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Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je formulovat vhodnou metodiku pro provedení
průzkumu využívání konceptuálního modelování ve firemní praxi. Konceptu-
ální modelování je používáno pro modelování podnikových procesů a firemních
dat. Následně se tyto modely mimo jiné používají pro optimalizaci firemní
činnosti. Jelikož průzkum cílí na nepříliš probádanou oblast, proto jsem zvo-
lil metodiku, která směřuje na průzkum explorativní, případně v kombinaci
s deskriptivním průzkumem. Pro sběr dat jsem uplatnil metodu dotazování,
kde jsem jednotlivé firmy obesílal dotazníkem, který je stěžejní částí této práce.
Provedený průzkum ukázal, že zvolená metodika se jeví jako vhodná. Dotazník
byl dostatečně srozumitelný a pro firmy nepředstavoval problém ho vyplnit.
Výsledná data jsem se snažil co nejvíce zobecnit pro firmy zúčastněné v prů-
zkumu a rovněž jsem se snažil zhodnotit manažerské a ekonomické přínosy
plynoucí z používání konceptuálního modelování. Na základě výsledků této
práce lze provést rozsáhlejší a specifičtější průzkum, který by byl proveden
pro větší průzkumný vzorek, pro který jsem v závěru této práce uvedl ná-
vrhy na opatření. V příloze práce lze nalézt vzor zasílaného dotazníku spolu
s výsledky provedené průzkumné činnosti.

Klíčová slova

Metodika průzkumu konceptuálního modelování, nástroje konceptuálního mo-
delování, modelování podnikových procesů, metody konceptuálního modelo-
vání, E-R model, konceptuální modelování ve firmách
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Abstract

The aim of this work is to define a suitable methodology for implementing
the survey of the use of conceptual modeling in business practice. Conceptual
modeling is used for modeling business processes and corporate data. Sub-
sequently, these models are used among other things for optimization busi-
ness activities. Since the survey is targeting not very explored area, therefore,
I chose a methodology, which aims to explorative survey, possibly combined
with a descriptive survey. For data collection, I employed the method of questi-
oning, where I was sending a questionnaire to individual firms, which is a cru-
cial part of this work. Performed survey showed that the chosen methodology
seems to be correct. The questionnaire was insufficiently clear and filling it
did not constitute a problem for the companies. For companies participating
in the survey, I tried resultant data generalize as possible and I also tried
to assess the managerial and economic benefits resulting from the use of con-
ceptual modeling. Based on the results of this work can be done more extensive
and specific survey, which would be carried out for greater exploratory sample,
to which I said proposals for action at the end of this work. In the attachment
you can find the questionnaire sent by the pattern together with the results
of the exploration activities.

Keywords

Survey Methodology conceptual modeling, conceptual modeling tool, business
process modeling, methods of conceptual modeling, E-R model, conceptual
modeling firms
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Úvod

V dnešní uspěchané době, kdy čas je pro náš svět nejdražší komoditou, není
možnost se na chvíli zastavit. Okolí nás doslova nutí provádět věci neustále
rychleji a také maximálně využívat náš volný čas. Společnost kolem nás se
neustále vyvíjí a pokud chceme být její součástí, musíme se jí přizpůsobit.
Podobná situace je i na trhu firem, kde se svádí nelítostný souboj o nové
zákazníky. Firma si nemůže dovolit ztrácet čas a snaží se tak co nejvíce zopti-
malizovat, zjednodušit a zefektivnit své firemní procesy, aby dokázala rychle
reagovat na požadavky trhu. Správný a rychlý chod podniku je častokrát klí-
čem k úspěchu. Zvýšení efektivity výroby, časnější reagování na požadavky
zákazníka, zlepšení pracovních postupů zaměstnanců. Všude v těchto činnos-
tech tlačí trh firmu jednat rychleji s minimálními náklady a co největší efekti-
vitou. K tomu je zapotřebí určitým způsobem zaznamenávat průběh firemních
procesů, aby je mohla následně optimalizovat. Neméně důležitou součástí pro
takovouto společnost je mít uložené informace na správném místě, ke kterým
bude rychlý a jednoduchý přístup.

Už na prvním stupni základní školy jsem si častokrát představoval, jak
jednou povedu prosperující firmu, nebo stanu v pozici manažera velké nadná-
rodní úspěšné společnosti. Nikdy jsem se však nepozastavoval nad tím, co stojí
za výsledky takovéto společnosti. Postupem času jsem začal zjišťovat, že firma
je ve skutečnosti jeden velký složitý proces, který se skládá z několika menších
podprocesů, jenž musí navenek fungovat jako celek. A tak jsem začal tíhnout
zvědavostí, jak to v podobných společnostech chodí. Bohužel pro normálního
smrtelníka jsou takovéto informace běžně nedostupné, pokusím se tedy aspoň
prostřednictvím mé bakalářské práce tento můj dětský sen prozkoumat.

Práce se tedy snaží zjistit, jakým způsobem dané firmy modelují podnikové
procesy a svá data a jaké nástroje k tomu využívají. Přesněji řečeno se snaží
navrhnout správnou metodiku, která bude vhodná pro budoucí využití v prů-
zkumné činnosti, jenž se tyto otázky bude snažit zodpovědět. Úkolem je na
malém průzkumném vzorku tuto metodiku otestovat a výsledky co nejvíce
zobecnit pro firmy zúčastněné v průzkumu.
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Úvod

V teoretické části se zabývám charakteristikou průzkumu jako samotného
a popsáním konceptuálního modelování. Nejprve se snažím vymezit pojmy
a vztahy mezi průzkumem, vědou a každodenním pozorováním. Poté se věnuji
samotnému konceptuálnímu modelování, které zde popisuji. Následně rozebí-
rám základní typy průzkumu dle jednotlivých kritérií s nimiž souvisí následná
kapitola metody a techniky průzkumu. Poslední kapitola této části se zaobírá
procesem průzkumu, ve kterém popisuji ze kterých částí se skládá a co by měl
obsahovat. Podle tohoto procesu jsem následně prováděl i vlastní průzkum.

Realizaci samotného průzkumu jsem detailně rozebral v praktické části.
V její první kapitole nejprve vymezím oblast průzkumu, stanovím jeho cíle
a s tím související formulování hypotéz. Dále zde popisuji, které metody a tech-
niky jsem pro průzkum zvolil. Vzhledem k účelům průzkumu jsem vytvořil
dotazník, jakožto hlavní techniku sběru dat, který jsem následně podrobně
popsal. Jelikož sestavení dotazníku je jedna ze stěžejních částí celé práce, za-
bývám se jím zde velice důkladně. Věnuji se jak přípravě jednotlivých otázek,
tak i zdůvodněním jednotlivých možností odpovědí. Tato kapitola končí popsá-
ním provedeného předběžného průzkumu, kde jsem otestoval vybrané metody
a techniky sběru dat. Také jsem zde probral jeho výsledky a následná opatření,
než jsem odeslal dotazník celému průzkumnému vzorku. Poslední kapitolou je
již samotný sběr dat a následná analýza s cílem co nejvíce zobecnit data pro
firmy zúčastněné v průzkumu. Snažil jsem se zde i popsat manažerské a ekono-
mické přínosy plynoucí z konceptuálního modelování pro firmu. V samotném
závěru jsem se snažil uvést možné návrhy na zlepšení metodiky nebo dotazníku
pro další případný navazující průzkum.
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Část I

Teoretická část
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Kapitola 1
Popis hlavních pojmů

1.1 Historie průzkumu

Průzkum v pojetí, které známe ze současnosti, se datuje do období po druhé
světové válce. Změnila se metodika a začal se využívat aparát matematické
statistiky. Ale určitý způsob zjišťování konkrétních informací lze vysledovat
již od počátků lidstva, kdy se získávali informace o ostatních výrobcích od
dalších prodejců při směně a prodeji. První získané údaje o průzkumu jsou
z počátků v období Antiky a také v italských renesančních republikách [1].
Zjišťování bylo prováděno na základě konkrétních postupů. Za další zmínku
stojí průzkumy prováděné v 18. století zejména ve Francii a Anglii. Jednalo
se o sítě informátorů. Ti sledovali chování a nálady obyvatelstva a získané
poznatky zveřejňovali. Teprve v 19. století se vytvářely určité skupiny, které
se zajímaly o vývoj před volbami. Za použití empirických postupů zjišťovaly
tendence kandidujících jednotlivců a skupin a jejich popularitu. Začaly vydá-
vat časopisy, kde zveřejňovaly očekávané výsledky voleb. Jejich výsledky byly
na kvalitativně vyšší úrovni, než od informátorů. Dosud se ale vždy jednalo
o průzkum veřejného mínění [2]. Na počátku 20. let minulého století se v USA
začaly používat průzkumy veřejného mínění, které se ve 30. letech rychle roz-
víjely. Poprvé se také v roce 1919 uskutečnil průzkum trhu [3].

Jak je zmíněno na začátku, průzkum jako součást vědecké činnosti se po-
važuje až se zavedením statisticky propracovaných postupů a hodnocení. Za
průkopníky lze považovat G. Gallupa, E. Ropera a A. Crossleyho. Ti začínali
v roce 1935 a pokračovali postupně až do konce druhé světové války. G. Ga-
lup v roce 1935 založil American Institute of Public Opinion (AIPO). Od roku
1945 se začal průzkum používat jako standartní metoda pro přípravu výzkumů
a postupně i v ostatních vědních disciplínách.

V Československu byl první průzkum veřejného mínění proveden v roce
1945. Podílel se na něm Československý ústav pro výzkum veřejného mínění
(ÚVVM). Průzkum byl prováděn podle amerického vzoru (Gallupova ústavu)
pod vedením doktora Adamce [4].
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1. Popis hlavních pojmů

1.2 Srovnání průzkumu se všedním životem

Průzkum se dnes už považuje za činnost zcela běžnou. Můžeme prohlásit, že
se každý člověk snaží orientovat, analyzovat, předpovídat a rozhodovat způso-
bem, který se podobá badatelské činnosti [5]. Provádíme ji doslova každý den
a někdy při tom nemáme ani tušení, že děláme průzkum. Tak například při po-
rovnávání zboží na www.heureca.cz (webový portál pro porovnání cen zboží)
a následně pak i při používání platební karty, domlouvání si schůzky s ka-
marádem přes mobil, při práci s počítačem, nebo sledováním v televizi kanál
o nejnovějším typu sportovního auta či o nových lécích, které nám pomohou
prodloužit život a vyléčit nemoci, na které dosud neexistuje lék. Můžeme tedy
asi prohlásit, že dnešní průzkum se snaží najít odpovědi na vznikající otázky
v nejrůznějších oblastech našeho života.

V čem se tedy liší metody průzkumníka od běžné činnosti člověka, který
jen reaguje na všední situaci? Především svojí systematičností základních pra-
videl, které průzkumník ke svému bádání používá [5]. Vybírá z vhodných me-
tod průzkumu, systému sběru dat, dále pak stanovuje hypotézy, které pak
následně testuje. Provádí analýzu a interpretuje výsledky širší společnosti. To
vše proto, aby co nejefektivněji dosáhl cíle. Jeho výsledky je pak možno podro-
bit kritice ostatním vědcům a průzkumníkům a použít jako podklad pro další
práce, například výzkumné. Jak můžeme vidět v tabulce 1.1, existuje plno
rozdílů mezi každodenním usuzováním a vědeckým poznáním.

Tabulka 1.1: Rozdíly vědeckého a každodenního poznání [5, s. 28]

Každodenní znalosti Vědecké poznání
znalosti uspořádané podle subjek-
tivní důležitosti

znalosti uspořádané podle paradig-
maticky daných kritérií

nesystematizované znalosti systematizované vědění
rutinní jednání reflektované metodické jednání
neorganizované poznávání organizované poznání
vyhýbání se pochybnostem systematizace pochybností
skutečnost jako nezpochybnitelná
realita

otázky o podmínkách chápání sku-
tečnosti

vyhýbání se alternativám odkrývání a hledání alternativ
zaměření na jeden význam uznání plurality významů
jazyk blízký skutečnosti abstraktní jazyk
subjektivní a kolektivní vědomí za-
ložené na ústně komunikované zna-
losti

znalosti komunikované především
v písemné formě

Je nutné ale podotknout, že i v postupech běžného člověka, který používá
metodu „zdravého rozumu“ lze identifikovat společné rysy stylu badatelské
činnosti průzkumníka. „Jsou to především:
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1.3. Vztah mezi vědou, výzkumem a průzkumem

• schopnost navrhovat hypotézy;

• potřeba předvídat (predikovat) budoucí jevy na základě znalostí;

• tendence k zobecňování;

• empirický přístup k hodnocení návodů pro jednání pomocí kritéria úspěš-
nosti;

• intersubjektivní orientace (záleží na tom, co uznají nebo dělají ostatní);

• možnost vyjádřit úvahy textem;

• používání induktivního a deduktivního myšlení;

• směšování vědeckého a každodenního myšlení;“ [5, s. 28]

1.3 Vztah mezi vědou, výzkumem a průzkumem
Abychom mohli dál pokračovat v průzkumné činnosti, je důležité si stanovit
základní charakteristiky, nezbytné pojmy a jejich vzájemné vztahy.

1.3.1 Věda

„Věda znamená dvojí:

• soubor systematicky setříděných poznatků o určité tematické oblasti,

• proces generování těchto poznatků pomocí určitých pravidel“ [5, s. 29]

Každá věda má svůj teoretický systém. Ten je dále vnitřně strukturován
v teoretické podsystémy, které mají různou míru obecnosti. Dle stupně obec-
nosti jsou pak jednotlivé podsystémy hierarchizovány. Mezi nejstarší rozdělení
věd patří Aristotelovo [6]:

• vědy postihující obsah myšlení

– teoretické (fyzika, astronomie, matematika)
– praktické (politika, etika, ekonomika)
– produktivní (řemesla)

• Vědy postihující formu myšlení a sdělování

– logika
– rétorika

Vzdělávací a vědecké instituce používají jednodušší členění, například Aka-
demie věd České republiky je rozděluje na:
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1. Popis hlavních pojmů

• vědy o neživé přírodě

• vědy o živé přírodě a chemické vědy

• humanitní a společenské vědy [7].

1.3.2 Výzkum vs. průzkum

Dále si musíme vytyčit rozdíl mezi výzkumem a průzkumem. Neboť tyto po-
jmy jsou často zaměňovány. Výzkum je obecnější způsob zkoumání s vyšším
stupněm abstrakce a s vědeckými cíli [8]. Slouží k zjištění širších souvislostí.
Jedná se o záměrnou systematickou činnost postavenou na technikách sběru
dat. Získaná data dále analyzuje a zobecňuje a snaží se je formulovat do urči-
tých zákonitostí.

Na druhou stranu průzkum si na rozdíl od výzkumu neklade vědecké cíle.
Je zaměřen na vyřešení aktuálního úkolu a bezprostřední aplikaci získaných
poznatků. Je tedy možné říci, že sleduje stejné cíle jako výzkum a to nalézt
odpovědi na otázky stanovené vědou. Proto lze většinu poznatků a činností
platných pro výzkum aplikovat při provádění průzkumu. Hlavní rozdíl mezi
výzkumem a průzkumem je z časového hlediska. Oproti výzkumu, který se
obvykle provádí v delším časovém období, se průzkum realizuje v kratším čase.
V některých případech je tedy možné chápat průzkum jako část výzkumu,
například pro získání informací pro formulaci obecné výzkumné hypotézy.
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Kapitola 2
Konceptuální modelování

2.1 Modelování

Modelování se zaměřuje na spojování symbolů reprezentující určité elementy,
které popisují zkoumanou realitu [9]. Obrázek 2.1 nám ilustruje Ullmannovy
trojúhelníky. Levý trojúhelník představuje spojování objektů nebo věcí v reál-
ném světě do konceptu nebo myšlenky, kterou reprezentujeme symbolem. Pro
modelovanou realitu (doménu) dostáváme tedy soubor abstraktů a konceptů,
který nazýváme konceptualizací, jež je reprezentována pomocí specifického ja-
zyka. Tento jev ilustruje pravý trojúhelník.

Obrázek 2.1: Ullmannův trojúhelník pro věc a zkoumanou realitu [9, s. 3] – do-
plněno o autorovo vysvětlení

Výsledkem modelování je model, jímž „rozumíme formální vyjádření zkou-
maného jevu (systému) sloužící jako vyjádření skutečnosti“ [10, s. 70]. Díky
vysoké abstrakci nám modelování umožňuje redukovat složitost reálných sys-
témů. S tím částečně souvisí i vytváření redundancí, kterému by mělo mode-
lování zamezit a co nejvíce tak minimalizovat nadbytečná data.
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2. Konceptuální modelování

2.2 Systém

Systém chápeme jako abstrakci při zkoumání reálných objektů, kdy máme na
mysli jenom jejich podstatné vlastnosti [11]. Reálné objekty jsou částí toho,
co je kolem nás. Objekty se zpravidla mohou dělit na části, u kterých se dají
vymezit některé vlastnosti. Zkráceně lze říci, že systém je určitým modelem
reality, existující kolem nás. Systémy se rozdělují na obecné, reálné a na okolí
systému. Obecné systémy jsou přesně definovány. Nemají žádný konkrétní
obsah, jsou tedy formální. Reálné systémy jsou konstruovány na konkrét-
ních reálných objektech. Bývají popsány slovně, graficky, případně pomocí
matematického aparátu. Okolí systému tvoří množina prvků, které nepatří
do daného systému, ale mají k němu vymezené vazby. Vstupy jsou vazby, kte-
rými okolí působí na systém. Výstupy systému jsou pak vazby, kterými systém
má vliv na okolí. Existuje-li aspoň jeden prvek z okolí systému, který působí
na systém nebo opačně, jde o systém otevřený. Není-li systém otevřený, nazývá
se uzavřený.

2.2.1 Informační a databázový systém

Informační systémy1 se postupně vyvíjely od počátků, kdy bylo vše uloženo
v programu (od dat, algoritmů, až po různé druhy zpracování dat) [11]. V další
etapě byla data vyčleněna z programů, ale popis dat byl v něm i nadále.
Teprve od poloviny šedesátých let minulého století byla data centralizována
v databázi, ale popis už nebyl obsažen v programu.

Databázový systém (DBS) se skládá ze systému řízení báze dat (SŘBD2)
a báze dat (DB3) [11]. Schéma databáze popisuje její prvky a vzájemné vztahy
mezi nimi. Databázový model je množina pojmů, které tvoří jazyk pro defi-
nici dat [11]. Databázový model slouží k modelování, není tudíž produktem
modelování. Složení databáze je tvořeno interní, externí a koncepční struk-
turou. Interní strukturu ve zjednodušení tvoří uložení dat v paměti. Externí
struktura je tvořena požadavky uživatelů. Koncepční struktura (konceptuální
model) tvoří informační obsah databáze.

2.3 Konceptuální modelování

Konceptuální modelování se mimo jiné hojně využívá při modelování podni-
kových procesů a při vývoji databázového schématu. Je i důležitou součástí
při vývoji informačního systému, který se skládá z pěti fází [12]:

1 „Informačním systémem rozumíme systém pro sběr, uchovávání, vyhledávání a zpraco-
vání dat za účelem poskytnutí informace o daném vymezeném světě objektů“ [11, s. 6].

2SŘBD obsahuje programy pro přístup k datům v bázi dat [11].
3Jedná se o množinu dat spojených určitými vztahy, kterou využívají různé aplikace [11].
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2.3. Konceptuální modelování

1. funkční analýza – obsahuje sběr a analýzu požadavků zákazníka na bu-
doucí aplikaci

2. vytvoření konceptuálního modelu

3. datový model – převod modelu do schématu daného typu databáze4,
méně abstraktní, nejznámější datové modely [11]: síťový, hierarchický,
relační

4. převod logického modelu do databáze

5. implementace databázové logiky

Konceptuální model je tedy důležitým krokem k vytvoření kvalitního
databázového schématu, vytváříme ho na nejvyšší úrovni abstrakce bez nutné
znalosti výsledného databázového modelu [11]. Je tedy nezávislý na potřebách
uživatelů. Snaží se formálně popsat realitu, o které budeme shromažďovat
data. „Popisuje svět objektů pomocí pojmů entita, atribut, vztah“ [11, s. 13].
Pomocí modelování se snažíme usnadnit diskuzi, předejít chybám a nedorozu-
měním. Využíváme ho při dokumentování podnikových procesů nebo jako zá-
klad pro fyzický návrh databáze, která slouží k ukládání podnikových dat [14].

Entitou rozumíme existenčně nezávislý objekt reálného světa, který je
jednoznačně odlišitelný od ostatních. Pokud mluvíme o konkrétní entitě, máme
na mysli její instanci [11]. Atribut přiřazuje entitám nějakou její podstatnou
vlastnost nebo vztah. Hodnoty atributů vybíráme z množiny homogenních dat
(doména).

Obrázek 2.2: Příklad entit s atributy Zdroj: autor

Na obrázku 2.2 vidíme entitu student, její instance bude nějaký konkrétní
student, který bude mít atributy: identifikátor, jméno, příjmení a škola. Dále
zde vidíme druhou entitu škola, která má atributy: identifikátor, jméno a stu-
dent. Vztahem pak označujeme relaci mezi těmito dvěma entitami. Vztah lze

4 „Databáze je soubor informací, jako jsou znaky, čísla, diagramy, jejichž systematická
struktura umožňuje, aby tyto informace mohly být vyhledávány pomocí počítače“ [13, s. 8].
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2. Konceptuální modelování

určit pouze u entit, jejichž atributy (v našem příkladu jsou to atributy škola
a student) jsou definovány nad stejnou doménou [11]. Identifikátor u studenta
nám zajistí, že každá instance entity student je navzájem různá, nazýváme ho
identifikačním klíčem.

K vytváření datového modelu a pro datové modelování se používají různé
CASE nástroje5, např. Erwin [11]. Konceptuální modely se následně transfor-
mují do datového modelu, který má pro programování praktický význam.

2.3.1 Způsoby zápisu konceptuálního modelu

Nejpoužívanějším způsobem zápisu konceptuálního modelu je pomocí E-R
(konceptuálních) diagramů6 [11]. Tento typ nám ilustruje obrázek 2.3.

Obrázek 2.3: Zápis pomocí E-R diagramů [11, s. 23]

Druhou možností je lineárně textový zápis [11], jež vidíme na obrázku 2.4.

Obrázek 2.4: Lineárně textový způsob zápisu konceptuálního modelování [11,
s. 23]

2.3.2 Modelování podnikových procesů

Jak již bylo řečeno, konceptuální modelování se hojně využívá k modelování
podnikových procesů. Zde se tyto modely uplatňují nejen pro modelování sou-
časného stavu a zavádění nových firemních procesů, ale také k validaci a veri-
fikaci těchto procesů. Dále jsou hojně využívány zejména pro prezentace a sdí-
lení znalostí ve firmě. Navíc nám usnadňují pochopit souvislosti a logiku. Díky

5CASE nástroje plní roli počítačové podpory při vývoji softwaru, zejména pak usnadňují
týmovou spolupráci.

6Entity-relationship (E-R) diagramy znázorňují množiny entit a množiny jejich vztahů.

12



2.3. Konceptuální modelování

tomu můžeme předejít případným chybám a nedorozuměním. Na obrázku 2.5
vidíme zjednodušený model podnikového procesu, kde dochází k přidělování
práv cestujícímu, který tento proces začíná přiložením karty k terminálu. Pro-
ces je modelován v notaci BPMN.

Obrázek 2.5: BPMN notace procesu Zdroj: autor
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Kapitola 3
Typy průzkumu

Průzkum můžeme dělit dle několika specifik. Nejobecnější členění rozděluje
průzkum na základní a aplikovaný.

Základní průzkum se zabývá hlavně teoretickými otázkami a jeho výsledky
se nemusí nutně aplikovat [5]. Naproti tomu aplikovaný průzkum zodpovídá
otázky, jež mají důležitý význam pro praxi.

Dále průzkum dělíme podle zdroje informací, které využívá. S tím sou-
visí i další dělení, jakým způsobem tato data sbírá a posledním členěním je
samotný účel průzkumné činnosti.

3.1 Dělení dle zdrojů informací
Průzkum lze dělit na primární a sekundární dle zdrojů informací, ze kterých
daný průzkum vychází. Rozlišujeme dva základní typy sběrů dat:

• primární sběr dat

• sekundární sběr dat

Při sekundárním průzkumu, se využívají informace, které byly sebrány
za jiným účelem a již někde existují [15]. Způsob sběru takovýchto dat je re-
lativně rychlý a lehký. Za hlavní zdroje sekundárních dat lze považovat Český
statistický úřad, Eurostat7, profesionální databanky, vědecké práce, encyklo-
pedie a další. Typicky se tato data využívají k statistickému způsobu zpra-
cování [16]. Zároveň však tato data bývají mnohdy hodně obecná pro náš
konkrétní problém a proto bývají pouze užitečným pomocníkem při počáteč-
ním ujasnění problému a následném nastínění pokračování průzkumu a sběru
dalších dat.

Pokud se nám analýzou snadno dostupných a již existujících sekundárních
dat nepodařilo vyřešit náš problém, je potřeba přistoupit ke sběru primár-
ních (nových a konkrétních) dat. Tento sběr informací se provádí v terénu

7statistický úřad Evropské unie
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3. Typy průzkumu

Tabulka 3.1: Výhody a nevýhody primárního a sekundárního sběru dat [17]

Výhody (+) Nevýhody (-)
Levný
V porovnání s cenami primárního
sběru dat se jedná o výrazně lev-
nější přístup

Zastaralý
Sekundární údaje byly původně
výsledky primárního sběru dat asi
realizovaného pro někoho jiného,
za jiným účelem a mohl proběh-
nout mnohem dříve, než byly vý-
sledky zveřejněny.

Dostupný
Např. interní zdroje údajů jsou
k dispozici zpravidla ihned a še-
tří tak časové zdroje.

Nespolehlivý
Nemáme kontrolu toho, jak byly
údaje zjištěny, zda byly dodr-
ženy zásady správného postupu,
nedošlo-li ke zkreslení.Se

ku
nd

ár
ní

sb
ěr

da
t

Využitelný ihned
V porovnání s primárním sběrem
dat je jednodušší a méně namá-
havý na lidské zdroje.

Neaplikovatelný
Získané údaje mohou být příliš
obecné, případně nemusí odpoví-
dat specifikům problému.

Aplikovatelný
Zjišťované údaje odpovídají
přesně potřebám průzkumu.

Drahý
Náklady na primární sběr dat bý-
vají zpravidla desetinásobně vyšší
než u sekundárního sběru dat.

Přesný
Při dodržení systematického po-
stupu je zajištěna přesnost a spo-
lehlivost údajů.

Delší
Není výjimkou, když kvalitní pri-
mární sběr dat trvá měsíce nebo
dokonce celé roky.

P
ri
m
ár
ní

sb
ěr

da
t

Aktuální
Zpravidla se nemusíme obávat in-
formací, které by nebyly sou-
časné.

Nevyužitelný ihned
Organizace primárního sběru dat
je mnohem náročnější než u sběru
sekundárního.

nebo laboratoři [16]. V tabulce 3.1 lze vidět výhody a nevýhody jednotlivých
typů dat.

3.2 Dělení dle způsobu získávání informací

Dle způsobu získávání informací lze rozlišovat tři typy průzkumu, jejichž stručné
charakteristiky si nyní popíšeme.
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3.3. Dělení dle účelu průzkumu

3.2.1 Kvantitativní průzkum

Prvním typem je průzkum kvantitativní, který má ve světě největší míru
používání. Patrně kvůli jeho rychlému zpracování nebo jednoduššímu sběru
dat. Nejčastěji nás zde zajímají odpovědi na otázky „Co?“ (co snídají před-
školní děti?) nebo „Kolik“? (kolik korun jsou obyvatelé Prahy ochotní dát za
vstupenku do kina?). Nejběžnější technikou sběru dat je zde dotazník, který
pokládá strukturované otázky, které jsou přesně formulovány v daném po-
řadí [18]. Mezi největší kritiku kvantitativního průzkumu patří jeho takřka
žádný kontakt s lidmi a „terénem“. Dále pak je to pro jeho zkreslení pub-
likovaných výsledků, kdy kvantitativní průzkumníci zcela zapomínají (ať už
se jedná o záměrný krok nebo se toho průzkumníci dopouštějí nevědomě) na
působení nějaké další proměnné, která může svým působením z velké části
ovlivnit výsledky průzkumu.

3.2.2 Kvalitativní průzkum

Oproti kvantitativnímu průzkumu se kvalitativní průzkumníci snaží více sblí-
žit s okolím, ve kterém daný průzkum provádí [18]. Pomocí nestrukturovaného
postupu tak dosáhnou daleko hlubší analýzy zkoumaného jevu než kvantita-
tivní průzkumníci. Na druhou stranu se jedná o velice pomalý a nákladný
proces, při kterém se spíše generují hypotézy než jejich testování. Nejpouží-
vanější technikou je zde pozorování, při kterém ale mohou být průzkumníci
ovlivněni subjektivním pohledem, pocházející z přílišného vnoření do zkou-
maného prostředí. Tabulka 3.2 nám ukazuje některé přednosti a nevýhody
kvalitativního průzkumu a v tabulce 3.3 vidíme největší rozdíly mezi oběma
typy průzkumu.

3.2.3 Smíšený průzkum

Můžeme říci, že jednotlivé dva výše zmíněné typy průzkumu se doplňují. V tom
spočívá právě „princip smíšeného průzkumu, který říká, že je rozumné sbírat
a analyzovat data pomocí několika metod takovým způsobem, že vzniklá směs
nebo kombinace dat a výsledků využívá síly a komplementarity jednotlivých
přístupů“ [5, s. 62].

3.3 Dělení dle účelu průzkumu

3.3.1 Explorativní průzkum

Účelem explorativního průzkumu je pokusit se navrhnout novou teorii v no-
vém, ještě neprobádaném tématu [5]. Snaží se nalézt otázky, které se budou
muset zodpovědět v budoucnu pomocí rozsáhlejší průzkumné činnosti. Explo-
rativní průzkum by měl být kreativní a flexibilní.
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3. Typy průzkumu

Tabulka 3.2: Přednosti a nevýhody kvalitativního průzkumu [5, s. 52]

Přednosti kvalitativního průzkumu Nevýhody kvalitativního průzkumu
Získává podrobný popis a vhled
při zkoumání jedince, skupiny, udá-
losti, fenoménu.

Získaná znalost nemusí být zobec-
nitelná na populaci a do jiného pro-
středí.

Zkoumá fenomén v přirozeném pro-
středí.

Je těžké provádět kvantitativní pre-
dikce.

Umožňuje studovat procesy. Je obtížnější testovat hypotézy a te-
orie.

Umožňuje navrhovat teorie. Analýza dat i jejich sběr jsou často
časově náročné etapy.

Dobře reaguje na místní situace
a podmínky.

Výsledky jsou snadněji ovlivněny
průzkumníkem a jeho osobními pre-
ferencemi.

Hledá lokální (ideografické) pří-
činné souvislosti.
Pomáhá při počáteční exploraci fe-
noménů.

Tabulka 3.3: Rozdíly kvantitativního a kvalitativního průzkumu [5, s. 57]

Kvantitativní průzkum Kvalitativní průzkum

Úloha přípravná prostředek ke zkou-
mání interpretací ak-
térů

Vztah průzkumníka
k subjektu

odstup těsný

Postoj průzkumníka
k jednání

vně situace uvnitř situace

Vztah teorie a prů-
zkumu

potvrzení, falzifikace teorie často vzniká

Průzkumná strategie silně strukturovaná slabě strukturovaná
Platnost výsledků zobecnění kontextuální porozu-

mění
Data tvrdá, spolehlivá bohatá, hloubková
Zaměření makro mikro
Teoretické schéma teorie variability teorie procesu
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3.3. Dělení dle účelu průzkumu

3.3.2 Deskriptivní průzkum

Deskriptivní průzkum se vyznačuje „jasně definovaným problémem, formál-
ními strukturovanými postupy. Neptá se po příčinách“ [19, s. 115]. Má popisný
charakter a snaží se popsat všechny procesy a jevy, které právě probíhají v da-
ném zkoumaném prostředí [19]. Hledá odpovědi na otázky: kdo, jak a kolik.

3.3.3 Explanační průzkum

Tento typ průzkumu se snaží zjistit, proč proces probíhá daným způsobem.
Ptáme se tedy zde otázkou „Proč“ [5].

3.3.4 Prognostický průzkum

Snaží se využít informací, získaných v předchozích dvou typech průzkumů,
k predikci budoucího vývoje [19].
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Kapitola 4
Metody a techniky průzkumu,

metodika

4.1 Rozdíl mezi pojmy metoda a technika

Často zaměňovaná slovíčka jsou i metoda a technika průzkumu. Pojďme si tedy
uvést jejich stručnou charakteristiku. Metoda je pojem obecnější, jde přede-
vším o charakter poznávací činnosti [8]. Jedná se o systém pravidel a principů.
Termín pochází z řeckého slova „method“, což v překladu znamená cesta za
něčím. Je to systematický postup nějakého jednání vedoucí k dosažení urči-
tého cíle. Mezi nejběžnější metody patří dotazování, pozorování a experiment.
„Termínem metoda tedy nejčastěji rozumíme

• způsob či postup, jímž se od určitého výchozího stavu dospěje organizo-
vaně k zamýšlenému stavu výslednému,

• uspořádaný operační postup či systém,

• soubor (systém) pravidel, určujících třídu operačních postupů (operač-
ních systémů)“ [8, s. 6].

Pojem technika je více specifický, má užší zaměření a vystihuje přede-
vším technologii provedení, jakým způsobem probíhá sběr dat [8]. Jedná se
tedy o systematické postupy a systémy specifických operací vedoucí k nalezení
empirických informací v rámci průzkumu. Technikou tedy může být rozhovor,
pozorování, dotazník a obsahová analýza.

Na obrázku 4.1 jsou vidět patrné rozdíly mezi metodou a technikou. Me-
toda je obecnější postup poznávací činnosti, kdežto technika je konkrétnější,
která se zabývá způsobem provedení. Například v rámci metody dotazování
existuje technika písemného, osobního, telefonického a elektronického dotazo-
vání.
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4. Metody a techniky průzkumu, metodika

Obrázek 4.1: Metody a techniky průzkumu [19, s. 128]

4.2 Metodika

Metodika přesně vymezuje postupy, kterými se bude řídit náš průzkum a vy-
bírá metody, techniky i průzkumný vzorek. Jedná se o „souhrn metod v daném
oboru. Metodikou se rozumí teoreticko-praktické schéma určující postup pro-
vádění odborné činnosti“ [8, s. 6].

4.3 Jednotlivé metody a techniky průzkumu

Existuje několik způsobů jak sbírat data o zkoumaném jevu. Mezi základní
metody průzkumu [19] patří:

• pozorování

• dotazování

• experiment

4.3.1 Pozorování

Při pozorování se průzkumník snaží o co nejvěrohodnější popis zkoumané rea-
lity. Zapisuje chování daných skutečností a jejich reakce na přirozené podněty
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4.3. Jednotlivé metody a techniky průzkumu

ve svém prostředí [19]. Nevýhodou je složitá intepretace zápisu dat, při kte-
rém musí pozorovatel dát stranou své subjektivní pocity a snažit se zachytit
a zapsat veškeré skutečnosti zkoumaného prostředí. Pozorování je časově ná-
ročnější ve srovnání s ostatními metodami.

4.3.1.1 Techniky pozorování

Pozorování může být zúčastněné a nezúčastněné. Pokud se pozorovatel ak-
tivně zapojuje do zkoumané reality a stává se tak i účastníkem pozorování,
jedná se o zúčastněné pozorování [5]. Naproti tomu při nezúčastněném pozo-
rování průzkumník pouze zapisuje výsledky zkoumané činnosti a do dění se
nezapojuje.

Pokud účastníci o našem pozorování nevědí, pak se jedná o skryté pozoro-
vání. Výhodou této techniky je, že zkoumané osoby se chovají zcela přirozeně
a výsledky pak nejsou zkreslené. Naopak, když si účastníci jsou vědomi našeho
pozorování, pak mluvíme o zjevném pozorování. To pak bývá nejčastěji pro-
váděno pomocí nahrávacích zařízení (kamera). Takové pozorování nazýváme
mechanické. Pokud výsledky zapisuje sám průzkumník, jedná se o osobní
techniku pozorování.

Výsledky můžeme sbírat v přirozeném prostředí zkoumaného jevu nebo
v uměle vyvolaných podmínkách, ve kterých dochází ke zřídka běžným situ-
acím.

Zda jsme k výsledkům došli pomocí přesně stanovených postupů a pravidel,
pak mluvíme o strukturovaném pozorování [19]. Při této technice průzkum-
ník zapisuje získaná data do předem připravených archů. Nestrukturované
pozorování se využívá nejčastěji při explorativním průzkumu, kde je potřeba
nejprve formulovat hypotézy. Je náročnější na sběr dat, neboť zde hrozí zkres-
lení zkoumané reality. Naproti tomu, ale můžeme získat o zkoumaném jevu
více informací.

4.3.2 Dotazování

Metodu dotazování můžeme považovat za vůbec nejrozšířenější formu sběru
dat využívané v průzkumné činnosti, jejíž podstatou je pokládání otázek re-
spondentům. Jejich odpovědi zapisujeme do záznamového archu [19]. Druhou
možností je zaslat námi vytvořený dotazník respondentovi, který pak výsledky
do něj už zapisuje sám. Podle kontaktu s dotazovaným rozlišujeme několik
technik:

• osobní

• telefonické

• písemné

• elektronické
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4. Metody a techniky průzkumu, metodika

Obrázek 4.2: Techniky pozorování Zdroj: autor

4.3.2.1 Techniky dotazování

Osobní dotazování „je ze všech způsobů dotazování nejvšestrannější a umož-
ňuje položit mnohem více otázek“ (než dovolují ostatní techniky – pozn. au-
tora) [15, s. 127]. Další jeho velkou výhodou je možnost vysvětlit respondentovi
případné nejasnosti a lépe tak objasnit danou otázku [16]. Naproti tomu je ne-
výhodou jeho časová náročnost ve srovnání s ostatními technikami dotazování.
Velice podobnou technikou je telefonické dotazování, které však na rozdíl od
osobního má výhodu v tom, že respondent se cítí být ve větší anonymitě a díky
tomu tak tedy může o některých tématech mluvit zcela otevřeně a pravdivě.

Písemné a elektronické techniky dotazování se provádí za pomoci pevně
strukturovaného dotazníku. Jelikož při takovéto formě dotazování nelze re-
spondentovi objasnit případné jeho nejasnosti, musí být otázky v dotazníku
jasné, jednoznačné a srozumitelné [16]. Je nutné počítat s tím, že procento ná-
vratnosti u těchto dvou způsobů je daleko menší než u výše zmíněných, neboť
respondent nemusí dotazník ani vyplnit. Tabulka 4.1 nám popisuje některé
z rozdílů technik dotazování.

4.3.2.2 Dotazník

Rozdíl mezi anketou a dotazníkem

Dotazník „je vlastně způsob psaného řízeného rozhovoru. Na dotazy, které
jsou na rozdíl od rozhovoru psané, se vyžadují písemné odpovědi“ [20]. Pokud
tvoříme dotazník, je třeba ho strukturovat tak abychom dostali odpovědi na
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4.3. Jednotlivé metody a techniky průzkumu

Tabulka 4.1: Rozdíly technik dotazování Zdroj: autor

Dotazování Náklady Stupeň or-
ganizace

Návratnost Kontakt
s respon-
dentem

Získání
výsledků

Osobní vysoké vysoká vysoká úzký okamžité
Telefonické střední vysoká vysoká nepříliš

úzký
okamžité

Písemné nízké nízká nízká žádný později
Elektronické nejnižší nízká nízká žádný později

všechny hlavní a vedlejší cíle. Odpovědi míří na respondenty, které jsme vybrali
pro naše průzkumné činnosti dle nejvhodnější metody, tak abychom dostali
co nejvíce relevantní odpovědi. Naopak u ankety nejsou zodpovídané osoby
nikterak vybírány a musíme tedy počítat s tím, že ji může vyplnit úplně každý.
Obecně říkáme, že se jedná o tzv. samovýběr, který není reprezentativní [21].
Zpravidla také obsahuje méně otázek než dotazník a jejím cílem je získat
odpovědi od co nejvíce lidí. Jelikož ji většinou vyplňují osoby, které jsou buď
velmi spokojeni, nebo naopak nespokojeni s danou problematikou a také osoby,
které mají více času než ostatní, můžeme její výsledky jen stěží zobecnit.

Tvorba dotazníku

Při tvorbě dotazníku, je důležité dodržovat několik zásad. Ještě před vytvo-
řením samotného dotazníku je nutné si ujasnit cíl průzkumu, vybrat cílovou
skupinu a také si stanovit jakou techniku dotazování budeme při svém prů-
zkumu preferovat. Díky tomu můžeme pak lépe odhadnout v jaké struktuře
a formě realizovat daný dotazník, aby byl jasný, jednoznačný a pro všechny
respondenty srozumitelný. Tím docílíme toho, že naše výsledky nebudou ob-
sahovat chyby pramenící z nepochopení dané otázky či formy dotazníku.

„Dobrý dotazník by měl vyhovovat dvěma hlavním požadavkům:

• účelově technickým, tj. takové sestavení a formulování otázek, aby mohl
dotazovaný co nejpřesněji odpovídat na to, co nás zajímá;

• psychologickým, tj. vytvoření podmínek, prostředí, okolností, které by
co nejvíce napomáhaly tomu, aby se mu tento úkol zdál snadný, pří-
jemný a žádoucí, chtěný. Jde o to aby, respondent odpovídal stručně
a pravdivě “ [22, s. 33].

Abychom dodrželi tyto požadavky, je důležité, aby respondent, při prvním
pohledu na námi vytvořený dotazník, měl pocit, že je profesionálně zpraco-
vaný, což by měla podtrhovat i patřičná grafická úprava [22]. Pro větší moti-
vaci respondenta, aby dotazník vyplnil, je vhodné na začátku dotazníku napsat
stručně pár vět týkajících se účelu a záměru našeho průzkumu. Rovněž bychom
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v nich měli uvést, kolik času přibližně stráví respondent vyplňováním našeho
dotazníku a je-li to nutné, je vhodné uvést stručné pokyny k samotnému vypl-
ňování. Samozřejmostí je vstřícné oslovení s prosbou či žádostí o vyplnění a na
závěr pak vřelé poděkování za spolupráci. Abychom respondenta neodradili již
na samotném začátku dotazníku, měl by dotazník obsahovat maximálně okolo
dvaceti otázek a zabrat ne více jak 20 minut. Z tohoto důvodu se k dotazníku
někdy přikládá i tzv. průvodní dopis, který právě tyto informace obsahuje.

Pro zvýšení návratnosti dotazníku je zapotřebí dodržování vhodné formy
dotazníku. Odpovědi na první otázky by měly být snadné [19]. Poté by měly
následovat složitější otázky, které jsou pro průzkum zásadní, jejichž odpovědi
vyžadují od respondenta větší míru soustředění. Poslední otázky jsou pak zase
jednodušší, které mají často informativní charakter. Pořadí otázek by měly být
logicky uspořádáno, tak aby věcně související otázky byly hned za sebou.

Typologie otázek

Základním dělením typů otázek (mimo mnoha jiných) je dle varianty odpovědi.
Dostáváme 3 typy otázek [23]:

• otevřené

• uzavřené

• polouzavřené

Na otevřené otázky může respondent odpovědět libovolnou textovou od-
povědí. „Jsou určeny ke zkoumání specifických odpovědí respondentů, které
není možné vyjádřit jinak než slovním popisem“ [23]. Nevýhodou otevřených
otázek je jejich těžší a pracnější analýza při následném zpracování informací.

Otázky uzavřené umožňují vybrat jednu či více odpovědí pouze z nabí-
zených možností. Výhodou je jejich rychlá a snadná analýza. Příklad takové
otázky vidíme na obrázku 4.3. Naopak nevýhodou pak můžeme brát situaci,
kdy respondent by odpověděl jinak, než mu dané možnosti nabízí.

Obrázek 4.3: Příklad uzavřené otázky [23]

Kombinací výše zmíněných typů otázek dostáváme polouzavřené otázky,
které se liší od uzavřených otázek jednou možností navíc, ve které může re-
spondent odpovědět dle svých představ. Obrázek 4.4 představuje příklad po-
louzavřené otázky.
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4.3. Jednotlivé metody a techniky průzkumu

Obrázek 4.4: Příklad polouzavřené otázky [23]

Uzavřené a polouzavřené otázky se dále dělí dle počtu možných odpovědí.
Výběrové otázky dovolují respondentovi vybírat pouze jednu z nabízených
možností. Naopak u tzv. selektivních otázek může vybrat více možností od-
povědí [19]. Jiné možné dělení je dle formy otázek. Dichotomické otázky ob-
sahují pouze dvě možné odpovědi [23]. Likertova škála se převážně používá
ke zkoumání a měření postojů respondentů. Nejčastěji se využívá ke zjištění
míry spokojenosti. Pokud se u této formy vyskytuje lichý počet odpovědí,
pak dáváme možnost respondentovi odpovědět nezaujatě. Naopak u sudého
počtu nabízených možností se musí přiklonit k jedné odpovědi z horní nebo
dolní poloviny škály. Tuto formu otázky nám názorně ukazuje obrázek 4.5.
Výčet položek je forma uzavřené otázky, která umožňuje respondentovi vy-
bírat jednu či více možných odpovědí z nabízených možností. Matice otázek
umožňuje řešit v jednom bloku více parametrů. Jedná se o jednu z nejroz-
sáhlejších forem otázek. Tuto formu uplatňujeme tehdy, jestliže potřebujeme
získat co nejvíce různých odpovědí pro danou stejnou proměnnou, což nám
ilustruje obrázek 4.6.

Obrázek 4.5: Příklad Likertovy škály [23]
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4. Metody a techniky průzkumu, metodika

Obrázek 4.6: Příklad matice otázek [23]

4.3.3 Experiment

Tato metoda nejprve uměle vytvoří danou situaci a poté se snaží na základě
toho sesbírat data [16]. Obvykle se tedy průzkumník snaží najít, jaký vliv má
na zkoumaný jev nějaká nezávislá proměnná. Experiment je však časově velmi
náročný a náklady na jeho uskutečnění jsou v porovnání s ostatními metodami
daleko vyšší [22].

4.3.3.1 Techniky experimentu

Experiment lze uskutečnit v laboratorních podmínkách, které jsou speciálně
vytvořený pro daný experiment a umožňují tak jeho lepší řízení. Druhou mož-
ností je provádět experiment v přirozených podmínkách reálného prostředí
zkoumaného jevu. Podle způsobu provádění experimentu lze rozlišit několik
druhů testů [24]:

• srovnání dvou testovaných skupin - pouze jednu skupinu vystavíme
vlivu proměnné;

• působení nezávislé proměnné lze uskutečnit mezi dvěma tes-
továními - takto zjistíme, zda daný výsledek má skutečně na svědomí
naše nezávislá proměnná;

• klasický experiment – rozšiřuje předešlou techniku o náhodné rozdě-
lení testovaných subjektů do dvou skupin, z nichž jedna je vystavena
vlivu proměnné;

• následné pozorování na druhé skupině - jedná se o klasický expe-
riment bez předběžného měření;

• Salomonův experiment – kombinace dvou posledních zmíněných tech-
nik, díky které dokážeme zjistit, jaký typ zkreslení působí na prováděný
experiment.
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Kapitola 5
Proces průzkumu

5.1 Příprava
V první fázi průzkumu je nutné začít volbou tématu průzkumné činnosti a vy-
mezit její oblast [5]. Cílem této fáze je správně pochopit průzkumný problém
a provést jeho analýzu. Na základě toho se pak stanoví cíle průzkumu, kte-
rých chceme dosáhnout. Důležitým procesem přípravy je formulování hypotéz8

a určení všech proměnných, které mají vliv na náš průzkum. Na konci přípravy
provádíme tzv. orientační analýzu situace [25]. Průzkumník se díky ní lépe se-
známí s daným prostředím a získá tak širší znalosti o zkoumaném problému.
Tím máme na mysli sběr sekundárních dat.

5.2 Plán průzkumu
Další fází je naplánování průzkumu. Zde je důležité si stanovit základní stra-
tegii a metodologii průzkumné činnosti [5]. Jedná se tedy o:

• stanovení metod a technik sběru dat

• určení kdy a kde se průzkum provede

• výběr a určení velikosti průzkumného vzorku9.

• určení způsobu analýzy získaných dat

Na konci této části se provádí předběžný průzkum, jehož cílem je na malém
počtu respondentů otestovat, zda jsme vybrali správné metody a techniky
sběru dat [24].

8Hypotéza je „vědecky zdůvodněný předpoklad o dosud neznámé skutečnosti. Je to podmí-
něný výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými. Musí být formulována tak, aby byla
empiricky ověřitelná. Hypotézy jsou vždy v oznamovací větě a uvádějí do vztahu proměnné
s proměnnými. Musí také obsahovat výroky o vztazích mezi proměnnými, ale již konkrétněji
a musí mít již jasnou implikaci pro ověřování vytyčených vztahů“ [8, s. 20].

9Vzorek je „skupina jednotek, které skutečně pozorujeme“ [24, s. 93]
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5.2.1 Výběr a určení velikosti průzkumného vzorku

Abychom mohli prohlásit výsledky našeho průzkumu za stoprocentní, museli
bychom otestovat celý průzkumný vzorek [24]. Bohužel z časových důvodů
toto nelze vždy realizovat, a proto je vhodné náš průzkumný vzorek redu-
kovat. Z hlediska průzkumu (zvláště pak u kvantitativního) je důležité, aby
testovaný vzorek byl co největší [16]. Jedná se sice o těžší a nákladnější práci
při sběru dat a jeho analýzy, výsledky lze ale poté lépe zobecnit na celou popu-
laci10. V nejlepším případě „musí struktura vzorku imitovat složení populace
tak přesně, jak jen to je možné“ [24, s. 94].

Způsobů, jak vybrat vzorek, je mnoho [24]:

• pravděpodobnostní metody výběru (náhodné techniky) se snaží
aby, vzorek představoval všechna známá i neznámá specifika

– prostý náhodný výběr – všechny prvky z celé populace mají
stejnou šanci, že budou vybráni, toto provádíme pomocí programu,
který vybere náhodné číslo prvku ze seznamu;

– systematický výběr – prvky ze seznamu (nesmí být systematicky
seřazen) populace vybíráme dle určitého systému, např.: každý pátý
prvek;

– náhodný stratifikovaný výběr – populace je rozdělena do ně-
kolika skupin, dle určitého kritéria, jednotlivé prvky pak vybíráme
náhodně postupně ze všech skupin;

– vícestupňový náhodný výběr – prvky, které budou v našem
vzorku, nejprve uspořádáme dle několika oblasti a ty následně roz-
dělíme do dalších, toto opakujeme do té doby, než bude výběr do-
statečně malý;

• nepravděpodobnostní metody výběru (nenáhodné techniky)

– kvótní výběr – snaží se najít takový vzorek, který by představoval
prvky, které mají stejné charakteristiky jako základní soubor, tato
metoda ovšem předpokládá, že danou populaci perfektně známe,
což ovšem nikdy nemůžeme stoprocentně tvrdit;

– účelový výběr – prvky, které vybereme, jsou založeny pouze na
úsudku průzkumníka, výsledky tak nejsou zobecnitelné;

– anketa – vzorek je založen na rozhodnutí, zda respondent vyplní
anketu či nikoliv;

– technika sněhové koule – respondenti nám sdělí kontakty na jiné
osoby, které rovněž zahrneme do našeho vzorku.

10Populace „(neboli základní soubor) je soubor jednotek, o kterém předpokládáme, že jsou
pro něj naše závěry platné“ [24, s. 93].
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5.3 Realizace
První fází této části je sběr dat. Poté co je sběr dokončen, ověříme, zda
výsledky byly sesbírány korektně a jestli neobsahují logické chyby. Například
bychom měli vyřadit ty dotazníky, které jsou vyplněné jen částečně [16]. Vý-
sledkem by měla být data, která jsou pro průzkumné účely validní a reliabilní.

V kvantitativních průzkumech je vhodné data kódovat. Dělá se tak při-
řazením proměnné k jednotlivým datům [16]. Výhodou kódování je jeho snad-
nější manipulace při zpracování získaných dat, které je v dnešní době běžně
prováděno za pomoci speciálního softwaru.

Pokud máme zpracování dat hotové, provádíme jejich analýzu. Ta se od-
vozuje dle zvolené metodologie [5]. U kvantitativních průzkumů, zde převládá
testování hypotéz, u těch kvalitativních pak nalezení vztahů mezi proměn-
nými. Obecně jde o popis získaných dat. „V některých studiích se používají
pro analýzu statistické metody, jindy se statistika nahrazuje hermeneutickým
výkladem získaného materiálu“ [5, s. 41].

5.4 Zpráva o výsledcích průzkumu
Jedná se o nejdůležitější část průzkumu, neboť dle ní se posuzuje průzkum
jako takový [5]. Výsledky průzkumné činnosti mohou být přednášeny ústně
nebo zpracovány v tištěné podobě ve formě závěrečné zprávy, která slouží jako
výstup průzkumné činnosti pro zadavatele. „Obecnými požadavky (závěrečné
zprávy – pozn. autora) na provedení jsou především srozumitelnost, definice
odborných termínů, jasné popisy grafů, tabulek a uvedení pramenů“ [16, s. 132].
Výhodou ústního sdělení, je možnost vysvětlit složité a méně přehledné pasáže
průzkumu a pomoci tak posluchači získat lepší představu o dané problema-
tice. Poslední dobou se začínají výsledky průzkumu objevovat v elektronické
podobě na internetu.
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Praktická část
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Kapitola 6
Provedení zadaného průzkumu

V praktické části se budu zabývat již samotnou realizací průzkumu využívání
konceptuálního modelování ve firemní praxi a k tomu využívaných nástrojů.
Průzkum jako celek provedu dle schématu, které je vidět na obrázku 6.1. Tento
postup dle procesu průzkumu jsem popsal v teoretické části. Nejprve si vyme-
zím oblast našeho průzkumu, stanovím jeho cíle a zvolím správnou metodologii
pro jeho provedení. Vzhledem k účelu a cílům zadaného průzkumu vytvořím
dotazník, jakožto hlavní techniku sběru dat, a předám ho k otestování ně-
jaké vybrané firmě, abych se dozvěděl, zda je vytvořený dotazník dostatečně
srozumitelný, jasný a jednoznačný. Případné nejasnosti tedy vhodně opravím
a začnu se sběrem dat. Získaná data následně zanalyzuji a výsledky se budu
snažit co nejvíce zobecnit pro firmy zúčastněné v průzkumu.

Obrázek 6.1: Schéma průzkumu Zdroj: autor

35



6. Provedení zadaného průzkumu

6.1 Přípravná fáze průzkumu

Využívání konceptuálního modelování je poměrně novým tématem a z tohoto
důvodu se tedy jedná o dosud nepříliš prozkoumanou oblast. Pokud se hovoří
přímo o využívání konceptuálního modelování ve firemní praxi, pak lze skoro
tvrdit, že míra takovýchto informací se rovná nule. Jediné informace, které jsou
obecně dostupné, říkají, že konceptuální modelování bývá často nerealizováno
z důvodu zbytečné složitosti navíc. Hlavním problémem je zde vysoká závis-
lost mezi podnikovými procesy a technologiemi [26]. Pokud se toto ignoruje,
může v budoucnu nastat řada problémů, které by se vyřešily již v rané fázi
návrhu, kdyby se využívalo konceptuální modelování. Například při vytváření
firemních databází, by mohlo dojít k zpracování duplicitních dat v databázích
a tedy k chybám při jejich aktualizacích. Zřejmě i z tohoto důvodu jsem do-
stal zadán průzkum využívání konceptuálního modelování ve firmách a k tomu
využívaných nástrojů. Pro něj jsem zvolil následující hlavní a vedlejší cíle.

Hlavním cílem zadaného průzkumu je nalézt odpověď na to, jak je kon-
ceptuální modelování ve vybraných firmách využíváno, či jestli vůbec a ja-
kými nástroji. Jelikož se jedná o poměrně málo prozkoumanou oblast, lze též
případně formulovat otázky, které bude zapotřebí zodpovědět při případném
dalším rozsáhlejším průzkumu nebo výzkumném úkolu.

Za vedlejší cíle bylo stanoveno zjistit, jaký vliv mají jednotlivé proměnné,
které jsou identifikovány v následujících řádcích, na využívání konceptuálního
modelování. Dále také jak jsou jednotlivé firmy s danými nástroji, které pro
toto modelování využívají, spokojeny.

Po zadání BP byla na první konzultaci s jejím vedoucím řešena otázka
výběrového vzorku firem, jak je uvedeno v zadání. Již v této fázi bylo zřejmé,
že nepravděpodobnostní účelový výběr bude velmi zúžený. Má se týkat pře-
devším firem, u kterých je předpoklad, že konceptuální modelování využívají
a mají s ním určité zkušenosti. To i s ohledem na ověření zpracované meto-
diky. Pokud by vybrané firmy konceptuální modelování nevyužívaly, těžko by
se ověřovala metodika provedení průzkumu. Jelikož vybraný vzorek firem je
poměrně malý, nelze pracovat ani se základními hypotézami, které by se sta-
tistickými metodami buď potvrdily, nebo vyvrátily. Proto se bude pracovat
se základními pracovními otázkami. Po jejich vyhodnocení se nechá rozhod-
nout, zda je možno je v dalším rozsáhlejším průzkumu využít jako základní
hypotézy.

V přípravné fázi je třeba rovněž určit základní pracovní otázky, které
se při provedeném průzkumu a následné analýze vyhodnotí. Protože úkolem
BP je navrhnout vhodnou metodiku pro průzkum konceptuálního modelování
a k tomu používaných nástrojů, stanovil jsem následující pracovní otázky:

• Konceptuální modelování je nejvíce využíváno v oslovených firmách,
které mají velký počet organizačních jednotek, při tvorbě rozsáhlých
systémů.
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• Softwarové prostředky pro konceptuální modelování taktéž častěji pou-
žívají ve firmách s velkým počtem organizačních jednotek.

• Konceptuální modelování je využíváno ve firmách, kde mají pracovníci,
připravující konceptuální modely, příslušné odborné vzdělání.

• Softwarové prostředky častěji využívají firmy, jejichž pracovníci mají od-
povídající odborné vzdělání.

V této fázi je třeba pro zadané téma přesně vymezit průzkumné činnosti,
jejich rozsah a provést důkladný rozbor. Vše musí směřovat ke splnění cíle,
jakým způsobem je využíváno konceptuální modelování a jaké softwarové ná-
stroje jsou k tomu používány. V prvé řadě je třeba určit proměnné, které
mohou konceptuální modelování ovlivnit a které mají vliv na využití softwaro-
vých prostředků. Mezi proměnné je možné zařadit druh firmy, velikost firmy,
složitost firemních procesů s ohledem na počet nabízených produktů, veli-
kost systému (co do počtu entit a jejich vzájemných vztahů – potažmo počtu
organizačních jednotek), vzdělání pracovníků zabývajících se konceptuálním
modelováním ve firmě, způsob přípravy modelu nebo schématu a případnou
spolupráci se specializovanou IT firmou.

Druh firmy především z hlediska předmětu podnikání bude mít vliv na vy-
užívání konceptuálního modelování. Jiné způsoby konceptuálního modelování
budou využívat velké společnosti (O2 Czech Republic a. s., Československá
obchodní banka, a. s. a další), naproti tomu například malé pekařství s jed-
nou pobočkou asi nebude konceptuální modelování využívat vůbec. Velikost
firmy (nejen co se týká počtu zaměstnanců), ale i velikost ročního obratu, po-
čet nabízených produktů nebo služeb firmy bude mít rovněž vliv na využívání
konceptuálního modelování. Firma s velkým ziskem může snadno zakoupit po-
třebný software a získat zdatné pracovníky v oboru IT, kteří mají s tvorbou
konceptuálních modelů zkušenosti. Nebo si může zadat požadavek u specializo-
vané IT firmy. Důležitou roli bude hrát též odborné vzdělání pracovníků, kteří
připravují konceptuální modely. Zřejmě největší vliv na využívání konceptu-
álního modelování bude mít počet organizační jednotek určujících náročnost
procesů a velikost systémů a vzájemných vztahů. Zajímavou proměnnou je pří-
padná spolupráce se specializovanou IT firmou, a to jestli vůbec této možnosti
některá z oslovených firem využívá.

Na závěr přípravné fáze byla provedena orientační analýza situace v ně-
kolika málo firmách pro upřesnění některých údajů z předešlé části této práce,
abych získal konkrétnější přehled o současném stavu a lépe porozuměl danému
prostředí, protože nebyly nalezeny žádné poznatky z předešlých průzkumů.

6.2 Plán průzkumu
V této fázi se budu zabývat tvorbou vhodné metodiky pro zadaný průzkum.
Jak bylo uvedeno v teoretické části, „metodikou se rozumí teoreticko-praktické
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schéma určující postup provádění odborné činnosti“ [8, s. 6]. Metodika přesně
určuje postupy, vybírá vhodné metody, techniky a zkoumaný vzorek. Jelikož
jsem nenalezl vhodný zdroj dat o již dříve prováděném průzkumu či výzkumu
využívání konceptuálního modelování, celý návrh proto zaměřím jako primární
zkoumání.

Vzhledem k účelu tohoto průzkumu, kdy není potřeba se příliš vměšovat
do daného zkoumaného vzorku, stačí k získání potřebných dat nahlížet na
subjekt z vnějšku, byla zvolena pro sběr dat forma kvantitativního průzkumu,
která je rychlejší při sběru dat a následné analýze. Díky které lze navíc zá-
věry více zobecnit. Jak je uvedeno výše, průzkum cílí na nepříliš probádanou
oblast, a proto byla metodika směrována na průzkum explorativní, případně
v kombinaci s deskriptivním průzkumem. Nejvhodnější metodou sběru dat pro
tento konkrétní účel se jevila metoda dotazování. Metoda pozorování by pro
dané téma byla dosti obtížně realizovatelná s ohledem na časovou náročnost
a k termínu odevzdání BP. I když z hlediska získání přesnějšího pohledu na
stav v jednotlivých firmách by byla velice zajímavá a poučná. V závěru bych
ji mohl případně navrhnout jako další průzkum, který by se snažil odpovědět
na více detailnější otázky, které by vyplynuly z tohoto průzkumu. Metoda ex-
perimentu pro zadaný úkol nepřichází v úvahu, neboť by si vyžadovala širší
spolupráci s danými firmami a také by byla časově daleko náročnější.

Z hlediska techniky pro získání dat metodou dotazování považuji za vhodné
dvě základní:

• telefonické dotazování

• elektronické dotazování

Telefonické dotazování bylo aplikováno při získávání předběžných dat, která
sloužila pro přesnou strukturalizaci elektronického dotazníku. Dále bude po-
užito v případě nejasností při vyplňování elektronického dotazníku. Vhodné
bude též v případech, kdy nebude včas reagováno ze strany respondentů na
dotazník v elektronické podobě. Protože návratnost elektronických dotazníků
očekávám nepříliš vysokou, nebude zřejmě možné ve všech těchto případech
uplatnit techniku telefonického dotazování. To bude možné jen u vytipovaných
firem, na kterých bude nejvíce záležet z hlediska důležitosti dat.

Elektronické dotazování bude v průzkumu využíváno nejčastěji, neboť se
jedná o techniku, která je velice rychlá při sběru dat i jejich následné analýze.
V porovnání s ostatními technikami je i nejméně finančně náročná. Těžištěm
práce je vypracování dotazníku11 v elektronické podobě. Jednotlivým firmám
pak už jen zašlu dokument, který sami vyplní a odešlou zpět.

Stejné otázky budou pokládány i při telefonickém dotazování, aby se dala
výsledná data sumarizovat a jednodušeji analyzovat. Dotazník musí být tudíž
pevně strukturovaný. Otázky, které jsou v něm kladené, musí být formulovány

11Vzor dotazníku spolu s průvodním dopisem naleznete v příloze C.

38



6.2. Plán průzkumu

jednoznačně, jasně a srozumitelně pro všechny respondenty. Osobní dotazo-
vání by sice napomohlo okamžitě získat potřebná data, umožňovalo by vy-
světlit případné nejasnosti, zaručovalo by vysokou návratnost, bylo by ovšem
těžce realizovatelné z časového hlediska. Tím by bylo možné získat data od
malého počtu respondentů. Tato technika bude uplatněna na konci této fáze,
k provedení tzv. předběžného průzkumu, kde bude otestováno na malém počtu
firem, zda byly určeny správné metody a techniky sběru dat a zda je vytvořený
dotazník jasný, jednoznačný a srozumitelný.

Náklady na elektronické dotazování jsou pouze čas průzkumníka strávený
nad vytvářením otázek a následným zasíláním emailů jednotlivým firmám. Při
telefonickém dotazování se tento čas zvyšuje o délku hovoru, po který s re-
spondentem hovoříme. K tomu musíme zohlednit i cenu hovoru. Třetí technika
dotazování je nejnákladnější, jelikož k času strávenému s jednotlivou firmou
či společností při osobním dotazování, se musí ještě navíc přičíst náklady na
dopravu k vytipovanému respondentovi.

6.2.1 Výběr a určení velikosti průzkumného vzorku

Na základě orientační analýzy situace provedené v přípravné fázi, jsem pro-
vedl výběr průzkumného vzorku, který hraje důležitou roli pro to, aby získaná
data bylo možné co nejvíce zobecnit pro firmy zúčastněné v průzkumu. Proto
nesmí být počet firem ve vzorku příliš malý a vzorek musí být reprezentativní.
Aby pokryl co nejširší oblast firem z hlediska předmětu jejich podnikání, musí
obsahovat „malé“ i „velké“ firmy z hlediska jejich obratu, počtu zaměstnanců,
počtu entit (organizačních jednotek) a jejich vztahů a územního členění. Vý-
běr průzkumného vzorku byl konzultován s vedoucím BP. Pro provedení prů-
zkumu byly do vzorku po konzultaci s vedoucím bakalářské práce, jak bylo
určeno v zadání BP, vybrány následující firmy: 3M Česko, spol. s r.o., Alza.cz
a.s., Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o., Československá
obchodní banka, a. s., Deloitte Audit s.r.o., ELTODO, a.s., Ernst & Young,
s.r.o., GEM System a.s., GS1 Czech Republic, IBM Česká republika, spol.
s r.o., KCT Data, s.r.o., KPC-Group, s.r.o., KPMG Česká republika, s.r.o.,
Logio s.r.o., Internet Mall, a.s., MEDIATEL, spol. s r.o., O2 Czech Republic
a.s., Pražská energetika, a.s., Profinit, s.r.o., Terinvest, spol. s r. o., Vodafone
Czech Republic a.s.

Výběr firem byl zvolen nepravděpodobnostní metodou účelového vý-
běru, aby se jednalo o společnosti, které mají dostatek zkušeností s kon-
ceptuálním, případně jiným, modelováním složitějších procesů. A to hlavně
z důvodů ověření správnosti vytvořené metodiky, která by se později nechala
aplikovat v dalším průzkumu s rozsáhlejším průzkumným vzorkem. Dále z dů-
vodů ověření srozumitelnosti otázek uvedených v elektronickém dotazníku.
Proto vybraný vzorek firem nesplňuje obecná kritéria z hlediska počtu firem,
dále co do druhu firmy z hlediska velikosti, reprezentované průměrným počtem
pracovníků, a zastoupením odvětví ve kterém podniká. Úplně je pominuto kri-
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térium územního rozložení. Jelikož byl zvolen účelový výběr, budou výsledky
zobecněny pouze pro firmy zúčastněné v průzkumu. Výsledky průzkumu ne-
bude tedy možno úplně zobecnit, ale prvotním úkolem je ověřit správnost me-
todiky a její zobecnění pro případný další a obsáhlejší průzkum, u kterého se
nechají výsledky více zobecnit. Proto nebyly stanoveny hypotézy ale pracovní
otázky, jelikož pro tento nepříliš velký vzorek bude provedeno jejich zhodno-
cení pouze hermeneutickou formou a nebude prováděno statistické ověřování
hypotéz pomocí testu spolehlivosti na konkrétní hladině významnosti.

Nejvíce jsou zastoupeny firmy působící v poradenství finančním, právním,
manažerském, softwarovém, technologických služeb a outsourcingu12, nabídce
služeb v oblasti datových skladů, provádění auditu, vedení účetnictví a obdob-
ných službách s podobnými kategoriemi podnikání. Jsou to firmy: Deloitte Au-
dit s.r.o., Ernst & Young, s.r.o., GEM System a.s., IBM Česká republika, spol.
s r.o., KCT Data, s.r.o., KPC-Group, s.r.o., KPMG Česká republika, s.r.o.,
Profinit, s.r.o. 3M Česko, spol. s r.o. podniká ve zpracovatelském průmyslu.
Šíře výrobků u této společnosti je velká, především se však jedná o elektrické
materiály. Následují dvě společnosti zabývající se internetovým prodejem a to
Alza.cz a.s. a Internet Mall, a.s. Sortiment je dosti podobný, od počítačů, přes
spotřební elektroniku, sportovní potřeby, až po oblečení a různé další pro-
dukty. Pak jsou zastoupeny dvě firmy zabývající se dopravou. Je to Logio s.r.o.
řešící logistické služby a řízení dodavatelských řetězců. Dále tato firma provádí
logistický audit. ELTODO, a.s. naproti tomu projekčně inženýrská, výrobně
montážní a dodavatelská společnost, která podniká především v dopravních,
energetických a kamerových systémech, ale také v informačních a komuni-
kačních technologiích a osvětlení. Vybrány byly rovněž dvě firmy, které mají
podobné spektrum podnikání (telekomunikační služby) a to Vodafone Czech
Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. Firma GS1 Czech Republic se spe-
cializuje na zavádění čárových kódů, identifikačních čísel pro zboží a platby
kartou. Dále se zabývá i poskytováním podpory pro tyto služby. Aperam Sta-
inless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. podniká v oblasti strojírenství,
kde je výrobcem nerezové a speciální oceli. Společnost MEDIATEL, spol.
s r.o. je mediální agentura nabízející marketingové služby a tištěné inzerce
pro firmy a živnostníky. Další společností je Pražská energetika, a.s., která je
dodavatelem energetických zdrojů pro domácnosti a firmy. Dodává elektřinu
a plyn. Společnost Terinvest, spol. s r. o. podniká v kategorii pořádání ve-
letrhů a výstav. Mimo to působí také v reklamní činnosti. Československá
obchodní banka, a. s. jako většina peněžních ústavů nabízí služby ve spoření,
investování, zhodnocování peněz, půjčkách, hypotékách a úvěrech.

12Firma svěří část své vedlejší činnosti společnosti, která se na danou činnost specializuje.
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6.2.2 Elektronický dotazník

Dotazník, jak již bylo uvedeno, je v elektronické podobě a má pevnou struk-
turu. Odpovědi na otázky v něm kladené musí zaručit potřebné informace, tak
abych byl schopen odpovědět na hlavní a vedlejší cíle průzkumu. Samozřejmě
se od nich také očekávají údaje týkající se vybraných a výše uvedených pro-
měnných. Dotazník obsahuje 19 povinných a 2 nepovinné otázky. Vzhledem
k rychlejší a snazší analýze získaných dat obsahuje dotazník co nejvíce uzavře-
ných a polouzavřených otázek, které navíc umožňují specifikovat a ověřovat
zvolené proměnné. Uzavřené jsou právě 4. Dále zahrnuje celkem 14 otázek po-
louzavřených a 3 otázky otevřené. Otevřené otázky se vyskytují v případech,
kdy není možné jednoduše formulovat otázku uzavřenou nebo polouzavřenou.
Odpovědi na otevřené otázky jsou vesměs informativního charakteru a neměly
by mít zásadní vliv na zpracování výsledků průzkumu.

Vytvořený dotazník byl konzultován s vedoucím práce, kde na základě jeho
připomínek byly upřesněny či přidány některé otázky. U otázky č. 3 byla při-
dána bližší specifikace odvětví, protože samotné odvětví je pro účely průzkumu
hodně obecné. Původní otázka na počet entit byla nahrazena dvěma otázkami
(č. 7 a č. 8), které se týkají počtu organizačních jednotek (pro respondenta
více představitelné a pojem entita v tomto smyslu, by musel být v průvod-
ním dopise jasně definován, což by ho činilo velice obsáhlým a respondenta by
mohl odrazovat od dalšího vyplňování dotazníku) a počtu produktů nebo slu-
žeb nabízených firmou či společností. Otázky č. 9, č. 10 a č. 11 byly nepatrně
upřesněny, tak aby byly pro respondenta co nejsnáze pochopitelné. U otázek
č. 18 a č. 19 byla přidána možnost odpovědi, o kterou konkrétní firmu se jedná.

Vybraným firmám bude zaslán prostřednictvím emailu dokument, který
bude daný dotazník obsahovat. Prostřednictvím dokumentu bude možno do-
tazník vyplnit. Vyplněný dotazník bude následně zaslán zpět tazateli. Zpra-
covaný elektronický dotazník bude pro potřebu vybraných firem k dispozici
ve formátu doc13, protože se jedná o jeden z nejrozšířenějších formátů tohoto
typu.

6.2.2.1 Otázky dotazníku

Jelikož na začátku dotazníku by měly být otázky snadnějšího rázu, abych re-
spondenta neodradil od jeho vyplnění, vybral jsem otázky č. 1 až č. 8, nad
kterými respondent nemusí příliš mnoho a dlouze přemýšlet. Ty popisují a cha-
rakterizují každou z vytipovaných firem (společností). Následují otázky (č. 9
až č. 17), které jsou z pohledu průzkumu nejzásadnější a jsou tedy i složitější.
Otázky č. 9 a č. 10 se zaměřují na způsoby, jakými se vytváří jednotlivé typy
modelů. Otázky č. 11 až č. 14 pak směřují na nástroje k tomu využívané, jak

13Jedná se o soubor, který obsahuje mimo jiné formátovaný text, obrázky, grafy a tabulky.
K jeho otevření musíme mít nainstalovaný Microsoft Word nebo jemu podobný software jako
např.: OpenOffice.org, který je poskytován zdarma.

41



6. Provedení zadaného průzkumu

je s danými softwary respondent spokojen a zda tyto softwary přináší firmě
nějaké časové, ekonomické nebo jiné úspory. Další dvě otázky (č. 15 a č. 16) se
snaží najít odpovědi na životní cyklus modelů, jak jsou hotové modely využí-
vány a kdy jsou aktualizovány. Otázka č. 17 má za cíl zjistit, zda jsou jednotlivé
metody a přístupy modelování nějakým způsobem vylepšovány. V závěru do-
tazníku jsou pak 4 otázky, které jsou znovu jednodušší a nevyžadují takovou
míru soustředění jako předchozí otázky. Otázky č. 18 a č. 19 slouží pro zjištění,
zda daná firma či společnost nevyužila služby jiné firmy k vytváření modelů či
operací nad nimi. Poslední dvě otázky (č. 20 a č. 21), které jsou nepovinné, jsou
určené pro firmy, které se zabývají modelováním požadavků. Snaží se zjistit
jakým způsobem je toto modelování prováděno a které dodatečné informace
jsou při tom evidovány.

6.2.2.2 Zdůvodnění výběrových možností, u kterých je to žádoucí

Možnosti odpovědí v otázce č. 2 byly zredukovány na ty nejběžnější právní
formy. Odpovědi v otázce č. 3 byly převzaty z přehledu odvětví národního
hospodářství dle Evropského sociálního fondu v ČR [27]. U otázky č. 5 byly
vzaty v úvahu různé zdroje členění s tím, že jsem provedl jejich modifikaci
pro potřeby dotazníku k průzkumu [28, s. 77], [29, s. 7]. U otázek č. 7 (počet
organizačních jednotek) a č. 8 (počet nabízených služeb a produktů) bylo roz-
dělení odpovědí konzultováno s vedoucím práce. Možnosti odpovědí u otázky
č. 9 rozděluji na textové, neformální diagramy a formální strukturální modely.
Pod textovými způsoby si můžeme představit slovníky pojmů, definice nebo
návodky, které představují technologické postupy pro pracovní úkoly. U for-
málních strukturálních modelů převládají dva způsoby, a sice E-R diagramy
a UML Class14. Odpovědi u otázky č. 10 byly rovněž zvoleny na základě čet-
nosti využívání, kde jazyk BPMN a metodiky ARIS, Express, DEMO a BORM
patří k těm nejpoužívanějším pro modelování podnikových procesů. Rovněž
tak i možnosti odpovědí na otázky č. 11 a č. 12 byly vybrány na základě čet-
nosti využívání prostředků či specializovaných softwarů pro modelování pod-
nikových procesů při jednotlivých typech modelování. Odpovědi v otázce č. 15
byly vybrány dle nejčastějších možností využívání modelů na základě konzul-
tace s vedoucím BP. Způsoby modelování požadavků u otázky č. 20 se dělí na
strukturované a nestrukturované. Mezi nestrukturované řadíme mimo jiné ad-
hoc15 (jednorázové použití). Možnosti ticket systém16, tabulky (např.: Excel)
a seznam patří do strukturovaných způsobů. Odpovědi u otázky č. 21 demon-
strují možné evidované dodatečné informace při modelování požadavků, které
vyplynuly také po konzultaci s vedoucím BP.

14UML Class zobrazuje strukturu systému nebo procesu za pomocí tříd, jejich atributů,
metod a vztahů mezi jednotlivými třídami

15Způsob ad-hoc představuje modelování pouze za určitým účelem nebo pro konkrétní
případ.

16Systém správy a přidělování jednotlivých úkolů (tiketů) zaměstnancům.
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6.2.3 Předběžný průzkum

Jelikož se jedná o elektronický dotazník, jak již bylo uvedeno, musí být všechny
otázky pro respondenta formulovány jasně, jednoznačně a srozumitelně. Z to-
hoto důvodu byl proveden předběžný průzkum v některých vybraných firmách
k ověření jednoznačnosti a srozumitelnosti vlastního dotazníku, pro případné
upřesnění a doplnění dotazníku, než bude rozeslán ostatním vybraným firmám.
Tento průzkum byl uskutečněn na začátku druhého kalendářního měsíce roku
2015 ve firmách Československá obchodní banka, a. s. a O2 Czech Republic
a. s. Na něj naváže hlavní průzkum (únor-březen). Na základě předběžného
průzkumu byly změněny otázky č. 20 a č. 21 z povinných na nepovinné, jelikož
modelováním požadavků se všechny dotazované firmy (společnosti) pravděpo-
dobně nebudou zabývat. Rovněž byla i pozměněna nápověda u otázky č. 13,
kde byl respondent požádán o vyplnění procentuálního odhadu úspory vyplý-
vající z používání dané metody modelování dat.

6.2.3.1 Určení způsobu analýzy získaných dat

Získaná data budou analyzována „klasickou metodou“ s pomocí grafických
nástrojů (MS Office17). Klasickou metodou zde rozumím takový postup, že
získaná data budou utříděna a zpracována bez využití výpočetní techniky, pro-
tože průzkumný vzorek představuje jen malý počet firem. A v tomto případě je
její použití rozhodně časově méně náročné než vytváření systému automatické
analýzy a prezentace získaných dat.

6.3 Realizace průzkumu

6.3.1 Sběr dat

Dotazníky byly rozeslány firmám, které byly vybrány na základě konzultací
s vedoucím práce, v průběhu února a března 2015. V první etapě, bez jakých-
koliv otázek a dotazů, odpověděly 4 firmy. Po emailové konzultaci a případných
komunikacích odeslalo zpět vyplněný dotazník dalších 5. Tři respondenti ne-
chtěli odpovídat z důvodu firemního tajemství. Dvěma těmto firmám stačilo
zaručit, že u poskytnutých údajů nebude dohledatelné, které firmě patří. Cel-
kem je tedy firem 11 (3M Česko, spol. s r.o., Alza.cz a.s., Aperam Stainless
Services & Solutions Tubes CZ s.r.o., Československá obchodní banka, a. s.,
ELTODO, a.s., GEM System a.s., KCT Data, s.r.o., Logio s.r.o., MEDIA-
TEL, spol. s r.o., O2 Czech Republic a.s., Pražská energetika, a.s. Poslední
12. dotazník vyplnila firma Profinit, s.r.o. za svého klienta, kterému poskytuje
technickou podporu a nová technologická řešení. Jednalo se však o klienta,

17MS Office je kancelářský balík pro domácnosti a firmy. Zde je myšlena pouze jeho
podmnožina (MS Word, MS PowerPoint a MS Excel) poskytovaných nástrojů, které v celém
balíku můžeme najít.
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který již vyplnil dotazník. Přesto byl zařazen do průzkumného vzorku, ne-
boť tato firma působí ve více oblastech (spoření, investice, půjčky a úvěry,
pojištění) a vyplněný dotazník se v některých odpovědích (o konceptuálním
modelování) lišil, neboť se jednalo o část této společnosti. Ve výsledku se vrá-
tilo 12 dotazníků od 21 respondentů.

6.3.2 Kódování dat

Kódováním zde myslím transformaci dat do proměnných, se kterými bude
při následném zpracování snadnější manipulace [30]. „Účelem tohoto převodu
je následné využití výpočetní techniky a odpovídajících programů“ [30, s. 104].
Dle celkového počtu otázek a variant odpovědí zakóduji každou variantu odpo-
vědi všech otázek pod n-tici čísel. V tomto případě se jedná o čtveřici, kde první
dvojice čísel znamená číslo otázky a druhá dvojice vyjadřuje číslo odpovědi.
Způsob takového kódování nám znázorňuje obrázek 6.2. Kódování uzavřených
otázek probíhá jednoduše, jelikož zakóduji přímo danou variantu odpovědi.
U polouzavřených nebo otevřených otázek potřebuji znát počet všech odpo-
vědí (lze sloučit odpovědi, které jsou si svým významem podobné). Těmto
odpovědím následně přiřadím daný kód. Na ostatní odpovědi mohu nahlížet
jako na neutrální. Musím však dodržovat kritérium maximálního počtu neut-
rálních odpovědí tj. 10%. Toto zakódování odpovědí, ale není pro respondenty
viditelné, neboť by to mohlo působit matečně.

Obrázek 6.2: Způsob kódování dat Zdroj: autor

6.3.3 Kontrola dat

Po obdržení vyplněných dotazníků od respondentů byla provedena kontrola
dat. V některých případech bylo opomenuto vyplnění některých údajů. Je-
jich doplnění bylo dodatečně vyžádáno od firem buď zasláním emailů, nebo
pomocí telefonátů. Z celkového počtu 21 odeslaných dotazníků se vrátilo od
tazatelů celkem 12. Z vrácených dotazníků je patrné, že otázky byly formulo-
vány jasně a srozumitelně. Pokud údaj chyběl, pak se jednalo o přehlédnutí,
jako v případě hodnocení spokojenosti s využívaným softwarem číslicí od 1 do
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5 (od výborného až po nevyhovující hodnocení) nebo respondent při vyplňo-
vání nedbal na nápovědu u dané otázky.

6.3.4 Analýza získaných dat

Po ověření údajů následovala další část práce, týkající se analýzy získaných
dat. Tato část je vzhledem k účelu BP stěžejní. Pro lepší orientaci a přehled-
nost byla data od jednotlivých respondentů přenesena do tabulky v Excelu
(tabulka je obsažena v příloze D). Už z vlastní tabulky lze vidět některé
důležité souvislosti a rozdíly jednotlivých firem z vybraného průzkumného
vzorku. Například počty pracovníků zabývajících se konceptuálním modelová-
ním, nebo různé softwarové prostředky využívané pro modelování. Pro ještě
větší zvýraznění těchto rozdílů je v další části použito grafického vyjádření
pomocí grafů. Takto jsou zpracovány odpovědi na uzavřené a polouzavřené
otázky z dotazníku.

6.3.4.1 Zpracování výsledků odpovědí na otázky

Otázka č. 1 je rozvedena v předchozí části práce, kde jsou jednotlivé firmy
podrobně popsány. Otázka č. 2 právní forma podnikání je znázorněna v grafu
na obrázku 6.3. Z něho je patrné, že se mezi 12 firmami nachází pouze dva
druhy právní formy a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným.

Obrázek 6.3: Graf právních forem jednotlivých společností Zdroj: autor

V otázce č. 3, která se týká odvětví, ve kterém firma podniká je rozložení
výhodnější, protože se vyskytuje celkem šest různých odvětví, což je vidět na
grafu, obrázek 6.4.

Otázka č. 4 vyjadřuje velikost firmy z hlediska ročního obratu. Vyskytují
se zde firmy s ročním obratem od 90 milionů až po firmu s největším obratem
44,7 mld. korun českých. Tento údaj není graficky zpracován, protože některé
firmy si s ohledem na obchodní tajemství vymínily, že jejich údaje nebudou
dohledatelné pod jejich názvem firmy. A to i přesto, že se tyto údaje nechají
zjistit z ročních výročních zpráv. Z tohoto důvodu by byl samotný graf bez
názvů firem nicneříkající a proto zde není zpracován. Tato data však můžeme
najít v tabulce (příloha D).
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Obrázek 6.4: Graf odvětví podnikání jednotlivých společností Zdroj: autor

Otázka č. 5 uvádí velikost firmy vyjádřenou průměrným počtem pracov-
níků, což vyjadřuje graf na obrázku 6.5. Ve vybraném vzorku se vyskytují jen
tři velikosti firem, nejvíce je zde zastoupena velikost od 51 do 500 pracovníků.

Obrázek 6.5: Graf velikostí firem vyjádřené průměrným počtem pracovníků
jednotlivých společností Zdroj: autor

Otázka č. 6 zjišťuje počty firemních pracovníků a jejich vzdělání, kteří
řeší úlohy spojené s konceptuálním modelováním. Zde se projevují největší
rozdíly nejen v celkovém počtu, ale i v kategoriích podle jejich vzdělání. Jejich
celkový počet se pohybuje v mezích od 0 do 34 pracovníků. U vysokoškolsky
vzdělaných pracovníků je to od 0 do 20 pracovníků, vysokoškolsky vzdělaných
v oboru IT potom od 0 do 9 pracovníků. Středoškolsky vzdělaných pracovníků
podílejících se na konceptuálním modelování je celkem 16. To nám uvádí graf
na obrázku 6.6.

Otázka č. 7 dává přehled o počtu všech organizačních jednotek firmy. Na
obrázku 6.7 graf napovídá, že se ve vybraných firmách vyskytují jen tři ka-
tegorie počtu organizačních jednotek, přičemž je zde jen jedna velká firma
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Obrázek 6.6: Graf počtu pracovníků a jejich vzdělání zabývající se úkoly kon-
ceptuálního modelování jednotlivých společností Zdroj: autor

s počtem větším než sto organizačních jednotek. V této otázce mohlo být pa-
trně jemnější rozdělení těchto počtů, aby více diferencovalo jednotlivé firmy.

Obrázek 6.7: Graf počtu organizačních jednotek jednotlivých společností
Zdroj: autor

Graf 6.8, který se vztahuje k otázce č. 8 zachycuje počet různých produktů
nebo služeb nabízených firmou. U dvanácti firem, které odpověděly se vysky-
tují pouze tři skupiny firem podle počtu produktů a služeb. Nejvíce jich je
s 11 a více produkty. Z toho je patrné, že rozdělení u více než 11 produktů
mělo být dále odstupňováno. Nicméně je to možná zapříčiněné i tím, že prů-
zkumný vzorek obsahoval až na pár případů větší firmy. Pokud by tedy byl
vzorek rozsáhlejší, pak by spektrum odpovědí mohlo být širší a tedy i více
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rovnoměrněji rozdělené. Při stávajícím průzkumném vzorku a takto zvoleném
rozdělení však nelze z těchto dat vyvozovat obecně platné závěry.

Obrázek 6.8: Graf počtu nabízených produktů a služeb jednotlivých společ-
ností Zdroj: autor

Otázka č. 9 udává způsoby při vytváření modelů pojmů a vztahů. Pouze
jedna firma nevyužívá žádný způsob vytváření modelů vztahů a pojmů. Nao-
pak 10 firem využívá textovou formu. Jedná se např.: o tvorbu slovníků pojmů,
definic a návodek. Devět firem využívá neformální diagramy a 7 firem využívá
formální strukturální model E-R diagram. Čtyři firmy pak formální struktu-
rální model UML Class. Tři firmy používají jiný formální strukturální model.
Tuto otázku znázorňuje graf 6.9.

Obrázek 6.9: Graf způsobů vytváření modelů pojmů a vztahů ve vybraných
společnostech Zdroj: autor

Při vytváření modelů chování, podle otázky č. 10, firmy nejvíce využívají
textové způsoby modelování, které se vyskytují u 9 respondentů, což zobrazuje
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graf 6.10. Oba tyto způsoby se vyskytují u 9 respondentů. Tři firmy používají
formální diagramy BPMN. Dále taktéž tři respondenti využívají formální dia-
gramy ARIS. Ve dvou firmách využívají jiné formální diagramy (ArchiMate18

a MindMaps19). Jedna firma vůbec modely chování nevytváří.

Obrázek 6.10: Graf způsobů vytváření modelů chování ve vybraných společ-
nostech Zdroj: autor

Graf na obrázku 6.11 mapuje výsledky otázky č. 11 (metody modelování
dat), firmy nejvíce používají flipchart (tabuli) a to v 9 případech. Sedm fi-
rem využívá obecný kreslicí software např.: Word, PowerPoint nebo programy
typu „Paint“. Software pro kreslení diagramů MS Visio používá 9 firem, 4 pak
modelují v Enterprise Architect a pětice firem využívá k modelování jiný soft-
ware nebo nástroj jako je Excel, SQL Server Management Studio, ArchiMate,
Power Designer nebo MindMaps.

Otázka č. 12, kterou zpracovává graf 6.12, mapuje metody modelování
chování ve všech 12 firmách. Jedna z nich nevyužívá žádnou metodu. Nao-
pak 9 z nich uplatňuje flipchart, což je nejvíce. Čtyři firmy používají, stejně
jako u předchozí otázky, obecný kreslicí software (programy typu „Paint“)
např.: Word, PowerPoint. V pěti případech firmy používají software pro kres-
lení diagramů MS Visio, dále 4 uplatňují při modelování chování Enterprise
Architect, 3 potom specializovaný software ARIS Express. Dvě firmy používají
jiný softwarový nástroj a to MindMaps a QPR20.

18ArchiMate je další ze specializovaných nástrojů pro modelování firemních procesů, který
je ale sotisfikovanější než nástroje uváděné v možnostech odpovědí dotazníku.

19MindMaps graficky znázorňují uspořádání klíčových slov, ke kterému doplňují obrázky
pro vyjádření vzájemných vazeb.

20QPR je specializovaný software pro modelování procesů a systémů obsahující navíc plno
nástrojů pro podporu komunikace, dokumentace a analýzu.
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Obrázek 6.11: Graf metod modelování dat v jednotlivých firmách Zdroj: autor

Obrázek 6.12: Graf metod modelování chování v jednotlivých firmách Zdroj:
autor

Graf na obrázku 6.13 znázorňuje výsledky známkování jednotlivých vy-
užívaných softwarových prostředků k modelování. Známky odpovídají školní
stupnici (1-nejlepší, 5-nejhorší). Z výsledných dat nejlépe dopadl Enterprise
Architect, který obdržel 5x nejlepší známku.

Úspory při uplatňování metod konceptuálního modelování sleduje otázka
č. 13. V odpovědích je mnoho různých vyjádření. Od toho, že jedna z firem
nevidí žádné finanční ani časové úspory, až po případ, kdy firma v některých
situacích vidí časové úspory až sto procent. Jinak jsou nejčastěji uváděny
časové i ekonomické úspory okolo 10 procent. Mimoto jsou uváděny i jiné
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Obrázek 6.13: Graf hodnocení jednotlivých využívaných prostředků pro mo-
delování Zdroj: autor

úspory jako je optimalizace procesů a též jednoduchost provádění.
Podle otázky č. 14 zjistilo nedostatky při aplikaci zvolené metody celkem

8 firem, zbývající 4 nedostatky nezaregistrovaly a její pracovníci jsou s uplatňo-
vanou metodou spokojeni. Může nastat i situace, kdy firma sice zaznamenala
časové úspory ve všech jejich uplatňovaných metodách, ale také se jí zvý-
šily i náklady na lidské zdroje. Další nedostatky se týkají vyšší pracnosti při
udržování aktualizací, nedůslednosti návazností, málo rozšířeného porozumění
sémantice modelovacích jazyků či nedostatečné podpory kontroly nastavených
KPIs21 u softwaru MS Visio pro jednotlivé procesy. Na rozdíl od systémů jako
např. ARIS se jedná o sytém bez automatické zpětné vazby. Dalším nedostat-
kem je různá úroveň znalostí nástrojů a notací ve firmě. Dvě firmy nedostatky
blíže nespecifikovaly.

Otázka č. 15 sondovala využívání hotových modelů v jednotlivých firmách.
Graf, obrázek 6.14, zobrazuje výsledky odpovědí. Nejvíce jsou využívány pro
prezentace. Dále se používají pro sdílení znalostí ve firmě, optimalizaci a jako
podklad pro další odbornou činnost (tvorba SW a architektury, výrobu a po-
skytování služeb zákazníkům, dopadové analýzy změn, prodejní proces, vý-
robní specifikace). V poslední řadě je jedna firma využívá k nákupu a jeho
kontrole.

Otázka č. 16 zjišťovala kdy dochází k aktualizacím modelů. Její výsledky
jsou znázorněny na grafu, obrázek 6.15. U této otázky mohl respondent od-

21KPIs označuje ukazatele výkonosti.
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Obrázek 6.14: Graf využívání modelů v jednotlivých společnostech Zdroj: au-
tor

povědět více způsobů, takže firma může jednu skupinu modelů aktualizovat
a druhou nikoliv. Pět firem některé modely vůbec neaktualizuje a vždy vytváří
nový model. Vybrané modely aktualizuje pět firem při jakékoliv změně a čtyři
při zásadní. Pouze jedna firma je obnovuje v pravidelných cyklech a rovněž
jedna firma aktualizuje některé z modelů při následném projektu. Z výsledků
vyplynulo, že skoro ve třetině veškerých modelů se neprovádí aktualizace.

Obrázek 6.15: Graf důvodů k aktualizaci modelů v jednotlivých firmách Zdroj:
autor

Podle otázky č. 17 sedm firem vylepšuje samotné metody a přístupy mo-
delování. Pět firem naopak žádné vylepšování neprovádí. Vylepšováním zde
firmy myslí ad-hoc rozšíření, vyřazování zbytečně pracných nebo nepřehled-
ných modelů, zjednodušování již hotových modelů, vylepšování na základě
praktických zkušeností, či se firma snaží obecně nadefinovat metodiku mo-
delování, aby byla optimální z hlediska nákladů a přínosů. Jedna firma jako
vylepšení považuje budoucí přechod na Enterprise Architect. Tyto výsledky
jsou uvedeny v grafu na obrázku 6.16.

Poradenské služby jiné firmy, otázka č. 18, využívají tři firmy, zbývajících
devět při modelování poradenské služby nepoužívá, viz graf, obrázek 6.17.
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Obrázek 6.16: Graf vylepšování samotných metod a přístupů modelování ve fir-
mách Zdroj: autor

Obrázek 6.17: Graf využívání poradenských služeb ve firmách Zdroj: autor

Graf 6.18 zpracovává výsledky otázky č. 19, která dává odpověď, kolik firem
si nechává zpracovat konceptuální model ve specializované firmě. Z odpovědí
vyplývá, že pouze dvě firmy této služby využívají a to u firmy Profinit, s.r.o.
a KVADOS, a.s. Jedna z firem dokonce uvádí, že se to neosvědčilo. Neuvádí
z jakého důvodu, což je dost zajímavé.

Obrázek 6.18: Graf zpracování modelů specializovanou firmou mezi společ-
nostmi v průzkumném vzorku Zdroj: autor

Otázka č. 20 je volena jako nepovinná, protože původní předpoklad byl
takový, že ne všechny firmy se modelováním požadavků zabývají. Ale ve všech
12 vybraných firmách na tuto otázku odpověděli. Způsob modelování poža-
davků znázorňuje graf uvedený na obrázku 6.19. Tato otázka dovoluje vy-
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brat více nabízených možností. Některé požadavky polovina firem modeluje
nestrukturovaně, 8 firem potom strukturovaně formou tabulky, rovněž 8 fi-
rem strukturovaně formou ticket systému, pět firem strukturovaně formou se-
znamu, dvě firmy strukturovaně jiným způsobem. V jednom případě pomocí
UML a ve druhém případě pomocí vlastní aplikace.

Obrázek 6.19: Graf způsobů modelování požadavků mezi vybranými společ-
nostmi Zdroj: autor

Otázka č. 21 se zaměřuje na dodatečné informace, které se sledují při mode-
lování požadavků. Rovněž tato otázka je nepovinná. I na ní odpovědělo všech
12 vybraných firem. Nejvíce se hlídají vazby mezi požadavky a to v 9 firmách,
stejně tak v 9 firmách se sleduje pracnost jednotlivých požadavků, v pěti fir-
mách jsou sledovány jiné informace, například priorita ve třech případech,
dále jsou to náklady, stav požadavku, transporty, odpovědná osoba, zadava-
tel, termíny, kvalita, dokončení zadání, způsob financování, odpracovaná doba
a některé další.

6.4 Zpráva o výsledcích průzkumu

6.4.1 Hodnocení vlivu proměnných na stanovené základní
pracovní otázky

Tato část se zabývá rozborem některých důležitých proměnných na stanovené
základní pracovní úkoly. První otázka: Konceptuální modelování je nej-
více využíváno v oslovených firmách, které mají velký počet organi-
začních jednotek, při tvorbě rozsáhlých systémů. Pět firem má méně
než 10 organizačních jednotek. Lze tedy předpokládat, že se jedná o menší
firmy. U sedmi firem je počet organizačních jednotek v řádu desítek. To jsou
firmy střední velikosti, co do počtu organizačních jednotek a lze předpoklá-
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dat, že vytvářejí rozsáhlejší systémy. Jedna společnost má počet organizačních
jednotek v řádu stovek. Zde můžeme očekávat, že její systémy budou nejroz-
sáhlejší. Všechny firmy, které poskytly svá data modely tvoří, i když jedna
firma nevypracovává žádné modely vztahů a pojmů a rovněž jedna nevytváří
žádný model chování. Tři z vybraných společností tyto modely vytváří jen tex-
tově a neformálními diagramy. Dvě z těchto firem mají počet organizačních
jednotek v řádu desítek a jedna v rozmezí jednotek. Firma, která nevypraco-
vává žádný model pojmů a vztahů má počet organizačních jednotek menších
než 10. V těchto firmách, které mají nižší počet organizačních jednotek, se
formální způsoby při vytváření modelů pojmů a vztahů nepoužívají. Ale vy-
vozovat závěry z těchto dat však nelze, jelikož další tři menší firmy, co do počtu
organizačních jednotek, využívají i formální strukturální modely. Potřebovali
bychom tedy větší průzkumný vzorek, nebo aspoň širší spektrum možností
odpovědí u počtu organizačních jednotek. Naopak osm společností využívá
formální modely pojmů a vztahů, např.: E-R diagram, UML Class, Archi-
Mate, MindMaps. Čtyři firmy připravují jen textové modely chování nebo jiné
neformální diagramy. Dvě z nich se řadí do firem střední velikosti a zbylé dvě
do menší velikosti, co do počtu organizačních jednotek. Znovu se tedy jedná
o společnosti s menším počtem této proměnné. Sedm firem naopak vytváří
formální behaviorální model, např.: BPMN, ARIS, ArchiMate. Z nich jsou jen
dvě s počtem organizačních jednotek menším než deset. Takže jistý náznak
vztahu tu je, otázkou však zůstává, jak by to bylo v malých firmách, půso-
bících třeba v potravinářství, se dvěma či třemi organizačními jednotkami.
V každém případě ale nelze na první pracovní otázku jednoznačně říci, že je
konceptuální modelování nejvíce využíváno ve firmách s velkým počtem orga-
nizačních jednotek. Jasnější odpověď by mohl dát jedině podstatně rozsáhlejší
reprezentativní průzkum a širší spektrum odpovědí u otázky č. 7.

Druhá pracovní otázka: Softwarové prostředky pro konceptuální mo-
delování taktéž častěji používají ve firmách s velkým počtem orga-
nizačních jednotek. Jedna firma pro modelování dat nepoužívá žádnou me-
todu. Všechny ostatní používají vesměs různé softwarové nástroje od Wordu,
přes PowerPoint, MS Visio, Enterprise Architect, SQL Management Studio,
ArchiMate, MindMaps, Power Designer, až po Excel. Sedm společností k mo-
delování dat neuplatňuje žádné specializované softwary. Nachází se mezi nimi
4 z 5 firem, které patří do velikostně menších, co do počtu organizačních jed-
notek. Zbylé tři však řadíme ke společnostem střední velikosti. Zde vidíme, že
většina firem s menším počtem organizačních jednotek nepoužívá k modelo-
vání dat specializované softwary. I u metod uplatňovaných při tvorbě modelů
chování je rovněž jeden respondent, který nepoužívá žádnou. Zbývajících je-
denáct používá k tvorbě softwarové nástroje. Stejně jako u modelů dat využí-
vají širokou škálu: Word, PowerPoint, MS Visio, Enterprise Architect, ARIS
Express, MindMaps, QPR. Pět společností k modelování chování neuplatňují
žádné specializované softwary. I v tomto případě, zde převažují firmy s menším
množstvím organizačních jednotek. Firmy, které nepoužívají žádné softwarové
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prostředky pro modelování dat nebo chování, jsou ty, které mají malý počet
organizačních jednotek, i když nabízejí 11 a více produktů nebo služeb. Více
různých softwarových prostředků využívají firmy s počtem organizačních jed-
notek v řádu desítek, či jedna s počtem organizačních jednotek v řádu stovek.
I zde však nelze jednoznačně vyvodit jednoznačný vztah mezi počtem organi-
začních jednotek a četností využívání softwarových nástrojů pro konceptuální
modelování, i když většina společností s menším množstvím organizačních
jednotek využívá pro modelování méně specializované nástroje. K prokázání
nebo vyvrácení tohoto vzájemného vztahu je také nutný podstatně rozsáhlejší
průzkum.

Třetí pracovní otázka:Konceptuální modelování je využíváno ve fir-
mách, kde mají pracovníci, připravující konceptuální modely, pří-
slušné odborné vzdělání. U této otázky lze vysledovat určitý vztah mezi
počtem pracovníků s příslušným odborným vzděláním a počtem různých způ-
sobů při vytváření modelů pojmů a vztahů, stejně jako počtem způsobů při
tvorbě modelů chování. Výjimkou je jedna firma, která nemá žádného pracov-
níka pro úkoly konceptuálního modelování, a přesto modely vytváří, přičemž
uvádí, že nevyužívá žádných poradenských služeb při vytváření modelů, ani si
nezadává u jiné společnosti jejich vypracování. Sedm společností s méně než
pěti pracovníky s vysokoškolským vzděláním neuplatňují formální modely při
vytváření modelů pojmů a vztahů nebo chování, kromě již zmíněné výjimky
a jedné firmy, která ale využívá poradenských služeb jiné společnosti. Zde
je možno konstatovat, že existuje určitý vztah mezi počtem pracovníků pří-
slušným odborným vzděláváním připravujících konceptuální modely a mírou
využívání konceptuálního modelování. Pro statistické potvrzení tohoto vztahu
je třeba provést další průzkum s větším a reprezentativnějším průzkumným
vzorkem.

Čtvrtá pracovní otázka je: Softwarové prostředky častěji využívají
firmy, jejichž pracovníci mají odpovídající odborné vzdělání. I u této
otázky, stejně jako u předešlé, se ukazuje, až na uvedenou výjimku, obdobný
vztah mezi četností využívání softwarových prostředků a počtem pracovníků
s odpovídajícím odborným vzděláním. Rovněž i zde 7 společností s méně než
pěti vysokoškolsky vzdělanými pracovníky totiž nevyužívají žádné specializo-
vané nástroje. Také zde tuto vazbu narušuje již několikrát zmíněná výjimka
a to firma, která využívá poradenských služeb jiné společnosti. Firmy s vět-
ším počtem pracovníků s vysokoškolským vzděláním využívají pro modelování
dat a chování specializované softwary. Tyto firmy také uplatňují více různých
softwarových prostředků než předchozích 7 společností. Taktéž zde platí, že
k přesnějšímu ověření je důležité provést další rozsáhlejší průzkum. V této
části je také třeba se zmínit o dalších proměnných ve vztahu ke způsobům
vytváření modelů pojmů a vztahů a modelů chování. Zde rovněž nelze vysle-
dovat přímý vztah například mezi velikostí firmy, reprezentovanou průměrným
počtem pracovníků, či ročním obratem, a vlastním způsobem vytváření kon-
ceptuálních modelů. Obdobně je to ve vztahu uvedených dvou proměnných
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k využívání softwarových nástrojů pro konceptuální modelování. Určitý vztah
se ukazuje spíše k předmětu podnikání, který nebyl do průzkumu zařazen,
z důvodů ochrany obchodních zájmů firem. Možná je to zapříčiněno i velmi
malým účelově vybraným průzkumným vzorkem.

Spíše je zajímavé, že několik, přesněji pět společností, přestože mají vlastní
odborně fundované pracovníky pro konceptuální modelování, využívají pora-
denských služeb specializovaných firem a dvě z nich si dokonce zadávají tvorbu
konceptuálního modelu specializovaným firmám.

Poslední proměnnou je počet nabízených produktů nebo služeb, u které
se předpokládalo, že by mohla naznačit určitou vazbu ke způsobům využívání
a metod konceptuálního modelování. Neukázala prakticky vůbec nic, protože
až na tři firmy nabízejí všechny zbývající 11 a více produktů, z čehož nelze
nic vyvodit. Jedním ze zdrojů tohoto problému je malá šíře možných variant
odpovědí u otázky č. 8. Druhým pak příliš malá různorodost průzkumného
vzorku, což podtrhuje i nízký počet firem, vyskytujících se v něm.

6.4.2 Zobecnění analýzy pro vybrané firmy

Při zobecňování výsledků konceptuálního modelování, je třeba znovu zopako-
vat, že se týká pouze dvanácti firem, které se průzkumu aktivně zúčastnily
a nelze zobecnění provést na celý soubor firem. Výběr firem byl proveden ne-
pravděpodobnostním účelovým výběrem a návratnost dotazníků byla slabě
přes polovinu (12 z 21 respondentů odpovědělo). Z údajů společností, které
je poskytly, je zřejmé, že všechny nějaký způsob modelování ve své praxi
uplatňují (přičemž jedna nevytváří modely pojmů a vztahů a rovněž jedna
nevypracovává modely chování, ale jedná se vždy o jinou firmu). V převážné
většině používají formální modely pojmů a vztahů i chování a to v textové po-
době (slovníky pojmů, definice, metodické postupy, návody, apod.), nebo ne-
formální diagramy a obecné kreslicí softwary jako Word, PowerPoint, případně
jiný typu „Paint“. Obecně je důležité, že osm firem používá pro modelování
pojmů a vztahů formální strukturální modely. Pro tento druh modelování více
než polovina respondentů (7) uplatňuje E-R diagramy a čtyři formální struk-
turální model UML Class. U modelů chování využívají formální behaviorální
modely v 6 firmách, a to ve třech BPMN a rovněž ve třech ARIS.

Z hlediska uplatňovaných metod při vytváření modelů vztahů a pojmů je
ve čtyřech případech využíván specializovaný software a to Enterprise Archi-
tect. Sedm firem využívá software pro kreslení diagramů MS Visio. Dále po
jednom případu je používán SQL Server Manangement Studio, ArchiMate,
Power Designer, MindMaps, Excel. Při vytváření modelů chování je v pěti
firmách používán MS Visio, ve čtyřech firmách potom specializovaný software
Enterprise Architect a v dalších třech specializovaný software ARIS Express.
Kromě nich je v jedné firmě používán MindMaps a rovněž v jedné z nich QPR.
Z tohoto přehledu vyplývá, že ve vybraném účelovém vzorku je konceptuální
modelování využíváno dosti často, stejně jako jsou v dostatečné míře využí-
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vány specializované softwarové nástroje i obecné softwarové prostředky. To by
mohlo být přínosem k tomu, že se budou i nadále tyto metody a prostředky
rozvíjet ve stále více firmách. Důležité je ovšem tyto naznačené směry podložit
serióznějším průzkumem na podstatně rozsáhlejším vzorku společností, aby se
nechaly závěry více zobecnit.

6.4.3 Manažerské a ekonomické přínosy

Zhodnocení manažerských a ekonomických přínosů provedeného průzkumu je
třeba vidět ve dvou rovinách. Jednak jejich přínosy a v souvislosti s tím i ne-
dostatky, které jsou uvedeny při používaných metodách. Jednoznačně lze říci,
že uvedené pozitivní přínosy převažují nad negativními. Kromě jediné firmy,
která nespatřuje žádné ekonomické ani manažerské výhody v používaných me-
todách, ostatních jedenáct uvádí určité přínosy. Nejčastější jsou úspory časové,
které uvádí osm firem. Ve vyčíslení jsou to úspory uvedené v hodnotách od
5% do 15%. Modus těchto hodnot je 10%. Dvě společnosti je však konkrétně
nespecifikovaly, další dvě firmy uvedly přínos manažerský. Kromě toho jeden
respondent uvádí, že úspory nelze číselně kvantifikovat bez podrobné metody
a kontextu, a tudíž je shrnuje od jednotek procent až do 100%. Manažer-
ské přínosy spatřují především v podpoře rozhodování, v optimalizaci a zkrá-
cení výrobních procesů, v jednoduchosti a rychlosti, snadné prezentovatelnosti
a snadném pochopení.

V druhé rovině jsou uváděny některé nedostatky vzniklé při aplikaci mo-
delování použitými metodami a nástroji. Čtyři společnosti žádné nedostatky
neuvádějí. U ostatních respondentů byly nedostatky shledány. Dvě firmy nedo-
statky zaznamenaly, ale již neuvedly které. Ostatní společnosti nedostatky spe-
cifikovaly. Jedná se například o nedůslednost návazností, vyšší pracnost včetně
udržování aktuálnosti, různou úroveň znalosti nástrojů a notací ve firmě, vyšší
ekonomické náklady na lidské zdroje, roztříštěnost verzí, nedostatečnou pod-
poru kontroly nastavených KPIs u MS Visio u jednotlivých procesů, kde na
rozdíl od systému např. ARIS se jedná o systém bez automatické zpětné vazby
a kontroly. Dále jeden respondent uvedl, že elektronické nástroje jsou proti
flipchartu vždy malé a pomalé. Z výčtu je patrné, že ne všechny uvedené ne-
dostatky jdou na účet používaných metod a nástrojů, ale týkají se vlastní
organizační činnosti ve firmě a také úrovně jednotlivých pracovníků využíva-
jících výsledků konceptuálního modelování pro svoji práci.

6.4.4 Analýza navržené a použité metodiky

Metodika představuje teoreticko-praktický postup určující provádění jakéko-
liv odborné činnosti. Tedy přesně definuje postupy, kterými se musí činnosti
průzkumu řídit. Vybírá metody a techniky i samotný průzkumný vzorek. Pro
vlastní provedení zadaného průzkumu byla zvolena metoda dotazování. K sta-
novenému a předepsanému účelu se jevila jako nejvhodnější především z dů-
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vodů snadnějšího provedení a získání potřebných dat jak z časového hlediska,
stejně jako z hlediska ekonomického. Navíc nebylo potřeba nějak zasahovat do
probíhajících činností v jednotlivých firmách, ani nijak jejich činnost rušit a re-
gulovat. Z těchto důvodů jsem nevolil metodu pozorování nebo experimentu.
Vzhledem k termínu odevzdání BP bylo nutno volit průzkum kvantitativní.
Z technik jsem preferoval techniku elektronického dotazování. V jednotlivých
případech bylo uplatněno i telefonické dotazování. Volba elektronického dota-
zování se ukázala v praktické části jako správná. Získání dat bylo poměrně
velmi rychlé, bez nějakých zvláštních ekonomických výdajů. Osobní dotazo-
vání by sice umožňovalo získat co nejpřesnější data, bylo by ovšem časově
mnohem náročnější. Otázkou také je, zda by respondenti byli ochotni odpo-
vědět na všechny otázky, na které odpověděli prostřednictvím elektronického
dotazníku. Do určité míry i počet respondentů, kteří zaslali vyplněný dotaz-
ník zpět, je poměrně až nečekaně vysoký a to přes 57%. Do metodiky též
paří výběr průzkumného vzorku. Ten byl ve spolupráci s vedoucím BP volen
nepravděpodobnostní účelovou metodou. Bylo vybráno celkem 21 společností
jako základní rozsah průzkumného vzorku. Jelikož se jedná o poměrně malý
vzorek s ohledem na návratnost dotazníků, byly účelově vybrány ty firmy,
u kterých byla velká pravděpodobnost, že metody a postupy konceptuálního
modelování používají ve své práci, a že budou schopny a ochotny se o praktické
zkušenosti podělit a předat je k dalšímu využití.

K elektronickému dotazování byl vypracován dotazník tak, aby co nejvíce
vyhovoval účelově technickým i psychologickým požadavkům. Již u popisu
dotazníku a jednotlivých otázek byly tyto aspekty rozebírány. Důležité bylo
především, aby počet otázek nebyl příliš velký, což se podařilo. Dále, aby se
pomocí formulovaných otázek získala data, která by byla pro výsledek prů-
zkumu prvořadá a úplná. Otázky v dotazníku byly voleny jasně, srozumitelně
a jednoznačně, což se ukázalo při kontrole získaných dat. Určitý problém se
vyskytl u dvou otázek, které mají maticovou formu a v některých ojedinělých
případech respondenti přehlédli, že mají také ohodnotit spokojenost s použí-
vaným softwarem (otázka č. 11 a 12). Žádný z respondentů neupozornil na
jakoukoliv nepřesnost nebo nejednoznačnost. Dvě firmy chtěli také potvrdit,
že u poskytnutých dat nebude dohledatelné, které firmě patří, jelikož se jedná
o jejich firemní tajemství. Jeden z těchto případů se týkal zveřejnění ročního
obratu, což je zároveň zajímavé, jelikož tento údaj lze poměrně snadno do-
hledat v jejich výroční zprávě. Celkově lze navrženou a použitou metodiku
hodnotit jako správnou, až na nepatrné uvedené skutečnosti. Je možno ji po-
užít s drobnými úpravami pro případné další průzkumy s větším rozsahem
průzkumného vzorku.
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6.4.5 Návrhy na opatření v případě provádění průzkumu
s obdobným zaměřením

Z provedeného průzkumu jsem získal některé poznatky, které v následující
stručné části shrnu pro potřeby případného provádění dalšího průzkumu s ob-
dobným zadáním a zaměřením. Tyto náměty je třeba rozdělit na dvě části.
První část se týká navržené metodiky a druhá se zaměřuje na zvolenou tech-
niku prováděného průzkumu a to na dotazník. Co se týká vlastní metodiky,
doporučoval bych průzkum provést na vybraném vzorku s velkým rozsahem
a podle všech zásad pro výběr reprezentativního vzorku, tak aby připravené
hypotézy bylo možno vyhodnotit statistickými metodami. Výsledky potom
bude možné zobecnit pro celý základní soubor všech společností. Od tohoto
požadavku se odvíjí úspěšnost případného budoucího průzkumu. Jinak při-
pravenou a použitou metodiku nebude v zásadě třeba měnit.

V druhé části je potřeba uvést návrhy na opatření pro již připravený do-
tazník. Zde bych považoval za vhodné částečně modifikovat některé otázky,
případně ještě více rozvést některé vysvětlivky k otázkám. Jedná se o otázku
č. 5 velikost firmy podle průměrného počtu zaměstnanců. Zde bych považoval
za potřebné více rozčlenit tuto velikost u firem s menším počtem zaměstnanců,
protože lze očekávat, že při větším rozsahu vzorku se bude vyskytovat pod-
statně více menších firem s počtem pracovníků do 500. Rovněž u otázky č. 7
by bylo vhodné jemnější členění firem podle počtu všech organizačních jedno-
tek na všech úrovních ze stejného důvodu jako u předešlé otázky. Totéž platí
i pro otázku č. 8 počet všech nabízených produktů a služeb. I zde by mělo
být detailnější dělení počtů. U otázek č. 11 a 12 bych viděl jako vhodné více
upozornit respondenty na to, aby vyplnili i ohodnocení používaných softwaro-
vých nástrojů a nestanovovat zde výchozí ohodnocení 1, což bohužel vzhledem
k možnostem dotazníku v tomto případě jinak nešlo. Otázka č. 13 se týká eko-
nomických a manažerských úspor při využívání konceptuálního modelování.
I když získané údaje v provedeném průzkumu byly velice cenné, nechalo by
se pravděpodobně získat i více informací při uvedení předdefinovaných mož-
ností u odpovědí. Z otevřené otázky by se tak mohla stát otázka polouzavřená.
Obdobně by se asi nechala upravit i otázka č. 14 týkající se zjištěných nedo-
statků. Navrhuji i mírně modifikovat průvodní dopis, který by měl obsahovat
zmínku o tom, že u výsledných informací už nebude dohledatelné, které firmě
patří. Pokud by byl průzkumný vzorek rozsáhlý, bylo by vhodné vytvořit pro
dotazník vlastní aplikaci. Dotazník by tak šel vytvořit přesně podle představ
a nebyl by ničím omezován, jako tomu bylo v mém již zmíněném případě
s ohodnocením daných softwarů. Vzhledem k náročnější analýze při větším
průzkumném vzorku by bylo dobré pro tuto aplikaci vytvořit samotný systém
automatické analýzy, který by následně umožňoval i prezentaci získaných dat.
Ostatní schéma a postup provedení případného dalšího průzkumu by mohlo
zůstat zachováno, včetně navrženého plánu průzkumu.
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V této části stručně uvedu shrnutí jednotlivých částí BP. Na začátku celé
činnosti jsem získával potřebnou literaturu a informace, týkající se zadaného
úkolu, protože o celé problematice jsem neměl moc velkou představu. Potom
jsem si provedl hrubý rozvrh prací i s časovým harmonogramem tak, aby bylo
možno bakalářskou práci dokončit s určitým předstihem. Celá BP je rozdělena
na dvě hlavní kapitoly, a sice teoretickou část a praktickou část.

První teoretická část uvádí potřebné informace, ze kterých je v další části
vycházeno. Zde jsem čerpal z odborné literatury, která je uvedena v práci
i s příslušnými odkazy. Bylo nutné vstřebat velké množství nových informací
pro možnost jejich další aplikace. V ní jsou popsány hlavní pojmy, které se
v dalších částech běžně používají, a jejich vysvětlení je nezbytné. Následuje
popis jednotlivých typů průzkumů z hlediska jeho dělení a to podle způsobu
získávání informací i podle účelu. V další části je uveden popis metod a technik
průzkumu, a v souvislosti s tím je charakterizována metodika v obecném pojetí
a ve vztahu k prováděnému průzkumu. Teoretickou část uzavírá rozbor procesu
průzkumu s ohledem na plán průzkumu a realizaci průzkumu.

Druhá kapitola je praktická část provedení požadovaného průzkumu. Je
rozčleněna na několik dílčích částí. Nejprve je uvedena část týkající se pří-
pravy průzkumu. V ní je popsána přípravná fáze průzkumu, včetně vymezení
oblasti průzkumu, stanovení cílů, základních pracovních otázek a orientační
analýzy situace. Následuje plán průzkumu, který zahrnuje výběr průzkum-
ného vzorku, zpracování elektronického dotazníku a provedení předběžného
průzkumu. Další částí je etapa vlastní realizace průzkumu. A to sběr dat,
kódování dat, kontrola dat a analýza získaných výsledků od jednotlivých re-
spondentů. Poslední částí je zpráva o výsledcích průzkumu, kde se snažím
vyhodnotit data vzhledem k stanoveným pracovním otázkám. Dále je zde
provedeno zobecnění získaných informací pro účelově vybraný vzorek společ-
ností, které se vlastního průzkumu aktivně zúčastnily. Následně je uvedeno
zhodnocení ekonomických a manažerských přínosů v souvislosti s využíváním
konceptuálního modelování ve vybraných firmách. Následuje provedení roz-
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boru navržené metodiky průzkumu, která byla zadáním práce požadována.
Závěrem je uveden návrh na opatření pro případný další průzkum týkající
se obdobné problematiky. Toto vychází z vlastní BP, kde je několikrát zdů-
razněno, že provedený průzkum má spíše informativní charakter a slouží pro
získání určitého přehledu, zda je vůbec konceptuální modelování v praxi firem
využíváno, či nikoliv. Pro potvrzení uvedených základních pracovních otázek
je však třeba provést další průzkum ve vzorku s podstatně větším rozsahem
společností, který bude vybrán jako reprezentativní, podle všech zásad pro
výběr reprezentativního průzkumného vzorku.

Závěrem lze konstatovat, že provedený průzkum využívání konceptuálního
modelování ve vybraných firmách, splnil to, co od něho bylo požadováno.
Byla navržena a vyzkoušena metodika provedení průzkumu, která svůj účel
vcelku dobře splnila. Některá získaná data se podařilo zobecnit a lze s nimi
takto nadále pracovat. Rovněž se podařilo shromáždit přehled o některých
ekonomických a manažerských úsporách při používání metod konceptuálního
modelování.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

3M Minnesota Mining and Manufacturing Company

a. s. Akciová společnost

AIPO American Institute of Public Opinion

ARIS Architecture of integrated Information Systems

BP Bakalářská práce

BPMN Business Process Model and Notation

BORM Business Object Relationship. Modelling

CASE Computer Aided Software Engineering

ČR Česká republika

ČVUT České vysoké učení technické

DEMO Design and Engineering Methodology for Organizations

DB Báze dat

DBS Databázový systém

doc Document file

E-R Entity-relationship

EA Enterprise Architect

Eurostat Statistický úřad Evropské unie

FIT Fakulta informačních technologií

IBM International Business Machines
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A. Seznam použitých zkratek

IT Informační technologie

KPC Kendallville Publishing Company

KPI Key Performance Indicators

KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler

MS Microsoft

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná

QPR Quality. Processes. Results.

s. r. o. Společnost s ručením omezeným

SQL Structured Query Language

SŘBD Systém řízení báze dat

SW Software

UML Unified Modeling Language

USA Spojené státy americké

ÚVVM Ústav pro vázkum veřejného mínění

v. o. s. Veřejná obchodní společnost

Vodafone Voice-data-phone
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Příloha B
Dotazník

1. Jaký je název Vaší firmy či společnosti?
Nápověda: Do textového pole napište název. Povinná otázka: ano

Název: ____________

2. Jaká je právní forma Vaší firmy (společnosti)?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu možnost. Povinná otázka: ano

a) OSVČ
b) s. r. o.
c) a. s.
d) v. o. s.
e) družstvo
f) ostatní

69



B. Dotazník

3. Ve kterém odvětví podniká Vaše firma (společnost)?
Nápověda: Vyberte z kategorie odvětví dle
Evropské unie jednu možnost. Poté se snažte
v textovém poli co nejblíže specifikovat dané
odvětví, ve kterém vaše firma nebo společnost
podniká (sektor odvětví).

Povinná otázka: ano

a) Zemědělství, myslivost, lesnictví
b) Rybolov a chov ryb
c) Těžba nerostných surovin
d) Zpracovatelský průmysl
e) Výroba a rozvod
f) Stavebnictví
g) Obchod, opr.motor. vozidel a spotřebního zboží
h) Ubytování a stravování
i) Doprava, skladování a spoje
j) Finanční zprostředkování
k) Nemovitosti a pronájem, podnikatelské činnosti
l) Veřejná správa a obrana, povinné soc. zabezp.
m) Vzdělávání
n) Zdravotní a sociální péče
o) Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
p) Činnosti domácností

bližší specifikace odvětví (sektor odvětví): __________

4. Jaký je průměrný roční obrat Vaší firmy či společnosti
(stačí uvést zaokrouhleně)?
Nápověda: Do textového pole napište průměrný
roční obrat. Povinná otázka: ano

Obrat: ____________
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5. Jaká je velikost Vaší firmy (společnosti) vyjádřená
průměrným počtem zaměstnanců?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu možnost. Povinná otázka: ano

a) 1 až 10
b) 11 až 50
c) 51 až 500
d) 501 až 2000
e) 2001 až 5000
f) více jak 5000

6. Jaký je počet a vzdělání pracovníků zabývajících se úkoly
konceptuálního modelování?
Nápověda: Na každém řádku napište číslo
udávající počet pracovníků s daným vzděláním.
V případě žádného pracovníka napište číslo 0.
Pokud si zadáváte vytváření konceptuálních
modelů specializované firmě, vyplňte ve všech
řádcích 0.

Povinná otázka: ano

Počet pracovníků s vysokoškolským vzděláním: _______
Počet pracovníků s vysokoškolským vzděláním v oboru IT: _______
Počet pracovníků se středoškolským vzděláním: _______
Počet pracovníku s nižším vzděláním: _______

7. Jaký je zaokrouhlený počet všech organizačních jednotek
(na všech úrovních) ve Vaší firmě či společnosti?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu možnost. Povinná otázka: ano

a) jednotky
b) desítky
c) stovky
d) více
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B. Dotazník

8. Kolik různých produktů nebo služeb nabízí Vaše firma
(společnost)?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu možnost. Povinná otázka: ano

a) 1
b) 2 až 3
c) 4 až 6
d) 7 až 10
e) 11 a více

9. Jaké způsoby využíváte při vytváření modelů pojmů
a vztahů?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu či více
možností. Pokud modely nevytváříte, uveďte
možnost „žádné“.

Povinná otázka: ano

a) žádné
b) textové např.: slovníky pojmů, definice, návodky
c) neformální diagramy
d) formální strukturální modely - E-R diagram
e) formální strukturální modely - UML Class
f) formální strukturální modely - jiné (které): ____________
g) jiné: ____________
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10. Jaké způsoby využíváte při vytváření modelů chování?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu či více
možností. Pokud modely nevytváříte, uveďte
možnost „žádné“.

Povinná otázka: ano

a) žádné
b) textové např.: metodické postupy, návody
c) neformální diagramy
d) formální behaviorální modely – BPMN
e) formální behaviorální modely – ARIS
f) formální behaviorální modely – Express
g) formální behaviorální modely – DEMO
h) formální behaviorální modely – BORM
i) formální behaviorální modely – jiné (které): ____________
j) jiné: ____________

73



B. Dotazník

11. Jakou metodu uplatňujete při modelování dat a jak jste
s ní spokojeni?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu či více
možností. V případě vybraného softwaru,
oznámkujte tento software jednou z nabízených
možností (známkuje se jako ve škole 1-nejlepší,
5-nejhorší). V případě odpovědi jiných softwarů,
napište všechny používané softwary do textového
pole a rovněž je i oznámkujte. Pokud data
nemodelujete, uveďte možnost „žádnou“.

Povinná otázka: ano

a) žádnou
b) papír např.: flipchart (tabule)
c) pomocí obecného kreslícího softwaru – program typu „Paint“,

PowerPoint, Word a jakých: ____________
d) pomocí softwaru pro kreslení diagramů – MS Visio

1 2 3 4 5
e) pomocí specializovaného softwaru - Enterprise Architect

1 2 3 4 5
f) pomocí specializovaného softwaru - Visual Paradigm

1 2 3 4 5
g) pomocí specializovaného softwaru - Rational Rose

1 2 3 4 5
h) pomocí jiných nástrojů (softwarových či jiných) a jakých: ____
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12. Jakou metodu uplatňujete při modelování chování a jak
jste s ní spokojeni?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu či více
možností. V případě vybraného softwaru,
oznámkujte tento software jednou z nabízených
možností (známkuje se jako ve škole 1-nejlepší,
5-nejhorší). V případě odpovědi jiných softwarů,
napište všechny používané softwary do textového
pole a rovněž je i oznámkujte. Pokud chování
nemodelujete, uveďte možnost „žádnou“.

Povinná otázka: ano

a) žádnou
b) papír např.: flipchart (tabule)
c) pomocí obecného kreslícího softwaru – program typu „Paint“,

PowerPoint, Word a jakých: ____________
d) pomocí softwaru pro kreslení diagramů – MS Visio

1 2 3 4 5
e) pomocí specializovaného softwaru - Enterprise Architect

1 2 3 4 5
f) pomocí specializovaného softwaru - Visual Paradigm

1 2 3 4 5
g) pomocí specializovaného softwaru - ARIS Express

1 2 3 4 5
h) pomocí specializovaného softwaru - IBM Business Process

Manager
1 2 3 4 5

i) pomocí specializovaného softwaru - Rational Rose
1 2 3 4 5

j) pomocí jiných nástrojů (softwarových či jiných) a jakých: ____
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B. Dotazník

13. Zaregistrovali jste nějaké úspory (časové, ekonomické, . . . )
při využívání dané metody?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu možnost.
V případě odpovědi ano, napište prosím do
textového pole, jaké úspory jste zaregistrovali
a k jaké metodě (softwaru) se vztahují. Pokud jste
zaregistrovali úspory u více Vámi používaných
nástrojů, pak prosím uveďte všechny. Stačí uvést
kvalifikovaný procentuální odhad. Pokud
modelování neuplatňujete, vyberte možnost „ne“.

Povinná otázka: ano

a) ne
b) ano a jaké: ____________

14. Zaregistrovali jste nějaké nedostatky při využívání dané
metody?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu možnost.
V případě odpovědi ano, napište prosím do
textového pole, jaké nedostatky jste zaregistrovali
a k jaké metodě (softwaru) se vztahují. Pokud jste
zaregistrovali nedostatky u více Vámi používaných
nástrojů, pak prosím uveďte všechny. Pokud
modelování neuplatňujete, vyberte možnost „ne“.

Povinná otázka: ano

a) ne
b) ano a jaké: ____________

15. Jak jsou hotové modely ve Vaší firmě dále využívány?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu či více
možností. Povinná otázka: ano

a) modely nevytváříme
b) pro prezentace
c) pro sdílení znalostí ve firmě
d) pro optimalizace
e) jako podklad pro další odbornou činnost (tvorba softwaru,

výrobní specifikace. . . ) a jakou: ____________
f) jinak: ____________
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16. Kdy přistupujete k aktualizaci modelů?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu či více
možností. Povinná otázka: ano

a) modely nevytváříme
b) v případě jakékoliv změny
c) v případě zásadní změny
d) v pravidelných cyklech
e) neaktualizují se
f) jindy: ____________

17. Vylepšujete samotné metody a přístupy modelování?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu možnost.
V případě odpovědi ano, napište prosím jak.
Pokud modelování neuplatňujete, vyberte
možnost „ne“.

Povinná otázka: ano

a) ne
b) ano a jak: ____________

18. Využíváte poradenských služeb specializované firmy při
zpracování konceptuálních modelů?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu možnost.
V případě odpovědi ano, můžete v textovém poli
napsat název takové firmy. Pokud modely
nezpracováváte, vyberte možnost „ne“.

Povinná otázka: ano

a) ne
b) ano a jaké firmy: ____________
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B. Dotazník

19. Zadáváte si zpracovat konceptuální modely specializované
firmě (tj. subcontracting)?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu možnost.
V případě odpovědi ano, můžete v textovém poli
napsat název takové firmy. Pokud modely
nezpracováváte, vyberte možnost „ne“.

Povinná otázka: ano

a) ne
b) ano a které firmě: ____________

20. Jakým způsobem modelujete požadavky?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu či více
možností. V případě, že modelování požadavků
neprovádíte nebo je Vám tento výraz neznámý,
pak u této i následující otázky žádnou variantu
neoznačujte.

Povinná otázka: ne

a) nestrukturovaně např.: ad-hoc (jednorázově) nebo pro
opakované použití

b) strukturovaně formou tabulky (např.: Excel)
c) strukturovaně formou seznamu
d) strukturovaně formou ticket systému
e) strukturovaně, jiný způsob: ____________

21. Které dodatečné informace evidujete u požadavků?
Nápověda: Vyberte z nabídky jednu či více
možností. Pokud jste neoznačili u předcházející
otázky žádnou odpověď, neoznačujte žádnou
možnost ani u této otázky.

Povinná otázka: ne

a) žádné
b) vazby mezi požadavky
c) pracnost jednotlivých požadavků
d) jsou sledovány jiné informace (které): ____________
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Příloha C
Průvodní dopis

Michal Kovář
Okenská 1146
19016 Praha
tel: 737 508 479
email: kovarm20@fit.cvut.cz

V Praze dne 12.1.2015

Průzkum využívání konceptuálního modelování ve firmách

Vážená paní/ Vážený pane,

obracím se na Vás s laskavou prosbou o vyplnění dotazníku k mé bakalář-
ské práci na Fakultě informačních technologií ČVUT, kde studuji obor In-
formační systémy a management. Výsledky zpracování Vámi vyplněného do-
tazníku bych rád použil ve své bakalářské práci, která se snaží nalézt míru
využívání konceptuálního modelování a k němu využívaných nástrojů ve vy-
braných firmách. Bakalářská práce Vám pak bude k dispozici v elektronické
podobě a můžete ji využít třeba k optimalizaci Vaší firemní činnosti. Vyplnění
dotazníku Vám přibližně zabere 15 minut. Vyplněný dotazník prosím zašlete
zpět na email: kovarm20@fit.cvut.cz.

Konceptuálním modelováním máme na mysli modelování funkčních a infor-
mačních potřeb podniku. Přesněji řečeno se jedná o popisy, návody, definice,
slovníky pojmů, diagramy, zkrátka vše co nějakým způsobem ať už graficky
nebo textově reprezentuje nejobecnější struktury výseku Vaší reality. Výse-
kem reality zde chápeme část reálného světa. Pomocí modelování se snažíme
usnadnit diskuzi, předejít chybám a nedorozuměním. Využíváme ho při doku-
mentování podnikových procesů nebo jako základ pro fyzický návrh databáze,
která slouží k ukládání podnikových dat.
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C. Průvodní dopis

Všechny otázky v dotazníku jsou povinné, kromě posledních dvou. Upřes-
ňující informace pro vyplňování dotazníku naleznete vždy v nápovědě u dané
otázky. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na kontaktní osobu
uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu. Závěrem mi dovolte, abych Vám pře-
dem poděkoval za Vaši ochotu a spolupráci.

S přáním pěkného dne
Michal Kovář
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Příloha D
Tabulka získaných dat

Obrázek D.1: Tabulka získaných dat Zdroj: autor
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Příloha E
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
src

dotaznik.doc..............................dotazník ve formátu doc
pruvodnidopis.docx................průvodní dopis ve formátu docx
tabulka.xlsx.................tabulka získaných dat ve formátu xlsx
thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX

text ....................................................... text práce
thesis.pdf............................. text práce ve formátu PDF
thesis.ps................................ text práce ve formátu PS
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