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1. Úvod
Před pěti lety byl v rámci MBA výuky na BIBS - vysoké škole realizován první výzkum zacílený na
predikci vývoje makroekonomických ukazatelů a na význam strategického řízení firem.
V následujících letech jsme záběr výzkumu rozšířili a zaměřili ho i na faktory, ve kterých firmy cítí
potenciál pro zvýšení výkonnosti a na kompetence, které firmy považují za rozhodující pro
dosažení úspěchu v dalších letech. Tuto linii jsme uchovali i v dalších ročnících tak, abychom
zajistili kontinuitu výsledků a také možnost sledovat vývojové trendy. V současnosti v této oblasti
již disponujeme časovou řadou za 5 let. Současně se nám podařilo postupně rozšiřovat okruh
účastníků a partnerů výzkumu. Jednotlivé ročníky výzkumu jsme začali doplňovat o různé
tematické oblasti. Několikrát to byl, stejně jako v letošním ročníku, význam strategického řízení ve
firmách, dále to byla oblast manažerského vzdělávání, připravenost na krizové scénáře nebo
využívání internetových zdrojů business informací v manažerské praxi.
Do rukou se Vám právě dostávají výsledky 6. ročníku výzkumu. Naleznete v nich, jaká jsou
očekávání firem pro nadcházející období a to jak na makroekonomické, tak i na mikroekonomické
úrovni. Současně výzkum odpověděl na otázky zaměřené na faktory úspěšnosti firem, tedy co jsou
kritéria úspěšnosti, ve kterých oblastech mají firmy potenciál pro zvýšení výkonnosti a jaké jsou
nejdůležitější kompetence pro dosažení úspěchu v nadcházejícím období. Letošní ročník byl
doplněn o v současné době diskutovanou oblast postavení žen v managementu firem.
Věříme, že výsledky budou pro Vás zajímavé a stanou se inspirací pro cestu k
dlouhodobé úspěšnosti Vaší firmy.
Děkujeme tímto i partnerům výzkumu a všem osobám, které se podílely na tomto výzkumu, za
jejich přístup při poskytnutí informací i čas věnovaný vyplnění dotazníků.

David Kaprál
červen 2015
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2. Hlavní závěry výzkumu
Firmy očekávají další zlepšení makroprostředí
 optimismus firem ohledně vývoje ekonomiky se oproti loňsku mírně zvýšil
 většina firem očekává růst ekonomiky, spíše však mírný
 většina firem očekává mírný růst inflace

Firmy počítají s dalším zlepšováním svých výsledků
 ve srovnání s rokem 2014 očekává zlepšení svých výsledků v roce 2015 větší
počet firem
 většina firem očekává v roce 2015 růst tržeb a to převážně mírný
 většina firem očekává v roce 2015 převážně mírné zlepšení svých
hospodářských výsledků
 zvýšení tržeb očekává větší podíl firem než zlepšení HV
 většina firem se chystá nabírat zaměstnance, podíl firem chystajících
propouštění se výrazně snížil

Vlastníci hodnotí úspěšnost firem spíše z dlouhodobého hlediska
 vlastníci požadují především dlouhodobou stabilitu, růst hodnoty firmy a rozvoj
firmy
 krátkodobé výsledky jsou klíčové pro necelou pětinu vlastníků
 poměry jednotlivých kritérií úspěšnosti se v čase příliš nemění
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Firmy vidí největší potenciál pro zvýšení výkonnosti v oblastech






marketing a obchod
rozvoj lidských zdrojů
optimální nastavení procesů
kvalita managementu firmy
úroveň strategického řízení

Firmy vidí nejmenší potenciál pro zvýšení výkonnosti v oblastech
 snižování nákladů
 finanční řízení
 investice
Za nejdůležitější kompetence pro dosažení úspěchu firmy jsou





schopnost realizovat změny
motivaci a energetizaci zaměstnanců
tvořivost a schopnost inovace
strategické řízení

Podle většiny respondentů je firemní strategie důležitá pro dlouhodobou
úspěšnost





pouze přes polovinu firem má strategii ve formalizované podobě
2/3 firem tvořilo strategii vlastními silami
nejčastějším důvodem absence strategie je chybějící podpora vlastníka
druhým nejčastějším důvodem absence strategie je chybějící kompetence
managementu
 1/2 firem plánuje redefinici strategie
 1/3 firem neplánuje redefinici strategie

Většina respondentů je proti kvótám na počty žen ve vedení firem
 ženy častěji působí v managementu firem v oblastech – administrativy,
lidských zdrojů, ekonomiky a financí
 méně často ženy působí ve výkonném managementu a v managementu
výroby
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3. Podrobnější výsledky výzkumu
3.1 PREDIKCE VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PRO OBDOBÍ 2015-17


ve srovnání s minulými léty opět rostl optimismus firem ohledně vývoje
makroekonomických ukazatelů - HDP a vývoje inflace



firmy v převážné většině pracují se scénářem růstu HDP



drtivá většina firem pracuje s inflačním scénářem

S jakým výhledem HDP pracují firmy pro období 2015-17
Ve srovnání s předchozími léty je z
hlediska očekávání vývoje HDP
mezi firmami vidět další mírný růst
optimismu ohledně vývoje
ekonomiky.
56% firem očekává v následujícím
období růst ekonomiky (v roce
2014 to bylo 54%), v převážné
většině spíše mírný do 2%.
Pouze 14% firem ve svých
scénářích počítá se stagnací HDP
a stejně jako vloni byl podíl firem
pracujících se scénářem poklesu
ekonomiky na úrovni 3%.

S jakým scénářem vývoje průměrné inflace pracují firmy pro období 2015-17
Respondenti většinou (70%) očekávají
v dalším období růst průměrné inflace a
to spíše v menší míře do výše 3%.
Mírně vzrostl podíl respondentů
pracujících s deflačním scénářem a to
ze 2% na 6%.
Stejně jako v minulých letech
s ukazatelem inflace ve svých
výhledech nepracuje téměř čtvrtina
dotázaných firem.
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3.2 PREDIKCE VÝVOJE MIKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ


z hlediska mikroekonomických ukazatelů se oproti loňsku mírně zvýšil optimismus firem



firmy očekávají jak růst tržeb, tak růst hospodářských výsledků, a to převážně mírný



firmy se chystají spíše zvyšovat počet zaměstnanců, propouštět se chystá minimum firem

Očekávaný vývoj tržeb firem v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014
Obdobně jako v případě vývoje
ekonomiky vzrost podíl firem
očekávajících růst, a to u tržeb ze
66% v roce 2014 na 71% v roce
2015. Firmy očekávají převážně
mírný růst tržeb.
Poměrně výrazně se snížil podíl
firem očekávajících pokles tržeb, a
to ze 14% na 6%.
Stejnou úroveň tržeb jako v minulém
roce očekává necelá čtvrtina firem.

Očekávaný vývoj hospodářského výsledku firem v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014
Podíl firem očekávajících růst
hospodářského výsledku se oproti loňsku
nepatrně zvýšil (z 58% na 60%). Většina
z toho očekává nárůst spíše mírný.
Ve srovnání s očekáváním vývoje tržeb
jsou firmy u hospodářských výsledků
méně optimistické, růst tržeb očekává
71% firem, růst HV očekává oproti tomu
pouze 60%.
Pokles HV očekává pouze 9% firem což
je oproti loňskému výzkumu o 5% méně.

Plánovaná změna počtu zaměstnanců v roce 2015
Téměř polovina firem se chystá
zvyšovat počet zaměstnanců, což je o
10% více než v loňském roce.
Podíl firem chystajících se snižovat
počty zaměstnanců oproti loňskému
roku klesl téměř o polovinu z 13%
v roce 2014 na 7% v letošním roce.
Podíl firem, které nechystají změnu
oproti loňskému roku, poklesl o 3% na
46%.
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3.3 KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI FIREM Z POHLEDU VLASTNÍKA


převládají spíše dlouhodobé metriky hodnocení úspěšnosti (dlouhodobá stabilita firmy a
rozvoj, růst hodnoty firmy)



druhou nejčastější metrikou je kombinace krátkodobých a dlouhodobých kritérií



čistě krátkodobé výsledky jsou podstatné pro necelou pětinu vlastníků



podíly jednotlivých kritérií jsou v čase poměrně stabilní

Jaká jsou kritéria hodnocení úspěšnosti firmy ze strany vlastníka
Nejčastěji uváděným kritériem
hodnocení úspěšnosti firmy je
dlouhodobá stabilita a rozvoj firmy
(38%), zde došlo k oproti loňskému
výzkumu pouze k nepatrnému posunu
(2014 – 36%).
Druhým nejfrekventovanějším kritériem
je kombinace výsledků a růstu hodnoty
firmy (37%), v roce 2014 to bylo 32%.
Krátkodobé výsledky jako metriku
úspěšnosti vyžaduje 18% vlastníků
firem, což je stejné jako v roce 2014.
Při srovnání s minulými ročníky výzkumu vyplynulo, že podíly jednotlivých kritérií hodnocení úspěšnosti
firmy jsou dlouhodobě velmi podobné a v čase se příliš nemění.
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3.4 OBLASTI S POTENCIÁLEM ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI


největší potenciál (rezervu) dlouhodobě cítí firmy v oblasti rozvoje lidských zdrojů



skupina faktorů s větším potenciálem zvýšení výkonnosti zahrnuje marketing a obchod,
strategické řízení, kvalitu managementu firmy a optimální nastavení procesů



spíše menší potenciál firmy vidí ve snižování nákladů, finančním řízení a investicích



vnímání potenciálu jednotlivých oblastí z pohledu vlastníků a managementu se drobně liší
o z pohledu vlastníků je největší potenciál v marketingu a obchodu, následuje rozvoj
lidských zdrojů a kvalita managementu
o z pohledu top-managementu je největší potenciál v rozvoji lidských zdrojů,
následně v marketingu a obchodu a v kvalitě managementu
o střední management a specialisté vidí největší potenciál v optimálním nastavení
procesů, kvalitě managementu a strategickém řízení

Ve kterých oblastech firmy cítí největší potenciál (rezervu) pro zvýšení své výkonnosti

Rok 2015

Pozn.: (1 - nejmenší potenciál / 5 - největší potenciál)

Při srovnání s výsledky výzkumu v loňském roce je patrné, že vnímání potenciálu jednotlivých oblastí je
v čase velmi podobné, s výjimkou oblasti strategického řízení, kde došlo k mírnému posunu směrem
k menšímu potenciálu.
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Pozn.: (1 - nejmenší potenciál / 5 - největší potenciál)

Rok 2014

Poměrně stabilní v čase je vnímání oblastní s menším potenciálem pro zvýšení výkonnosti (snižování
nákladů, finanční řízení, investice a inovace).
Rozdíly ve vnímání potenciálu jednotlivých oblastí jednotlivými skupinami jsou patrné z následující tabulky.
Vlastník
Marketing a obchod
Rozvoj lidských zdrojů
Kvalita managementu firmy
Optimální nastavení procesů
Úroveň strategického řízení
Inovace a R&D
Finanční řízení
Investice
Snižování nákladů

3,8
3,7
3,6
3,6
3,3
3,1
2,9
2,8
2,5

Top-management
Rozvoj lidských zdrojů
Marketing a obchod
Kvalita managementu firmy
Optimální nastavení procesů
Úroveň strategického řízení
Inovace a R&D
Investice
Finanční řízení
Snižování nákladů

3,8
3,7
3,6
3,5
3,5
3,3
3,0
2,8
2,6

Střední management/Specialisté
Optimální nastavení procesů
Kvalita managementu firmy
Úroveň strategického řízení
Rozvoj lidských zdrojů
Marketing a obchod
Inovace a R&D
Investice
Snižování nákladů
Finanční řízení

4,0
3,9
3,6
3,5
3,2
3,0
2,7
2,4
2,4

Pozn: (1 - nejmenší potenciál / 5 - největší potenciál)
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3.5 KOMPETENCE KLÍČOVÉ PRO ÚSPĚŠNOST FIRMY


za klíčové kompetence považují respondenti schopnost realizace změn a motivaci a
energetizaci zaměstnanců



dalšími důležitými kompetencemi jsou tvořivost a schopnost inovace, strategické řízení
a znalost a zlepšování firemních procesů



za méně významné respondenti označili kompetence zajišťování finančních zdrojů,
využívání ICT technologií a projektové řízení



pohled vlastníků, top-managementu a středního managementu je poměrně podobný
o všechny 3 skupiny považují za klíčové kompetence schopnost realizace změn a
motivaci a energetizaci zaměstnanců
o drobné odlišnosti ve vnímání významu jednotlivých kompetencí jednotlivými
skupinami jsou patrné u méně významných kompetencí

Které jsou klíčové kompetence pro dosažení úspěchu firmy v příštích 3 letech

Při srovnání s výsledky minulých ročníků došlo pouze k dílčím posunům u vybraných položek:



tvořivost a schopnost inovace – růst významnosti
projektové řízení – růst významnosti

Pro srovnání rozdílného pohledu managementu a vlastníků na významnost jednotlivých kompetencí je
přiložena následující tabulka.
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Vlastník
Schopnost realizace a řízení změn
Motivace a energetizace zaměstnanců
Tvořivost a schopnost inovace
Znalost a zlepšování firemních procesů
Strategické řízení
Komunikace uvnitř firmy
Komunikace s vnějším prostředím
Znalost oboru a trhu
Schopnost expandovat na nové trhy
Zajišťování finančních zdrojů
Využívání možností ICT technologií
Projektové řízení

Top-management
41,2%
41,2%
31,8%
30,6%
27,1%
24,7%
23,5%
21,2%
20,0%
9,4%
8,2%
5,9%

Schopnost realizace a řízení změn
Motivace a energetizace zaměstnanců
Tvořivost a schopnost inovace
Strategické řízení
Komunikace uvnitř firmy
Znalost a zlepšování firemních procesů
Schopnost expandovat na nové trhy
Znalost oboru a trhu
Projektové řízení
Komunikace s vnějším prostředím
Využívání možností ICT technologií
Zajišťování finančních zdrojů

Střední management/Specialisté
51,4%
38,6%
34,3%
32,9%
27,1%
25,7%
18,6%
17,1%
15,7%
14,3%
7,1%
5,7%

Schopnost realizace a řízení změn
Motivace a energetizace zaměstnanců
Znalost a zlepšování firemních procesů
Komunikace uvnitř firmy
Tvořivost a schopnost inovace
Strategické řízení
Znalost oboru a trhu
Schopnost expandovat na nové trhy
Projektové řízení
Komunikace s vnějším prostředím
Využívání možností ICT technologií
Zajišťování finančních zdrojů

59,1%
40,9%
31,8%
31,8%
31,8%
22,7%
22,7%
18,2%
13,6%
9,1%
4,5%
4,5%
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3.6 FIREMNÍ STRATEGIE
Význam strategie pro dlouhodobou úspěšnost firmy


pro 96% respondentů je firemní strategie důležitým faktorem dlouhodobé úspěšnosti

Jaká je úroveň a forma zpracování firemní strategie




52% firem má firemní strategii v podobě konkrétního dokumentu
37% firem má strategii v neformalizované podobě
11% firem nemá firemní strategii, ale považuje ji za potřebnou

Jakým způsobem firmy tvoří strategii




67% firem tvořilo strategii vlastními silami
20% firem tvořilo strategii ve spolupráci s externím poradcem
10% firem má strategii nadefinovanou nadřazenou složkou

Nejčastější důvody proč firma nemá strategii


nejčastější důvody absence strategie:
o chybějící podpora vlastníka – 43% - nejčastější argument top-managementu
o chybějící kompetence managementu – 32% - nejčastější argument středního
managementu
o nedostatek zdrojů – 18% - nejčastější argument vlastníka

Budou firmy v následujících 2-3 letech řešit redefinici strategie



55% firem plánuje redefinici nebo formulace firemní strategie v následujících 2-3 letech
31% firem neplánuje redefinici nebo formulace firemní strategie v následujících 2-3 letech
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3.7 ŽENY V MANAGEMENTU FIREM


většina respondentů se vyslovila proti kvótám na počty žen ve vedení firem



byla patrná rozdílnost názorů na tuto otázku mezi muži a ženami



existují oblasti, kde je zastoupení žen v managementu firmy častější – lidské zdroje,
administrativa, ekonomika a finance



existují oblasti, kde je zastoupení žen v managementu méně časté – výroba,
CEO/výkonný management

Kvóty na počty žen ve vedení firem
Souhlasíte se zaváděním kvót na počty žen ve vedení firem?
7% - Ano, souhlasím
81% - Ne, nesouhlasím
12% - Nevím/nemám názor
Celkově většina respondentů nesouhlasí se zaváděním kvót na počty žen v managementu.
Z hlediska pohlaví se projevil poměrně odlišný názor, kdy s kvótami souhlasí 3 % mužů zatím, co žen
souhlasí se zaváděním kvót 21%. Proti kvótám je plných 87% mužů a 65% žen. Zbytek respondentů na věc
neměl názor.

Zastoupení žen v managementu firem v jednotlivých oblastech
Z výzkumu vyplynulo, že celkově je zastoupení žen v managementu firem spíše menší až žádné a mezi
jednotlivými oblastmi panují poměrně značné rozdíly.
Největší zastoupení žen v managementu firem je tradičně v oblastech administrativy, ekonomiky/financí
a řízení lidských zdrojů. Velké zastoupení žen v těchto oblastech je až u 40-50% dotazovaných firem.
V oblasti marketingu a obchodu je zastoupení žen v managementu spíše na průměrné úrovni a
v oblastech výroby a na pozici CEO/výkonného ředitele je nejmenší. Ve sledovaném vzorku firem bylo
53% firem, kde není žádné zastoupení žen na pozici CEO/výkonný manažer.
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4. Metodika výzkumu
Sběr dat byl realizován v období 05-06/2015 formou nevýběrového dotazníkového šetření s použitím
profesionálního webového nástroje na tvorbu elektronických dotazníků a výzkumů Survey Gizmo.
Dotazník byl rozdělen do 4 částí:
I. Predikce vývoje
II. Výkonnost a potenciál firmy
III. Ženy v managementu firem
IV. Doplňující informace - obecné informace o osobě a firmě respondenta
Vyhodnocení bylo provedeno standardními nástroji pomocí standardních statistických metod. Při
vyhodnocování trendů byla použita i data a závěry výzkumů z roku 2011 – 2014.
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5. Vzorek respondentů
Vzorek výzkumu čítal celkem 205 respondentů. Zahrnoval více téměř polovinu vlastníků, 2/5 top-manažerů
a přes třetinu zástupců středního managementu a specialistů. Oproti předešlým ročníkům opět došlo
k zvýšení podílu vlastníků firem.
Z pohledu vlastnické struktury převažují téměř z 80% firmy vlastněné pouze nebo převážně tuzemským
vlastníkem.
Z hlediska sektorů byly nejvíce zastoupeny podniky v oblasti služeb a průmyslu, a to společně ze 75 %.
Dle velikosti byly jednotlivé skupiny: malé (do 10 mil. Kč) a střední firmy (10-300 mil. Kč) a velké podniky
(nad 300 mil. Kč) zastoupené téměř proporcionálně podílem jedné třetiny.
Vaše pozice respondenta ve firmě:
47% - vlastník
39% - top-management
14% - střední management/specialista
Věk respondenta:
5% - do 30 let
56% - 31 – 45 let
33% - 46 – 60 let
6% - 61 a více let
Pohlaví respondenta:
28% - žena
72% - muž
Vlastnická struktura firmy:
43% - jediný privátní vlastník
38% - 2-5 spoluvlastníků (privátních, veřejných/mix)
10% - veřejně obchodovaná společnost
4% - vlastněné státem/krajem/obcí
3% - více než 5 spoluvlastníků (neobchodovaná)
2% - jiná
Vlastník:
79% - tuzemský nebo převážně tuzemský
21% - zahraniční nebo převážně zahraniční
Obor podnikání firmy:
Služby
Průmysl
Veřejný sektor
Obchod
Finance a bankovnictví
Roční obrat firmy:
35% - do 10 mil. Kč
35% - 10 – 300 mil. Kč
30% - více než 300 mil. Kč

-

40%
35%
10%
12%
3%
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6. Organizátoři a partneři výzkumu
Realizační tým:
Ing. David Kaprál, MBA - kapral@remacon.cz
Ing. Jiří Slezák, MBA - slezak@sambacr.cz

Partneři výzkumu:
SAMBA - Spolek absolventů MBA
www.sambacr.cz

Business for Breakfast
www.bforb.cz

Českomoravská asociace
podnikatelek a manažerek

Business Leaders Forum

www.podnikatelky.eu

www.csr-online.cz

B.I.B.S. vysoká škola

Brno Business School
www.uk-mba.cz

www.bibs.cz

REMACON, s. r. o.

MINTZBERGER, s. r. o.

www.remacon.cz

www.mintzberger.com

BYZMAG
www.byzmag.cz

SHINE Consulting, s. r. o.
www.shine.cz

iFLEET
www.ifleet.cz
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