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Abstrakt: V článku jsou prezentovány výsledky průzkumu, který se zaměřil především 
na zmapování a kategorizaci informačních zdrojů pro řešení úloh Competitive 
Intelligence a na identifikaci subjektů, které ve firmách tuto činnost provádějí. 
Zkoumána byla jednak intensita využívání těchto zdrojů a také podíl externích 
organizací na této činnosti. Z hlediska zdrojové základny se ukázal jako nejvíce 
zastoupený internet a proto byla zkoumána odpověď na otázku, jaké informace firmy 
na internetu a na sociálních sítích nejvíce vyhledávají. 

Klíčová slova: Competitive Intelligence, informační zdroje, internet, sociální sítě 

Abstract: This article presents results of the survey, which was focused primarily on 
mapping and categorization of information sources for solving Competitive Intelligence 
tasks and also on identification of bodies in companies that carry out this activity. 
Examined was also both the intensity of use of these resources as well as external 
organizations to share this activity. Internet has emerged as the most frequent 
information source and therefore has been studied answer to the question: What 
information are companies seeking on the Internet and on social networks most? 
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1. Competitive Intelligence jako součást struktury firmy 

Competitive Intelligence (CI) lze definovat jako proces plánování, sběru, analýzy, 
vyhodnocení a následného reportingu dat, informací a znalostí z externího prostředí 
firem. Jako proces, který má za cíl především sledování aktivit klíčových hráčů na trhu, 
etablovat systém včasných varování ve společnosti a významně podpořit samotné 
strategické plánování managementu firmy. 

Od prvních zmínek problematiky CI pro korporátní sféru v 70. letech minulého 
prostředí došlo k mnoha definicím a jejich obměnám zejména kvůli účelu využití CI, 
nicméně princip zpravodajského cyklu zůstává stejný, tedy plánování, sběr, analýza a 
distribuce, resp. komunikace výsledků informační činnosti.  

Poměrně zajímavým ukazatelem je povědomí o existenci oboru Competitive 
Intelligence, resp. Business Intelligence. První zmínky o pojmu CI lze hledat ve 
Spojených státech již v 70. letech minulého století, kdy se v rámci studené války 
začaly používat zpravodajské metody zjišťování činnosti konkurence i v rámci 
podnikatelské sféry.  

Rozmach CI potom přichází se vznikem organizace SCIP, která od 80. let plní hlavní 
roli v setkávání a sdružování odborníků z této oblasti, ale i v organizaci vzdělávacích a 
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informačních aktivit. I přes velké dění a propagaci CI na akademické půdě se však 
pojem CI, nebo BI stále nedaří zakomponovat do standardů strategie managementu 
v České republice, ale i dle zkušeností z dalších zemí východního bloku. V tomto 
průzkumu se téměř čtvrtina účastníků vyjádřila negativně o znalosti obou pojmů 

V rámci úvodní fáze zpravodajského cyklu CI (plánování), definuje management firem 
klíčová zpravodajská témata1, která reflektují informační potřeby strategických 

manažerů. Dělí se na tři základní množiny (Molnár, 2012):  
1. Klíčoví hráči 

Jednotlivé informační potřeby se týkají konkrétní konkurenčních subjektů a 
specificky se zaměřují na určitou činnost (technologický vývoj, finanční 
informace, personální složení firem,…). 

2. Včasná varování 

Stanovení systému, který monitoruje jednotlivé signály, které přicházejí z trhu. 
Na základě dané frekvence reportů management tento typ zpravodajského 
tématu využívá pro eliminaci náhlých překvapení. 

3. Strategické plánování 

Management firmy v rámci rozhodovacího procesu potřebuje významnou 
informační podporu – vstup na nový trh, investice do výzkumu nového 
produktu či technologie apod. Velmi často se toto téma doplňuje metodou 
analýzy možných scénářů.  

V rámci definice zpravodajských témat následně dochází k určení klíčových 
zpravodajských otázek2 resp. informačních požadavků na identifikaci informačních 

zdrojů a následný sběr informací.  

2. Metodika sběru dat 

Sběr dat byl proveden automatizovaným systémem Survio3, přičemž v distribuci 
dotazníku asistovala společnost Bisnode a.s.4, která poskytuje systémy 

s faktografickými informacemi o firmách a podnikajících osobám. Prvního kola 
průzkumu se účastnilo 84 firem, které byly zastoupeny v následujících oborech 
s danými počty zaměstnanců. 

Tabulka 1. Obory zastoupených firem 
těžba a zpracování uhlí a ropy, energetika, vodohospodářství  1% 

těžba a zpracování nerostů, chemický průmysl, druhotné suroviny a odpady 2% 

kovovýroba, strojírenství, elektrotechnika a přístrojová technika 12% 

průmysl potravinářský, textilní, kožedělný, dřevozpracující, plastikářský  17% 

velkoobchod, maloobchod, ubytování, stravování, služby pro občany 11% 

doprava, spoje a telčekomunikace 13% 

bankovnictví, finančnictví, pojišťovnictví, služby pro podniky 17% 

zdravotnictví, školství, kultura, státní správa apod. 1% 

veřejný sektor 2% 

Jiná 24% 

                                                         
1 Key Intelligence Topics 
2 Key Intelligence Questions 
3 www.survio.com/cs/  
4 www.bisnode.cz/  

http://www.survio.com/cs/
http://www.bisnode.cz/
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Graf 1.  Počty zaměstnanců ve firmách 

Poměrně zajímavým rysem průzkumu bylo zastoupení osob z vrcholového 
managementu, popř. vlastníků firem – celkově 68%, což lze považovat pro účely CI, a 
to zejména v oblasti podpory implementace metod CI do struktury společnosti, za 
klíčový moment. (viz Graf č. 2.).V tomto ohledu je nutné sledovat od počátku roli CI ve 
společnosti, která se v průběhu času mění.  
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Graf 2. Zastoupení funkcí v průzkumu 

Při provádění sběru a vyhodnocování dat externího prostředí firmy vychází pojetí CI ze 
samotné formální struktury společnosti.  

Lze si definovat dva různé přístupy (Jaworski, 2000): 

a) Firma operuje se svou vlastní CI oddělením, které má svou hierarchii pozic a 
odpovědností pracovníků 
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b) Firma provádí ad hoc výzkumy z externích zdrojů, případně má na pracovišti 
jednotlivé zaměstnance, pod které CI výzkumy spadají. 

Oba dva modely mají příčinnou souvislost se stabilitou společnosti.  Podle výzkumu 
(Jaworski, 2000) je zjevné, že nestabilní prostředí firem vede k časté fluktuaci 
zaměstnanců, kteří jsou úkolováni managementem pro aktivity CI, nicméně to vede 
k nekoncepčnosti celého informačního managementu.  

Výzkum úrovně CI proto přináší zajímavý vhled na organizaci informací ve 
společnostech díky nadpoloviční účasti rozhodujících osob ve firmě.  

Výrazným rysem zastoupených společností byl rovněž jejich roční obrat. Přes polovinu 
společnosti činily takové, které pracují s roční obratem přes sto milionů korun (Graf. č. 3).  

 

Graf 3. Roční obrat firem 

3. Informační činnost firem 

Hlavním bodem zájmu firem jsou zejména analýzy trhu a analýzy zákazníků. Každou 
oblast se snaží aktivně sledovat a vyhodnocovat přes 80% zúčastněných (odpovědi 
velmi často, často) viz Tabulka č. 2.  

Popis oblastí z hlediska účelu CI:  

 Konkurence. Jedná se o jeden z hlavních pilířů CI5 v podobě soustavné činnosti 

sledování všech aspektů konkurence – vývoj, výzkum, uplatnění na trzích, 
publikační činnost zaměstnanců, fluktuace zaměstnanců, tiskové zprávy, 
spolupráce, apod.  

 Obchodní partneři. Při analýze obchodní partnerů se sleduje zejména jejich 

důvěryhodnost, platební morálka a kredit. Ve fázi spolupráce potom například 
schopnosti plnit závazky (zejména dodavatelské). 

                                                         

5 Pokud bychom měli definovat výhradní pojem pro sledování konkurence v anglické 
terminologii, pak se jedná o Competitor Intelligence. 



Průzkum využívání informačních zdrojůpro Competitive Intelligencev českých firmách 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2015  85 

 Technologie. Oblast technologií patří k primárním oblastem výzkumných a 

inovačních firem, přičemž se sleduje a predikuje využití technologií ve 
společnosti. 

 Trh. Analýza trhu z hlediska uplatnitelnosti se v rámci CI využívá zejména při 

vstupu na nový trh, přičemž jsou v patrnosti hlavně obchodní bariéry, 
podnikatelské prostředí, podpora státu, statistické údaje a další. 

 Zákazníci. Jsou širokou skupinou podléhající analýze z mnoha pohledů. Stejně 

jako u obchodní partnerů se před zahájením spolupráce analyzuje finanční 
situace, ale rovněž reference, aktivity v rámci sociálních médií. Specifickou částí 
jsou potom koncoví zákazníci, pro jejichž chování, potřeby a trendy často 
využívám on-line analytické nástroje s geografickou konkretizací. 

Tab 2. Oblasti zájmu vyhledávání informací 

 
velmi často často občas výjimečně nikdy 

o konkurenci 31% 30% 35% 3% 2% 

o partnerech 16% 32% 35% 17% 1% 

o technologiích 20% 26% 36% 12% 6% 

o trhu 31% 52% 12% 4% 1% 

o zákaznících 36% 48% 13% 4% 0% 

Důležitým doplněním zmíněného faktu je, že se většina firem snaží provádět 
monitorovací činnost v rámci pracovní náplně svých zaměstnanců. Služeb externích 
analytických společností totiž využívá v daných oblastech zájmů menšina firem (Tab. 
3. a 4.)  

Tab. 3.: Kdo provádí analýzu informací (procento respondentů) 

Samostatné oddělení 6% 

Samostatný pracovník 34% 

Každé oddělení si analýzu provádí samostatně 38% 

Analýzy tohoto druhu jsou součástí oddělení marketingu 27% 

Nikdo 5% 

Jiná 12% 

Tab č. 4 Využití externích společností pro získání informací 

 
velmi často často občas výjimečně nikdy 

o konkurenci 6% 5% 17% 30% 43% 

o partnerech 2% 8% 18% 22% 49% 

o technologiích 2% 10% 17% 26% 45% 

o trhu 4% 16% 18% 30% 34% 

o zákaznících 10% 20% 18% 24% 30% 
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4. Zdrojová základna firem 

Z hlediska informační vědy je jedním ze základních předpokladů úspěšného 
uspokojení informační potřeby vhodný výběr informačního zdroje. V rámci průzkumu 
byla zkoumána zejména následující typologii informační zdrojů: 

 Firemní publikace a tiskoviny. Zejména v oblasti Tradeshow Intelligence, 

Conference Intelligence se vnímají propagačních materiály jako jeden 
z významných informačních zdrojů, byť z hlediska technologických signálů se 
berou jako spíše doplňkový zdroj. Mezi firemní publikace se nicméně rovněž 
řadí webové stránky společností, což je stále velmi zajímavý zdroj na 
sledování dění kolem firmy. 

 Placené databáze (Albertina apod.)Hodnota placených databází ze dnes 

odráží zejména v rychlosti a kvalitě informací, které mají na rozdíl od 
bezplatně dostupných zdrojů přidanou hodnotu (vizualizace informací, skryté 
vazby, aktuálnost informací, ...). Placené databáze neznamenají nižší nároky 
na rešeršní činnost. 

 Marketingový průzkum. Průzkumy trhu jsou častým nástrojem, paradoxně 

mnohdy velmi nákladným. V soudobém informačním věku lze sledovat snahy 
přesouvat tyto typy výzkumu do on-line prostředí, v kterém je možné 
analyzovat trendy z obrovského množství dat – navíc s globálním záběrem.  

 Internet. V ohledu tohoto průzkumu reprezentuje povrchový web, je místem 

na jedné straně dostupných informací, na straně druhé pochybné kvality, 
složitého ověřování relevance a rovněž aktuálnosti informací. Co víc, i 
povrchový web neznamená snadnost vyhledávání informací. Naopak, proto, 
aby rešeršér získal kvalitní informaci i v tomto prostředí informačního smogu. 

 Odborný tisk. Jedním ze zásadních zdrojů jsou vědecké časopisy 

(recenzované), které poskytují vhled od aktuálního výzkumu ve všech 
oborech, včetně sledování vazeb mezi akademickou sférou a privátním 
sektorem.   

 Patenty. Patentové dokumenty představují jeden z nejsilnějších nástrojů pro 

sledování technologií a technologického vývoje.  

 Reporty a audity. Dokumenty, které jsou velmi nákladné na pořízení, 

nicméně mnohdy obsahují klíčové informace o trhu. Firmy mohou využívat 
služeb externích společností pro tvorbu reportů na míru. Včetně samozřejmě 
auditů. 

Podíváme-li se na hlavní zdroj pro získávání informací pro oblasti firemních zájmů 
(konkurence, partneři, technologie, trh, zákazníci), pak jednoznačně převládá internet. 
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Tab. 5. Zdrojová základna firem (procento respondentů) 

Z informací obsažených v tabulce č. 5 vyplývá řada zajímavých rysů informačních 
činností firem. Klíčovými body jsou následující faktory:  

1. Internet je hlavním zdrojem pro získávání informací o všech hlavních 
zájmových oblastech společností. Z doplňkové otázky týkající se 
konkretizace zdroje vyplynuly nejčastěji search engines Google, Seznam.cz 
(90% firem) 

2. Firmy hledají především informace o konkurenci (88%). Zároveň je zajímavé 
specifikovat, jaké typy informací o konkurenci firmy vyžadují. (Tab. č. 6.).  

3. Při sledování technologií či technologických trendů firmy prakticky opomíjejí 
patentové dokumenty. Patenty využívá jako zdroj v tomto případě pouze 8% 
firem. 

4. Důležitost informací o zákaznících podtrhuje fakt, že firmy se v této 
informační oblasti nezdráhají investovat do placených zdrojů.  

5. 15% firem nehledá informace o svých obchodních partnerech vůbec.  

Tab.6. Co hledají na Internetu (procento respondentů) 

Personální složení vedení firmy 42% 

Počet zaměstnanců 32% 

Propojení firmy s dalšími subjekty a osobami 69% 

Finanční informace 73% 

Působnost firmy (na jakých trzích) 62% 

Historie firmy 32% 

Oblast činnosti firmy 56% 

Reputace firmy 49% 

Platební morálka 50% 

Nemovitosti vlastněné firmou 13% 

Jiná 5% 

  

Firemní 
publikace 

a 
tiskoviny 

Placené 
databáze 
(Albertina 

apod.) 

Marketing. 
průzkum 

Internet 
Odborný 

tisk 
Patenty 

Reporty 
a audity 

Bez 
zdrojů 

Konkurence 46% 38% 18% 88% 62% 7% 29% 4% 

Partneři 31% 33ˇ% 8% 70% 31% 1% 30% 16% 

Technologie 43% 5% 11% 75% 58% 8% 13% 12% 

Trh 43% 20% 37% 83% 57% 2% 17% 5% 

Zákazníci 36% 63% 29% 81% 36% 1% 32% 2% 
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V rámci sekundárních informačních systémů ovšem sehrávají významnou roli i 
sociální média. Graf č. 4 podává přehled hlavních platforem pro vytěžování informací. 
Následující tabulka č. 7. poté typy přehled informací, které subjekty v rámci sociálních 
médií hledají. 

 

Graf. 4. Míra využívání sociálních sítí respondenty 

Tabulka č. 7. Typy sledovaných informací na sociálních mediích 

  
procento 

respondentů 

Kontaktní údaje 67% 

Webové stránky jiných subjektů 58% 

Technologické trendy 43% 

Názory zákazníků na daný produkt / službu 48% 

Informace od konkurence 63% 

Informační materiály z oboru (prezentace, články) 58% 

Názory zákazníků na Vaši společnost 43% 

Názory zákazníků na konkurenci 44% 

Jiná 1% 

5. Závěr 

Metody Competitive Intelligence se staly pevnou součástí firemní strategie 
v západních zemích, nicméně jak v ČR, tak v zemích dále na východ, se stále o CI 
smýšlí jako o analýze trhu, či o sledování konkurence. Průzkum úrovně Competitive 
Intelligence v českých firmách si kladl za cíl zmapovat především stav informačních 
služeb v českém podnikovém prostředí s důrazem na využití právě pro účely CI. 
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Průzkum je volným pokračováním již dříve provedených průzkumů (Molnár, Brázdilová 
2006), (Molnár, Bernát, 2008) a (Molnár, Střelka, 2012). 

Z výsledků vyplývají následující hlavní trendy:  

 Termíny Competitive Intelligence resp. Business Intelligence nejsou stabilními 
pojmy v českém firemním prostředí. Téměř čtvrtina zúčastněných firem pojmy 
nezná. Neznamená to nicméně, že by nevykonávaly sběr informací pro určité 
oblasti jejich činnosti.  

 Přes 80% zúčastněných firem zaměřuje informační činnosti na oblasti trhu a 
zákazníků.  

 90% firem zároveň využívá pro sběr informací povrchový web. Hlavním 
zástupce je přitom Google.  

 Technologické firmy následně prakticky nevyužívají k monitoringu externího 
prostředí patentové dokumenty.  

 Pokud firmy zjišťují informace o konkurenci, zajímají je především finanční 
informace a propojení subjektů. 

Z hlediska zastoupení firem a jejího vedení, průzkum prováděli v 67% procentech 
případů vlastníci firem, nebo zaměstnanci na vedoucích pozicích. A právě tento faktor 
podtrhuje význam průzkumu v ohledu stanovení úrovně CI v ČR. 

Je možno konstatovat, že ČR není lídrem v oblasti provádění metod CI pro firemní 
účely, nicméně české společnosti se snaží vykonávat informační činnost alespoň 
v základních zájmových oblastech.  

Výzkum úrovně CI nicméně bude pokračovat dál a jeho tvůrci se hodlají zaměřit na již 
specifické postupy vyhledávání a analýzy informací, přičemž na základě výsledků 
následně doporučí vhodné postupy pro efektivní sekundární výzkum. 
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