dosavadní systém je dostačující či zcela dostačující. Naopak 14 % 

dotázaných jej považuje za naprosto nedostačující. Zaměstnanci jsou tak ve svých tvrzeních 

značně diferenciovaní.   

Pokud je zaměstnanec konfrontován se stížnosti, konkrétně s reklamací produktu, považuje 

systém zpracování takto vzniklé situace nejčastěji za dostačující. Tato varianta je označována 

41 % dotázaných zaměstnanců. Z průměrného hodnocení však lze vyčíst, že větší polovina 

respondentů systém za dostačující nepovažuje. Průměrná hodnota, stále pro škálu 1 až 4, činí 

2,59. Nastavený systém by tak většina dotázaných chtěla zkvalitnit. Lépe nastavený systém by 

dokázal celou reklamační operaci urychlit, zaměstnanec by nebyl touto situaci tak dlouho 

zatěžován, a tento posun by jistě uvítal i nespokojený zákazník, pro kterého by se nepříjemný 

reklamační proces zkrátil. Pokud je možné provést proces reklamace lépe, mělo by být ke 

změně co nejrychleji přistoupeno. Zákazníci nespokojeni s produktem v oblasti tepelné 

techniky se mohou dostat až do krajních situací, kdy je především v zimních měsících 

zajištění stabilního zdroje tepla nutností. Z toho důvodu, pokud k reklamaci dojde, musí být 

vyřízena v co nejkratším možném termínu.  

Pomocí tabulky 5.1 je možné sumarizovat uvedené odpovědi, a to na základě 

průměrného hodnocení jednotlivých otázek.  
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Tab. 5.1 Průměrné hodnocení systémů práce 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 

5.1.2 Orientace v současném systému  

Tato otázka měla za cíl zjistit názory zaměstnanců na to, do jaké míry se orientují 

v současném systému, tzn., zda je pro ně snadné hledání potřebných informací o konkrétních 

zákaznících. 

 

N = 29 

Graf 5.4 Hodnocení snadnosti při hledání konkrétních informací o zákaznících 

Zdroj: Vlastní 

 Z grafu 5.4 lze vyčíst, že 62 % dotázaných není s aktuálním stavem při hledání 

konkrétních dat spokojena a nepovažuje zjišťování informací o zákaznících v současném 

systému za snadné. Toto zjištění jen podtrhuje neefektivitu současného systému. Data o 

zákaznících nejsou dostatečně standardizována a ucelená. Často tak dochází k prodlevám při 

hledání požadovaných dat. Případně se může stát, že po náročném hledání dat, do kterého je 

Jak hodnotíte dosavadní systém práce s: Průměrné 

hodnocení 

Zpracování objednávek zákazníků 2,20 

Zpracování reklamací 2,59 

Požadavky na marketingovou podporu 2,62 
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zapojeno více zaměstnanců najednou, dojde ke zjištění, že požadovaná data dosud do systému 

nikdo nenavedl. Tím se prodlužuje práce zaměstnanců a také se zvyšují náklady.  

U této otázky je velice důležité zjištění vycházející ze třídění druhého stupně. Pomocí 

získaných dat bylo analyzováno, zda orientace v systému souvisí s délkou pracovního poměru 

zaměstnance ve společnosti XY. Schopnost orientace v systému se však s rostoucí dobou 

pracovního poměru nezvyšuje. Bylo naopak zjištěno, že až 78 % dotázaných, kteří u 

společnosti XY pracují více než 10 let, nepovažují vyhledávání konkrétních dat za snadné. 

Ani po mnoholeté práci se systémem se v něm nelze zcela jednoduše orientovat a ani s jeho 

pomocí nelze adekvátně pracovat s potřebným informačním zázemím. Změna tohoto faktoru 

by se stala přínosem nejen pro zaměstnance obchodně-marketingového oddělení, ale také pro 

management společnosti, pro který je stěžejním aspektem mít k dispozici odpovídající data 

v ucelené podobě v co nejkratším čase. 

5.1.3 Současné sdílení dostupných dat 

Taktéž tato otázka má demonstrovat efektivnost aktuálního systému. Respondenti měli 

možnost uvést názor na sdílení dat v interním prostředí společnosti XY. Záměrem pak bylo 

určit efektivitu předávání potřebných informací mezi jednotlivými odděleními společnosti. 

 

N = 29 

Graf. 5.5 Efektivnost spolupráce mezi odděleními při sdílení dat 

Zdroj: Vlastní 
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 Pro graf 5.5 je hodnocení zcela jednoznačné. Až 73 % dotázaných považuje systém 

sdílení dat mezi odděleními společnosti za neefektivní či spíše neefektivní. Výsledkem 

uvedených odpovědí je fakt, že jednotlivá oddělení v rámci jedné společnosti pracují bez 

vzájemného informačního propojení. Následně dochází k situacím, kdy je nutné zpracovávat 

například marketingové náklady jak ve finančním oddělení, tak v oddělení marketingově – 

obchodním. Výsledkem mohou být data, která jsou značně diferenciovaná, a zároveň je do 

tohoto procesu zapojeno více zaměstnanců. Získaná data se zaznamenávají bez vzájemné 

návaznosti a management má v důsledku toho k dispozici rozdílné informace pro tvorbu 

budoucích strategií. Situace, kdy jednotlivá oddělení pracují pouze na svých dostupných 

datech a tato data dále nesdílí se zbylou části společnosti, je vyloženě nevhodná. Dokresluje 

to taktéž fakt, že jako efektivní vnímá systém pouze jeden dotázaný z výběrového vzorku.  

5.1.4 Největší zápory současného systému 

 Zde byl respondentům nabídnut výčet možných vlastností aktuálního systému práce 

s informacemi o zákaznících. Z těchto vlastností si pak mohli zvolit oblast (případně uvést 

další možnosti), které při práci vnímají jako nejvíce negativní. Snahou tak zde bylo získat co 

nejkonkrétnější představu o problémových vlastnostech systému. 

N = 69 

Graf 5.6 Nejhůře hodnocené vlastnosti současného systému správy dat 

Zdroj: Vlastní 

 Dotazovaní zaměstnanci nejčastěji považují za největší problém současného systému 

správy dat nedostatečnou přehlednost systému (26 %). To je do značné míry způsobeno tím, 

že množství informací stále narůstá a dosavadní systém správy dat se díky tomuto přílivu 

informací stal nepřehledným. Zaměstnanec v takto nedokonalém systému pak pouze zkouší, 
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zda potřebnou informaci najde v daném oddílu nebo bude muset pokračovat v hledání jinde. 

Tím se zvyšují náklady, prodlužuje se čas a také se snižuje motivace a loajalita zaměstnance 

ke společnosti.  

Respondenti dále za negativní aspekt považují rychlost práce v systému (22 %). Zde 

lze najít hned dvojí vysvětlení. Tím prvním je již uvedená nepřehlednost a chybějící 

standardizace systému. Druhou příčinou nedostatečné rychlosti práce je pak samotná 

koncepce zastaralého systému. Ten byl konstruován pro mnohem menší množství dat. 

V situaci, kdy se do informacemi zahlceného systému snaží připojit najednou více 

zaměstnanců, (což je v pracovních dnech běžnou situací), dochází k několikaminutovému 

čekání na samotné spuštění. Následná práce se systémem je pak značně omezená, a také 

náročná na čas a trpělivost uživatele.      

Třetím největším negativem systému je podle dotazovaných zaměstnanců pravdivost 

uvedených informací (17 %). Je zřejmé, že tento problém vychází z nedostatečně stanovených 

kompetencí pro vkládání jednotlivých dat. V dosavadním systému je téměř nemožné zjistit, 

kdo uvedená data vložil a kdo za ně tudíž nese zodpovědnost. Díky tomu lze snadno vkládat i 

zkreslené informace, které nemají dostatečné vypovídající schopnosti. Následná práce s touto 

informací může ovlivnit celý výsledek zkoumání a činí systematickou práci zbytečnou. 

Naopak nejmenší problém respondenti spatřují v použití konkrétních dat (4 %), a také 

v podvojnosti uváděných dat (9 %).   

 Pro tuto otázku je zajímavé i třídění druhého stupně. Z něj vyplývá, že dotazovaní 

zaměstnanci, kteří ve společnosti XY pracují více než 10 let, považují za největší negativa 

aktuálního systému správy dat jeho nedostatečnou přehlednost, pravdivost a zároveň 

aktuálnost informací. Respondenti, kteří se stali zaměstnanci před méně než čtyřmi roky, 

spatřují problém v rychlosti práce systému a nedostatečné přehlednosti systému správy dat. 

Obě skupiny tak spojuje nespokojenost s přehledností systému. Lze taktéž usuzovat, že 

zaměstnanci, kteří pro společnost pracují již více než 10 let, získali při práci se systémem 

větší trpělivost a nevadí jim nedostatečná rychlost tolik, jak uvádějí pracovníci s pracovním 

poměrem kratším než čtyři roky. 
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5.1.5 Zkušenosti se systémy CRM 

Cílem následujících otázek bylo zjistit, zda se již zaměstnanci se systémem 

podporujícím řízení vztahů se zákazníky setkali. Pokud ano, pak měli uvést, se kterým 

konkrétním systémem již pracovali. Následně byli dotázáni, s jakým systémem CRM se 

setkali u zákazníků, se kterými měli možnost jednat.  

Tab. 5.2 Zkušenosti se systémem CRM 

Měl(a) jste již možnost  

pracovat se systémem CRM? 

Četnost Procenta  

Ano 17 59 % 

Ne 12 41 % 

Suma 29 100 % 

Zdroj: Vlastní 

První z otázek zaměřených na zkušenosti zaměstnanců se systémem CRM je 

znázorněna v tabulce 5.2. Většina z dotázaných uvedla, že již se systémem řízení vztahů se 

zákazníky pracovala. Z dat lze usoudit, že 59 % zaměstnanců již v minulosti aktivně 

využívalo systém CRM. Tento fakt není překvapujícím. Naprostá většina společností 

podobného rozsahu (počet zaměstnanců, produktů i zákazníků) již tento systém využívá 

několik let. Tito zaměstnanci by tak měli být seznámeni s výhodami efektivního řízení vztahu 

se zákazníky.  

Z otázky, která však bezprostředně navazuje, je dle grafu 5.7 patrné, že zkušenosti 

dotázaných se systémem CRM nejsou velké. Přes 35 % respondentů mylně ztotožnilo 

existující interní systém správy dat se systémem CRM. Tito zaměstnanci jsou tak přesvědčeni, 

že zavedený interní systém odpovídá systému CRM. Dále pak téměř 24 % respondentů neví, 

se kterým systémem CRM pracovali. U těchto zaměstnanců lze taktéž vyčíst minimální 

zkušenost s CRM systémy. Neznalost názvu systému, se kterým zaměstnanci pracovali, si lze 

vysvětlit krátkodobou, ne-li jednorázovou zkušenosti s těmito systémy. Za nejčetnější 

adekvátní odpověď je považována odpověď 18 %  u možnosti SAP. 
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N = 17 

Graf 5.7 Zkušenosti s konkrétním systémem CRM 

Zdroj: Vlastní 

 

Tab. 5.3 Systém CRM používaný zákazníky 

Systém používaný zákazníky Četnost Procenta  

Alfabase 3 10,3 % 

Abra 3 10,3 % 

SAP 5 17,2 % 

Nevím 18 62,1 % 

Suma 29 100 % 

Zdroj: Vlastní 

Výsledky následující otázky jsou znázorněny tabulkou 5.3. Jsou zde uvedeny 

odpovědi týkající se dotazu na systém CRM, se kterým se zaměstnanec setkal u zákazníků. 

Z celkového počtu 29 respondentů jich 62 % na tuto otázku nedokázalo odpovědět. Pět 

zaměstnanců (17,2 %) pak uvádí systém, který se i v předchozí otázce objevil nejčastěji a to 

systém SAP. CRM systém SAP tak lze považovat v odvětví tepelné techniky za jednoznačně 

nejznámější.  

5.1.6 Zlepšení komunikace se zákazníkem 

U této otázky měli respondenti uvést, zda si dovedou představit zlepšení komunikace 

se zákazníkem prostřednictvím efektivnější správy dat. Jedná se tak o kombinaci dotazu 

zjišťující spokojenost se současným stavem a také s možným prospěchem, který by vyplynul 

v rámci zavedení systému nového. 
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N = 29 

Graf 5.8 Zlepšení komunikace se zákazníkem zavedením efektivnější správy dat 

Zdroj: Vlastní 

Výsledky znázorněné grafem 5.8 demonstrují nespokojenost zaměstnanců 

s dosavadním systémem správy dat ve společnosti XY. Více než polovina dotázaných (55 %) 

uvedla, že si dokáže představit zkvalitnění komunikace se zákazníkem za předpokladu, že by 

došlo k zavedení efektivnější správy dat. Pokud by management firmy k tomuto chtěnému 

řešení přistoupil, pak si lze představit výhody směřující prvotně k zaměstnancům, což by se 

následně promítlo i na zákaznících. Vyřízení jejich požadavků by se usnadnilo a související 

činnosti by bylo možné obsluhovat sofistikovaněji, čímž by došlo k možnému a rychlejšímu 

uspokojení potřeb zákazníků. Toto tvrzení odmítá pouze 21 % dotázaných. 

5.1.7 Důležitost vlastností budoucího systému CRM pro oblast marketingu a obchodu 

Pomocí této otázky došlo ke zjištění důležitosti faktorů jednotlivých vlastností 

budoucího systému CRM, které se vztahují k oblasti marketingu a obchodu. Zaměstnanci měli 

k dispozici škálu 1 až 4, pro kterou platilo, že 1 = nejdůležitější a naopak 4 = nejméně 

důležité. Pomocí této škály měli respondenti ohodnotit uvedené vlastnosti. 
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N = 29 

Graf 5.9 Hodnocení vlastnosti nového CRM pro snadné vkládání dat 

Zdroj: Vlastní 

V této otázce byli respondenti dotazováni, do jaké míry je pro ně důležitá 

jednoduchost při vkládání získaných dat do případného budoucího systému. Z výsledků 

vyplývá, že při výběru systému CRM by se měl management na tuto oblast výrazněji zaměřit. 

Jednoduchost vkládání dat, která je prvotním krokem k následné práci se získanými 

informacemi, je pro zaměstnance jednoznačně důležitá, jak je patrné z grafu 5.9. V této fázi je 

stěžejní rychlost a snadnost, čímž by se tato operace stala pro zaměstnance ihned 

automatickou a nezatěžovala je přílišnou aktivitou. 

N = 29 

Graf 5.10 Hodnocení vlastnosti nového CRM pro jednoduchost orientace 

Zdroj: Vlastní 
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 Podstatou této otázky bylo zjistit, jakou důležitost dotazovaní zaměstnanci přiřadí 

k faktoru jednoduché orientace. Získané odpovědí jsou dle grafu 5.10 rozloženy jednoznačně. 

Odpověď, že tato vlastnost nového systému je nedůležitá, nezvolil žádný respondent. Naopak 

až 79 % dotázaných považuje jednoduchost orientace za nejdůležitější. Zaměstnanci se zde 

vyjádřili jednoznačně. Pokud nový systém pro řízení vztahů se zákazníky nebude dostatečně 

přehledný, pak s ním budou zaměstnanci značně nespokojeni. Jednoznačnost odpovědí 

vychází mimo jiné z nespokojenosti s tímto faktorem v dosavadním systému práce s daty. Je 

evidentní, že po této změně volají zaměstnanci nejvíce.   

N = 29 

Graf 5.11 Hodnocení vlastnosti nového CRM pro dohledatelnost konkrétních dat 

Zdroj: Vlastní 

 Graf 5.11 mapuje situaci, kdy zaměstnanec ví, která data konkrétně potřebuje a od 

systému CRM očekává, že je dokáže bez námahy nalézt. Uvedená vlastnost sofistikovaného 

systému je hodnocena jako nejdůležitější nebo pouze jako důležitá pro 79 % z dotázaných. 

Proto by měl být i tento faktor pro výběr systému CRM stěžejní. Odpovědi vyjadřují názor, že 

by dohledatelnost jednotlivých informací měla být jednoduchou operací, která zrychlí 

operativní rozhodování. To zaměstnancům značně usnadní práci. Pokud je pro ně dnes 

hledání dat, která pro své rozhodnutí potřebují až příliš náročné a navíc s nejistým výsledkem, 

pak se rozhodují pouze na základě svých úsudků, což není profesionální.  
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N = 29 

Graf 5.12 Hodnocení vlastnosti nového CRM pro určení kompetencí pro vkládání dat 

Zdroj: Vlastní 

 Na grafu 5.12 si lze všimnout, že odpovědi respondentů jsou poprvé značně rozdílné. 

Shodně, celkem 34 % dotázaných, považuje faktor kompetencí pro vkládání dat jak za 

důležitou, tak za nedůležitou oblast systému. Vysvětlení se dá hledat v odpovědnosti 

jednotlivých zaměstnanců. Vzorek respondentů je zde rozdělen na dvě významné poloviny, 

s různým pohledem na problematiku vkládání dat. Určení kompetencí za data shledají jistě 

důležitější ti, kteří odvádějí kvalitní práci, získaná data často kontrolují, než je vkládají do 

systému a totéž očekávají od svých kolegů. Proto považují za důležité vymezit kompetence za 

vkládání používaných dat. V opozici proti nim stojí ti zaměstnanci, kteří ve své práci nejsou 

tak důslední. Pokud informace získají, pak je zaevidují do systému bez nutné kontroly a 

neuvědomují si důležitost tohoto kroku. Následně se chtějí tzv. schovávat za anonymitou při 

vkládání dat, a proto pro ně není stanovení kompetencí za vložená data až tak důležité. 

Současná situace je pro společnost jednoznačně nevyhovující. Je tak na managementu 

společnosti, jak se v dané situaci zachová. Zda bude moct každý zaměstnanec vkládat data do 

systému CRM, ale také bude za vložená data zodpovědný díky dohledatelnosti autora dat 

nebo bude moct informace zavádět pouze jeden pracovník za daný tým, který bude k tomuto 

úkolu kompetentní a ponese tak za všechny zodpovědnost. 
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N = 29 

Graf 5.13 Hodnocení vlastnosti nového CRM pro jednoduchost práce s daty 

Zdroj: Vlastní 

 Poslední z možností vyjádření důležitosti u otázky číslo 9 se týkala práce se získanými 

daty. Získané výsledky jsou znázorněny grafem 5.13. Jako práce s daty zde bylo vysvětleno 

jakékoliv použití informací mimo samotný systém CRM. Tímto použitím může být tisk ze 

systému, kopírování nebo prezentace tabulek apod. Tomuto faktoru přiřadilo 55 % 

dotázaných největší možný stupeň důležitosti. Tento výsledek je opodstatnitelný tím, jak je 

pro zaměstnance důležité nejen data do systému CRM zaevidovat a nalézt, ale taktéž je 

následně prakticky použít. Pokud by například nebylo možné data kopírovat, pak by byl 

systém neefektivní, jelikož zaměstnanec by byl nucen data, která rychle vložil a snadno našel, 

následně dlouze přepisovat a tvořit u nich pomocí jiného softwaru výstupy. Proto je i tato 

vlastnost nového systému CRM pro zaměstnance velice důležitá. 

 

K vytvoření finálního názoru na důležitost jednotlivých vlastností nového systému 

CRM dopomůže tabulka 5.4. V ní jsou uvedeny průměrné hodnoty, které byly získány pro 

jednotlivé odpovědi. U všech uvedených vlastností měli respondenti k dispozici hodnocení 

pomocí škály 1 až 4, kde 1 = nejdůležitější a 4 = nejméně důležité.   
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Tab. 5.4 Hodnocení důležitosti vlastností nového CRM systému pro oblast marketingu a 

obchodu 

 

Hodnocení vlastnosti: Průměrné 

hodnocení 

Jednoduchá orientace 1,34 

Snadné vkládání dat 1,62 

Jednoduchost práce s daty 1,66 

Dohledatelnost konkrétních dat 1,79 

Určení kompetencí pro vkládání 2,21 

Zdroj: Vlastní 

5.1.8 Vlastnosti CRM pro interní oblast společnosti 

Tato otázka měla za cíl získat informace od zaměstnanců týkající se požadavků na 

vnitropodnikovou oblast systému CRM. Byl zde uveden výčet možných vlastností, které bylo 

možné zvolit, případně doplnit o vlastní námět.  

N = 58 

Graf 5.14 Očekávání od systému CRM pro interní oblast společnosti 

Zdroj: Vlastní 

Z grafu 5.14 lze vyčíst, že mezi nejčastěji zmiňované vlastnosti nového systému CRM, 

které jsou směřovány do vnitřního prostředí společnosti XY, patří zlepšení interní 

komunikace (43 %) a také odpověď zaměřená na rychlejší práci s daty (45 %). Tyto dvě 

odpovědi byly označovány dotazovanými zaměstnanci téměř se shodnou četností. Spojuje je 

taktéž vidina zaměstnanců na zlepšení současné situace. Skoro polovina zaměstnanců 
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marketingově – obchodního oddělení sdílí jednotný názor, že je třeba inovovat systém práce 

s informacemi o produktech a zákaznících, reporty a statistiky prodeje apod. Taktéž od 

nového systému CRM je jimi očekáván přenos těchto dat v rámci jednotlivých oddělení, čímž 

dojde k širší využitelnosti získaných informací. Naopak nejméně žádanou vlastností se 

v tomto případě stalo zlepšení systému skladování (5 %). Vysvětlením může být dostatečně 

nastavený systém, kterým je skladování obsluhováno, ale taktéž nezájem respondentů o tuto 

oblast. 

5.1.9 Charakteristiky respondentů 

Poslední dvě zodpovězené otázky byly zaměřeny na základní identifikaci respondentů. 

U první z otázek měli zaměstnanci určit jednu nabízených možností délky pracovního poměru 

u společnosti XY. 

 

N = 29 

 

Graf 5.15 Délka pracovního poměru ve společnosti XY 

Zdroj: Vlastní 

 Graf 5.15 vypovídá o složení respondentů v rámci jejich délky zaměstnaneckého 

poměru. Nejpočetněji je zastoupena skupina pracovníků zaměstnaných méně než čtyři roky. 

Z toho lze soudit, že marketingově – obchodní oddělení prochází inovací. Noví zaměstnanci 

s sebou přinášejí kreativní nápady a zcela nový pohled na problematiku společnosti. Tento 
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krok zaručí kreativitu variant řešení. Tato skupina zaměstnanců tvoří z celkového počtu 

dotázaných 41 %.  

Druhá otázka týkající se charakteristiky dotázaných směřovala k určení současné 

pracovní pozice ve společnosti XY. Respondent měl zaznamenat, jaký druh pracovní pozice 

zastupuje.  

N = 29 

Graf 5.16 Současná pracovní pozice ve společnosti XY 

Zdroj: Vlastní 

Získaná data pochází od zaměstnanců z pozic obchodních zástupců a assistant 

managerů obchodně – marketingového oddělení. Většinu dotazníků, jak lze z grafu 5.16 

vyčíst, pak vyplnili pracovníci zastávající pozici obchodních zástupců. Tito tvoří 76 %.  

Zaměstnanci na těchto pozicích přicházejí do styku se systémem správy dat nejčastěji. 

Jejich povinností je získaná data pravidelně ukládat a zároveň potřebují informace nejen o 

zákaznících v systému efektivně vyhledávat. 

5.1.10 Vyjádření vlastního názoru 

Respondenti zde měli možnost vyjádření k celému tématu řízení vztahů se zákazníkem 

případně k prováděnému výzkumu. Této možnosti však nikdo z dotázaných nevyužil, proto 

lze říct, že se nevyskytly žádné námitky a připomínky k dané problematice. 
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5.2 Vyhodnocení hypotéz 

 

1. Zaměstnanci považují dosavadní systém zpracování dat za nevyhovující. 

Z výsledků je zřejmé, že dotazovaní zaměstnanci považují dosavadní systém správy 

dat za nevyhovující. Tento fakt potvrzuje graf 5.8, který zachycuje nespokojenost 

zaměstnanců s dosavadním systém. Celých 55 % respondentů je přesvědčeno, že zavedením 

efektivnější správy dat by došlo ke zlepšení komunikace se zákazníkem. Hypotéza č. 1 se tak 

potvrdila. 

2. Zaměstnanci se již se systémem CRM měli možnost setkat. 

Pro vyhodnocení této hypotézy je nutné nejdříve porovnat výsledky z tabulky 5.2. Ta 

uvádí, že se systémem řízení vztahů se zákazníkem pracovalo již 59 % dotázaných. 

Následující otázka však tvrzení respondentů vyvrací, jelikož v grafu 5.7 je patrné, že hned 35 

% z nich se mylně domnívá, že systém CRM již při své práci v současnosti používají a 

označili tak chybně za CRM systém aktuální systém správy dat, tzv. Intranet. Lze tak 

předpokládat, že tito zaměstnanci doposud se systémem CRM nepracovali a tuto hypotézu 

zamítáme. 

3. Požadavky zaměstnanců na budoucí systém CRM se shodují.  

Odpověď je patrná z grafu 5.14. Ten demonstruje, že zaměstnanci požadují od nového 

systému CRM zlepšení interní komunikace (43 %) a rychlejší práci s daty (45 %). Celkově 

tak tyto dvě požadované vlastnosti tvoří 88 %. Z tohoto lze usoudit, že se požadavky 

zaměstnanců na budoucí systém shodují a hypotézu č. 3 přijímáme.  
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6 Návrhy a doporučení 

Tato část diplomové práce obsahuje návrhy a doporučení směřované na společnost 

XY, které vycházejí z výsledků výzkumu. Výzkum byl zaměřen na zaměstnance obchodně – 

marketingového oddělení a jejich poznatky ke stávajícímu systému správy dat a následně 

taktéž k požadavkům na nový systém CRM, tedy na systém řízení vztahů se zákazníky. Takto 

získané informace jsou základem pro tvorbu doporučení k implementaci CRM systému. 

6.1Dosavadní systém práce 

Pro zvážení implementace systému řízení vztahů se zákazníky je nutná analýza 

současného stavu. Obchodně – marketingové oddělení společnosti XY bylo dlouhou dobu bez 

potřebného zájmu managementu. Z toho vznikla celá řada problémů a současný stav správy 

dat taktéž patří mezi ně. S používáním dosavadního systému nejsou zaměstnanci spokojeni a 

považují jej za neefektivní. Pouhá modernizace stávajícího systému by byla pouze dílčím a 

dočasným řešením současných problémů. Největší nedostatky systému správy dat spatřuji 

v nedostatečné přehlednosti a rychlosti systému. Tento fakt vychází z dlouhodobého 

přehlížení problému, kdy byly informace do systému vkládány bez nutného dohledu a řádu. 

Výsledkem je zahlcení informačního systému daty, které je následně velmi obtížně v systému 

dohledat, tudíž nejsou efektivně využívána, a také chybí dohled nad jejich aktuálností. 

Jakákoliv inovace by tak byla opět pouze dočasným řešením. V souvislosti s tím, jak dochází 

k růstu společnosti XY a její expanzi na nové trhy, dochází i k růstu množství informací 

potřebných pro každodenní práci. Dosavadní systém správy dat se stal nevyhovujícím, a proto 

navrhují přistoupit ke krokům, které by vedly k vybudování nového systému řízení vztahů se 

zákazníky. 

6.2 Implementace systému CRM 

Z výzkumu vyplynulo, že zaměstnanci by zavedení nového systému řízení vztahů se 

zákazníky uvítali. Management by však měl zvážit, jaké nároky to s sebou přináší. Je nutné si 

uvědomit, že nový systém CRM nebude tvořen nově získanými daty, která budou poprvé 

vkládána. Systém správy dat, ač nevyhovující, již existuje, a proto je nutné zajistit 

bezproblémový import dat do systému nového. S tím souvisí i jasné vymezení importovaných 

informací, tzn. „čištění“ od již nepotřebných dat v dosavadním systému, což bezesporu 

souvisí se značnými finančními i časovými nároky.  
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Poté, co dojde k požadované selekci dat, si musí management společnosti XY stanovit 

co nejvíce konkrétní cíle, jejichž splnění po zavedení systému CRM očekává. Od těchto cílů 

se pak mohou odvíjet vlastnosti systému CRM, které jsou nástroji těchto cílů. Jelikož 

management ani zaměstnanci doposud praxí nezískali potřebné informace o možnostech 

systému CRM, doporučuji využití zkušeností a referencí jiných strojírenských společností. Je 

patrné, že jiné požadavky na systém CRM bude klást společnost z bankovní sféry a jiné 

vlastnosti bude vyžadovat společnost působící v těžkém průmyslu. V tomto případě navrhuji 

obrátit se na strojírenskou společnost sídlící ve stejném areálu a mající stejného vlastníka jako 

společnost XY, ve které již systém CRM téměř čtyři roky využívají. Tímto krokem se 

implementace CRM systému může výrazně usnadnit, jelikož reference a zkušenosti jsou ve 

všech oborech tou nejhodnotnější informací. 

Dalším krokem, vedoucím k úspěšné implementaci CRM systému, je důkladné 

proškolení zaměstnanců. Jak z výzkumu vyplynulo, povědomí zaměstnanců o CRM 

systémech není optimální. Lze tak soudit, že zaměstnancům obchodně – marketingového 

oddělení chybí širší znalosti týkající se CRM systémů. Tento fakt by měl ještě více stimulovat 

zájem managementu a zvýšit investice do tohoto oddělení. Jedná se o významnou regionální 

společnost, která cílí i na mimoevropské trhy, proto by školení zaměstnanců obchodně – 

marketingového oddělení mělo směřovat jak na budoucí CRM systém (s co nejpodrobnějším 

výčtem jeho funkcí, možností používání, i vysvětlení efektivity práce), tak na oblast jednání 

se zákazníkem. Každý trh je specifický a klade odlišné nároky na způsoby jednání se 

zákazníkem, proto by měli být zaměstnanci permanentně školeni, ale také motivováni 

k novým nápadům a způsobům práce, a to například pomocí speciálních odměn. Stávající 

nezájem pracovníků demonstruje i zjištěná skutečnost, že žáden ze zaměstnanců nevyužil 

možnosti poslední otázky výzkumu k vyjádření vlastního názoru na dané téma. 

6.3 Vlastnosti nového systému CRM 

Jakmile se management rozhodne pro zavedení systému CRM, jeho pozornost by měla 

být směřována na potřebné vlastnosti tohoto systému. Ze získaných dat vyplynuly oblasti, 

které je, dle zaměstnanců, nutné inovovat. Hlavní oblastí je především orientace a rychlost 

práce v informačním systému. Proto doporučuji zavedení přehledného a již odzkoušeného 

systému řízení vztahů se zákazníky. Splnění tohoto požadavku však vyžaduje i aktivitu 

zaměstnanců při zaškolování. Jakmile je systém CRM přehledný, operace jsou 

standardizovány a data jsou rychle dohádatelná. Následně pak je pouze na zaměstnancích, aby 

systém správně pochopili a efektivně s ním dokázali pracovat. Pro jednoduché zacházení se 
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systémem je rovněž důležité dbát na jednotnost dat, která po svém vložení (případně 

aktualizaci) budou dostupná všem kompetentním zaměstnancům. Tímto dojde k provázanosti 

jednotlivých vnitropodnikových oddělení a používaná data se stanou platná pro všechny 

zaměstnance.  

Aby se stal systém opravdu efektivním, je důležité i jeho sofistikované prostředí. Za 

tímto účelem navrhuji segmentaci zákazníků podle jejich společných proměnných. Tou může 

být například geografické umístění zákazníka nebo četnost komunikace se zákazníkem. Takto 

vybrané skupiny mají často totožné požadavky, jejichž plnění se tak stává automatické a navíc 

lze u takto definovaných skupin určit zaměstnance, který je zodpovědný za jednotlivé 

segmenty zákazníků. 

Mým návrhem dále je, aby komunikace se zákazníkem probíhala i prostřednictvím 

vlastní iniciativy zaměstnanců. Díky systému řízení vztahů se zákazníkem je pracovník 

schopen zjistit, kdy naposled si odběratel koupil produkt a o jaký typ výrobku se jednalo. Na 

základě těchto informací může dojít k informování zákazníka o nových výrobcích, inovacích, 

či o nové službě, kterou lze společně se zakoupeným výrobkem využít. Pokud zákazník 

projeví o produkt zájem, je možné s ním prostřednictvím uložených informací operativně 

(osobně či pomocí telefonu) jednat o veškerých jeho potřebách a díky tomu ihned aktualizovat 

informace.  

Dále by mělo být ze systému zřejmé, kteří zákazníci jsou nejdůležitějšími, tzn. „věrní“ 

zákazníci. Tito odběratelé i ve společnosti XY tvoří podstatnou část tržeb, a proto by jim měla 

být věnována tomu odpovídající péče. Zaměstnanec, který má na starost komunikaci s tímto 

zákazníkem, musí být kompetentní k poskytování výhod, například ve formě množstevních 

slev či jiných přizpůsobení se zákazníkům. Proto by měl být kladen důraz nejen na 

standardizaci, ale také na flexibilitu systému CRM. 

Důležitým prvkem systému řízení vztahů se zákazníkem by rovněž měla být míra 

automatizace práce. Pokud se jedná o nejčastěji prováděné operace, kde zaměstnanec není 

konfrontován se speciálními požadavky, pak by měla být práce s příchozími daty co 

nejrychlejší. Proto navrhuji vytvoření jednoduchého schématu pro zpracování objednávek, 

pomocí kterého by došlo ke zkrácení operace na co nejkratší dobu, což by přispělo ke 

spokojenosti zaměstnance i zákazníka. Další doporučenou vlastností je automatický export dat 

ze systému. Ani tato operace by neměla zaměstnanci zabírat čas a tvorba tabulek nebo 

prezentací z používaných dat musí být co nejjednodušší. 
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7 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na oblast řízení vztahů se zákazníkem, zkráceně CRM. 

Záměrem bylo získat potřebné informace od zaměstnanců obchodně – marketingového 

oddělení, které by přispěly k tvorbě návrhů na implementaci CRM systému. Na základě 

úspěšné implementace tohoto systému by následně mělo dojít ke zlepšení efektivity práce se 

získanými daty a k vylepšení obchodních vztahů. 

Společnost XY, ve které byla problematika implementace CRM řešena, působí ve 

svém oboru již více než 120 let. V současnosti má své zákazníky po celé střední i východní 

Evropě a snahou je expandovat i na trhy mimoevropské. Se zvyšujícím se počtem zákazníků 

je nutné přizpůsobit také systém práce se získanými informacemi. Proto se management firmy 

rozhodl přistoupit k budování marketingově řízené společnosti.  

V první části práce byl zmapován trh tepelných technologií. Byla popsána historie 

společnosti XY, její současné klady, zápory a produkty, které lze zakoupit. Dále byl 

představen trh, na kterém jsou tyto produkty prodávány. Pozornost byla věnována především 

konkurenci a zákazníkům společnosti XY. 

Ve druhé části byla nastíněna problematika řízení vztahů se zákazníky. Na základě 

informací získaných z odborných publikací byly uvedeny teoretické základy systémů CRM a 

možnosti jeho využívání. 

V následující třetí části byla věnována pozornost metodice výzkumu. Byly zde 

definovány hypotézy a cíl práce. Taktéž byl stanoven cílový segment výzkumu a dále byl 

nastíněn způsob, jakým budou data zpracována včetně doplňujících informací směřujících ke 

zpracování získaných dat. Tyto primární informace byly získány od zaměstnanců obchodně – 

marketingového oddělení společnosti XY, a to pomocí dotazníkového šetření. 

Čtvrtá část se zabývá analýzou získaných informací. Odpovědi na jednotlivé otázky 

byly zpracovány prostřednictvím matice a následně byly stanoveny závěry k jednotlivým 

otázkám za pomoci tabulek a grafů, které demonstrují výsledky výzkumu. 

V poslední části byly uvedeny vlastní návrhy a doporučení věnované managementu 

společnosti XY. Byly stanoveny důvody vedoucí k tomu, proč je současný stav správy dat 

nevyhovující, a proto bylo doporučeno přistoupit k implementaci systému CRM.  
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Dále byly popsány výhody a nevýhody implementace systému řízení vztahů se 

zákazníkem, a taktéž návrhy vlastností, které by měl tento systém zahrnovat. 

Věřím, že návrhy uvedené v diplomové práci povedou ve společnosti XY k větší 

efektivnosti práce s informacemi. To by se s odstupem času jistě projevilo na větší 

spokojenosti ze strany zákazníků i zaměstnanců. Aby bylo tohoto výsledku dosaženo, je nutné 

vynaložit mnoho nákladů a času. Z tohoto důvodu je nyní na managementu a vlastnících, zda 

se budou návrhy dále zabývat a přistoupí k implementaci CRM systému.  
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Příloha 3: Dotazník 

Dobrý den, 

jsem studentem 5. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava. Chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží k získání důležitých dat 

pro vypracování mé diplomové práce. Získaná data budou použita ke zjištění Vašich názorů a 

požadavků týkajících se zavedení nového informačního systému. Dotazování je samozřejmě 

anonymní a informace nebudou nikterak zneužity. Předem Vám děkuji za ochotu a čas, který 

jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku.  

Děkuji za spolupráci, Bc. Jan Skříšovský. 

1. Považujete za dostačující dosavadní systém práce s: (1 = zcela dostačující, 4 = 

naprosto nedostačující) 

          1  2 3         4 

a) požadavky na marketingovou podporu                             

b) zpracování objednávek zákazníků                                     

c) reklamace       

 

 

2. Je pro Vás hledání konkrétních informací o zákazníkovi v současném systému 

snadné?  

 

a) ano       b) spíše ano  

c) spíše ne      d) ne 

 

 

 

3.  Jak hodnotíte spolupráci s dalšími odděleními při sdílení dat?  

 

a) efektivní      b) spíše efektivní 

c) spíše neefektivní     d) neefektivní 
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4. Co Vám nejvíce vadí na dosavadním systému správy dat? (označte maximálně 5 

možností) 

 

a) rychlost práce v systému   b) nedostatečná přehlednost   

c)podvojnost dat    d) složité vkládání     

e) pravdivost informací   f) složitost používání konkrétních dat  

g) práce s daty, které nejsou aktuální 

h) jiné .......................................................................................................................................... 

 

 

5. Měl(a) jste již možnost pracovat se systémem CRM (Customer relationship 

management)?  

 

a) ano      b) ne (přejděte na otázku číslo 7) 

 

 

6. S jakým systém jste již pracoval(a)? 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

7. Jaký systém v současnosti používají Vaši zákazníci? 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

8.  Je pro Vás v  současné situaci možné zlepšení komunikace se zákazníkem zavedením 

efektivnější správy dat?  

 

a) ano     b) ne   c) nedokážu posoudit 
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9. Jak byste ohodnotil(a) důležitost vlastností nového systému CRM pro oblast 

marketingu a obchodu? (1 = nejdůležitější, 4 =  nejméně důležité): 

 

              1       2            3          4  

a) snadné vkládání dat                                                                                                                                                             

b) jednoduchá orientace                                       

c) dohledatelnost konkrétních dat 

d) určení kompetencí pro vkládání dat 

e) jednoduchost práce s daty                

      (tisk, kopírování, prezentace tabulek)  

 

10. Které vlastnosti očekáváte od systému CRM pro interní oblast společnosti? 

 

a) zlepšení interní komunikace    

b) zlepšení systému skladování 

c) větší efektivnost dodávek     

d) rychlejší práci s daty (informace o produktech, informace o zákaznících, reporty a statistiky 

prodeje, atd.)  

e)jiné 

....................................................................................................................................................... 

 

11. Jak dlouho pracujete ve společnosti?  

 

a) méně než 4 roky     b) 4 – 6 let 

c) 7 – 9 let      d) 10 a více let 

 

12. Jaká je Vaše pozice ve společnosti?  

 

............................................................................................................................................ 

13. Zde máte možnost, pokud budete chtít, dále se vyjádřit k dané problematice. 

 

.....................................................................................................................................................    

             Děkuji za Váš čas.

    

    

    

    

    



 

 

 


