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1 Úvod 

V dnešní době plné počítačů a technologických vymoţeností je moţné říci, ţe lidé ţijí  

v takzvané informační éře. V ní je jiţ běţné, ţe pro snadnější běh firem a zjednodušení jejich 

řízení se vyuţívají informační technologie. IT jiţ nejsou pouze úzce zaměřenou oblastí jen pro 

určité specialisty, tak jako tomu bylo ještě před několika lety, ale tento pojem zastřešuje spíše 

nějaké sluţby, které jsou vyuţívány i v jiných oblastech, převáţně v podnikání či veřejné 

správě. V businessu jsou pouţívány nejrůznější systémy a technologie, počínaje systémy  

na podporu rozhodování běţných agend, aţ po systémy určené pro podporu vrcholového 

managementu, avšak konkrétněji se tato diplomová práce zaobírá CRM systémy a jejich 

implementací. 

V diplomové práci tedy bude přiblíţena jak oblast CRM systémů, tak i oblast projektového 

řízení. Budou popsány různé alternativy CRM, jejich funkčnost a rozsah. V rámci projektového 

řízení zde budou pouţity určité metody a techniky, které slouţí pro usnadnění rozhodování  

a plánování projektů. Konečným výstupem bude doporučení o výběru technického řešení CRM 

systému. 

Dnes jiţ většina středních a velkých firem bere CRM systémy jako běţnou věc, která 

nesmí v úspěšném podniku chybět. CRM systém neboli Customer Relationshop Management je 

velice důleţitý zdroj informací pro zvyšování konkurenceschopnosti podniku. Jednoduše 

řečeno se jedná o aplikaci, která řídí vztahy firmy k zákazníkům. Jde tedy o souhrn technických 

prostředků, softwaru, podnikových procesů a personálu, které zaručují řízení  

a zajišťování vztahů se zákazníky firmy pro podporu obchodních funkcí a propagace samotné 

firmy či jejich produktů. Mezi hlavní funkce CRM systémů patří evidence kontaktů zákazníků, 

sledování jejich chování, preferencí, poţadavků a potřeb, vytváření analýz těchto zákazníků  

a jejich nároků za účelem vytvoření nových, dlouhodobých, obchodních příleţitostí. Proto by 

se dalo říci, ţe CRM systémy by měly být nedílnou součástí středních a větších firem a jejich 

existence je pro přeţití podniku velice důleţitá. Avšak při zvaţování implementace tohoto 

systému si musí firmy poloţit mnoho otázek, samozřejmě ohledně funkcionality, ale také, zda 

je vůbec právě pro jejich společnost CRM vhodné. CRM systém je tedy důleţitý tehdy, kdyţ 

má firma dostatečný počet zákazníků, jinak by zavedení tohoto systému bylo bezúčelné, a také 

naopak, dostatečný počet zaměstnanců, kteří se systémem budou pracovat. Dále je důleţité 

zváţit cenu, rizika a mnoho dalších faktorů. (Gála, 2006) 
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Cílem diplomové práce je navrhnout základní plán implementace CRM systému 

s detailním zaměřením na jeho první fázi, která se nazývá „plán výběru CRM produktu“. 

V jejím závěru bude na základě vícekriteriálního rozhodování doporučeno firmě, do jakého 

typu řešení investovat své finance. 

 

V této práci, z důvodu utajení v rámci podepsané smlouvy o mlčenlivosti se společností, 

pro kterou je tato DP vytvářena, nesmí být veškerá data oficiálně zveřejněna. Tudíž práce 

nesmí být v plném znění zveřejněna na systému DSpace. Práce v plném rozsahu a znění je 

pouze na vyžádání u autora. 
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2 Teoretická a metodická východiska CRM systémů  

a projektového řízení 

Aby bylo moţné lépe vyhodnotit stav řešeného problému, je důleţité provést určité 

rozhodovací analýzy a metody typické pro projektové řízení, které nám pomohou stanovit jisté 

parametry. V této fázi je tedy podstatné obecně popsat techniky a analýzy, které budou v práci 

pouţity a dále zmínit systémy, kterých se problém týká.   

2.1 Projektové řízení 

 „Projektové řízení lze stručně charakterizovat jako účinné a efektivní řízení změn.  

Je procesem tvorby a realizace projektu, který lze vymezit jako soubor účelově uspořádaných  

a vzájemně na sebe navazujících činností nebo procesů směřujících k vytvoření konečného 

produktu. Zahrnuje řízení tvorby, realizace, oţivování a likvidace projektu aţ do fáze jeho 

doţití.“, jak tvrdí Řeháček (2012, s. 7). 

2.1.1 Projekt 

Projekt je určitý plán práce, který je dán svým cílem a vţdy končí nějakým výsledkem.  

Je charakteristický tím, ţe je jedinečný a má svůj počátek a konec, je sestaven z jednotlivých 

činností a vstupují do něj určité zdroje. V podstatě za projekt můţe být povaţována jakákoli 

činnost, kterou lidé vykonávají. Klasickým příkladem projektu je stavba domu, zavádění 

nového produktu na trh či marketingové kampaně, avšak za projekt můţe být povaţováno  

i studování vysoké školy. Projekty mohou být takové, ţe na začátku lze pro ně stanovit datum  

a dále zjistit, jak dlouho budou trvat a kdy skončí (příkladem můţe být přestavba bytu), nebo 

naopak je moţné stanovit datum dokončení (například uvedení produktu na trh do určitého dne) 

a zjistit tak, kdy práci zahájit, aby jeho cíl byl splněn bez prodluţování a s výsledkem 

v poţadované kvalitě. Projekt je moţné rozdělovat na menší části – činnosti neboli úkoly, které 

mají svou dobu trvání, existují mezi nimi vazby a mají časová omezení. K nim bývají obvykle 

přiřazovány zdroje. Ty jsou buď pracovní (lidé, kteří posouvají projekt vpřed  

a odvádějí práci), materiálové (během projektu se spotřebovávají, například cement, cihly)  

a nákladové (tedy cena za práci či materiál). (Kališ, 2003) 

2.1.2 Business case (BC) 

Většina obchodních záměrů firem, které nebyly rozpracovány do určitého dokumentu, ale 

bylo o nich rozhodnuto tzv. „od stolu“, převáţně končí předčasně, nebo je jejich trvání velmi 
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prodlouţeno a s tím se zvyšují i náklady, čas a sniţuje se jejich kvalita. Proto  

pro vyhodnocení sloţitých projektů bývá často pouţíván, tzv. BC. Coţ je komplexní metoda, 

která je vhodná pro hodnocení investic a projektů, čili pro stanovení hodnoty různých projektů, 

na jehoţ základě vyplyne určité rozhodnutí (schválení či zamítnutí akce). Proto  

je BC klíčovou součástí rozhodovacího procesu při zavádění nových investic v kaţdé 

organizaci. (Dvořák a kolektiv autorů, 2011) 

Řepa (2007, s. 174) tvrdí, že „Důleţitým a často pouţívaným nástrojem důkladné přípravy 

projektu, je tzv. "business case" - modelové rozpracování změny na základě porovnání situace  

s podobnými (typickými) případy (tzv. "benchmarking"), zahrnující také identifikaci cílových 

zákazníků a analýzu nákladů proti přínosům.“ 

 

 

Obr. 2.1 Příklad šablony pro business case v anglické verzi  

(Dvořák a kolektiv autorů, 2011) 

 

Obchodní případ má formu krátkého dokumentu, který by měl v první řadě zahrnovat 

základní a stručný popis obsahu produktu. Pravidlem je, aby tato definice nebyla příliš detailní, 

ba naopak spíše strohá (přibliţný rozsah je jeden snímek Microsoft PowerPoint). Důleţitým 

kritériem je, aby zde existovala vazba na strategické cíle dané organizace.  Potom je vhodné 

v BC zahrnout i přínosy potencionálního produktu. To znamená, jaký bude vliv  
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na klíčové ukazatele podniku, mezi které patří úspora nákladů, efektivnost, trţby, pozice 

organizace na trhu, diferenciace produktu, dopad na zákazníky. Obchodní případ dále obsahuje 

informace o rozsahu budoucího projektu (náklady, potřebné technologie, čas), související 

realizované akce, analýza nákladů a výnosů či omezení a určité předpoklady,  

do kterých spadají interní a externí faktory, které mohou ovlivnit jeho realizaci. Pojem 

související realizované akce znamená, ţe je potřeba uvést všechny důleţité běţící projekty  

a aktivity v organizaci a definovat jejich vazby na finanční a lidské zdroje. V analýze nákladů  

a výnosů je třeba zpracovat cost/benefit analýzy a zahrnout zde i nefinanční benefity, které 

můţe projekt přinést. Příkladem nefinančních výhod je zvýšená spokojenost zákazníků, 

pracovníků či zvýšení dobrého jména společnosti. Kaţdá akce má také svá rizika, která  

by v obchodním případě také neměla chybět, avšak nesmí se jednat o nějakou detailní analýzu, 

ale spíše o identifikaci a ohodnocení hlavních rizik. Pro ty z nich, které budou mít vysoké 

hodnocení, by se měl vytvořit jednoduchý plán eliminace a řešení. Na závěr business casu  

je třeba uvést stručnou rekapitulaci celého návrhu, jeho klíčové atributy a doporučení. 

Nejdůleţitější částí BC je ekonomická analýza návrhů, která má dvě roviny, a to finanční  

a kvalitativní. Finanční část je taková, která je vyčíslitelná, zatímco kvalitativní je spíše 

posouzení z více-kriteriálního hlediska. Mezi základní metody této fáze patří analýza doby 

návratnosti, vnitřní výnosové procento, metoda čisté současné hodnoty, metoda přidané 

hodnoty nebo celkové náklady vlastnictví. (Dvořák a kolektiv autorů, 2011) 

2.1.3 Metody 

Projektový management pomáhá firmám k dosahování úspěšného chodu provozu 

prostřednictvím sniţování rizik zapříčiňujících neúspěch, sniţováním některých nákladů, 

zkracováním různých důleţitých termínů na projektech atd. Projektové řízení zahrnuje spoustu 

pokynů, postupů, technik a metod, mezi které patří například metody CPM
1
 a PERT

2
. Tyto 

metody síťové analýzy tvoří takový základ PŘ ve všech firmách a jsou všeobecně rozšířené. 

(Řeháček, 2012) 

 

Trojimperativ 

Celková komplexnost a kvalita projektu je pak dána tzv. trojimperativem. Ten vyjadřuje 

optimální vyváţení tří poţadavků. Těmi jsou cíle, čas a náklady. Tyto jednotlivé veličiny jsou 

                                                

1 CPM - Critical path method 

2 PERT - Program Evaluation and Review Technique 
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provázané, coţ znamená, ţe pokud se změní jedna veličina a druhá má zůstat stejná, musí být 

změněna odpovídajícím způsobem třetí veličina. Trojimperativ má podobu trojúhelníku, jehoţ 

vrcholy tvoří zmíněné aspekty. Bod ve středu trojúhelníku představuje námi zvolený cíl, který 

je definován pomocí SMART
3
 a tím i jeho vzdálenost od jednotlivých vrcholů. Vzájemná 

provázanost zaručuje to, ţe pokud se změní vzdálenost jednoho vrcholu, tak se změní nejspíše 

vzdálenost i dalších dvou. Pracuje na úrovni projektu jako celku, jeho etap, milníků a také na 

úrovni jednotlivých činností. (Doleţal a Lacko, 2012) 

 

Obr. 2.2 Trojimperativ (Doleţal a Lacko, 2012) 

 

Metoda CPM 

Jedná se o metodu síťové analýzy, která pomáhá určit celkovou délku trvání projektů, 

termíny zahájení a ukončení všech jeho činností, zabezpečit logickou posloupnost uzlů  

a zjistit kritickou cestu projektu a dále naplánovat všechny činnosti tak, aby byl splněn 

vytyčený cíl a to v daném termínu. Tzv. kritická cesta je nejkratší moţné spojení mezi 

začátečním a koncovým uzlem, které nemá ţádnou rezervu. Proto je důleţité tuto cestu 

sledovat a popřípadě zajistit jiné externí rezervy tak, aby celkový projekt nebyl prodlouţen. 

Postup při aplikaci CPM je následující. Jako první se provede naplánování postupu 

jednotlivých činností, to znamená, ţe bude vytvořen síťový graf. Síťový graf je grafické 

zobrazení celého projektu, který je sloţen z činností (hrany) a různých událostí (uzly). Poté  

se propočítá časová náročnost celého projektu a následně i jeho dílčích činností. Dále se určí 

rezervy všech uzlů (činností) a nakonec je potřeba vyhledat kritickou cestu a provést její 

analýzu. (Baňařová a Moravcová, 2004) 

                                                

3 SMART - Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound, Reevaluate 
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Počáteční informace o projektu lze získat dvěma způsoby, buď metodou vpřed, nebo 

metodou vzad. U metody vpřed se vychází z počátečních činností a postupně se navazuje  

na další činnosti, jedná se o ty, které mohou bezprostředně začít po skončení jiţ stanovených 

činností. Tento postup bývá aplikován v případech, kdy činnosti projektu jsou dobře známé 

nebo při opakovaných projektech. Metoda vzad je charakteristická tím, ţe se při jejím pouţití 

postupuje od cílových činností celého projektu k předcházejícím činnostem. Řešitel se musí 

ptát otázkou „co se musí bezprostředně učinit před tím, neţ lze provést stanovené činnosti?“. 

Pouţívá se ve sloţitých případech a předem nejasných činnostech projektů a procesů. Síťové 

grafy obsahují spoustu dalších zásad, které je potřeba dodrţovat, aby byla metoda správně 

vytvořena. (Baňařová a Moravcová, 2004) 

 

Obr. 2.3 Ukázka zpracování CPM diagramu (Bartoňková, 2010) 

 

Metoda PERT  

Obdobou metody CPM je metoda PERT. Ovšem největší rozdíl mezi těmito dvěma postupy je 

ten, ţe u PERTu je doba trvání kaţdé činnosti odvozena dle pravděpodobnosti, není tedy přesně 

známa. PERT rovněţ pomáhá dokončit projekt ve stanoveném termínu, určit doby trvání 

jednotlivých činností a odhadnout rizika, které na něj mohou působit. Je to rovněţ nástroj 

síťové analýzy, ale vzhledem k jeho statistické povaze se pro výpočet odhadu doby trvání 

projektu vyuţívá tří různých časů, které se přiřazují kaţdé činnosti. Jedná  

se o nejoptimističtější odhad, nejpesimističtější odhad a nejpravděpodobnější odhad. Výsledný 

vzorec, do kterého se tyto hodnoty dosazují je následující. (Baňařová a Moravcová, 2004) 
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(2.1) 

 

a – nejoptimističtější čas 

b – nejpesimističtější čas 

c – nejpravděpodobnější čas 

Te – odhad doby trvání 

 

Po pouţití tohoto vzorce však existuje pouze 50% pravděpodobnost, ţe úkol bude splněn 

v čase Te. Proto je nutné vypočítat směrodatnou odchylku neboli nejistotu v časovém odhadu. 

Ta se vypočítá následujícím vzorcem: 

 

(2.2) 

a – optimistický čas 

b – pesimistický čas 

 

Činnost, která je provedena v rozmezí jedné odchylky má rozloţení pravděpodobnosti  

ve dvou třetinách případů. Činnost, která je provedena v rozmezí dvou směrodatných odchylek, 

má rozloţení pravděpodobnosti v 95 % případů a činnost, jenţ je provedena v rozmezí tří 

odchylek, má rozloţení pravděpodobnosti v 99 % případů. Proto je vhodné do výpočtu Te  

přidávat 3σ čili o tři odchylky. (Rosenau, 2007) 

2.1.4 Analýzy 

Systémové analýzy slouţí k řešení zejména sloţitých a rozsáhlých systémů a problémů. 

Pouţívají se jako základ pro přípravu kvalitních rozhodnutí. Usnadňují úvahy o komplexních 

problémech a zlehčují práci pomocí výpočetní techniky. Při jednodušších problémech  

se systémové analýzy aţ tolik neprojevují, ale při řešení komplikovaných problémů je jejich 

přítomnost citelná. Do této oblasti projektového řízení lze zařadit například metody logického 

rámce, SWOT analýzy, hodnotové analýzy, Paretovu analýzu, myšlenkové mapy a spoustu 

dalších metod.  

 

Logický rámec 

Logický rámec je analytický nástroj, který pomáhá k přípravě, zpracování, sledování  

a hodnocení projektů. Analyzuje existující problémy a poskytuje základ pro definici řešení 

v podobě projektů. Jedná se o logicky uspořádanou matici, která má svou vertikální  
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i horizontální logiku. Vertikální zobrazuje vztahy mezi cíli, účely, výsledky, aktivitami  

a výstupy projektu, zatímco horizontální přiřazuje dle úrovní těmto veličinám tzv. objektivně 

ověřitelné ukazatele a zdroje. (JMK, 2012) 

 

 

Obr. 2.4 Standardizovaná matice logického rámce (JMK, 2012) 

 

Při tvorbě logického rámce se postupuje vţdy stejným, standardizovaným způsobem, který 

je interpretován na obr. 2.5. 

 

 

Obr. 2.5 Postup tvorby logického rámce (JMK, 2012) 
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Nejprve je nutné definovat obecný (celkový) cíl projektu čili výsledný stav, kterého 

chceme dosáhnout. Následuje určení dílčích cílů, jeţ navazují na celkový (obecný) cíl projektu 

a pomáhají jej naplnit. Třetím krokem je zvolit výstupy, které musí být obsaţeny  

v projektu. Tyto výstupy logicky vycházejí z plánovaných aktivit, které se definují  

ve 4. kroku. Ty by měly odpovídat na otázku „Co vlastně projekt udělá, aby dosáhl 

stanovených výstupů projektu?“. Pátým krokem bude kontrola všech předchozích bodů  

(tzv. ověření vertikální logiky), zkontrolují se vztahy typu „příčina – důsledek“. V další fázi 

(počínaje bodem 6) bývá vyplňován čtvrtý sloupec (odspoda nahoru), kde jsou zahrnuty 

klíčové procesy a předpoklady zahájené ještě před tím, neţ projekt začne, v návaznosti  

na první sloupec. Čili v sedmém kroku jsou určeny předpoklady potřebné k provedení  

jiţ navrţených aktivit (návaznost na 4 bod). Stejným způsobem se pokračuje dále – osmý krok 

obsahuje rovněţ předpoklady a rizika, avšak v návaznosti na dosaţení výsledků. Devátá část 

logického rámce obsahuje předpoklady, které zapříčiní dosaţení celkového cíle. Následně  

se provede opět kontrola celého sloupce. Předposlední fází je vyplnění dvou prostředních 

sloupců. Zde bychom se měli ptát na otázku „co nám ukáţe…?“ (za daný řádek doplníme: zda 

byl splněn cíl; zda byl splněn účel projektu; zda bylo dosaţeno očekávaných výstupů;  

zda byly realizovány aktivity) – tj. počátek od 11. kroku směrem dolů. Dále (počátek  

od 12. kroku směrem dolů) se ptáme „jak ověříme objektivně ověřitelné ukazatele daného 

řádku?“. Na závěr logického rámce znovu ověříme, zda funguje vertikální logika, jestli jsou 

dostupné a správné objektivně ověřitelné ukazatele, reálnost vstupních předpokladů, zda jsou 

rizika přijatelná, existenci otázek kvality a udrţitelnosti, nebo jestli přínosy opravdu 

ospravedlňují náklady. (JMK, 2012) 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza slouţí k objevení slabých a silných stránek a také příleţitostí a hrozeb, 

které mohou nastat v prostředí kaţdé firmy. SWOTka je sloţena ze dvou analýz a to SW  

a OT. Analýza OT (příleţitosti a hrozby), kterou by se mělo začít, je zaměřena na vnější 

prostředí čili na vlivy makro a mikro prostředí, které působí na firmu. Zatímco SW analýza  

je soustředěna na vnitřní prostředí daného podniku, do něj patří například cíle firmy, 

zaměstnanci, její kultura, organizační struktura a podobně. Silné a slabé stránky, hrozby  

i příleţitosti bývají bodovány podle hodnotícího systému a podle tohoto hodnocení můţe firma 

zvolit určitou strategii, která by měla být pro danou společnost právě ta nejlepší, obvykle se pro 

to pouţívá hodnotící škála od -10 do 10 bodů. Jednotlivé hodnotící kritéria bývají nejčastěji 
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určovány pomocí metod dotazování, diskusemi nebo brainstormingem
4
. Nevýhodou této 

analýzy je to, ţe je velice subjektivně ovlivněna a tím je sníţena její celková vypovídací 

hodnota. (Jakubíková, 2008) 

 

Obr. 2.6 Tabulka SWOT analýzy (Jakubíková, 2008)) 

 

Myšlenková mapa 

Pojem myšlenková mapa neboli mind mapping znamená grafické znázornění 

myšlenkových pochodů. Jedná se o kreativní přístup pro řešení problémů, řízení projektů, 

tvorbu prezentací, plánování, hledání nových nápadů apod., tudíţ je povaţován za nejlepší 

pomůcku při přemýšlení. (Kabátek a Lošťáková, 2010) 

 

Obr. 2.7 Příklad myšlenkové mapy (Kabátek a Lošťáková, 2010) 

                                                

4 Brainstorming (tzv. bouře mozků) je technika generování nápadů na určité téma. Těchto nápadů by mělo 

být co nejvíce a je zaloţená na skupinovém výkonu. Je zde však nutné podotknout, ţe lidé ve skupině se doplňují 

a podněcují na základě myšlenek ostatních. 
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Vizuálně je myšlenková mapa zpracovaná tak, ţe je vytvořena hlavní bublina, ve které  

je definován určitý cíl, a na ni navazuje nespočet dalších bublin. V nich je vyuţito pouze 

klíčových slov, která jsou dále větvena dle významu a vzájemných vazeb na ostatních 

informacích. (Kabátek a Lošťáková, 2010) 

Myšlenkové mapy mají řadu výhod, které tkví především v tom, ţe je hlavní myšlenka 

řešeného problému jasně a přesně definovaná a prostřednictvím spojení jsou zde zahrnuty 

všechny myšlenky, vzájemné vazby a vztahy. Tím umoţňuje mapa snadno pochopit a vstřebat 

všechny informace a pomáhá k vytváření nových nápadů. (Hospodářová, 2008) 

 „Mentální mapa je tedy strukturovaný záznam myšlenek a informací, přizpůsobený pro 

snadné zapamatování, záznam, vybavování nebo reprodukování“, jak tvrdí Hospodářová (2008, 

s. 49) 

 

2.1.5 SW podpora 

Kromě zmíněných metod a analýz projektového řízení tento obor vyuţívá i softwarovou 

podporu. Na trhu existují jak volné produkty, tak komerční řešení. Jedním z nejznámějších 

placených programů pro podporu projektového řízení ze MS Project.  

GanttProject 

Jedná se o volně staţitelnou verzi software pro efektivní práci s projekty. Jeho autory jsou 

Alexandr Thomas a Dimitry Barashev. GanttProject je multiplatformní aplikace, která běţí na 

operačních systémech Microsoft Windows, Linux či systémech MacOS. Nabízí řadu funkcí, 

jako je například vytvoření Ganttova diagramu, pomocí kterého je moţné stanovit milníky 

projektu, sestavit strukturu rozpisu prací či graficky znázornit jednotlivé návaznosti mezi 

činnostmi. Dále tato aplikace nabízí práci se zdroji jako například přiřazování lidí 

k jednotlivým úkolům, je moţné generovat diagramy PERT, pracovat s formáty MS Project  

či sdílet vytvářené projekty se svými kolegy prostřednictvím WebDAV. (GanttProject, 2011)  

 

MS Project 

Aplikace Microsoft Project slouţí k plánování, sledování a řízení projektů společně ruku 

v ruce s komunikací v projektovém týmu. Uţivatelsky ji lze řadit mezi aplikace sady Microsoft 

Office, jejíţ však není součástí. Oproti jiným částem balíku Office se MS Project liší v tom, ţe 

není aţ tak jednoduchý na ovládání na rozdíl například od Excelu nebo Wordu  

a navíc je potřeba, aby měl uţivatel alespoň základní znalost projektového řízení. Jak jiţ bylo 

zmíněno v předchozí podkapitole, projektové řízení se zabývá postupem tvorby projektů. 
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Projekt je jistý plán práce, který je určen nějakým cílem, kterého je potřeba dosáhnout. Projekt 

lze rozdělit do určitých etap a úkolů, které mohou mít časová omezení. Má svůj začátek i konec 

a je omezen zdroji (pracovní, materiálové i peněţní). Proto občas můţe být nějaký z těchto 

zdrojů přetíţen či přečerpáván. Se všemi těmito omezeními pracuje MS Project, který se snaţí 

naplánovat průběh celého projektu v souladu s plánovanými zdroji. Prostřednictvím Ganttova 

diagramu, skrz uzly a vazby zaznamenává graficky průběh celé akce. Uzly představují činnosti, 

které je potřeba v daném projektu vykonat. Tento program uţivateli dovoluje rozsáhlou práci 

s činnostmi, jejich zahajovacími termíny, přerušeními či návaznostmi na sebe. MS Project 

nabízí rozsáhlou práci s jiţ zmíněnými zdroji, které lze důvtipně měnit dle potřeby. Je moţné 

také sledovat kritickou cestu, tedy posloupnost úkolů, které přímo ovlivňují dobu trvání celého 

projektu a určitými postupy ji řešit. Je zde k dispozici i tzv. směrný plán, podle kterého je 

moţné analyzovat, jak se reálná situace v průběhu projektu liší oproti stanovenému plánu.  

(Kališ, 2003) 

MS Project má za sebou jiţ řadu let vývoje od první verze z roku 1984, která pracovala 

pod systémem DOS, aţ po nejnovější verzi MS Project 2013. Ta se můţe pyšnit zcela novým 

vzhledem oproti předchozím verzím a navíc obsahuje další různá nástrojová rozšíření.  

 

Obr. 2.8 Jednoduchý příklad zobrazující Ganttův diagram a seznamu úkolů v MS Projectu 

(Kališ, 2003) 

 

Oracle Primavera 

Primavera je řešení pro podnikovou správu projektů od firmy Oracle. Obsahuje balíčky, 

které řeší například analýzy a plánování rizik, aplikace pro business intelligence, software pro 

správu dokumentace, ale také řešení pro určování priorit, plánování, řízení a realizaci projektů. 

Jedná se o Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management a také cloudovou verzi 

Primavera Unifier. Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management je robustní  

a jednoduché řešení vhodné pro určení globálních priorit, plánování a realizaci projektů. 

Podporuje výběr správného strategického mixu projektu, umoţňuje přidělování zdrojů, 
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sledování realizace projektu v kontrastu s plánem, podporuje týmovou spolupráci či umoţňuje 

integraci s jinými aplikacemi od společnosti Oracle. (Oracle , 2014) 

„Jedná se o špičkový nástroj, postavený na nejlepších zkušenostech z praxe. Systém 

Primavera poskytuje nástroje pro podporu doporučení metodologií PMI, IPMA, PRINCE2, atp.  

Systém Primavera je postaven na těchto základních principech: 

- profesionální řešení pro řízení vašich projektů; 

- jasně definovaná struktura členění projektů a výstupů projektu (struktury EPS,WBS); 

- administrace systému, sdílených struktur dat a přístupů jednotlivých uţivatelů; 

- moţnost aplikace postupů, definovaných interními předpisy uţivatele; 

- centrální správa dat; 

- předlohy projektů usnadňují sdílení dřívějších zkušeností a metrik.“ jak tvrdí 

Intelligence (2013) 

2.2 Rozhodovací analýza 

Učinit nějaké rozhodnutí je dennodenní záleţitostí snad kaţdého člověka na světě. Kaţdou 

chvíli je potřeba se pro něco rozhodnout, existují lehká rozhodnutí, které bez většího 

přemýšlení člověk učiní, ale také tu jsou ty těţší, strukturované rozhodování, která vyţadují 

hlubší zamyšlení nad problémem. Příkladem kaţdodenních řešitelů sloţitých problémů jsou 

manaţeři ve firmách, majitelé těchto společností nebo různí analytici. Je potřeba, aby tito lidé 

byli co nejvíce přesní ve svých předpovědích a nedělali téměř ţádné chyby, nebo alespoň 

minimální, protoţe to by mohlo mít dopad na existenci celých společností, ve kterých tito lidé 

působí. Proto existují různé postupy, analýzy a systémy na podporu rozhodování, aby jim jejich 

situaci ulehčily. Typy rozhodovacích problémů můţeme rozdělit na dobře a špatně 

strukturované. Rozhodování můţe být uskutečňováno také v různých situacích, například 

manaţeři mohou rozhodovat v podmínkách jistoty, nejistoty či neurčitosti, můţe být kolektivní 

či individuální. Při rozhodování můţe, či nemusí být brán v potaz faktor času.  

„Rozhodovací proces probíhá na základě analýzy informací a představuje výběr 

nejvhodnější varianty řešení problému ze všech přípustných variant řešení. Rozhodnutí bývá 

omezeno řadou činitelů, které neumoţňují provést podrobný rozbor všech přípustných variant 

řešení a jejich optimalizaci,“ jak tvrdí Zahradník (2003, s. 37) 
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2.2.1 Metody pro získávání informací 

Aby bylo vůbec moţné provádět různá rozhodování, tak je nutné získat relevantní data  

a informace, dle kterých bude moţné stanovit různá kritéria a poţadavky. Pro zjišťování  

a shromaţďování informací existuje řada účinných metod, které se mohou pouţívat samostatně, 

nebo se dají kombinovat. Patří zde například rozhovor, skupinový rozhovor, analýza písemných 

dokumentů či dotazníky. 

 

- Rozhovor je nejběţnější metodou pro zjišťování informací. Jeho základem je přirozená 

řeč zaloţená na tom, ţe rozhovor bude řízený a bude korespondovat s předem známými 

cíli a potřebami projektu. Otázky v rozhovoru mohou být uzavřené  

či otevřené. Uzavřené otázky jsou takové, na které je jiţ předem známá určitá škála 

odpovědí (například ano-ne, hodnocení od 1 do 10, významově uspořádané odpovědi 

apod.), zatímco otevřené otázky jsou vedeny volnou formou. To dává tazateli širší 

pohled na dané téma, ale na druhou stranu je tato slovní odezva hůře vyhodnotitelná  

a časově náročnější neţ u otázek uzavřených. Má jistou řadu výhod, ta největší  

je asi v tom, ţe v rozhovoru existuje neomezené mnoţství moţností, jak problém 

charakterizovat a popřípadě jak přeformulovat otázky v případě nepochopení 

respondentem. Další výhoda můţe být spatřována v osobní přítomnosti tazatele  

při rozhovoru. To zajistí, ţe dotazovaný odpoví na všechny otázky a navíc  

se zde vyskytuje moţnost poloţení případných doplňujících otázek. U rozhovoru  

se také doporučuje, aby si tazatel vedl i výsledky pozorování. Tam zaznamenává průběh 

rozhovoru, případné váhání či nervozitu respondenta. Však velikým nedostatkem je 

velká časová náročnost obou forem rozhovoru. Pokud je mnoho respondentů, tak  

je třeba zváţit, jestli neprovést raději dotazníkové šetření. S časovou náročností 

souvisejí pak i vysoké náklady. (Kaluţa a Kaluţová, 2012) 

 

- Skupinový rozhovor je obdobou normálního rozhovoru, ale má jistou řadu výhod. 

Probíhá se všemi účastníky ve stejném čase, proto je zde moţnost určité vzájemné 

odezvy mezi respondenty. Tak si tazatel můţe vyjasnit určité odpovědi, zaznamenat  

si více názorů na jeden problém. Tento typ je rovněţ úspornější na čas, ale obtíţně  

se plánuje a existuje tu riziko, ţe někteří jedinci nejsou ochotni sdělit svůj názor 

v přítomnosti kolegů, nebo jsou tímto jejich odpovědi ovlivněny. (Kaluţa a Kaluţová, 

2012) 
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- Dotazníkové šetření je rovněţ velmi rozšířený typ získávání informací. Jeho nesmírnou 

výhodou je, ţe oproti rozhovorům jsou vhodné pro zajištění velkého mnoţství 

respondentů, to zajišťuje menší nákladnost na čas a také jsou mnohem snadněji 

kvantifikovatelné, a proto i lépe vyhodnotitelné. Dotazník musí být rovněţ logicky 

strukturovaný a můţe obsahovat buď otevřené, nebo uzavřené otázky. Nevýhodou však 

je, ţe u dotazníků nemůţe tazatel sledovat a zaznamenávat reakce a chování 

respondentů. Rovněţ není moţné, aby mohl poloţit nějakou doplňující otázku  

či vysvětlit nepochopený problém. Ve většině případů se také stává, ţe mnoho lidí 

odmítne dotazník vyplnit spíš neţ dát rozhovor. (Kaluţa, 2010)  

2.2.2 Metody rozhodování 

Jednoduché rozhodování 

„Mezi dobře strukturované rozhodovací procesy se zpravidla řadí procesy jednoduché, 

přehledné, často se opakující. Postup řešení je známý, informační zabezpečení je dobré. 

Rozhodování nabývá charakteru rutiny a zpravidla nebývá zatíţeno vyšším rizikem. Tyto 

procesy lze řešit poměrně značnou mírou racionality, a to s vyuţitím zdravého rozumu nebo 

jednoduchých matematických postupů. Dluţno poznamenat, ţe se však můţe téţ jednat  

o rozhodovací procesy poměrně sloţité, nicméně jejich struktura musí být 

operacionalizovatelná
5
 do té míry, aby mohl být vytvořen matematický model, a zároveň musí 

být k dispozici dostatečné mnoţství kvalitních informací. I k těmto rozhodovacím procesům lze 

přistupovat s vysokou mírou racionality. Pro hledání nejlepšího řešení lze aplikovat 

matematické optimalizační metody, obvykle metody operační analýzy,“ jak tvrdí Blaţek (2011, 

s. 93) 

 

Složité rozhodování 

Sloţité neboli špatně strukturované rozhodování zahrnuje naopak procesy nepřehledné, 

jedinečné, sloţité, které kladou vysoké nároky na individuální přístup řešitele, protoţe u nich 

není přesně daný postup řešení a informace jsou těţce dosaţitelné.  Do této skupiny jsou často 

zahrnuta rozhodovaní mající vliv na strategii firmy, čili mají velký dopad na organizaci a jsou 

                                                

5 Operacionalita souboru kritérií znamená, ţe všechna kritéria musí mít jasný a jednoznačný smysl a být 

srozumitelná pro rozhodovatele. 
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zatíţena velkým rizikem. Pro zvýšení racionality v rozhodování slouţí různé přístupy, které  

se komplexně označují jako rozhodovací analýza. Blažek (2011) 

„Rozhodovací analýzu lze charakterizovat jako přístup k řešení sloţitých rozhodovacích 

problémů, který se snaţí vzájemně skloubit jak jednoduchá pravidla, tak i exaktní postupy  

a modelové nástroje se znalostmi, zkušenostmi a intuicí řešitelů těchto problémů,“ jak tvrdí 

Blaţek (2011, s. 94) 

Vícekriteriální rozhodování 

Podstata vícekriteriálního rozhodování tkví v tom, ţe je zaloţeno na volbě nejvhodnější 

varianty ze dvou nebo více zaměnitelných moţností a zároveň zde existují dvě a více 

hodnotících kritérií. Základem je model rozhodovací matice, který vyjadřuje vztah  

varianta – kritérium. 

 

 

Obr. 2.9 Rozhodovací tabulka (Zahradník, 2003) 

 

Postup se dělí do několika etap, kterými jsou určeny mnoţiny variant řešení daného 

problému, stanovení minimálně dvou hodnotících kritérií, stanovení vah těchto kritérií, 

vyhodnocení všech variant podle jednotlivých kritérií a nakonec se provádí vyhodnocení. 

(Zahradník, 2003) 

 

Určování váhy kritérií se provádí pomocí různých expertů, ale aby bylo moţné určit,  

ke kterým názorům se přiklonit, je nutné pouţívat různé metody, jenţ v podstatě slouţí pro 

určování vah důleţitosti kritérií. Jedná se o: 

 

- Metoda pořadí 

Tato metoda je zaloţená na tom, ţe kaţdý expert přiřadí pořadí jednotlivým kritériím  

od nejvýznamnějšího po nejméně významné. To znamená, jestliţe je celkový počet kritérií x, 

pak prvnímu, tedy nejdůleţitějšímu, přiřadí právě hodnotu x. Druhému nejdůleţitějšímu poté 

přiřadí hodnotu x-1, třetímu x-2 atd. Po přiřazení důleţitosti všemi experty na všechny kritéria 
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bude proveden součet čísel pro kaţdé kritérium zvlášť. Následně se vypočítá váha důleţitosti 

kritéria, která je dána vztahem: 

 

(2.3) 

 

Pr – důleţitost kritéria; 

Vr – součet všech čísel důleţitosti k jednomu kritériu; 

∑Vr – součet všech čísel důleţitosti ke všem kritériím. 

 

Tato metoda není příliš vhodná v případě, kdy je vysoký počet kritérií. (Zahradník, 2003) 

 

- Bodovací metoda 

Obdobou předchozí metody je bodovací metoda, kdy jednotliví experti přiřazují kritériím 

dle vhodně zvolené bodovací stupnice (například od 1 do 10) různé hodnoty. Důleţitější 

kritérium obdrţí vyšší hodnotu z bodovací stupnice, avšak hlavní rozdíl oproti metodě pořadí je 

v tom, ţe stejnou hodnotu můţe získat více kritérií. Váha pro jedno kritérium (tzv. dílčí váha) 

se vypočítá jako podíl hodnoty přiřazené jedním expertem ku součtu hodnocení všech kritérií 

čili: 

 

(2.4) 

 

 

Per – dílčí váha kritéria; 

Zer – hodnota podle bodovací stupnice přiřazená; 

r-tým expertem r-tému kritériu. 

 

Výsledná váha důleţitosti kritéria se poté vypočítá jako podíl součtu dílčí váhy a počtem 

všech expertů čili: 

 

(2.5) 

 

Pr – součet dílčích vah kritérií za kaţdého experta; 

q – počet expertů. 
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Tato metoda je vhodná pro větší počet kritérií. (Zahradník, 2003) 

 

- Metoda párového srovnání 

Tato metoda spočívá v tom, ţe kaţdý expert srovnává jednotlivá kritéria mezi sebou po 

dvojicích. Toto srovnání se provádí do tabulky, kde jsou v řádcích i ve sloupcích zapsány 

kritéria ve stejném pořadí, nebo tato tabulka můţe mít tvar trojúhelníku (viz obrázek). Tato 

trojúhelníková tabulka obsahuje počáteční sloupec, ve kterém jsou černě zapsána kritéria a dále  

se pokračuje ve srovnávání, pokud je některé kritérium důleţitější neţ s ním srovnávané,  

je napsáno do příslušného pole červenou barvou. (Zahradník, 2003) 

 

 

Obr. 2.10 Příklad metody párového srovnání (Vlastní zpracování) 

 

 Poté je nutné sečíst jednotlivé srovnávání kritérií a určit tím důleţitost kritéria před 

ostatními. Výslednou váhu důleţitosti daného kritéria pak určuje vztah: 

 

(2.6) 

 

 

q – počet expertů; 

s – počet kritérií; 

uer – součet důleţitosti kritéria před ostatními. 

 

Pro vícekriteriální rozhodování jsou dále důleţité metody, které stanovují pořadí variant, 

jedná se o tzv. Metody agregace hodnotících kritérií. Mezi ně patří: 
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- Metoda pořadové funkce 

Tato metoda je vhodná pro případy, kdy není moţné všechny varianty vyhodnotit. Jedná  

se o určení pořadí variant podle jednotlivých kritérií. Pro kaţdé kritérium je určena pořadová 

funkce, nejniţší hodnota 1 je přiřazena nejníţe hodnocené variantě, další má hodnotu 2 atd. 

Výsledné agregované kritérium určité varianty je dáno vztahem: (Zahradník, 2003) 

 

(2.7) 

 

pr – váha důleţitosti kritéria; 

gr (xi) – hodnota pořadové funkce kritéria přiřazená určité variantě; 

s – počet kritérií; 

v – počet variant. 

 

- Bodovací metoda 

„Bodovací metoda se v praxi často pouţívá. Je jednoduchá, umoţňuje agregaci 

nominálních a ordinálních kritérií. Základ tvoří bodovací stupnice. Bodovací stupnice bývají 

různé, nejčastěji se pouţívá pětibodová nebo desetibodová stupnice. Vhodně zvolená bodovací 

stupnice určuje i kvalitu rozhodovacího procesu. Zvolená bodovací stupnice musí být shodná 

pro všechna hodnotící kritéria. Větší počet bodů odpovídá větším výnosům nebo menším 

nákladům. Na základě zvolené stupnice jsou varianty obodovány podle jednotlivých kritérií. 

Výsledné agregované kritérium t-té varianty se určí jako váţený součet,“ jak tvrdí Zahradník 

(2003, s. 44) 

 

(2.8) 

 

pr – váha důleţitosti r-tého kritéria;    

btr – počet bodů přiřazených t-té variantě podle r-tého kritéria; 

s – počet kritérií; 

v – počet variant. 

 

- Bazická metoda 

Při uţívání této metody je pouţito krom srovnávaných variant i takzvané základní 

(bazické) varianty. Tu je moţné stanovit více způsoby, však nejběţnější je vytvořit průměr 
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z hodnot stanovených kritérií. Po stanovení bazických hodnot je nutné provést podíl všech 

srovnávaných variant hodnocených dle kritérií a základní (bazické) varianty čili: 

 

(2.9) 

Htr – hotnota r-tého kritéria, přiřazená t-té variantě; 

Hzr – hodnota r-tého kritéria, přiřazená základní variantě. 

 

Výsledky budou zaneseny do tabulky, kde jsou zaznamenány i váhy důleţitosti 

jednotlivých kritérií. Jejich vzájemný součin udá hodnoty koeficientů kritérií se zahrnutím váhy 

důleţitosti, ty se následně sečtou za kaţdou variantu, čímţ se vypočítá tzv. agregované 

kritérium, dle kterého je moţné určit výsledné pořadí, tj. největší číslo bude určeno jako první. 

(Zahradník, 2003) 

 

(2.10) 

 

pr – váha důleţitosti r-tého kritéria; 

s – počet kritérií; 

v- počet variant; 

hzr – koeficient r-tého kritéria, přiřazený t-té variantě. 

 

2.2.3 SW podpora 

Pro zjednodušení rozhodování jsou často vyuţívány různé programy, které tento proces 

značně zjednodušují a přehledně strukturují. Pracují s kritérii a hodnoceními, které automaticky 

dokáţí analyzovat a vyhodnocovat. Mezi takovéto nástroje patří například software Trend nebo 

Expert Choice. 

 

Software Trend 

Software Trend se řadí mezi systémy na podporu rozhodování. Jedná se o účinný nástroj, 

který pomáhá uţivatelům různých oborů hodnotit na základě kritérií a rizik určité varianty 

řešeného problému a klade důraz na přímočarost pouţití v praxi. K přednostem tohoto 

programu patří například to, ţe řešený rozhodovací proces je efektivně uspořádán  

do formálního tvaru a je dokumentován jeho průběh, dále sniţuje rizika při rozhodování, 
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nevyţaduje popis sloţitým matematickým aparátem, nebo také umoţňuje slovní popis 

proměnných, takţe se nezaměřuje jen na číselné hodnocení.  

Princip softwaru Trend tkví v tom, ţe je moţné hodnotit projekty, jejich alternativy  

či varianty podle kritérií a rizik. Tato kritéria a rizika mají své váhy, které jsou udělovány 

zvolenými hodnotiteli. Ti mají rovněţ svou hodnotu významu. Výsledkem této klasifikace  

je pak určité pořadí hodnot a také celková závaţnost za všechny účastníky.  

Kritéria by měla být stejně významná, ale obsahově nemohou být totoţná. Obvykle  

se pohybuje jejich počet od 5 do 7. Váhu kritérií lze vypočítat buď pomocí metody párového 

srovnání, nebo bodovým ohodnocením. Hodnotit kritéria lze několika metodami – základní 

metoda, lineární metoda a metoda podle preferencí. Pokud je pouţita „základní metoda“,  

tak se jedná vlastně o slovní popis, „lineární metoda“ znamená pomocí páky lineárního 

hodnocení a technika „podle preferencí“ je taková, ţe hodnoty kritérií budou přímo zadávány. 

Po zadání kritérií je nutné zvolit i rizikové faktory a stanovit jejich závaţnost. Pro výpočet vah 

rizik se také pouţívá párové srovnání nebo bodové ohodnocení. A hodnocení rizik  

se následně provádí pomocí slovního popisu nebo přímým hodnocením, například podle 

pravděpodobnosti.  

Trend má tři základní strategie. Ty lze charakterizovat jako „strategie maximálního 

kriteriálního přínosu“, „strategie minimalizace realizačních rizik“ a „strategie smíšená“. 

Maximální kriteriální přínos říká, ţe nejlepší projekt je ten, jehoţ hodnocení kritérií  

je nejvyšší ve srovnání se všemi ostatními projekty. Strategie minimalizace realizačních rizik 

tvrdí, ţe je nejlepší takový projekt, který je spojen s minimálními riziky oproti ostatním 

variantám (projektům). A poslední smíšená strategie je taková, která hledá kompromis mezi 

dvěma předešlými postupy, měl by být vyváţen maximální přínos a minimální riziko. 

(Baňařová, 2012) 
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Obr. 2.11 Okno programu trend – zobrazení kritérií (Baňařová, 2012) 

 

 

Software Expert Choice 

Expert Choice je program, který je určen pro podporu vícekriteriálního rozhodování. 

Firma Expert Choice Inc. jej postavila na metodě AHP (Analytický hierarchický proces),  

coţ je komplexní metodologie, která pomáhá zjednodušit proces rozhodování při výběru 

z několika variant na základě empirických, ale i konkrétních kritérií. Rozkládá sloţité 

nestrukturované situace na jednodušší, a tak vytváří určitou hierarchii řešeného problému. 

Zakladatelem AHP metody je Thomas Saaty. Umoţňuje graficky zobrazit vztahy mezi určitými 

částmi problému, coţ z něj dělá nepříliš náročný program. Je moţné zadávat kvalitativní  

i kvantitativní informace, včetně zkušeností expertů. A je vhodný pro různé typy manaţerů  

a pracovníků, kteří často dělají důleţitá rozhodnutí. (Ramík, 2004) 

„Expert Choice lze pouţít například při vyhodnocení nabídek v rámci výběrových řízení, 

ale i obecně při hodnocení jakéhokoliv nákupu materiálu nebo sluţeb. Výrobcům pomáhá 

Expert Choice vyhodnotit potenciální úspěšnost na trhu ve srovnání s ostatními výrobci  

a zjistit ukazatele, kterým se musí přiblíţit nebo je překročit, aby byli úspěšní. 

Mimo výše uvedené moţnosti je moţné Expert Choice vyuţít v těchto oblastech -  

optimalizace zdrojů, management portfolia informačních technologií, strategické plánování, 
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hodnocení rizik, management lidských zdrojů, rozhodování o strategických lokalitách,“  

jak tvrdí Cals (2013) 

2.3 CRM  

Téměř kaţdá velká společnost pouţívá pro zlepšení práce se zákazníky CRM
6
 systémy, 

které však mají různou dobu ţivotnosti. Proto po čase stojí firmy před problémem jak tento 

problém vyřešit. Musejí rozhodnout podle určitých kritérií, zda neimplementovat jiný systém,  

nebo dále vyvíjet stávající. 

 „CRM je komplex technologií (aplikačního a základního software, technických 

prostředků), podnikových procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběţné 

zajišťování vztahů se zákazníky podniku, a to v oblastech podpory obchodních činností, 

zejména prodeje, marketingu a podpory zákazníka i zákaznických sluţeb. Software CRM 

pomáhá organizacím při dosahování jejich cílů v oblasti vztahů se zákazníky tím, ţe měří 

klíčové indikátory výkonnosti získávané právě prostřednictvím CRM v rámci zákaznického 

ţivotního cyklu. Tím se zvyšuje interní efektivnost a cílenost různých akcí, například 

marketingových kampaní,“ jak tvrdí Basl (2008, s. 90). 

CRM systémy mají určitou strukturu, která se dá dělit na určité části neboli takzvané 

oblasti řešení a těmi jsou část operační, kooperační a analytická, jak znázorňuje obrázek 2.12. 

 

 

Obr. 2.12 Architektura CRM systému (Gála, 2006) 

                                                

6 Customer relationship management 
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- Operační část CRM systému zahrnuje všechny softwarové aplikace, které podporují 

interakce se zákazníkem. Patří zde aplikace, které podporují práci pro obchodníka 

(podpora obchodní činnosti, předpovědi), aplikace podporující automatizaci marketingu 

(pozorování konkurenčních subjektů, tvorba marketingových kampaní), aplikace pro 

podporu zákaznických sluţeb (servis, objednávky, emaily). (Gála, 2006) 

- Kooperační část CRM systému rozšiřuje a navazuje na operační část aplikací  

pro podporu zákaznických sluţeb a představuje přímou interakci se zákazníkem. Patří 

zde technologie, které se třídí podle typu kontaktu se zákazníky. Jedná se například  

o osobní kontakt na pobočce, písemné zprávy, emaily, fax, telefonáty, komunikace přes 

internet, interaktivní aplikace webu, coţ je koordinováno pomocí kontaktních center. 

Vše se automaticky zaznamenává do CRM. Tato kontaktní centra (zvaná také call 

centra) tedy slouţí jako centrální bod, skrz který se zákazník můţe napojit k firmě.  

A díky těmto "bodům" můţe být prováděna vzájemná komunikace se zákazníkem  

a aktualizace nejrůznějších informací a dat. (Gála, 2006) 

- Analytická část CRM systému pracuje s datovými sklady, ve kterých jsou uloţeny 

informace o zákaznících. Tyto informace bývají získávány z předchozích dvou částí 

CRM systému (operační a kooperační) případně z jiných aplikací, například ERP nebo 

e-Business. Mezi hlavní úkoly analytické části patří například členění zákazníků  

na ziskové a neziskové, rozbor jejich chování, odhad jejich budoucího chování  

či analýza marketingových kampaní. Někdy analytické CRM bývá označováno jako  

tzv. Customer Intelligence, coţ je vlastně kombinace uţití CRM a Business Inteligence, 

které dohromady tvoří funkcionalitu, jenţ je zaměřena na poznání zákazníka, jeho 

důleţitosti, preferencí a pravděpodobnosti jeho moţného odchodu ke konkurenčním 

nabídkám. (Gála, 2006) 

 

Všechny tyto části pracují nad společnou databází a je velice důleţité, aby byly správně 

integrovány do uceleného systému (viz Architektura CRM). Pro správný chod CRM musí 

obsahovat systém odpovídající data, protoţe jinak by analýzy nemohly přinést očekávané 

efekty.  
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2.3.1 CRM Leonardo 

Leonardo je profesionální CRM systém od výrobce D3Soft, coţ je firma, která  

má dlouholetou tradici a zkušenost ve vytváření informačních systémů. Tento systém slouţí 

firmám k podpoře obchodních a marketingových procesů všech typů. Jedná se o klientskou 

aplikaci zaloţenou na architektuře klient-server. Pracuje jako otevřený systém, který  

je tak moţné lehce integrovat se systémy ERP a lze jej jednoduše rozšířit podle poţadavků 

zákazníka. Leonardo má databázovou část postavenou na MS SQL 2000 a vyšší. Poskytuje 

řešení v mnoha oborech podnikání a můţe být aplikován pro různě velké firmy.  

Proto je moţné jej zakoupit ve třech různých variantách provedení, které jsou schopny splnit 

různorodé poţadavky klientů a vytvořit tak konkrétní řešení pro kaţdého zákazníka. Tyto 

varianty jsou: CRM Leonardo Industry, CRM Leonardo Multiutility, CRM Leonardo Small 

Business. (Leonardo, 2013) 

 

- CRM Leonardo Industry (Průmyslová výroba) je informační systém, který  

má pro společnosti průmyslový charakter, soustřeďuje své aktivity do řízení vztahů  

se zákazníky. Vychází z poţadavků uţivatelů, a proto urychluje a zjednodušuje uţívání 

nejnovějších know-how daného odvětví. CRM Leonardo Industry nabízí různá 

odvětvová řešení. Kaţdé toto odvětví má své specifické podmínky, a proto je moţné  

jej vyuţít například jako řešení pro obchodní společnosti, velkoobchody, strojírenství, 

poradenské společnosti, elektrotechniku, dopravu, chemii, potravinářství či zakázkovou 

výrobu. (D3soft Leonardo Industry, 2011) 

 

- „CRM Leonardo Multiutility je Specifický informační systém splňující poţadavky  

a potřeby utilitních společností. Moderní utilitní společnosti procházejí v poslední době 

permanentní změnou, na kterou musí jejich management ve snaze o dosaţení  

co nejlepších ekonomických výsledků neustále reagovat. A právě procesně orientované 

řešení se stává nedílnou součástí běţných a vysoce specializovaných firemních procesů. 

CRM Leonardo Multiutility patří do portfoliové skupiny sluţeb CRM Leonardo a tento 

systém pokrývá funkčnosti potřebné pro chod obchodních a marketingových procesů 

těchto společností,“ jak tvrdí na D3soft Leonardo Multiutility (2011). 
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CRM Leonadro Multiutility by měl firmám přinést lepší znalost zákazníků, zavést 

standardy obsluhy, vytipovat klíčové zákazníky, zlepšit informovanost a komunikaci. 

(D3soft Leonardo Multiutility, 2011) 

 

- CRM Leonardo Small Business (malá firma) je informační systém, který je učený pro 

menší a střední firmy. Jedná se o variantu levného a rychle implementovatelného 

informačního systému v oblastech obchodu, marketingu a řízení zákaznických vztahů. 

Pomáhá zefektivnit hromadné oslovování zákazníků, zvýšit úspěšnost nabídek  

nebo pracovat se stávajícími zákazníky. (D3soft Leonardo SB, 2011) 

 

Tyto zmíněné varianty systému zahrnují různé oborové modifikace, tak aby byly určeny pro 

specifické poţadavky zákazníků. Mezi tyto modifikace patří například CRM Leonardo Call 

Center, CRM Leonardo Benefit, CRM Leonardo Education, CRM Leonardo Bulding,  

CRM Leonardo Machine a další.  

 

- Call Center je profesionální nástroj pro řízení vztahů se zákazníky. Eviduje příchozí 

poţadavky zákazníka v ústředně Call Centra, zaznamenává práci operátora, jeho 

aktuální stav a historii práce, počet přijatých poţadavků, rozpoznává falešné poţadavky 

a řadí je na tzv. „Black List“, či slouţí jako plánovač směn operátorů. (Leonardo, 2013) 

 

- Benefit je marketingový nástroj, který řídí vztahy se zákazníky a jeho hlavním cílem  

je podporovat věrnost zákazníků nějakým bonusovým programem, coţ by mělo zaručit 

nárůst nových zákazníků, udrţení těch stávajících a zvýšit tak konkurenceschopnost  

na trhu. (Leonardo, 2013) 

 

- Education jsou nástroje, které se věnují problematice vzdělávání a poradenství, 

například pořádání různých kurzů či školení. Tento nástroj zahrnuje evidenci informací 

o studentech, celkovou úspěšnost školení, výpočet nákladů na školení, výpočet 

honorářů vyučujících či kontrolu procesů. (Leonardo, 2013) 

 

- Building je systém určený pro společnosti, které podnikají ve stavebnictví a stavebních 

projektech. Umoţňuje plánovat zdroje, řídit procesy nebo také provádět kontrolu 

pracovníků. (Leonardo, 2013) 
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- Machine je informační systém, který je zaměřen na firmy podnikající v odvětví těţkého 

průmyslu. Tento systém umoţňuje například evidování strojů, zařízení  

či servisních oprav, sledování obchodního procesu, změn v zakázkách nebo reporting. 

Obsahuje také tzv. „konfigurátor“ strojů, který slouţí k simulování sestavení strojů. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o těţký průmysl, je třeba, aby byl přístup k tomuto CRM 

moţný kdykoli, proto u tohoto systému není nutné se připojovat na server  

a je moţné pracovat i na místech, kde připojení k internetu není moţné.  

(Leonardo, 2013) 

 

2.3.2 SAP CRM 

Systém SAP CRM se snaţí podporovat klíčové obchodní procesy v rámci celého podniku. 

Je rovněţ výrobcem i ERP systému, proto je integrace s CRM jednodušší, pokud tedy 

společnosti, které se rozhodnou pro toto CRM řešení mají implementován i ERP systém od 

tohoto poskytovatele. Aplikace je moţné dělit na čtyři základní řešení, to jsou SAP Business 

All-in-One, SAP CMR Sales, SAP Business Communications, SAP Real-Time Offer 

Management.  

 

- SAP Business All-in-One slouţí pro řízení vztahů se zákazníky. Podporuje procesy 

marketingu, kde řídí poptávku zákazníků a zlepšuje řízení marketingových zdrojů, 

cílových skupin či propagace. Dále zde patří obchodní procesy, které slouţí pro lepší 

správu oblastí prodeje, obchodních partnerů, kontaktů, aktivit, zájemců, obchodních 

akcí a tvorby cen. Proces servis zaručuje efektivnější řízení zakázek, ziskovosti, smluv, 

záruky či reklamací. Komunikační centrum účelně řídí činnosti, jako jsou rozesílání 

emailů, telemarketing, telefonní prodej či zákaznický servis. Posledním procesem 

zahrnutým v řešení All-in-One je analytika, která zaručí přehled klíčových ukazatelů 

výkonnosti, které zaručí rychlejší a efektivnější rozhodování. (SAP CRM, 2011) 

 

- SAP CMR Sales má za úkol se starat o maximalizaci ziskovosti a pomáhá zlepšit 

výkonnost firmy. Podporuje procesy, které řídí zákazníky, a třídí je do skupin, spravuje 

jednotlivé nabídky a objednávky, nebo pomáhá vést obchodní příleţitosti. Dále 

obsahuje správu fakturací a kontraktů, plánování prodejů, umoţňuje strukturovat 
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prodejní týmy podle teritorií, konfigurovat cenu, vytváření prodejních analýz a mnoho 

dalších procesů. (SAP CRM, 2011) 

 

- „SAP Business Communications poskytuje multikanálovou, komunikační,  

IP platformu, kterou mohou společnosti vyuţít pro nasazení IP telefonie. Je určena pro 

kaţdého, kdo ji potřebuje, zejména pak pro odborníky v telemarketingu, pracovníky 

zákaznických servisů, spojovatelky, administrativní pracovníky a mobilní odborníky  

v terénu a jejich vedoucí,“ jak tvrdí na SAP CRM (2011). 

 

- SAP Real-Time Offer Management je programové vybavení pro podporu rozhodování 

takzvaně za běhu neboli v reálném čase. Tento software identifikuje při hovoru  

se zákazníkem kaţdého klienta zvlášť a automaticky vyhodnotí vhodná kritéria pro 

zvolení správné nabídky. Podporuje procesy jako například řízení tvorby nabídek, 

rozhodování v reálném čase na základě relevantních informací, automatické 

přizpůsobování modelů zákazníků po kaţdé interakci s klientem. (SAP CRM, 2011) 

2.3.3 Další CRM 

Na českém trhu kromě CRM Leonardo a SAPu také existuje přibliţně dalších sto variant 

softwarových řešení CRM systémů. Pro zjednodušení se při výběru vhodné varianty mohou 

tato řešení rozdělit na různé kategorie. Členit je lze na oborově orientované CRM systémy, 

univerzálně vyuţitelná řešení, odlehčené CRM systémy a speciální systémy, které přesahují 

rámec CRM.  

 

Oborově orientované se rovněţ nazývají „best-of-breed“ a jsou to takové systémy, které  

se orientují pouze na určitou oblast podnikání. Zaměřují se tedy pouze na sluţby, které určitý 

obor vyţaduje, a jsou pro něj relevantní. Rovněţ jsou vyloučeny nepotřebné funkce  

a vlastnosti, jeţ by mohly být pro jiné obory důleţité, ale pro dané odvětví jsou nepodstatné. 

(CRM Forum, 2010) 

 

Univerzálně vyuţitelná řešení se označují jako „all-in-one“. Jsou to univerzálně vyuţitelné 

systémy, které snaţí integrovat všechny procesy do jednoho CRM systému. Jedná se o systémy, 

které jsou určeny pro větší i středně velké podniky. Mezi „all-in-one“ řešení patří právě CRM 

Leonardo, SAP CRM, MS Dynamics CRM, Pivotal ENTERPRISE CRM SUITE, CompSale, 

update.seven či oraclovské řešení Oracle Siebel. (CRM Forum, 2010) 
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Odlehčené CRM systémy jsou jednoduché aplikace zaměřené spíše na malé firmy  

a ţivnostníky. Jsou velmi přehledné a srozumitelné, obsahují jednoduchou obsluhu, rychlé 

zavedení a nízké provozní náklady. Označují se jako „lite CRM systémy“. Patří zde například 

aplikace Jazzman CRM, EasyCRM nebo Sprinx CRM S3. (CRM Forum, 2010) 

 

„Mezi Speciální systémy přesahující rámec CRM patří například Exact Synergy Enterprise 

– unikátně koncipované webové řešení, jehoţ prostřednictvím lze vytvořit virtuální pracovní 

prostor společný pro celou firmu. Tento výjimečný software je primárně orientován  

na centralizaci přístupu k informacím, a to jak o zákaznících, tak i o dodavatelích. Součástí 

Exact Synergy Enterprise jsou mimo jiné moduly podporující řízení lidských zdrojů, aktivity 

týkající se řízení projektů, sledování produktivity a výkonnosti organizace či správy 

dokumentů. Ke specifickým řešením přesahujícím oblast CRM patří dále také některé tuzemské 

softwarové produkty. Jsou to například systém CEMF od Digital Resources, který navíc 

zahrnuje funkcionalitu pro řízení úkolů, projektů, sluţeb a fakturaci, nebo systém  

Ad-in-One společnosti AdHoc pokrývající řízení dokumentů, workflow, řízení lidských zdrojů, 

a to se zaměřením na reklamní průmysl a firmy podnikající v oblasti sluţeb,“ jak tvrdí na CRM 

Forum (2010). 

 

MS Dynamics CRM 

MS Dynamics CRM je univerzální systém, který poskytuje dokonalý přehled  

o zákaznících prostřednictvím reportingů a analýz. Obsahuje moduly marketing, prodej  

a servis, které slouţí pro lepší zacílení nových zákazníků, řízení obchodních aktivit a řazení 

servisních případů. Jelikoţ se jedná o řešení od firmy Microsoft, je vytvořeno tak, aby bylo 

provázáno s aplikací Office, proto je uţivatelsky nenáročné a známé. Také nabízí úzkou 

integraci s ostatními aplikacemi této firmy. Je moţné k němu přistupovat i bez připojení  

na server, jelikoţ některé firmy vyţadují přístup k systému i z terénu. Rovněţ jej lze obsluhovat 

i jednoduše přes web. Microsoft Dynamics CRM nabízí velkou škálu dostupných jazyků včetně 

češtiny. (MS Dynamics, 2011) 

 

Pivotal ENTERPRISE CRM SUITE 

Pivotal ENTERPRISE CRM SUITE je řešení, které je vhodné pro řízení vztahů s klienty 

napříč mnoha odvětvími. Nepracuje pouze na úrovni společnosti, ale snaţí se vyhovět 
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i potřebám jednotlivce. Je koncipován tak, aby zahrnul více oborů, coţ jsou například finanční 

sluţby zahrnující cílenou nabídku sluţeb či správu informací. Dále tento produkt poskytuje  

i podporu developerských činností, právní a poradenské sluţby, reporting a kontrolu prodejních 

procesů či procesy zapadající do výroby, jako je například evidence cen či smluv. Technicky je 

Pivotal řešený na třívrstvé architektuře. CRM Pivotal se skládá ze vzájemně propojených 

modulů. Jedná se o moduly prodej, marketing, servis, PARTNER MANAGEMENT. (CRM 

Pivotal, 2011) 

 

CRM suite update.seven 

Systém update.seven je CRM, je prezentován jako přizpůsobivý a flexibilní systém. 

Podporuje marketingové, obchodní a servisní činnosti. Existuje ve 21 jazycích včetně češtiny. 

U tohoto systému je jako databázový stroj vyuţíván MS SQL Server nebo Oracle. Operační 

klient systému běţí na platformách, jako je například Symbian, BlackBerry, Mozilla, Android  

a samozřejmě Windows, tudíţ není pro uţivatele problém připojit se přes mobilní telefon. Jsou 

k dispozici oborová řešení, a to pro B2B a B2C dodavatele, síťová odvětví (telekomunikace, 

energie), média, sluţby a produkty v oblasti bankovnictví či dodavatele farmaceutického zboţí. 

(CRM update.seven, 2011) 

 

Mezi další CRM produkty, které jsou určeny pro velké podniky s obratem nad dvě 

miliardy korun ročně, patří například TeamOnline CRM, Sunnysoft mAgent, SugarCRM  

6, SmartCRM, Raynet cloud CRM, InTouch CRM, Inex CRM, Databox CONTACT 

Profesional, CRM2Host, Byznys VR, CAS genesisWorld, BPMOnline či Atollon Lagoon 

CRM. 



35 

 

Z důvodu utajení informací nemůže být diplomová práce zveřejněna na digitální 

repositář VŠB-TUO. Proto jsou vynechány následující kapitoly, které jsou dostupné pouze u 

autora této práce. Vynechanými kapitolami jsou Analýza současného stavu, která zahrnuje 

informace o společnosti jako celku a o aktuální situaci ohledně nasazeného CRM řešení. A 

dále kapitolu „Návrh projektu na implementaci CRM“.  
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3 Závěr 

Informační technologie můţeme nalézt snad ve všech oblastech lidských činností, 

obzvláště se IT vyuţívají jako podpůrný nástroj ve společnostech pro usnadnění práce  

a získání konkurenční výhody. Softwarů na podporu podnikových činností a procesů existuje 

dnes mnoho, od kancelářských balíků aţ po vyuţívání nástrojů business inteligence. Tato 

práce se zaobírala problematikou v oblasti CRM systémů, resp. jejich implementací, jelikoţ 

končí ţivotní cyklus produktu, který je aktuálně ve firmě nasazen. 

Tudíţ hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout základní plán implementace CRM 

systému, zaloţený na expertních odhadech a presentovat jej pomocí programu MS Project.  

A dále bylo nutné se zaměřit na první fázi této implementace a zanalyzovat problém toho, 

jaké je nejvhodnější technické řešení pro danou společnost. 

V metodologicko-teoretické části byla popsána oblast projektového řízení a metody  

a analýzy, které vyuţívá. A také zde byla zmíněna i jeho softwarové podpora, jak komerční, 

tak volně dostupná, která pomáhá usnadnit a zefektivnit práci s projekty. Dále bylo nutné 

nastínit problematiku rozhodovací analýzy, jeţ se skládá z částí popisující metody  

pro získávání informací, jako je například dotazník či rozhovor, a také části, jeţ se zabývá 

jednoduchým a vícekriteriálním rozhodováním, kde jsou popsány jednotlivé metody a jejich 

softwarová podpora. Jelikoţ se práce zabývá CRM systémy, tak v poslední fázi 

metodologicko-teoretické části bylo nutné objasnit pojetí Customer relationship managementu 

a také zmínit a popsat některé ze CRM produktů, které jsou dostupné na českém trhu. 

Po této fázi DP následovala analytická část, kde bylo nezbytné provést analýzu 

společnosti jako celku, a poté vypracovat rozbor současné situace, ve které se daná oblast 

řešeného problému nachází. Vše bylo zakončeno SWOT analýzou, která poskytla informace 

do další fáze diplomové práce. 

Návrhová část jiţ obsahovala výčet variant moţných technických řešení (tzv. toolů)  

a jejich časové zobrazení pomocí Ganttova diagramu, z něhoţ vyplynulo jedno z kritérií pro 

rozhodovací analýzu. V rámci ní bylo na základě zkoumání studií zabývajících  

se problematikou CRM systémů a následných rozhovorů se zaměstnanci organizace 

vytipováno deset kritérií, na základě nichţ se poté rozhodovalo o nejlepší variantě.  

Cíl práce byl tedy naplněn a firmě bylo nakonec autorem, jakoţto externím 

konzultantem, doporučeno, ţe pro implementaci systému by byla nejlepší varianta číslo šest. 
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Seznam zkratek 

CRM – Customer relationship management 

IT - Informační technologie 

DP - Diplomová práce 

BC - Business case 

tzv. - Takzvaný  

PŘ - Projektové řízení 

CPM - Critical path method 

PERT - Program Evaluation and Review Technique 

PMI - Project Management Institute 

IPMA - International Project Management Association 

PRINCE2 - Projects in Controlled Environments, version 2 

EPS - Struktura podnikového projektu 

WBS - Work breakdown structure 

atd. - a tak dále 

atp. – a tak podobně 

AHP - Analytický hierarchický proces 

ERP - Enterprise resource planning 

B2B - Business to business 

B2C - Business to consumer 
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