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Abstrakt 

V teoretické části této diplomové práce jsou obsaţeny základní poznatky z oblasti 

benchmarkingu. Tato část je rozdělena do čtyř podkapitol: pojem a význam benchmarkingu, 

metodika benchmarkingu, etické zásady benchmarkingu a chyby benchmarkingu. Praktická 

část se zabývá aplikování teorie do praxe, a to přímo na vedení firmy. Prováděno bude 

pomocí dotazníků a rozhovorů a následného vyhodnocení a stanovení příslušných závěrů. 

 

Klíčová slova: benchmarking, modely, etika, dotazníkové šetření.   

 

 

 

Abstract 

The theoretical part ofthis thesis cocntains basic facts about benchmarking. This part  

is dividend into four chapters: the concept and importace of benchmarking, metodology the 

benchmarking, ethics and errors benchmarking. The practical part deals with the application 

of theory to practice, either directly to the management. Implementation will be through 

a questionnaires and interviews and subsequent evaluation and a set of conclusions. 
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Úvod 

Benchmarking je součástí managementu jakosti a má svůj původ v průmyslu. V současné 

době se ovšem benchmarking začíná rozvíjet i v dalších oblastech a organizacích jako jsou 

např. vládní orgány, nemocnice, školy, doprava atd.   

Benchmarking je metoda, která je zaloţena na zlepšování učením se od druhých, způsob 

vedení změny. Je to neustále nepřetrţitá činnost, pomocí které se snaţíme najít 

ty nejvhodnější praktické postupy vně organizace s podobnými funkcemi. Cílem je získat 

co moţná nejlepších výkonů v naší organizaci. 

Benchmarking se stává jedním z nejefektivnějších nástrojů pro růst výkonnosti organizace  

a můţe být důleţitý pro vytvoření silného důvodu potřeby změny a učení se na základě jiných 

organizací, které jsou úspěšné a výkonné. 

Smyslem benchmarkingu je obecně identifikovat nejlepší dostupnou praxi v oboru a jejím 

zavedením zdokonalit postavení společnosti na trhu. Specifickým účelem je porovnat 

výkonnost organizace a jejích funkcí a procesů s podobnými organizacemi, funkcemi  

a procesy. Najít prvky, které způsobily rozdíl mezi srovnávanými oblastmi a podle moţnosti 

pak zjednat nápravu tedy dát pryč ty příčiny, které způsobovaly niţší výkonnost.  

V současném období, kdy je třeba čelit těţko předvídatelnému chování konkurence, proudu 

nových konkurenčních zahraničních firem a změnám trţní poptávky, nabývá benchmarking 

pořád zvyšujícího významu. 

 

Diplomová práce je zpracována na téma „Externí benchmarking ke zjištění pozice prodejní 

organizace z oblasti oděvního průmyslu.“ Praktická část diplomové práce je zpracována 

ve firmě sídlící v Prostějově a také ve dvou zkoumaných firmách. 

Cílem diplomové práce je za pomoci vytvořeného dotazníkového šetření aplikovaného  

na tři podobné firmy, které se zabývají prodejem z oblasti oděvního průmyslu, vyhodnotit 

data z externího benchmarkingu. Po vyhodnocení dotazníků navrhnout zaměstnavateli vhodná 

doporučení ke zkvalitnění a vytvoření předpokladů ke zlepšení stavu. 

Praktická část diplomové práce se bude zabývat popsáním firmy RV Fashion Style s r.o., 

vytvořením analýzy pomocí dotazníků a rozhovorů, srovnání z pohledu externího 

benchmarkingu, zformulováním doporučení a na závěr vytvořením návrhů, které by mohla 

firma zrealizovat. 
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Teoretická část 

1. Pojem a význam benchmarkingu 

U zrodu soustavného nasazení benchmarkingu stoji firma Xerox Corp. kdy vyvinula postup 

počátkem osmdesátých let minulého století a vychází ze dvou zásad:[12] 

1. zásada čínského generála Sun Tzu, kol 500 př. n. l.: „Jestliže znáš svého nepřítele a znáš-li 

i sám sebe, nemusíš se obávat o výsledek stovky bitev.“ 

2. zásada: „buď nejlepším z nejlepších.“[12] 

Firma se dostala do nepříznivých ekonomických problémů, jelikoţ její výrobky kopírovací 

stroje začaly z trhu nahrazovat japonské kopírovací stroje.  Zjistili, ţe jejich výrobní náklady 

jsou stejné jako prodejní ceny japonských a, to při přibliţně stejné kvalitě. Při zjišťování 

vysokých nákladů narazili na problém skladového hospodářství. Obrátili se tedy  

na společnost L. L. Bean, která byla v té době světovou špičkou, a poprosili ji o první 

hloubkovou srovnávací studii orientovanou na přístupy ke skladování. To se vydařilo a tak 

byl benchmarking na světě.[10] 

Vrcholový manaţer Xerox D. Kearnse, uvedl v této souvislosti i definici benchmarkingu, 

podle něho je to neustálý proces měření výrobků, sluţeb a praktik s těmi, kteří jsou přiznáni 

jako konkurenti nebo vedoucí firmy v odvětví. Tato definice je, ale v současnosti  

jiţ nedokonalá. Budeme tedy chápat benchmarking jako „ nepřetržitý a systematický proces 

porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni 

jako vhodní pro toto měření za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit“[8] 

Tato definice umoţňuje upozornit na váţné aspekty benchmarkingu: 

1) benchmarking nesmí být pochopen jako náhodný proces, ba naopak, musí být povaţován 

za nepřetrţitou součást strategického managementu v jakékoliv organizaci, ať uţ jde  

o výrobní firmy, nebo firmy nabízející sluţby; 

2) benchmarking nemůţe být zaloţen na pouhé řeči, ţe je někdo v našem okolí lepší nebo 

slabší, ale na měření přiměřeně určených ukazatelů výkonnosti; 

3) v organizaci můţe být benchmarking orientován na srovnávání a měření čehokoliv; 

4) získat inspirativní informace pro procesy nepřetrţitého zlepšování toto je pravý cíl 

benchmarkingu, tzn. ţe benchmarking musí být chápán jako značně silný nástroj učení se.[8] 
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Jedna z nejvýznamnějších osobností v oblasti benchmarkingu Robert C. Camp definuje 

benchmarking jako: 

…hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům.[2] 

Jádro současného výkladu benchmarkingu je patrné z obr. 1:[1] 

 

Obr. 1 Definice benchmarkingu[1] 

 

-  Měření vlastní a úroveň výkonnosti jednotlivých partnerů benchmarkingu, a to jak  

 pro porovnání a zapisování. 

-  Porovnání úrovní výkonu, procesů, postupů, a tak dále. 

-  Učení z benchmarkingových partnerů aby zavedli zlepšení vlastní organizace. 

-  Zlepšení, která je konečným cílem benchmarkingové studie. [1] 
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Vývoj benchmarkingu vidíme na obr. 2 [14] 

 

Obr. 2 Vývoj benchmarkingu 

 

Benchmarking se velmi zásadně ujal u amerických firem v rámci Malcolm Baldrige National 

Quality Award, téţ v Evropě v rámci The European Excellence Award, kterou zaštiťuje 

European Foundation for Quality Management (EFQM). Česká Republika je díky České 

společnosti pro jakost od roku 2012 členem Global Benchmarking Network (GBN), 

mezinárodní sítě nadnárodních benchmarkingových organizací. [4] 

Mezi členy GNB můţeme najít např. Dánsko, Finsko, Indie, Irsko, Itálie, Jihoafrická 

republika, Madarsko, Moldávie, Německo, Nový Zéland, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, 

Švýcarsko, Velká Británie a další. [4] 

Evropská unie od poloviny 90. let provádí mnoho benchmarkingových podnětů jako reakce 

na výzvu průmyslového odvětví a členských států Evropské unie. Pro uţívání a podporu 

dalšího rozvoje benchmarkingu v EU byly určeny tyto skupiny: [4] 

- Benchmarkingová skupina pro konkurenceschopnost (Benchmarking competitiveness 

group). 

- Evropské benchmarkingové forum (European benchmarking forum). 
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- Skupina pro benchmarking na vysoké úrovni (High Level Group on benchmarking). 

 

Grimpliniová představila výsledky výzkumu v britských společnostech, který byl orientován  

i na efekty benchmarkingu:[17] 

- 56 % respondentů napsalo, ţe benchmarking přispěl v jejich organizacích k navýšení 

produktivity, 

- 75 % respondentů by poradilo pouţít benchmarking i těm organizacím, které jej zatím 

neprováděly, 

- 77 % respodentů prohlásilo, ţe právě benchmarking je přivedl k důleţitým inovacím 

a změnám. 

 

Členění benchmarkingu se ustálilo podle toho co je předmětem benchmarkingových 

zkoumání a to, na:[8] 

- benchmarking konkurenční, předmětem zájmu je konkrétní produkt, resp. výkonnost 

přímých konkurentů na trhu. Tento benchmarkingu je uplatňován např. mezi různými 

výrobci podobných výrobků, mezi poskytovateli porovnavatelích sluţeb apod. Tento 

benchmarking je nejnáročnější, vyţaduje i značnou jistotu všech organizací, které jsou 

do tohoto procesu zařazeny. Porovnání důleţitých ukazatelů výkonností je pak 

výsledkem. 

- benchmarking funkcionální, kdy je srovnáváno mnoho nebo i jedna funkce určitých 

organizací. Například můţe slouţit srovnávání bezpečnostních garancí v leteckém 

provozu, velikost poprodejních sluţeb obchodních řetězců apod; 

- benchmarking procesní (generický) zde je u konkrétního procesu organizace centrem 

pozornosti porovnávání a měření. Toto je řízeno vůči jakékoliv vhodné organizaci, 

která obdobné procesy zabezpečuje, i kdyţ vůbec nemusí jít o bezprostředního 

konkurenta. Tento druh benchmarkingu je povaţován za stěţejní, jelikoţ jednou 

z důleţitých zásad systému managementu je orientace na procesy. 

Benchmarking se též dělí podle toho, kde je uskutečňován, na:[8] 

- benchmarking interní je uskutečnitelný v rámcí jedné organizace mezi organizačními 

jednotkami, které zajištují stejné nebo obdobné procesy a funkce.  V malých  

a středních podnikách není tento benchmarking však moţný, jelikoţ je tam 
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pravděpodobnost provozování stejných nebo obdobných aktivit na odlišných místech 

mizivá. I vysokou úroveň komunikace uvnitř celé organizace předpokládá vţdy navíc 

interní benchmarking; 

- benchmarking externí u tohohle druhu benchmarkingu je společníkem pro srovnávání 

a měření jiná organizace. Tento druh benchmarkingu je asi jediný existující u malých 

a středních firem. 

1.1 Benchmarking podle normy CSN EN ISO 9004:2010[21] 

Benchmarking vychází z normy CSN EN ISO 9004:2010, z kapitoly 8: Monitorování, měření, 

analýza a přezkoumávání, z článku 8.3.5.        

„Benchmarking představuje metodiku měření a analyzování, kterou můţe organizace vyuţít 

pro vyhledávání nejlepší praxe uvnitř a vně organizace. Cílem benchmarkingu je zlepšení 

vlastní výkonnosti. Benchmarking lze aplikovat na strategie a politiky, provoz, procesy, 

produkty a organizační struktury. 

a) Existuje několik druhů benchmarkingu: 

- interní benchmarking činností v rámci organizace, 

-        benchmarking výkonnosti procesů prováděný s konkurenty organizace,  

- generický benchmarking; srovnávání strategií, provozních činností nebo procesů  

s organizacemi, se kterými nemá organizace provádějící benchmarking ţádný 

vztah. 

b) Úspěšnost benchmarkingu záleţí na následujících: 

- podpoře vrcholového vedení organizace (protoţe benchmarking zahrnuje výměnu 

informací mezi organizací a jejími benchmarkingovými partnery), 

- metodice, která je pouţita při provádění benchmarkingu, 

- odhadu přínosů a nákladů, 

- pochopení charakteristik subjektu, který je zkoumán tak, aby bylo umoţněno 

správné srovnání se současnou situací v organizaci. 

c) Organizace by měla vytvořit a udrţovat metodiku benchmarkingu, která stanovuje pravidla  

    pro takové záleţitosti jako: 

- stanovení rozsahu předmětu benchmarkingu, 
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- proces výběru benchmarkingového partnera (partnerů) a nezbytných politik   

         týkajících se komunikace a důvěrnosti, 

-    stanovení ukazatelů těch charakteristik, které mají být srovnávány, a metodiky  

            sběru dat, která má být pouţita, 

-    sběr a analýza dat, 

-    identifikace mezer ve výkonnosti a vymezení oblastí pro potenciální zlepšování, 

-    vytvoření a monitorování souvisejících plánů zlepšování a začlenění  

   shromáţděných zkušeností do znalostní základny organizace a procesu učení se.” 

 

1.2 Praktický význam benchmarkingu[8] 

V čem tedy spočívá praktický význam benchmarkingu?: 

a) benchmarking zvládá daleko lépe chápat poţadavky zákazníků i dalších zapojených        

stran. Jsou aţ příliš často v zajetí  v minulých dat, dřívějších zkušeností a výhradně pocitů 

vedoucích pracovníků. Právě benchmarking, umoţňuje nastavit skutečné zrcadlo o všech 

nedostatcích v oblasti, 

b) benchmarking umoţňuje vrcholovým pracovníkům opatřit informace, které by jinak byly 

výsledkem náhodného zjištění, nebo by setrvaly úplně skryty, 

c) benchmarking je postupem objevení objektivních ukazatelů měření vlastní výkonnosti   

a produktivity, aby tak mohly být rovnou určeny vlastní silné a slabé stránky, 

d) benchmarking je jedním z nejúčinnějších postupů opatřování podnětů k vlastnímu 

zlepšování za podmínky, ţe nejvyšší management v sobě objeví dostatek pokory a ochoty 

připustit si bytí nemalých příleţitostí k vlastnímu zlepšování. 

Výhody benchmarkingu 

Některé popsané výhody benchmarkingu: 

- Návrhy na změny procesů jsou generovány na bázi něčích praktických zkušeností, 

není nutné začít od začátku, je moţné přeskočit větší část úvodní části etapy pokusů  

a omylů. 

- Pomáhá v identifikace rozdílnosti mezi procesy vůdčích organizací v konkrétní oblasti 

a procesy vaší firmy. 

- Poskytuje náměty pro návrhy vzorových procesních toků a vhodných měřítek 

výkonnosti nebo kvality. 
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- Rozvíjí soustavné a opakující se zlepšovatelské iniciativy. 

- Pomáhá nastavit praktické cíle.[11] 

 

Vzetím nejlepších přijatelných praktik se firma ocitá ve stavu, kdy sama chce docílit ještě 

vyššího stupně. Benchmarking znamená pochopit, a ne kopírovat. Není to obyčejné 

odkoukávání od konkurence, ale pokus o hodnocení, analýzu, adaptaci a chápání nejlepších 

praktik. Význam benchmarkingu je pochopit, jak objevené přizpůsobit potřebám vlastního 

úspěchu. [13] 

 

1.3 Benchmarkingový tým 

Benchmarking je veden týmem sloţených z jedinců s přímou provozní zkušenosti  

a znalosti procesu. Členové by měli ovládat analytické, výzkumné, procesovou dokumentaci  

a týmově usnadnění dovednosti. Tyto poţadavky upřednostňují uchazeče s inţenýrskými  

nebo s technickými základy, i ty s výzkumnými zkušenostmi. Benchmarkingové týmy jsou 

obvykle pověřeny procesovým šampionem. Týmy zřídka efektivně fungují v případě,  

ţe se skládají z více neţ 9-12 členů. Dává se přednost týmu o velikosti 3-6. Velké týmy 

mohou být, ale největší pravděpodobností se rozpadnout na malé podskupiny.[6] 

Otázka, kdo by měl být zařazen do projektu benchmarkingu, závisí převáţně na tom, jaké 

potřeby a cíle byly stanoveny. Někdy můţe být výhodné získat prourčité práce externí 

konzultanty. Ti mohou přispět svými zkušenostmi s benchmarkingem jakoţto metodou, 

přičemţ jejich další předností je, ţe nejsou zapojeni do vnitřních politických machinací 

organizace. Jinak bude úkol vyţadovat velké a aktivní úsilí ze strany lidí působících v rámci 

organizace. Bez ohledu na strukturu skupiny je důleţitým poţadavkem, aby si členové 

projektu podrobně uvědomili obchodní logiku oboru, v němţ působí. [7] 

Skupina by se měla sestavit tak, aby se dosáhla optimální kombinace lidí a jejich rolí 

s ohledem na potřeby situace. Dle zkušeností je nejlepším řešením, a to zvláště v organizaci, 

která projekt benchmarkingu uskutečňuje poprvé, spojit nejlepší kvality obou sfér tím,  

ţe se vytvoří smíšená projektová skupina interních zástupců, podporovaná externími poradci. 

Tak můţe vzniknout úspěšná synergie mezi lidmi, kteří znají firmu důkladně zevnitř,  

a „apolitickými" poradci s objektivními názory. Kaţdý externí placený poradce musí mít 

pochopitelně solidní zkušenosti a znalosti benchmarkingu jakoţto metody. Později,  

aţ organizace získá s benchmarkingem dostatečné zkušenosti, se potřeba externích zástupců 

pochopitelně výrazně sníţí. [7] 
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2. Metodika benchmarkingu 

Počet kroků, etap je u kaţdé firmy rozdílný a kolísá u jednotlivých firem mezi 4 aţ 12. 

Nejčastěji je definováno čtyři aţ pět etap, které se dále člení na jednotlivé, podrobnější 

kroky.[8] 

Benchmarking je procesem, který prochází typickými, na sebe přímo navazujícími fázemi. 

Ţádnou z nich nelze vynechat zejména z důvodu logičnosti jejich navazování. Tento proces 

bývá označován jako „Pět fází benchmarkingu“, který je vidět na obr. 3.[2] 

 

Obr. 3 Pět etap benchmarkingu [7] 

 

2.1 Model benchmarkingufirmy Xerox 

 

V současnosti je však častěji pouţívaný čtyřetapový model, který je lépe a podrobněji 

charakterizován a díky tomu je pro organizace přístupnější. Nejčastější je uvaţován 

desetikrokový algoritmus (obr. 4).[1] 
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Obr. 4 Základy etapy benchmarkingu[8] 

Kroky jsou zde uvaţovány ve čtyřech základních postupech: plánovací, analytické, integrační 

a realizační: [10] 

Plánování 

- vykonává nejvyšší vedení ve firmě, toto vedení musí také jmenovat tým 

benchmarkingu, jehoţ struktura by měla odpovídat jeho zaměření, 

- výběr minimálně jedné partnerské organizace, 

- navrhnutí ideální metody sběru dat, aby bylo moţné určit velikost rozdílů 

v monitorovaných ukazatelích výkonnosti, 

- poslední fázi v rámci plánovací fáze je sběr dat.[10] 

 



 

19 
 

          Výběr metody a sběr dat a jejich shromaţďování [9] 

          Pro shromaţďování údajů lze vyuţít tyto metody: 

- dotazníky; 

- interview; 

- pozorování na místě; 

- analýza záznamů. 

          Tyto metody mají kaţdá jiné své přednosti a nevýhody, které je nutné ještě před 

          zahájením benchmarkingu pozorně zváţit.[9] 

Analýza 

- je charakteristická zpracováním dat, kdy po skončení organizace ví, na co se má 

zamířit při navrhování oblastí a cílů svého zlepšování.[10] 

Integrace 

- v rámci integrace jsou informace předloţeny nejvyššímu vedení firmy, kde jsou 

následně projednány zjištění, které sestavil benchmarkingový tým a poté  

je rozhodnuto o definitivních cílech svého zlepšování.[10] 

Realizace 

- je posledním krokem, ve kterém se jiţ realizuje určitý projekt neustálého 

zlepšování.[10] 

 

Jsou tu ještě minimálně dva modely, jeţ ještě doporučují organizace a které jsou povaţovány  

za velmi pokročilé. Jsou to postupy, uplatňované Americkým centrem pro produktivitu  

a jakost (APQC) a Evropskou nadací pro management jakosti (EFQM).[10] 

 

2.2 Model benchmarkingu APQC[16] 

Pro organizace je velmi obtíţně mezi sebou komunikovat, existuje-li velké mnoţství druhů 

přístupů. Čtyři organizace, které se benchmarkingem usilovně zabývají (The Boeing 

Corporation, Digital Equipment Corporation, Motorola Inc., a Xerox Corporation) vyvinuly 

model se čtyřmi kvadranty (obr. 5), který objasňuje, o čem je benchmarking, proto aby bylo 

moţné tuto komunikaci zlepšit. Tento „rámec“ konstituuje obecné spojení pro tvorbu 
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procesního modelu, který definuje specifickou pořadí kroků a činností pro uskutečnění 

benchmarkingu. 

 

RÁMEC PROCESU BENCHMARKINGU

2. Jak to uděláme?1. Co podrobit benchmarkingu?

3. Kdo je nejlepší? 4. Jak to dělají „oni“?

K
F

Ú

H
yb

n
é

 s
íly

Jejich organizace

Naše organizace

Analýza dat

Interní

sběr dat

Externí

 

Obr. 5 Základní rámec modelu benchmarkingu podle metodiky APQC 

 

Základní rámec modelu benchmarkingu podle metodiky APQC se skládá ze čtyř kvadrantů, 

které jsou sjednoceny procesem shromaţďování a analýzy dat. Co se děje v kaţdém 

kvadrantu je moţné zjistit zavedením následujících otázek pro kaţdý z těchto kvadrantů. 

 

První kvadrant: Co podrobit benchmarkingu? 

 Máte identifikovány klíčové faktory úspěšnosti (KFÚ) pro svoji firmu? 

 Určili jste vedoucího týmu a oprávnili jste jej k vytvoření týmu a provedení 

benchmarkingu? 

 Vybrali jste správnou věc, do níţ se chcete dát - problémovou část a výsledky jichţ 

chcete dosáhnout apod.? 

 Bude obměna v procesu viděna zákazníkem jako uţitečná a prospěšná (z jeho 

pohledu)? 

 

Druhý kvadrant: Jak to uděláme? 

 Zmapovali jste váš postup a pochopili jste tomu, jak pracuje? 

 Formulovali jste všechny důleţité pojmy (máte sjednocen svůj „slovník“)? 
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 Budete schopni srovnat vášrozměrs ostatními a vytvořit si názor z výsledků? 

 

Třetí kvadrant: Kdo je „nejlepší ve své kategorii“? 

 Které organizace/firmy/podniky provádí proces lépe, neţ to provádí vy? 

 Které celosvětové společnosti, bez ohledu na obor, jsou prvotřídní v provádění tohoto 

procesu? 

 Jaká je vaše vnitřníprvotřídní výkonnost procesu? 

 

Čtvrtý kvadrant: Jak to dělají „oni“? 

 Jaký je jejich postup? 

 Jaký je jejich výkonový záměr? 

 Jak měří výkonnost procesu? 

 Můţete ověřovat jejich výsledky procesu? 

 Jaké jsou hybné síly výkonnosti jejich procesu? 

 

2.3 Model benchmarkingu EFQM [10] 

Evropská nadace pro management jakosti (EFQM) před několika roky spustila rozsáhlý 

projekt, jehoţ cílem bylo srovnání úrovně sluţeb organizací ve veřejném sektoru. Proto byla 

zpracována metodiky benchmarkingu (viz obr. 6), tato metodika se začala prosazovat  

i v jiných oblastech. 

 

Obr. 6 Základní rámec modelu benchmarkingu podle EFQM [3] 
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Plné spektrum aktivit je rozděleno do čtyř základních částí, které jsme označili: plánuj, 

shromaţďuj, analyzuj a adaptuj. 

Plánovací fáze – benchmarkingový tým si vyjasní velikost a náplň konkrétní 

benchmarkingové studie, identifikují se případní partneři pro porovnání, s těmito partnery 

naváţeme kontakt a jsou téţ zamýšleny všechny aktivity a zdroje, které jsou potřebné  

k realizaci benchmarkingového projektu. 

Shromažďovací fáze –je soustředěna na sběr dat, která mají pomoct identifikovat přístupy  

a metody vlastního zlepšování. Jako základní nástroj pro sběr dat EFQM uvádí tvorbu 

dotazníku. Důleţité je potvrzení správnosti těchto dat a také přezkoumání, zda  

se benchmarkingovému týmu podařilo dostat všechna data.  

Analytická fáze – základní princip této fáze je přirozená práce s daty, kde je cílem odhalení  

a určení počtu rozdílů ve výkonnosti všech projektů spolu zúčastněních organizací  

a posouzení reálnosti přizpůsobení u partnerů zjištěné a popsané praxe do vlastního prostředí. 

Výstupem fáze je soupis oblastí, které by měly být předmětem zlepšování, a jejich 

odsouhlasení u nejvyššího vedení těch firem, které toto zlepšení vyhledávají. 

Adaptační fáze – odpovídá všem standardně uskutečněným aktivitám neustálého zlepšování  

to je tvorbě plánů, které určí cíle a postupy zlepšování, realizaci zlepšení, odhadnutí účinnosti 

zlepšení a standardizaci projektu zlepšení, tj. včlenění navrhovaného zlepšení do standardních 

podmínek a procesů nějaké společnosti. 

3. Etické zásady benchmarkingu[15] 

Při aplikaci metody benchmarkingu je vhodné, aby zúčastněné organizace respektovali určité 

principy vzájemné komunikace a chování s partnery a to v souladu  

s Evropskými zásadami chování se při benchmarkingu prosazovaných Mezinárodním 

střediskem porovnávacích studií (International Benchmarking Clearinghouse). 

Etický kodex benchmarkingu představuje zásady chování se účastníků benchmarkingu 

při provázání porovnávacích studií.  

Vymezuje základní pravidla partnerů v oblasti: 

 komunikace, 

 vztahů, 



 

23 
 

 poskytování informací. 

Principy etického kodexu benchmarkingu: 

1. Princip výměny /dáš – dostaneš/ 

 Buďte ochotní poskytnout rovnocenný typ informací, jaký na účastníků 

benchmarkingu sami poţadujete; 

 Dbejte o to, aby vzájemná komunikace byla od začátku spolupráce srozumitelná; 

 Formulujte svoje očekávání a poţadavky stručně a jasně; 

2. Princip důvěrnosti 

 Zjištění a informace vyplývající z uskutečňování benchmarkingu povaţujte  

za důvěrné; 

 Tyto informace neposkytujte třetím stranám bez předcházejícího povolení partnera  

v benchmarkingu, který vám tyto informace poskytl; 

3. Princip přípravy 

 Čas partnerů, kteří se benchmarkingu zúčastňují, vyuţívejte co nejlepší – zodpovědně 

se připravte, respektujte harmonogram a program porovnávací studie; 

4. Princip kontaktu 

 Respektujte organizační kulturu partnerských organizací a pracujte v rámci vzájemné 

dohodnutých postupů; 

 Pracujte s kontaktními osobami určenými pro benchmarking. Dohodněte se o způsobu 

komunikace a rozdělení zodpovědnosti; 

 Jména kontaktních osob partnerů poskytujte dalším subjektům jen po jejich 

předcházejícím souhlase; 

5. Princip zákonnosti 

 Zachovávejte legálnost jakýchkoliv činnosti; 

 Vyvarujte se získávání informací nelegálním způsobem, a vyvarujte se porušenínebo 

dávání podnětů k porušení povinnosti zachovávat mlčenlivosti; 
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 Nepouţívejte ţádné informace, které by mohly být získané nelegálním způsobem nebo 

informace, získané porušením povinnosti mlčenlivostí; 

6. Princip splnění 

 Všechny závazky vůči účastníkům benchmarkingu splňte včas, v dohodnutém rozsahu 

a kvalitě k spokojenosti všech partnerů, kteří se benchmarkingu zúčastňují. 

Dodrţování těchto principů po celou dobu celého cyklu benchmarkingu je základem jeho 

účinnějšího, efektivnějšího a etického uskutečňování. 

4. Chyby benchmarkingu [5] 

 
S postupem času a vývoje se vyskytly v benchmarkingu i některé chyby a slabiny. Velké 

mnoţství podniků nebylo připravených na zavedení benchmarkingu. 

Tyto chyby se většinou vyskytovaly při neplnění pravidel, kdy benchmarking ztrácel 

v podniku důleţitá pravidla. Nejčastější chybou je, ţe podniky nepoznají o svých 

konkurentech nic víc, jak jen jejich firmu, sídlo, výrobky a sluţby. Tyto informace nemůţou 

ale postačit k lepšímu řízení podniku a zvýšení jeho výkonnosti. Tento druh vyuţití 

benchmarkingu vede jen k povrchnímu uspokojení společnosti. 

Další chybou je sledování jen blízké konkurence podniku, a to z výstav, veletrhů  

a odborných časopisů. Tyto informace jsou pro podnik postačující, ale skutečnost je jiná. 

Jedním z nejčastějších kritizovaných nedostatků v benchmarkingu je zaujetí pro konkurenta 

jako nedosáhnutelný vzor pro podnik. Podnik se často nesnaţí o nic jiného neţ se vyrovnat 

benchmarkingovému konkurentovi, a tím ztrácí svoji akceschopnost a rozvíjení svých 

činností a příleţitostí na trhu. 

Neustále se připomíná, aby se benchmarking uplatňoval v návaznosti na budoucí vývoj 

podniku. 

 

Benchmarking je velmi silný nástroj pro porovnávání a měření produktů, procesů a metod, 

proto jsem chtěl tuto metodu praktikovat na konkrétní organizaci v porovnání s dalšími 

podobnými firmami. Firma RV Fashion Style s r.o. mě sama oslovila, jelikoţ jsem s firmou 

v minulosti spolupracoval.  
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Praktická část 

5. Představení Firmy RV Fashion Style s r.o. 

Ve firmě jsem vypracovával bakalářskou práci, proto mě firma oslovila, jestli bych 

neuvaţoval o zpracování diplomové práce. Tato firma má své centrální sídlo v Prostějově. 

5.1 Profil firmy a její postavení na trhu[20] 

Firmu RV FASHION STYLE s r.o. byla zaloţena v roce 2008 Reném Volkem, módním 

poradcem a zároveň jednatelem společnosti.  

Firma se hlavně zaměřuje na klasickou pánskou a dámskou konfekci, casual módu. V roce 

2010 byla na trh uvedena i sportovní jeansová značka RV Fashion Jeans pro pány a dámy. 

Strategie firmy je zaměřena na produkci vysoce kvalitních a módních výrobků. Firma má 

vlastní návrhové centrum, které vychází z italských trendů. Firma při dodávkách materiálů 

spolupracuje s renomovanými italskými textilkami, jako jsou Reda, Loro Piana, Barberoose, 

Angelico aj. 

Výrobky firma zajišťuje na kooperačních závodech v Trenčíně na Slovensku ve firmě Accord. 

Firma Accord a.s. se zabývá výrobou pánské konfekce a zajišťuje její prodej na domácí 

a zahraniční trh.  

Cílem kolekce je nabídnout zákazníkovi vysoce kvalitní výrobek v módním střihu a důrazem  

na vypracování a detail. Prodej těchto výrobků firma realizuje přes vlastní firemní prodejny, 

dále přes koncesionáře a individuální módní poradenství. 

V současné době má firma 5 firemních prodejen. V roce 2013 firma plánuje otevření dalších 

prodejen a to v krajských městech republiky jako Brno a Hradec Králové. Vedení firmy chce 

stabilizovat maloobchodní prodejní síť na 20 provozních jednotkách. Dále počítá s rozvojem 

distribuční sítě přes koncesionáře a další odběratele z velkoobchodu. 

Firma je moderní a dynamická, která překonala světovou ekonomickou krizi a stále  

se rozvíjí. RV FASHION STYLE s r.o. se zaměřuje na kvalitní pánské obleky, separatní saka, 

kalhoty, zimní pláště, košile, kravaty, boty. V nabídce je hlavně móda pro muţe, ale také  

i pro ţeny (saka, dámské kostýmky…). Na obr. 7 je zobrazeno logo firmy. 
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                                                  Obr. 7 Logo firmy 

 

Firma RV se zabývá i oblékáním firem – dodávají profesní oděvy. Jedná se hlavně o pracovní 

oděvy zaměstnanců, tzv. firemní oblečení. Nabízí i šití uniforem (školních, profesních) také 

oblečení pro sbory. Zajišťuje i konzultace pro obchodní zástupce, úřady apod. 

Firmám nabízí: 

- profesní oděvy pro zaměstnance hotelů, restaurací, bank, výrobních firem, lázní,  

pro vrátné, zaměstnance zdravotnických zařízení atd. – od zpracování návrhů oděvů 

po výrobu, 

- návrhy a ušití uniforem (např. soukromé školy, orchestry atd.), 

- módní poradenství a konzultace – zaměření mimo jiné i na dresscode (pro úřady. 

vedení firem atd.). 

Firma RV FASHION STYLE nemá svoje závody a nechává si většinu zboţí šít na Slovensku.  

Firmě RV FASHION STYLE jde ale o kvalitu, proto je jejich cena větší neţ  

u konkurence. Hlavní dodavatelé pro firmu jsou Accord a.s. kde se šijí obleky na míru  

a ADOZ, s.r.o., která se věnuje velkoobchodu a maloobchodu s pánskou konfekcí a obuví 

se sídlem v Trenčíně.  

Dalším dodavatelem je firma Zekon a.s. se sídlem v Michalovicích na Slovensku, která  

se zabývá výrobou textilních a oděvních výrobků. 

Dalším výrobkem,který firma odebírá, jsou košile,a to od těchto firem: 

- Joka se sídlem v Klatovech, 

- AMJ trade se sídlem Ţdár nad Sázavou - tato společnost se zaměřuje na 

velkoobchodní prodej textilního zboţí z úzkých specializací, 

- JASPIS fashion  s.r.o. se sídlem v Přerově - tato společnost se řadí mezi 

nejvýznamnější hráče na našem trhu, která má svoji vlastní značku Friends and Rebel 

(FR) a Native.  
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Dalším dodavatelem je: 

- Cellsn s.r.o., která se zabývá výrobou opasků se sídlem v Chrudimi, 

- Odex s.r.o. se sídlem ve Vracově firma odebírá doplňky, 

- Moděva oděvní druţstvo Konice, kde odebírá dámskou konfekci. 

 

Právně identifikovatelné údaje:  

IČ: 282 99 256 

DIČ: CZ 282 99 256 

Společnost RV FASHION STYLE s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vloţka 59530. Datum zápisu: 13. srpna 2008.  

Základní kapitál: 200 000 Kč. Splaceno: 200 000 Kč 

 

5.2 Organizační struktura firmy 

Organizační struktura ve firmě RV FASHION STYLE s r.o. je liniová. Na obr. 8 uvádím 

organizační strukturu firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Schéma liniově organizační struktury firmy [Zdroj: vlastní] 

 

 

GR 

Personální úsek Modelová dílna Ekonomicky provozní 

úsek 

Obchodní úsek Marketing 

FP Velkoobchod Výroba MTZ Účtárna Mzdové oddělení 

Ostatní odběratelé Koncesionáři 
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GR    ..……   generální ředitel 

MTZ ……..   materiálový textilní základ 

FP    .……..   firemní prodejny 

 

 

Ve firmě je zaměstnáno 20 zaměstnanců a navíc i externí pracovníci. Ve firmě se vyskytují 

zaměstnanci staršího věku.  

Z grafu (obr. 9) vyplývá, ţe 8 zaměstnanců mají věk v rozmezí 41 – 50 let. Druhou největší 

věkovou skupinou 6 byli zaměstnanci ve věku 31 - 40 let. Poté  

se umístili tři věkové kategorie se stejnými počty zaměstnanců, a to 2. Jedná se o věk 21 – 25, 

26 – 30 a 51 – 60 let. Ve firmě se nevyskytují ţádní zaměstnanci méně neţ 20 let a více neţ 

60 let, proto mají 0. 

 

 

                                         Obr. 9 Věk [Zdroj: vlastní] 

 

 

Ve firmě se potvrdila skutečnost, ţe v oblasti textilního průmyslu se vyskytuje více ţen neţ 

muţů. Můţeme to vidět na obr. 10. 
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                                    Obr. 10 Pohlaví [Zdroj: vlastní] 

 

Ve firmě bylo zjištěno, ţe pracovní pozice odpovídají poţadavkům ve firmě.  

Z obr. 11 je patrné, ţe nejvíce převládají prodávající ve firemních prodejnách  

s 12 zaměstnanci. Poté s 6 se zapsali zaměstnanci technicko - hospodářští pracovníci.  

S 2 se zařadili manaţeři firmy. Pod zkratkou THP = technicko - hospodářský pracovník jsou 

zařazeni účetní, návrháři, sekretářky, externí pracovníci a jiní. 

 

Obr. 11 Pracovní zařazení [Zdroj: vlastní] 

 

Z obr. 12 pozorujme, ţe zaměstnanci pracující ve firmě mají ve velké většině vystudovanou 

střední školu s maturitou, a to z 10 lidí. S 6 následují zaměstnanci s výučním listem. Nejmenší 
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početnou skupinou zaměstnanců jsou lidé, kteří získali vysokoškolské vzdělání.  

Ti se tu vyskytují z 4 lidí. Zaměstnanci, kteří by měli jen základní vzdělání se tu nevyskytují.  

Je k zamyšlení jestli není dobré najmout ještě někoho s vysokoškolským vzděláním. 

 

 

Obr. 12 Ukončené vzdělání [Zdroj: vlastní] 

 

5.3 Prodejny RV Fashion Style s r.o. 

RV Fashion Style měla původně tři prodejny, jednu v Olomouci a dvě v Prostějově, z toho 

jedna je outletová prodejna s názvem Sonáta. 

Firma se v roce 2012 rozrostla se o další dvě prodejny a to v Praze. Firma se plánuje postupně 

rozšířit i v krajských městech ČR a SR. Vytipované města pro vznik nových prodejen má 

v Hradci Králové a Brně např. v Olympii. 

 

5.4 Výrobní program a stručná charakteristika výrobního procesu 

Firma RV Fashion Style se zabývá modelovou tvorbou a vývojem materiálů, kde se zejména 

zabývá střihem, materiálem, disainem a módností. 

Výstupní kontrola je zajištěna ve výrobě u firmy Accord, další při přejímce zboţí do obchodu, 

kdy tohle mají na starosti prodavačky. 

Firma v momentální době nemá zavedenou ţádnou normu např. ISO 9001, ale do 2 let  

by chtěli v rámci firmy zavést právě tuhle normu ISO 9001, aby obstála v konkurenci. 
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6. Uplatnění benchmarkingu ve  firmě RV Fashion Style 

Firma RV Fashion Style nemá zmapovanou situaci z pohledu firmy směrem k hlavní 

konkurenci. Proto bych chtěl porovnat hlavní konkurenty firmy RV Fashion Style, která 

by je mohli ohrozit z hlediska pozice na trhu. 

 

6.1 Postup benchmarkingu 

V kapitole 2.1 byl zmíněn doporučovaný postup benchmarkingu má 4 základní etapy, kterými 

jsou plánování, analýza, integrace, realizace. Tento postup můţeme rozšířit o přípravnou fázi. 

Nemusí se ale nutně dodrţovat toto schéma, ale je výhodnější ho brát jako návod, aby 

realizace benchmarkingu byla bez problémů. 

 

6.2 Přípravná fáze 

Přípravná fáze by měla zahrnovat stanovení projektového týmu a stanovení harmonogramu 

projektu 

 

Projektový tým 

Stanovení projektového týmu bylo velice snadné, jelikoţ sestavuje jen z manaţera projektu  

a člena týmu. Za manaţera projektu jsem byl stanoven já, který zodpovídal za všechny fáze 

projektu včetně celkového vyhodnocení a předloţených návrhů na změny. Členem týmu byl 

pan generální ředitel firmy RV. 

Harmonogram projektu  

Doba probíhajícího projektu byla ustanovena na 4 měsíce. 

 

6.3 Plánování 

Fáze plánování je z pohledu benchmarkingu velmi náročná, jelikoţ zde dochází k důleţitým 

rozhodnutím o předmětu a partnera pro benchmarking.  Na určení těchto bodů záleţí úspěch 

celého projektu. 
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Identifikace partnera pro porovnání 

Bylo nutné najít alespoň jednoho partnera pro srovnávání.  Zaměřil jsem se dle mého názoru 

na další dvě nejznámější a také nejnavštěvovanější firmy, které jsou v Prostějově jiţ několik 

let. Proto jsem si vybral firmy Koutný a Ševčík. 

 

Koutný [18] 

Firma Koutný spol. s. r. o. je velmi prosperující firmou s čistě českým kapitálem. Svou 

budoucnost buduje na tradiční produkci klasické pánské konfekce a také na produkci 

profesního oblečení pro resorty a instituce státní správy, potřebující vysokou kvalitu 

dodávaných produktů. 

Společnost se snaţí udrţet náročné klientely, a proto soustavně rozvíjí svou schopnost 

zajišťovat a rychle zareagovat na jejich jednotlivé poţadavky a očekávání jak v oblasti pánské 

konfekce, tak u profesního oblečení. 

Firma se snaţí udrţovat a rozšiřovat své postavení na trhu v první řadě vyuţíváním nových 

technologií, systematickým přístupem k inovacím střihů a pouţívaných materiálů a rozvojem 

partnerských vztahů s dodavateli materiálů, doplňků a kooperujícími firmami. Společnost má 

v současné době 4 prodejny. Pro prezentaci pouţívá jednoduché, ale zapamatovatelné logo viz 

obr. 13. 

Je drţitelem certifikátu: ISO 9001:2008, který vydal certifikační orgán: Textilní zkušební 

ústav Brno. 

 

 

                                              Obr. 13 Logo firmy 
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Ševčík[19] 

Od roku 1996 společnost působí v oděvním odvětví. Firma od roku 1999 se koncentruje  

na výrobu pánské konfekce pod vlastní obchodní značkou Ševčík. Mimořádný důraz klade  

na jakost zpracování a výběr kvalitních materiálů (některé materiály s nano úpravou). 

Všechny výrobky jsou nejmodernější výrobní technologií. V dnešní době dodává kolekce  

do více neţ 40 -ti specializovaných prodejen po celé České Republice.  

Orientuje se v první řadě na společenskou a vycházkovou pánskou konfekci – obleky, saka, 

kalhoty, vesty. Pod značkou Ševčík poskytuje kolekce rozdělené do kategorií exclusiv 

a classic. Níţe je uvedeno logo firmy (obr. 14). 

 

                                            Obr. 14 Logo firmy 

 

 

Výběr metody sběru dat 

V závislosti na projektu bylo nutné určit, které metody sběr dat bude vyuţito. Rozhodl jsem 

se, ţe vyuţiji kombinaci dotazníků a rozhovorů s partnery pro srovnání. 

Po domluvě s vedením firmy byly vybrány oblasti, které firmu RV nejvíce zajímaly. Jedná  

se o oblast marketing a lidské zdroje. Tyto oblasti vyplynuly ze swot analýzy jako slabé 

stránky, proto si je firma vybrala dále ke zkoumání. Oblasti také zajímaly firmu z pohledu 

konkurence. 

Dotazování a rozhovory jsem prováděl jak v RV Fashion Style s r.o. s panem Ing. Volkem, 

dále s manaţerem ve společnosti Koutný a s manaţerkou v sídle firmy Ševčík.  
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Vytvořený dotazník jsem aplikoval právě na tyto dva manaţery firem 

a ředitele firmy. Cílem tohoto dotazníku je vyhodnocení dat z externího benchmarkingu 

a návrh opatření ke zlepšení současného stavu v RV Fashion Style. 

Pro dotazníkové šetření bylo nutné vytvořit otázky pro kaţdou oblast zvlášť. K vyhodnocení 

dotazníků jsem pouţil vyplněné dva dotazníky. Dotazníky jsou uvedeny v příloze  

P1 a v příloze P2. První dotazník se týkal oblasti marketingu a druhý oblasti lidských zdrojů. 

Dotazovaní odpovídali u prvního na celkem 8 otázek z toho 7 otázek typu uzavřených a jedné 

otevřené. U druhého dotazníku odpovídali na 16 otázek z toho na 9 uzavřených  

a 7 otevřených. Dotazováním předcházelo 4 otázek, ke zjištění profilu dotazovaného. 

 

Sběr dat 

Sběr dat zahrnuje tři fáze: fáze přípravy, samotný sběr a ukončení. Přípravná fáze mi dala  

dle mého názoru nejvíce zabrat, jelikoţ bylo důleţité stanovit termín pro rozhovor. Následný 

samotný sběr se pak uskutečnil bez problémů.  

 

6.4 Analýza 

Po sesbírání dat následovala důleţitá část diplomové práce. Data bylo nutné zpracovat  

do tabulek nebo grafů a tyto výsledky vyhodnotit. 

 

Profil dotazovaných  

Z dotazníků jsem zjistil, ţe pan Ing. Volek má věk v rozmezí 31 – 40 let a má vystudovanou 

vysokou školu ekonomickou na VŠB – TUO. 

Manaţer firmy Koutný má věk v rozmezí 41 – 50 let a má taktéţ vystudovanou vysokou 

školu. 

Manaţerka firmy Ševčík má věk v rozmezí 31 – 40 let a má vystudovanou střední školu. 

U generálního ředitele jsem zjistil, ţe hlavními úkoly ve firmě je dohlíţet  

na chod firmy, rozdělovat práci na niţší stupně managementu apod. 

U dvou manaţerů firmy je to hlavně manaţerská a administrativní činnost. 
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Vyhodnocení dat – oblast marketing 

Otázka č. 1 Jakou podobu reklamy Vaše firma využívá? 

 

Obr. 15 Jakou podobu reklamy Vaše firma vyuţívá? [Zdroj: vlastní] 

U této otázky jsem pouţil měřítko: % vyuţití pouţitých kanálů při propagaci. 

Postup pro získání měřítek: – udělení % hodnocení pouţitých kanálů, prostřednictví 

kvalifikovaného odhadu vedoucích pracovníků, přičemţ všechny kanály tvoří 100%  

(při interview). 

 

Z obr. 15 je patrné, ţe nejčastější podobou reklamy u všech tří firem jsou webové stránky.  

Je to z toho důvodu, ţe internet je celosvětově na vzestupu, tudíţ kaţdý očekává,  

ţe firma bude mít své vlastní internetové stránky. Zvyšuje se i počet lidí co vlastní internet, 

proto prezentování na webových stránkách je nejrozumnější a podle mého názoru  

i nejvýhodnější. 

Ostatní uţ nejsou tak významné, za zmínku snad stojí, ţe kaţdá firma vyuţívá propagační 

letáky, které by v dnešní době měla mít kaţdá firma.  

Z obrázku je patrné, ţe pan Ing. Volek by se oproti ostatním firmám, měl nejen zaměřit  

na webové stránky a propagační letáky, ale i také na billboardy, tisk a také vyuţít k reklamě 

firemní automobil, aby se více prezentoval a to nejenom v Prostějově. 

Například firma Koutný vyuţívá tisk: Radniční listy, Carlsbad, Svatební magazíny apod. 

Firma Ševčík zase vyuţívá k reklamě taktéţ billboardy, které má vystavené v Prostějově. 
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Firmě RV Fashion Style by vystavěné billboardy určitě k reklamě pomohly, kdyby byly 

vystavěny někde na hlavních a nejvytíţenějších ulicích. To samé se týká i tisku. Nejčtenějším 

periodikum jsou v Prostějově Radniční listy, proto by pan Volek, mohl vystavit reklamu i zde. 

 

Otázka č. 2. Kde reklamu a propagační materiály umisťujete? 

 

Obr. 16 Kde reklamu a propagační materiály umisťujete? [Zdroj: vlastní] 

Měřítko: % zastoupení vyuţívaných umístění reklamy 

Postup pro získání měřítek: – udělení % hodnocení pouţitých umístění, prostřednictví 

kvalifikovaného odhadu vedoucích pracovníků, přičemţ všechny umístění tvoří 100% (při 

interview). 

Z obr. 16 vyplývá, ţe ve velké většině firmy prosazují, aby reklama a propagační materiály 

byly hlavně vidět na jejich vlastních webových stránkách. Hlavním důvodem je, ţe to nestojí 

moc peněz a flexibilita. Všechny firmy uvaţují také dávat reklamu a propagační materiály  

ve vlastních firemních prodejnách, coţ by mělo byt dnes v kaţdé firmě. 

 

 

 

 

 

15
25 20

60

65 70

15

5 105 10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Koutný Ševčík Volek

Jiné

Firemní automobil

Veřejná místa

Cizí webové stránky

Vlastní webové stránky

Informační centrum

Firemni prodejny

Kde reklamu a propagační materiály umisťujete?



 

37 
 

Otázka č. 3. Kdo Vám reklamu navrhuje a zpracovává? 

Tab. 1 Kdo Vám reklamu navrhuje a zpracovává? 

Koutný Ševčík Volek 

Reklamní agentura Reklamní agentura Reklamní agentura 

Zaměstnanci Management firmy 

 [Zdroj: vlastní] 

Z tabulky 1 vidíme, ţe firmy svěřují budoucnost své reklamy do rukou reklamní agentur.  

Pro firmu je to výhodné, ţe nemusí nic řešit, ale na druhou stranu si to firma musí zaplatit. 

V dnešní době se jedná o ne zrovna malou částku. Firma RV, která vyuţívá jen reklamní 

agentury, by mohla zváţit, jestli by neměla dát vzniknout podnět z vlastních řad zaměstnanců, 

jelikoţ by firma ušetřila nemalé peníze. 

 

Otázka č. 4. Jak je pro Vás reklama důležitá? 

Pro firmu RV je reklama důleţitá, protoţe upozorní na značku. Manaţerka firmy Ševčík tvrdí,  

ţe bez reklamy to v dnešní době nejde. Manaţer firmy Koutný také povaţuje reklamu  

za důleţitou pro prezentování firmy. 

Kaţdý přistupuje k reklamě jinou formou.  

Volek: snaţí se odlišit vlastní produkt od ostatních výrobků stejného typu vyráběných 

konkurencí. Podnik se toho snaţí dosáhnout odlišným vzhledem, tvarem, diferenciací, lepší 

konstrukcí a doplňky. Prosazuje reklamu, která právě upozorňuje na tyto věci. 

Koutný: prosazuje billboardy. 

Ševčík: upozorňuje na sebe právě různými akcemi. 

Jak se můţeme přečíst v různých knihách, kde se píše: „Lidé nebudou kupovat váš produkt, 

pokud o něm nebudou nic vědět“. 
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Otázka č. 5. Jaké nástroje používáte pro podporu prodeje? 

 

Obr. 17 Jaké nástroje pouţíváte pro podporu prodeje? [Zdroj: vlastní] 

 

Měřítko: % ohodnocení pouţitých nástrojů podpory prodeje 

Postup pro získání měřítek: – udělení % hodnocení pouţitých nástrojů, prostřednictví 

kvalifikovaného odhadu vedoucích pracovníků, přičemţ všechny nástroje tvoří 100%  

(při interview). 

Podpora prodeje je nepřímým prostředkem komunikace v marketingu. Uplatňuje mnoţství 

nástrojů, které slouţí ke stimulaci rychlejší koupě produktu nebo většího mnoţství výrobků. 

Z obr. 17 pozorujeme, ţe všechny tři firmy, co se týče podpory prodeje, se zaměřují nejvíce 

na slevové kupony pro zákazníky, aby je nalákali jít do obchodů si něco koupit. Vţdy se jim 

tyto slevové kupony vyplatí, jelikoţ na to zákazníci v dnešní době reagují. Firmy RV  

a Koutný vyuţívají i kupony typu 1 + 1 zdarma. U firmy RV se jedná hlavně o méně 

hodnotné věci jako např. doplňky, kravaty nebo košile. 
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Otázka č. 6. Jaký je Váš objem finančních prostředků, které ročně investujete  

do reklamy? Pokud nevíte přesně, odhadněte.  

 

Tab. 2 Jaký je Váš objem finančních prostředků, které ročně investujete do reklamy? Pokud 

nevíte přesně, odhadněte. 

Koutný Ševčík Volek 

400-700 tis. Kč 100 - 200 tis. Kč 50 - 100 tis. Kč 

[Zdroj: vlastní] 

Dle získaných odpovědí viz tab. 2 lze vypozorovat, ţe nejvíce kdo investuje ročně do reklamy 

je firma Koutný následovaná firmou Ševčík a poslední je firma RV. 

Firma RV by měla přehodnotit, jestli by nebylo výhodnější více investovat do reklamy  

a tím se prezentovat a získat si tak podvědomí zákazníků. Myslím se, ţe v dnešní době  

je reklama pro firmy velmi důleţitá. Bez reklamy by se firmy hůře na trhu prosazovaly. 

Je mnoho prostředků jak se zviditelnit. 

 

Otázka č. 7. Jak velká je návratnost investice do reklamy?  

 

Tab. 3 Jak velká je návratnost investice do reklamy? 

Koutný Ševčík Volek 

velmi vysoká vysoká nulová 

[Zdroj: vlastní] 

 

Z pohledu těchto tří firem dojdeme k názoru, ţe kaţdá má na věc jiný pohled viz tab. 3. Firma 

Koutný si myslí, ţe je návratnost investice do reklamy velmi vysoká, tedy ţe si myslí,  

ţe se jim zvýší počet zákazníků o více neţ 5%. Firma  Ševčík si myslí, ţe návratnost 

investice do reklamy je vysoká, tedy ţe očekává zvýšení počtu zákazníků do 5%. Za to firma  

RV tento názor nesdílí a myslí si, ţe návratnost investice do reklamy je nulová, tedy  

ţe počet zákazníku bude stejný, kdyţ se investuje do reklamy. 

Podle mého názoru, by se měla návratnost do investice v určité míře projevit. Kdyţ 

investujeme do reklamy, více zákazníků se o nás dozví. 
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Otázka č. 8. Která z používaných forem reklamy je podle Vás nejúčinnější a proč? 

 

Tab. 4 Která z pouţívaných forem reklamy je podle Vás nejúčinnější a proč? 

Koutný Ševčík Volek 

Billboard Tisk Webové stránky 

Firemní automobil Propagační letáky 

 Webové stránky Billboard 

 Jiné Firemní automobil 

 

 

Webové stránky 

 [Zdroj: vlastní] 

 

Tyto výroky jsou opřeny o názory, které si kaţdá firma provedla v rámci krátkého dotazníku 

na své zákazníky, coţ se můţeme podívat na tab. 4. Pan Volek si myslí téţ, ţe nejúčinnější 

jsou webové stránky.  

 

 

Níţe uvádím další důvody u zbylých dvou firem: 

Koutný: 

- v oblasti jiné uvedl ještě výstavy a přehlídky, kdy propůjčily obleky v rámci 

svatebního dne, který se konal v Prostějově. Lidé se mohli přímo vyptávat 

odpovědných lidí, kteří firmu zastupovali na různé dotazy ohledně obleků, z jakých 

materiálů jsou obleky ušité apod. 

Ševčík: 

- tisk z důvodu akční nabídky, 

- propagační letáky z důvodu akční nabídky, 

- billboard z důvodu propagace prodejen, 

- firemní automobil z důvodu propagace značky, 

- vlastní webové stránky z důvodu prezentace a uvedení aktuálních akcí. 
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Vyhodnocení dat – oblast lidské zdroje 

Otázka č. 1.  Počet zaměstnanců na pozici prodavač/ka 

 

Tab. 5 Počet zaměstnanců na pozici prodavač/ka 

Koutný Ševčík Volek 

14 13 12 

[Zdroj: vlastní] 

 

Z tab. 5 plyne, ţe firmy mají skoro stejný počet zaměstnanců.  

U firmy RV odpovídá počet prodavaček na 5 prodejních jednotek. 

 

Otázka č. 2.  Počet zaměstnanců na manažerských pozicích 

 

Tab. 6 Počet zaměstnanců na manaţerských pozicích 

Koutný Ševčík Volek 

8 2 2 

[Zdroj: vlastní] 

 

U firmy Koutný je z pohledu patrné, ţe mají dostatek zaměstnanců na manaţerských pozicích, 

i kdyţ mají jen 4 firemní prodejny. Můţeme si toho všimnout z tab. 6. Za to u firmy Ševčík  

a RV tomu tak není. 

Firma RV by se mohla zamyslet, jestli by nebylo vhodné zaměstnat min. ještě jednoho 

pracovníka do manaţerské pozice a jestli by se ji takový zaměstnanec vyplatil. Čím více lidí 

bude ve firmě na takových postech, tím by se firma mohla vyvíjet kupředu a mohla  

by se odlišit od konkurence. Nezáleţí ani tak na tom jakou školu bude mít tento zaměstnanec 

vystudovanou, ale hlavně jak se umí prosadit a vyuţít své přednosti. 
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Otázka č. 3.  Kde vyhledáváte nové zaměstnance?  

 

 

Obr. 18 Kde vyhledáváte nové zaměstnance? [Zdroj: vlastní] 

 

Postup pro získání měřítek: popis hledávání nabídky volných pracovníků – popis postupu 

vedoucím pracovníkem (dotazník). 

Při poloţení otázky vznikla u firmy RV jednoznačná odpověď, ţe firma vyhledává nové 

zaměstnance jen na základě doporučení (od kolegů, známých apod.). Patrné je to z obr. 18. 

Ostatní firmy se zaměřují i na jiné způsoby vyhledávání nových zaměstnanců nejvíce  

na personální a pracovní agentury, na inzeráty v tisku a webových stránek nebo také úřad 

práce. 

Firma RV by se nemusela jen zaměřovat na vyhledávání nových zaměstnanců na základě 

doporučení zaměstnanců, i kdyţ tato metoda je firmami nejpouţívanější a nejoblíbenější. 

Mohla by se pouţívat i jiné metody vyhledávání nových zaměstnanců, které se jim nabízí. 

Rozšíří se jim tak skupina lidí, která by mohla pracovat ve firmě. 
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Otázka č. 4.  Jakým stylem přijímáte nové zaměstnance?  

 

Tab. 7 Jakým stylem přijímáte nové zaměstnance? 

Koutný Ševčík Volek 

Pohovor Pohovor Výběrové řízení 

Výběrové řízení Výběrové řízení 

 [Zdroj: vlastní] 

 

Z tab. 7 konstatovat, ţe firmy většinou přijímají nové zaměstnance podobným principem  

a to výběrovým řízením. Jen u firmy Koutný a Ševčík pouţívají ještě pohovor u zaměstnanců. 

Firmě RV bych také doporučil pohovor vyuţívat při přijímání zaměstnanců. Rozhovor můţe 

být vysoce účinným nástrojem, který určí se značnou přesností přednosti a nedostatky 

uchazeče.  

Firmy v dnešní době nemají zájem o jakékoliv zaměstnance. Proces výběrového řízení má být 

efektivní tehdy, kdyţ pracovníci disponují určitými vlastnostmi, které odpovídají nárokům  

na pracovní místa ve firmě. 

 

 

Otázka č. 5.  Popište, jak přijímáte nové zaměstnance.  

 

Kaţdá firma postupuje jinak: 

Koutný: 

- postupuje v rámci kol: 

1. kolo – výběr dle ţivotopisu, 

2. kolo – test schopností a znalostí, 

3. kolo – dohodnutí podmínek. 

Ševčík: 

- sběr dotazníků a ţivotopisů, 

- vytřídění vhodných kandidátů, 

- pozvání, 

- osobní pohovor. 

Volek: 

- osobní pohovor, 
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- otázky a reakce na ně, 

- dotazník. 

 

Firma RV klade malý důraz na vzdělání a praktické dovednosti v oboru na své zaměstnance. 

Tomuto odpovídá i existující kvalifikační struktura viz obr. č. 12. Obměna v této oblasti  

je skutečně naléhavá a management by si měl uvědomit, jak významná je pro firmu kvalita 

personálu a i podle toho změnit poţadavky na pracovní místo. 

Určité vlastnosti, které by měl zaměstnanec disponovat: profesní zaměření uchazeče, 

dosaţená kvalifikace, případně řada dalších vlastností (pracovní morálka, schopnost 

kooperace a komunikace, organizační schopnosti, zájem o kvalifikační růst). 

 

 

Otázka č. 6.  Jaké jsou Vaše požadavky na pracovní místo prodavač/ka?  

 

Tab. 8 Jaké jsou Vaše poţadavky na pracovní místo prodavač/ka? 

Koutný 
SŠ 

praxe v oboru nutná 

Ševčík 

SŠ 

Vyučení 

praxe v oboru nutná 

Volek 

SŠ 

Vyučení 

praxe není podmínkou 

[Zdroj: vlastní] 

 

Z tab. 8 odpovídá, ţe všechny firmy mají skoro stejné poţadavky na pracovní místo 

prodavačky. Jen u firmy RV, jestli by nebylo vhodnější, mít na místě prodavač/ka 

zaměstnance, který má jiţ praxi v oboru, aby mohl lépe vysvětlit zaměstnancům jejich dotazy. 
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Otázka č. 7.  Jaké jsou vaše požadavky na pracovní místo vrcholového managementu?  

 

Tab. 9 Jaké jsou vaše poţadavky na pracovní místo vrcholového managementu? 

Koutný 

SŠ 

praxe v oboru nutná 

jazyk aj nebo nj 

Ševčík SŠ 

Volek 
VŠ 

praxe není podmínkou 

[Zdroj: vlastní] 

 

Firmy, které hledají zaměstnance do vrcholového managementu, poţadují do této funkce mít 

alespoň středoškolské vzdělání viz tab. 9. Z pohledu firem je určitě lepší, kdyţ se na tuto 

pozici hlásí někdo, kdo jiţ má praxi, nemusí pak nového zaměstnance zaučovat. 

 

Otázka č. 8.  Jaká je nemocnost Vašich zaměstnanců a kolik dnů v průměru je jeden 

pracovník nemocný?  

 

 

Obr. 19 Jaká je nemocnost Vašich zaměstnanců a kolik dnů v průměru je jeden 

pracovník nemocný? [Zdroj: vlastní] 
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Postup pro získání měřítek: počet dnů za rok – počet dní kdy zaměstnanec čerpá 

nemocenskou/celkový počet zaměstnanců (dotazník). 

Průměrný počet dnů nemoci jednoho zaměstnance ve firmách je u Koutného a Ševčíka jeden 

den, coţ vidíme z obr. 19. Na rozdíl u firmy RV, kde je průměrný počet dnů jednoho 

zaměstnance nulová. Odvoláním na zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kdy 

zaměstnavatel nevyplácí zaměstnanci mzdu, si zaměstnanci právě proto raději vyberou 

v případě nemoci dovolenou. Také v době probíhající ekonomické krize se bojí zaměstnanci 

o práci a tak raději nemoc přecházejí. 

 

Otázka č. 9.  Jak dlouho je průměrně u Vás zaměstnanec zaměstnán?  

 

Tab. 10 Jak dlouho je průměrně u Vás zaměstnanec zaměstnán? 

 

Koutný Ševčík Volek 

10 let 6 let 4 roky 

[Zdroj: vlastní] 

 

U této otázky je vidět viz tab. 10, ţe firma Koutný je na trhu nejdéle, proto je u nich 

zaměstnanec zaměstnán nejdéle. Naproti tomu ve firmě RV, která na trh vstoupila, aţ v roce 

2008  

je průměrně zaměstnán zaměstnanec jen 4 roky, coţ odpovídá přibliţně roku vstupu na trh. 

 

Otázka č. 10.  Kolik zaměstnanců je u Vás ve firmě déle více než rok? 

 

Tab. 11 Kolik zaměstnanců je u Vás ve firmě déle více neţ rok? 

 

Koutný Ševčík Volek 

všechny všechny 17 

[Zdroj: vlastní] 

 

Firmy Koutný a Ševčík mají všechny zaměstnance delší neţli jeden rok, ukazuje nám to tab. 

11. U firmy RV je to skoro většina zaměstnanců. V dnešní době a pořád ještě trvající 
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ekonomické krize si člověk víc váţí, ţe má nějakou práci a nechce o ní jen tak přijít. Proto 

zaměstnanci odvádějí svoji práci na maximum, aby zaměstnavatel byl s nimi spokojený. 

 

Otázka č. 11.   Jaký systém pracovní doby Vaše firma využívá?  

 

Tab. 12 Jaký systém pracovní doby Vaše firma vyuţívá? 

Koutný Ševčík Volek 

denně denně denně 

[Zdroj: vlastní] 

 

Tab. 12 nám ukazuje, ţe všechny tři firmy vyuţívají denní systém pracovní doby, kdy 

zaměstnanci chodí do práce kaţdý den. V sobotu většinou do 12 hodin, kromě neděle, kdyţ 

nepočítám obchody, které se vyskytují ve velkých obchodních centrech. Prodavačky mají 

většinou 8 hodinovou směnu, některé mají i částečný úvazek. Prodavačky se střídají tak, aby 

jich v obchodě bylo více neţ jedna. Soboty se prodavačkám započítávají do přesčasových 

hodin. 

 

Otázka č. 12.  Jaká je hodinová mzda prodavač/ka?  

 

Tab. 13 Jaká je hodinová mzda prodavač/ka? 

 

Koutný Ševčík Volek 

51-60 Kč 61 - 70 Kč do 50 Kč 

[Zdroj: vlastní] 

 

Z tab. 13 vyplývá, ţe oproti Koutnému a Ševčíkovy má firma RV co se týče hodinové mzdy o 

dost menší mzdu. 

Firma RV by měla zváţit důvody niţší mzdy v této oblasti. Zda důvod nízké mzdy jsou 

z důvodu ekonomického hlediska nebo vedení firmy není spokojeno s odvedení práce svých 

zaměstnanců. 
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Otázka č. 13 a 14 Používáte motivační program pro prodavače/ky? Pokud ano zkuste 

popsat tento program. 

 

Tab. 14 Motivační program 

Obchody Motivační program Popis motivačního programu 

Koutný Ano Provize z trţeb 

Ševčík Ne 
 

Volek Ano % z prodeje 

[Zdroj: vlastní] 

 

Z tab. 14 plyne, ţe motivační program funguje jen u firmy Koutný a RV, u Ševčíka nikoliv. 

Myslím si, ţe motivační program by měl být zastoupen v kaţdé firmě, aby motivoval 

prodavače/ky ještě k lepším výsledkům své práce. 

Jak firmy uvádějí, jejich motivační program spočívá na procentech trţeb, pro určitou etapu 

je ustanovena celková výše trţby. Pokud je tato suma uskutečněna, jsou prodavače/ky 

odměněni nějakým procentem z této získané částky. Výše trţeb i procent se změní dle sezóny  

a vývojem situace na trhu. 

Umět motivovat lidi je pro vedení klíčová dovednost.  

 

Otázka č. 15.   Jakým principem odměňujete zaměstnance?  

 

Tab. 15 Jakým principem odměňujete zaměstnance? 

Koutný Ševčík Volek 

Prémie Odměna Prémie 

Podíl na trţbě 

 

Podíl na trţbě 

[Zdroj: vlastní] 

 

Z tab. 15 je vidět, ţe k nejběţnějším odměnám patří prémie a podíl na trţbě. Jen u firmy 

Ševčík je brána jako odměna, pod kterou můţeme uvaţovat mimořádně finanční prémie. 
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Otázka č. 16.   Jaké benefity poskytujete svým zaměstnancům? 

 

Tab. 16 Jaké benefity poskytujete svým zaměstnancům? 

Koutný Ševčík Volek 

Stravenky Jiné Ţádné 

[Zdroj: vlastní] 

Z tab. 16 pozorujeme, ţe firma Koutný dává jako benefity stravenky, pan Ševčík dává jako 

benefity slevu na zboţí na jejich prodejnách. 

Je zajímavé, ţe firma RV nedává ţádné benefity. Pan Volek by mohl tento postoj změnit. 

Myslím si, ţe tímto způsobem se totiţ dájí motivovat  zaměstnanci firmy.  

 

Stanovení mezer výkonnosti 

Na základě získaných výsledků uskutečněného pomocí benchmarkingového srovnání byly 

vypozorovány kritické oblasti, které právě můţeme povaţovat za mezery ve výkonnosti firmy 

RV. V kapitole 7 jsou pro kritické oblasti dále zpracovaná doporučení. 

 

6.5 Integrace 

Po zpracování dotazníků byly výsledky benchmarkingu ukázány řediteli firmy RV.  

Po prostudování těchto výsledků proběhla s ředitelem schůzka, kde byly ustanoveny základní 

cíle pro zlepšování v kritických oblastech a uvedeny určité kroky pro zlepšení. 

Proto byly stanoveny tyto hlavní cíle:  

- zvýšit trţby o 15%,  

- zvýšit účinnost reklamy min. o 10%,  

- více investovat do reklamy alespoň o 50 – 100 tisíc, 

- do jednoho roku zajistit kvalifikovanější personál o 3 prodavačky, které mají praxi 

v oboru nebo projdou určitým kurzem. 
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7. Závěry a návrhy pro firmu 

V této kapitole bych chtěl napsat shrnutí všech podstatných záleţitostí vyplývající z dotazníků 

a navrhnout zlepšení. 

 

7.1 Závěry 

 

Oblast marketing: 

Více se prezentovat reklamou nejen ve městě Prostějov, ale i v jiných městech, kde má 

prodejny např. Olomouc nebo Praha. Vyuţívat volné plochy nebo billboardy  

na nejfrekventovanějších silnicích. 

Vyuţívat různá periodika, kde by mohli inzerovat svoji reklamu. Jako nejrozumnější jsou 

Radniční listy, které vycházejí v Prostějově a jsou nejčtenější. 

Prezentovat se v Prostějově například módními přehlídkami. Můţe být například  

na svatebním dni, který se koná kaţdoročně v únoru v Prostějově, kde se prezentují různé 

značky. Je moţné udělat svoje vlastní přehlídky, na kterých by byly předváděny jen sortiment 

od firmy RV. Firma totiţ disponuje širokou škálou produktů. Větší propagací firmy  

by stoupla návštěvnost zákazníků v prodejnách a povědomí o značce. 

Koupit firemní automobil, který bude polepený značkou firmy. Firmě RV to pomůţe 

v prezentování značky. 

Zváţit jestli by nebylo rozumnější při navrhování nebo zpracování reklamy vyuţít  

své zaměstnance nebo vysokoškolsky vzdělané zaměstnance, kteří mají v oblasti praxi. 

V závislosti na trţbách z firemních prodejen investovat více peněz do reklamy. Kaţdá firma, 

která investuje nemalé peníze do reklamy, by měla mít vţdy větší zisk. Firmě  

by to mohlo pomoci zviditelnit se i mimo města, neţ jen tam, kde se firemní prodejny 

nacházejí.  

Firma RV si myslí, ţe návratnost investice do reklamy je nulová. V dnešní době je tomu právě 

naopak. V době rozvoji reklamy v různých podobách pomáhá firmám k růstu ať jiţ v podobě 

peněz nebo zákazníků. 
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Oblast lidské zdroje: 

Počet zaměstnanců na pozici prodavač/ka a manaţer/ka odpovídá situaci firmy a počtu 

firemních prodejen. 

Firma RV při hledání nových zaměstnanců přistupuje na základě doporučení od svých 

zaměstnanců nebo od jiných lidí. Přistupovat i k jiným vyhledávání nových zaměstnanců. 

Určitě to firmě pomůţe, kdyţ narychlo hledá za zaměstnance náhradu nebo hledá někoho  

na částečný úvazek. Přijímat nové zaměstnance nejenom pomocí výběrového řízení, ale 

vyuţívat i osobních pohovorů. 

Zkvalitnit přijímání nových zaměstnanců. Zaměřit se i na to, aby prodavačky měly  

při přijímání jiţ praxi v oboru. To by mělo platit i u pozice vrcholového managementu. 

Ve firmě RV se v průměru nevyskytují nemocní zaměstnanci. Kdyţ jsou zaměstnanci 

nemocní, berou si raději dovolenou nebo nemoc přecházejí. 

Počet zaměstnanců odpovídá situaci, ve které se firma nachází. To se týká i jak dlouho  

je v průměru jeden zaměstnanec zaměstnán. 

Hodinová mzda ve srovnání s jinými firmy, které se vyskytují v oděvním průmyslu, 

neodpovídá. Dle mého názoru by se mohla hodinová mzda zvýšit. 

Motivační program ve firmě RV funguje na principu provize z trţeb u prodavaček u ostatních 

zaměstnanců v rámci prémií a podílu na trţbě. 

Zásadní problém je v tom, ţe firma nedává svým zaměstnancům ţádné benefity. Určitě  

se na toto téma měla firma RV více ve firmě zaměřit. 
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7.2 Návrhy 

Návrhy by měly vést k odstranění nedostatků ve firmě RV. Při vytváření návrhů jsem  

se snaţil drţet stanovených mezer ve výkonnosti, a pro kaţdou z nich navrhnout zlepšení, 

které můţe firma realizovat. 

 

Oblast marketing: 

A. Zvětšit využití reklam na hlavních tazích 

Firma RV je umístěna v centru města Prostějov. Na hlavních trasách v Prostějově nebo  

na výjezdových místech nevyuţívá potenciál k umístění reklamy. Měla by se proto zaměřit  

na billboardy, plakáty apod., které se pouţívají jednak proto, aby firma byla více vidět,  

ale také pro snadnou orientaci, kde se firma nachází. 

Doporučuji proto firmě vytvořit takovou formu reklamy, cedule, které by měly obsahovat 

název firmy, logo a vyznačení polohy firmy.  Cedule by bylo nejvhodnější umístit někde 

blízko k příjezdovým komunikacím k firmě. 

Přínosy a rizika  

Přínosy: 

- neustálé působení na zákazníka → předpokládané zvýšení počtu zákazníků a trţeb, 

- posílení image firmy,  

- dobrá cena.  

 

Rizika: 

- špatně zvolené místo pro umístění,  

- velikost cedulí.  

 

B. Využívat periodikum 

Firma nevyuţívá ţádné periodikum, kde by mohla oslovit další zákazníky. 

Proto bych se přikláněl vyuţívat různá periodika, kde by firma mohla inzerovat svoji reklamu. 

Jako nejrozumnější bych volil Radniční listy, které vycházejí v Prostějově a jsou nejčtenější. 
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Přínosy a rizika  

Přínosy: 

- neustálé působení na zákazníka → předpokládané zvýšení počtu zákazníků a trţeb, 

- posílení image firmy. 

Rizika: 

- špatná volba periodika, 

- cena inzerce. 

 

C. Využívat reklamu i jiným způsobem  

Firma RV málo vyuţívá jiné zdroje reklamy. 

Z toho důvodu bych prezentaci firmy uskutečňoval i pomocí módních přehlídek. Jak jsem  

jiţ zmiňoval například na svatebním dni, který se koná kaţdoročně v únoru v Prostějově, kde 

se prezentují různé značky. Je moţné udělat vlastní přehlídky, které by se týkaly sortimentu 

od firmy RV. Firma totiţ disponuje širokou škálou produktů. 

Koupit firemní automobil, který bude polepený značkou firmy. 

Přínosy a rizika  

Přínosy: 

- povědomí značce,  

- zvýšení zákazníků v prodejnách a trţeb. 

 

Rizika: 

- vyšší počáteční investice,  

- čas na realizaci. 

 

D. Zvýšit investici do reklamy 

Firma RV investuje menší počet finančních prostředků do reklamy. V dnešní době se firmě 

jako je RV nemusí vyplatit. 

V závislosti na trţbách z firemních prodejen bych doporučoval investovat více peněz  

do reklamy. Dle mého názoru kaţdé firmě, která investuje nemalé peníze do reklamy, se zvýší 

trţby. Firmě by to mohlo pomoci zviditelnit se i mimo města, kde se firemní prodejny 
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nacházejí. Firma RV si myslí, ţe návratnost investice do reklamy je nulová. V dnešní době  

je reklama na dobré úrovni a pomáhá firmám růst. Dobrá reklama má sílu přinést nové 

zákazníky, čím se zlepší i finanční stránka firmy. 

 

Přínosy a rizika  

Přínosy: 

- povědomí značce,  

- zvýšení zákazníků v prodejnách a trţeb. 

Rizika: 

- vyšší počáteční investice, 

- špatná investice. 

 

Oblast lidské zdroje: 

A. Zajistit kvalifikovanější personál 

Je patrné, ţe by firma RV měla zkvalitnit přístup k personální politice. Bylo by vhodnější 

zváţit, jestli by nebylo lepší vyuţít moţnosti proškolení personálu, účasti z některých 

nabízených kurzů apod. Nabídka těchto kurzů je velmi široká a všem dostupná. 

Při výběru těchto kurzů je důleţité se zaměřit na vzdělávací institut, který kurz nabízí, na jeho 

obsah a cenu. 

Podle mého názoru je tento krok dobrým odrazovým můstkem pro uplatnění nového  

personálního konceptu.  

 

Přínosy a rizika  

Přínosy: 

- zvýšení efektivity při řízení personálu.  

Rizika: 

- špatný výběr instituce,  

- typ vyuţitého kurzu.  
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B. Požadavky na nové zaměstnance 

Z benchmarkingu vyplynulo, ţe firma RV klade nízké poţadavky na nové zaměstnance. 

V dané ekonomické situaci trh práce nezaměstnanosti dosahuje celorepublikově  

8 % (údaj vychází z českého statistického úřadu ze dne 28. 2. 2013). Proto je moţné  

si vybírat z více pracovníků. Bez práce je mnoho kvalifikovaných pracovníků, kteří by mohli 

firmě RV zaručit kvalifikovanější personál. 

Mezi základní podmínky na nové pracovní místo na pozici prodavač/ka a manaţer/ka by měly 

patřit:  

- nutná praxe v oboru,  

- nutné vyučení v oboru,  

- výhoda znalosti nějakého cizího jazyka.  

 

Přínosy a rizika  

Přínosy přijetí kvalifikovaných zaměstnanců:  

- sníţení času na zapracování,  

- daleko větší kreativita při konání práce,  

- navýšená spokojenost zákazníků. 

 

Rizika tohoto návrhu:  

- jisté zvětšení nákladů na ohodnocení pracovníků (mzdy, odměny apod.).  

 

 

C. Ohodnocení zaměstnanců  

Hodinová mzda ve srovnání s jinými firmami, které se vyskytují v oděvním průmyslu, 

neodpovídá. Dle mého názoru by se mohla hodinová mzda zvýšit. 

Bylo by vhodné toto ohodnocení navýšit minimálně o 10 Kč proto, aby zaměstnanci nebyli 

podhodnoceni a neodcházeli pryč, kde jim bude nabídnuta větší hodinová mzda. 

 

D. Motivace zaměstnanců 

Motivace je velmi důleţitý nástroj, kdy zaměstnanci zvýší svoji efektivnost a odvedou lépe  

a kvalitněji svoji práci. Proto je důvodem pro zvýšení ohodnocení jak formou peněz tak 

i prostřednictvím benefitů.  
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U motivačního programu firmy RV by se měly vyskytovat prvky, kterými se dojde  

k odstranění odhalených nedostatků. V případě firmy RV by tento program měl zahrnovat 

následující:  

- benefitový program,  

- vzdělávací program.  

 

 

Benefitový program  

V případě benefitu by mohla firma RV dát svým zaměstnancům stravenky nebo například 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění. Nebo aplikovat jako jiné firmy, které dávají 

svým zaměstnancům slevu na zboţí v prodejnách. 

 

Vzdělávací program  

Firma RV ve své společnosti zaměstnává některé lidi, kteří nemají patřičné vzdělání v oboru. 

Proto by bylo vhodné zařadit i vzdělávací program do motivací zaměstnanců, který by byl 

zaměřen na rozšíření znalostí a dovedností. 

 

Přínosy a rizika  

Přínosy:  

- zvýší se spokojenost pracovníků → kvalitnější odvedená práce,  

- sníţení odcházení pracovníků,  

- zvětšení kvalifikace pracovníků → kvalitněji odvedená práce.  

 

Rizika:  

- špatně zvolený program, 

- zvýšení finančních nákladů.  
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7.3 Realizace 

Předešlé návrhy byly předloţeny a prezentovány řediteli RV Fashion Style. Realizace těchto 

návrhů jsou v plné kompetenci firmy. Firma se prozatím rozhodla, ţe bude uvaţovat  

o realizaci méně nákladných opatření. Ze začátku by se jednalo o vyuţívání reklam 

v periodikum a zajistit kvalifikovanější personál. 
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Závěr 

Dle mého názoru by jednotlivé organizace měly metodu benchmarking pouţívat nejen proto,  

ţe tak provádí jiné organizace, aby zdokonalily svoji kvalitu, zvětšily svůj podíl na trhu, nebo 

jen kvůli tomu, ţe benchmarking je v současné době moderní metoda, ale také proto, aby 

organizace, která benchmarking provádí, se dozvěděla jaké má slabé a silné stránky, v čem  

se můţe zlepšit nebo v čem uţ je lepší neţ jiná. 

Cílem diplomové práce bylo poskytnout co nejvíce informací a podkladů firmě RV Fashion 

Style, k tomu, aby mohla provést kroky ke zkvalitnění a vytvoření předpokladů ke zlepšení 

současného stavu. 

Důleţitým bodem bylo vybrat oblasti, které se měli týkat benchmarkingu. Po domluvě 

s vedením firmy byly vybrány oblasti marketing a lidské zdroje. Neméně důleţitým bodem 

bylo stanovit, které firmy se budou porovnávat s firmou RV. 

Byly proto sestaveny dotazníky, pro kaţdou oblast samostatně a na jejich základě bylo 

provedeno benchmarkingové srovnání u zvolených firem. Firmy byly vybrány na základě 

mého uváţení, které by mohly firmu RV z hlediska konkurence ohrozit. 

V oblasti marketingu je hlavním problémem nedostatečná propagace firmy a nízký objem 

finančních prostředků, které by se měli investovat do reklamy. V rámci lidských zdrojů  

je hlavním problémem přístup managementu firmy RV k personální politice a chybějící 

benefity. 

Po skončení projektu benchmarkingu jsem představil firmě některé své návrhy,  

jak by se situace ve firmě mohla zlepšit a také návrhy, které by měly pomoci těchto cílu 

dosáhnout a odstranit. 

Hlavní cíl diplomové práce, tedy poskytnutí firmě informace o nedostatcích, byl dle mého 

názoru splněn.  

Firma RV obdrţela kompletní závěrečnou zprávu a po přečtení výsledků se rozhodla 

uskutečnit některé z navrhovaných kroků. 

 

. 
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PŘÍLOHA P1  DOTAZNÍK Marketing 

 

A Kolik je Vám let? 

[zaškrtněte prosím odpovídající kolonku] 

 méně neţ 20 let    

 21 – 25 let     

 26 – 30 let     

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 51 – 60 let 

 více jak 60 let 

 

B Jakého jste pohlaví? 

[zaškrtněte prosím] 

 Muţ      

 Ţena 

 

 

C          Jaké je Vaše ukončené vzdělání? 

 Základní  

 Výuční list 

 Maturita 

 Vysokoškolský diplom 

 

D Jaké jsou Vaše hlavní úkoly? 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za čas, který budete mému dotazníku věnovat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Jakou podobu reklamy Vaše firma využívá? 

 TV  

 Rozhlasové stanice  

 Tisk 

 Propagační leták  

 Propagační broţura  

 Billboard  

 Firemní automobil  

 Webové stránky  

 

2. Kde reklamu a propagační materiály umisťujete? 

 Firemní prodejny 

 Informační centrum  

 Vlastní webové stránky  

 Cizí webové stránky  

 Veřejná místa  

 Firemní automobil  

 Jiné,……………………………………………………………………………………  

 

3. Kdo Vám reklamu navrhuje a zpracovává? 

 Reklamní agentura  

 Grafické studio  

 Management firmy 

 Zaměstnanci  

 Externí specialista  

 Jiné,……………………………………………………………………………………... 

 

4. Jak je pro Vás reklama důležitá? 

 

5. Jaké nástroje používáte pro podporu prodeje? 

 Happy hours 

 Slevové kupony  

 Kupony (typu 1+1 zdarma)  

 Jiné, jaké…………………………………………………………………………………  

 Ţádné 

 

 

 



 

 

6. Jaký je Váš objem finančních prostředků, které ročně investujete do reklamy? Pokud 

nevíte přesně, odhadněte. 

 
 50 – 100 tis. Kč  

 100 – 200 tis. Kč  

 200 – 400 tis. Kč  

 400 – 700 tis. Kč  

 Více  

 

7. Jak velká je návratnost investice do reklamy?  

 
 Velmi vysoká (zvýšení počtu zákazníků o více neţ 5%)  

 Vysoká (zvýšení počtu zákazníků do 5%)  

 Ţádná (počet zákazníků je stejný)  

 Záporná (počet zákazníků poklesl)  

 

8. Která z používaných forem reklamy je podle Vás nejúčinnější a proč? 

 
 TV…………………………………………………………………………… 

 Rozhlasové stanice …………………………………………………………. 

 Tisk ………………………………………………………………………… 

 Propagační letáky …………………………………………………………… 

 Billboard …………………………………………………………………..... 

 Firemní automobil…………………………………………………………… 

 Webové stránky……………………………………………………………… 

 Jiné ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P2  DOTAZNÍK Lidské zdroje 

 

A Kolik je Vám let? 

[zaškrtněte prosím odpovídající kolonku] 

 méně neţ 20 let    

 21 – 25 let     

 26 – 30 let     

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 51 – 60 let 

 více jak 60 let 

 

B Jakého jste pohlaví? 

[zaškrtněte prosím] 

 Muţ     

 Ţena 

 

 

C          Jaké je Vaše ukončené vzdělání? 

 Základní  

 Výuční list 

 Maturita 

 Vysokoškolský diplom 

 

D Jaké jsou Vaše hlavní úkoly? 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za čas, který budete mému dotazníku věnovat. 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Počet zaměstnanců na pozici prodavač/ka 
 

 …………………………..  

 

2.  Počet zaměstnanců na manažerských pozicích 

 
 …………………………..  

 

3.  Kde vyhledáváte nové zaměstnance?  

 
 Úřad Práce  

 Inzerát v tisku a webových stránkách 

 Na základě doporučení (od kolegů, známých apod.)  

 Aktivní vyhledávání – vlastní  

 Průzkum  

 Personální a pracovní agentura  

 jiný způsob, jaký ………………….  

 

4.  Jakým stylem přijímáte nové zaměstnance?  

 
 Pohovor  

 Výběrové řízení  

 Jinak …………….. 

 

5.  Popište jak přijímáte nové zaměstnance.  

 

 
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………  

 

6.  Jaké jsou Vaše požadavky na pracovní místo prodavač/ka?  

 
 SŠ  

 Vyučení 

 Praxe v oboru nutná  

 Praxe v oboru není podmínkou  

 Jazyk AJ nebo NJ 

 Jiné,jaké 

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

 

 

 

 

 



 

 

7.  Jaké jsou vaše požadavky na pracovní místo vrcholového managementu?  

 
 VŠ v oboru  

 SŠ v oboru  

 Vyučení v oboru  

 VŠ - jákákoliv 

 SŠ - jakákoliv  

 Vyučení - jakékoliv  

 Praxe v oboru nutná  

 Praxe v oboru není podmínkou  

 Jazyk AJ nebo NJ 

 Jiné, jaké 

…………………………………………………………………………………………. 

 

8.  Jaká je nemocnost Vašich zaměstnanců a kolik dnů v průměru je jeden pracovník 

nemocný?  

 
 ………………………..  

 

9.  Jak dlouho je průměrně u Vás zaměstnanec zaměstnán?  

 
 ………………………..  

 

10.  Kolik zaměstnanců je u Vás ve firmě déle více než rok?  

 
 ………………………..  

 

 

11.   Jaký systém pracovní doby Vaše firma využívá?  

 
 Turnusové sluţby  

 Krátký, dlouhý týden  

 Denně  

 Jinak, jak ……………………………………………………………………………  

 

 

12.  Jaká je hodinová mzda prodavač/ka?  

 
 do 50,- Kč  

 51 – 60,- Kč  

 61 – 70,- Kč  

 71 – 80,- Kč  

 81 – 90,- Kč  

 91 a více  

 

 

 

 

 



 

 

13.   Používáte motivační program pro prodavačky?  

 
 Ano  

 Ne, přejděte na otázku č. 16  

 

14.   Pokud ano zkuste popsat tento program.  

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

15.   Jakým principem odměňujete zaměstnance?  

 
 Prémie  

 Odměna  

 13. plat  

 Podíl na trţbě   

 Jinak, jak ….………………………………………………………………………………... 

 

16.   Jaké benefity poskytujete svým zaměstnancům? 

 
 Telefon  

 Stravenky  

 Poukázky  

 Jiné, jaké ……………………………………………………………………………....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


