TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU / TRENDS ECONOMICS AND MANAGEMENT


PĜístupy k mČĜení efektivnosti marketingových þinností
Approaches to Measuring the Effectiveness of Marketing Activities
František Milichovský, Marek Solþanský, Lucie Sychrová
Abstract
Purpose of the article The purpose of this paper is to find metric from reviewed studies which organization use to measuring own marketing activities with following separating into financial metrics
and non-financial metrics.
Scientific aim Scientific aim of this article is based on the relationships between different kinds of
metrics for measurement of corporate performance and effectiveness.
Methodology/methods The paper presents advance in useable metrics, especially financial and nonfinancial metrics. Selected studies, focusing on different branches and different metrics, were analyzed by the authors.
Findings The results of the study are describing relevant metrics to prove efficiency in varied types
of organizations in connection with marketing effectiveness. The studies also outline the potential
methods for further research focusing on the application of metrics in a diverse environment.
Conclusions (limits, implications etc) Conclusions includes identification of different approaches to
individual metrcs, especially marketing metrics.
Keywords: Efficiency, measuring effectiveness, performance, financial and non-financial metrics,
benchmarking
JEL Classification: M31, M21
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Úvod
Být efektivní v každém svém poþínání,
tedy i v marketingových þinnostech, bezesporu
patĜí mezi základní zájmy každého podniku.
Pro konkurenceschopnost podniku a pro její
dlouhodobé úspČšné fungování na trhu je dĤležité disponovat vhodnými metrikami pro mČĜení efektivnosti.
Problematice mČĜení efektivnosti marketingových þinností je mezi odbornou a vČdeckou veĜejností vČnován nemalý zájem.
Tvrdí-li nČkterý podnik, že je výkonný a
efektivní, mČl by být schopen prokázat to
používanými metrikami a jinými postupy þi
mČĜítky. PodnikĤm by nemČlo chybČt urþité
porovnání s pĜímými konkurenty v odvČtví, jak
ukazuje souþasného poznání, což je možné dle
pomocí vhodnČ zvolených nástrojĤ, aĢ již finanþních nebo nefinanþních.
Cílem této studie je popsat a srovnat pĜístupy jednotlivých autorĤ. Studie pĜispívá k
získání ucelené pĜedstavy o možnostech mČĜení výkonnosti a efektivnosti marketingových
þinností.
Metodologie
Jelikož je nezbytné zjišĢovat efektiv-nost
vlastních marketingových þinností, je vhodné
ovČĜit, jakým zpĤsobem lze úroveĖ této efektivnosti získat. Aby bylo tohoto dosaženo, bylo
nezbytné zvolit takový pĜístup, aby bylo dosaženo následujících cílĤ:
1.PĜehled relevantní literatury se zamČĜe-ním
na metriky,
2.RozdČlení používaných metrik do pĜíslušných skupin,
3.vyvození závČrĤ na základČ provedeného
prĤzkumu.
Pro dosažení výše uvedených cílĤ bylo
nezbytné provést potĜebné analýzy vybraných
þlánkĤ, studií a dalších publikací, ze kterých
bylo možné splnit tyto cíle.
Marketingové metriky
DĤvody pro mČĜení podle Halachmiho
(2005) jsou:
• Pokud nČco nemĤžeš zmČĜit, nemĤžeš tomu
ani porozumČt.
• Pokud nČþemu nerozumíš, nemĤžeš to kontrolovat.
• Pokud nČco nemĤžeš kontrolovat, nemĤžeš
to zlepšit.

Z jakých dĤvodĤ by mČli být marke-tingové
metriky top prioritou? Marketingové metriky by
mČli patĜit mezi nejvýznamnČjší priority každé
firmy. DĤvodem je napĜíklad nespokojenost s
tradiþními finanþními metri-kami vyplývající z
úþetnictví, trendy v oblasti firemních nákladĤ þi
velmi rychlý vývoj v oblasti informaþních
technologií (Seggie, Cavusgil a Phelan, 2007).
Marketingové metriky je možné rozdČ-lit
do 6 oblastí (Llonch, Eusebio, Ambler, 2002):
1.Finanþní ukazatele (obrat, zisk, marže, ukazatele rentability)
2.MČĜení trhu (tržní podíl, podíl na reklamČ,
propagaþní podíl)
3.MČĜení chování zákazníkĤ (loajalita zákazníkĤ, penetrace, poþet novČ získaných zákazníkĤ)
4.MČĜení pohybu zákazníkĤ (spokojenost zákazníkĤ, schopnost rozpoznat znaþku, úþel nákupu)
5.MČĜení pĜímých zákazníkĤ (úroveĖ distribuce, rentabilita zprostĜedkovatele, kvalita
služeb)
6.MČĜení inovaci (poþet nových produktĤ, podíl
nových produktĤ na tržbách).
Alternativním modelem tČchto šesti kategorii je analýza dopadu tČchto všech ukazatelĤ na
hodnotu znaþky (brand equity). Hodnota znaþky
je nejdĤležitČjším a nejpoužívanČjším pojmem v
marketingu a lze ji oznaþit jako marketingové
aktivum a je nejvíce cenČnou hodnotou pro
velký poþet spoleþností (Llonch, Eusebio, Ambler, 2002).
Komparace používaných metrik
Pro komparaci výše uvedených metrik lze
použít koncept benchmarkingu. V prĤbČhu
existence tohoto konceptu docházelo ze strany
mnoha autorĤ k rĤznČ rozsáhlým analýzám a
také inovacím. V zásadČ je však možné rozdČ-lit
odborné pĜíspČvky na téma benchmarkingu do
þtyĜ základních skupin (Dattakumar a Jagadeesh,2003):
1.Obecné aspekty a základy,
2.Specifické aplikace a pĜípadové studie,
3.Inovace, rozšíĜení a nové pĜístup,
4.Aplikovatelnost na vzdČlávací sektor.
Tato metoda pĜedstavuje urþitý akt napodobování, ve své podstatČ pĜejímání þástí
procesĤ a jejich aplikování do vlastního prostĜedí. Tento postup mĤže napomáhat inova-cím
podnikových procesĤ a také výsledných produktĤ. Jeho využití je reálné v rĤzných pro-stĜedích
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– výkonnost podniku jako celku, jeho þástí þi
podnikových procesĤ (Meybodi,2009).
Existuje nČkolik typĤ benchmarkingu, a to
v závislosti na prostĜedí, ve kterém má být
využit. Volba typu však spoþívá na subjektu,
který benchmarking provede. Jedná se napĜíklad o interní benchmarking, externí
benchmarking nebo povinný benchmarking.
Povinný benchmarking je vyžadován v
takových produkþních sektorech jako je veĜejný sektor nebo sektor zdravotní péþe (Barreta, 2008). Interní a externí benchmarking je
možné uplatnit v podstatČ ve všech typech organizací.
Aby však mohl být benchmarking uplatnČn, musí si pĜíslušný subjekt definovat urþitý
vzor, vĤþi nČmuž bude provádČt srovná-vání.
Tímto vzorem mĤže být v podstatČ jaká-koliv
metrika, která je v praxi využívána pri-márnČ v
konkurenþních podnicích.
Bez ohledu na zvolený typ benchmarkingu je více než vhodné využít také vhodný
motivaþní program a tak doplnit možnost zvýšené efektivity vlastních pracovníkĤ (Goncharuk a Monat,2009).
Bauer, Tanner a Neely (2004) navrhli
možný vzorový rámec pro provádČní mČĜení
auditem. Tento rámec definuje nČkteré charakteristiky, které je podle autorĤ možné implementovat v jakékoliv organizaci. Tyto charakteristiky jsou však ovlivĖovány pĜíslušným
organizaþním prostĜedím a stakeholdery.
Finanþní metriky
Hlavní cíl podnikání je tvoĜit a získá-vat
zákazníky. MarketéĜi s tím souhlasí, ale je
nutno pĜipustit, že nejen vytváĜení zákazníkĤ,
ale i tvorba marže je pro podnikání dĤležitá.
Marže lze v nejjednodušším pĜípadČ chápat
jako rozdíl mezi cenou produktu a jeho náklady. Kalkulace marže se ve vČtšinČ pĜípadĤ
zkomplikují právČ úþastí firmy na rĤzných
trzích, s rĤznými cenami, rĤznými produkty,
rĤznými distribuþními strategiemi pĜi rĤzných
nákladech a podobnČ (Farris, Bendle a spol.
2006).
AutoĜi Gaiardelli, Saccani a Songini
(2007) užívají procesnČ orientované metriky se
schopností rozlišit rysy systému mČĜení výkonnosti dodavatelského ĜetČzce – the SCOR
model (Supply Chain Operations Reference),
ROE, ROI, ROS (jedná se o tradiþní metriky

finanþní analýzy podniku), MSI index (mČĜí
pomČr mezi poþtem firemních zákazníkĤ a
celkovým poþtem potenciálních zákazníkĤ), BM
index (referuje o nákladech, pĜíjmech a maržích).
MČĜítka ROI využívá ve své práci též Greenyer (2006). Dále jsou použity nezávisle promČnné (konstruováno 12 bodĤ), každý reprezentuje odlišnou marketingovou þinnosti),
závisle promČnné (užita primární a sekundární
data – prodej, zisk, ROA) (O’Sullivan, Abela a
Hutchinson, 2009).
AutoĜi Vardanyan a Tremblay (2006) využívají jako mČĜítko DEA (jedná se o algo-ritmus
produkující odhad relativní neefektiv-nosti pĜi
použití velkých vzorcĤ; využívá indi-kátoru
marketingové neefektivnosti a vektorĤ, které
urþují smČr vstupu neefektivnosti) a smČ-rodatné
odchylky promČnných.
Marketing a finance
Index ROI (Return On the Investment) mĤže být použit pro mČĜení efektivity marketingu.
MĤže být vyjádĜen jako podíl þistého zisku a
vložené investice.

ROI =

þistý zisk
investice

(1)

V marketingu je možné se setkat také s indexem ROMI (Return on Marketing Investment). Jedná se o relativnČ novou metriku, kte-rá
není totožná s indexem ROI, protože marketing
není stejný druh investice. Pokud je ROMI
pozitivní, lze marketingové výdaje považovat za
odĤvodnČné. (Farris, Bendle a spol. 2006)

ROMI =

IRAM × P
, kde (2)
MS

IRAM - Navýšení tržeb ve srovnání s obdobím bez "marketingu"
P - Zisk [%]
MS - Marketingové náklady
Rozlišují se 2 pĜístupy mČĜení marketingu
pomocí ROMI. První je zamČĜen na mČĜení
úþinnosti marketingu v krátkodobém horizontu,
na zjišĢování zvýšení zisku resp. tržeb, které
pĜinesly marketingové aktivity. Druhý pĜístup je
zamČĜen na dlouhodobý horizont, kde výdaje na
marketing pĜinášejí z dlouhodobého hlediska
zvýšení firemní image, hodnotu znaþky nebo
tržní podíl.
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Obrázek 1 Závislost tržeb na marketingových výdajích

Marketing v krátkodobém horizontu
PĜíkladem marketingových aktivit, které
lze ohodnotit v krátkodobém horizontu jsou
napĜ. slevové kupóny, kde lze nárĤst tržeb
pĜímo pĜiĜadit k marketingové aktivitČ. V tomto pĜípadČ je nutné, aby výsledek vyšel více
než 100%, což ukazuje, že se marketingová
aktivita vyplatila, to znamená, že pĜi výsledku
100% jsou náklady na marketing stejné jako
zisk. PĜi ROMI menším než 100% je tĜeba
zvážit nasazení resp. pokraþování v daných
marketingových aktivitách (Farris, Bendle et
al. 2006).
Obrázek naznaþuje vývoj tržeb v závislosti na marketingových výdajích. Od urþitého bodu (bod A) mĤže docházet k saturaci
tržeb a pro každého manažera je dĤležité tento
bod znát, aby se do marketingové aktivity
neinvestovalo více, než je nutné. Díky ROMI
lze zjistit pĜínosy jednotlivých marketingových
aktivit, a tak je marketing vnímán pozitivnČ,
protože dokáže zdĤvodnit vlastní náklady.

Zdroj: Farris, Bendle et al. 2006

Marketing v dlouhodobém horizontu
Náklady vynaložené na marketing se neodrážejí pouze ve zvyšování tržeb, ale také v
zlepšování jiných parametrĤ, které není vždy
jednoduché zmČĜit. Jedná se napĜ. o image firmy nebo loajalita zákazníkĤ, ale díky marketingovým aktivitám rostou i tyto hodnoty. To
znamená, že marketingové aktivity nezvyšují jen
krátkodobé ukazatele, ale i ukazatele, které se v
krátkém þasovém období velmi nemČní a ovlivĖují vývoj spoleþnosti v následujících letech.
Kdyby i ukazatel ROMI nedosahoval
100%, stále se marketingová aktivita mĤže
vyplatit z dlouhodobého pohledu, protože roste
povČdomí zákazníkĤ o firmČ, což se mĤže vyplatit v dalším období (Solþanský, Šimberová,
2010).
Nefinanþní metriky
Tržní podíl je ukazatel, který urþuje, jak si
firmy stojí na trhu v porovnání s konkurencí.
Hodnoty tržního podílu a jejich zmČny pomáhají
manažerĤm sledovat situaci na trhu a to nejen
vlastní firmy, ale i konkurence.


Obrázek 2 Závislost tržeb v dlouhodobém horizontu

Zdroj: Solþanský, šimberová, 2010
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RĤst tržního podílu indikuje správný postup v boji proti konkurenci, ale naopak pokles
naznaþuje problémy firmy vypoĜádat se s
konkurencí a pĜi pravidelném poklesu tržního
podílu je otázkou, zda je vĤbec firma životaschopná. Tržní podíl se poþítá procentuálnČ z
celkových dosažených tržeb na trhu resp. celkového poþtu prodaných jednotek produktu.
PĜesná definice trhu není nikdy jednoduchým úkolem. Pokud firma definuje trh velmi
úzce, tak se ztratí hrozby, ale i pĜíležitosti, které
by mohly objevit na širším trhu. Pokud se však
trh definován velmi široce, tím se zapĜíþiní
nárĤst hrozeb a pĜíležitostí, þímž se stane trh
nepĜehledný a nezvladatelný.
BČžnČ se používá i další parametr tržního
podílu, a to relativní tržní podíl ve srovnání s
nejvČtším konkurentem (firmou s nejvČtším
tržním podílem na daném trhu). Tato hodnota
se napĜíklad vynáší na horizontální osu BCG
matice a poþítá se jako podíl tržního podílu
firmy a tržní podíl nejvČtšího konkurenta.
Tato hodnota je užiteþná pro porovnání
stupnČ konkurence na rĤzných trzích. Další
používanou metrikou, ale nejen v marketingu,
je HerfindahlĤv index. Tento index v marketingu pĜedstavuje druhou mocninu tržního podílu
firmy, kde se tímto indexem prohlubují a zvýrazĖují rozdíly mezi firmami, a souþtem HI lze
urþit, zda je na trhu firma, která má velký tržní
podíl (velký hráþ na trhu) (Farris, Bendle et al.,
2006).
Efektivní marketing vychází ze znalostí o
zákazníkovi, a je dĤležité pochopit, jak produkt
uspokojuje potĜeby zákazníka. ZodpovČzení
nČkolika zásadních otázek vede k lepšímu
odhadu vývoje firemní strategie a marketingového plánování.
• Co mĤže marketér oþekávat od nového produktu?
• Jak ovlivĖuje prodej stávajícího výrobku na
plánované uvedení nového produktu?
• Co zákazník skuteþnČ potĜebuje? Jak se vyvíjí
firemní image?
Následující ukazatele využívá firma, která
na trh uvádí nový produkt. VyjadĜuje úspČšnost
prodeje za dané období "first-time" zákazníkĤm, popĜípadČ zákazníkĤm s opČtovným
nákupem daného produktu (Farris, Bendle et
al., 2006).

Trial rate [%] =

first time zákazníci
celková populace

Re peat rate [%] =

repeat zákazníci
trial populace

(4)
Firma uvede na trh produkt, který nabízí
pouze v regionu s 300.000 domácnosti. Produkt
si zakoupí 40.000 domácnosti, to znamená Trial
rate = 13,3%. OpakovanČ v dalším období si ze
40.000 "first-time" zákazníkĤ zakoupí produkt
8.000 zákazníkĤ, z þehož plyne Repeat rate =
20%.
Není snadné shromáždit potĜebné údaje
pro dané výpoþty, což není problémem jen
tohoto praktického pĜíkladu, ale v zásadČ celého
mČĜení marketingových þinností. V daném
pĜíkladu si lze pod produktem pĜedstavit þasovČ
omezenou kabelovou televizi, kde firma s
jistotou od zákazníkĤ potĜebuje osobní údaje.
Následné stanovení potĜebných promČnných je
pak snadné.
Ukazatel, který vypovídá o poklesu tržeb z
existujícího produktu z dĤvodu uvedení nového
produktu, se nazývá "stupeĖ kanibalizace"
(Cannibalization Rate).
Cannibal rate [% ] =

ztráta tržeb stávajícíh o produktu
obrat nového produktu

(5)
Firma prodává v prvním období produkt A
s celkovými tržbami 1000 $, v druhém období
uvede na trh podobný produkt B, jehož tržby
dosáhnou 750 $ a tržby produktu B 700 $.
Cannibalization rate je v tomto pĜípadČ 40%.
Tento ukazatel lze využít i pro hodnocení
pĜíchozí konkurence na trh, kde stávajícím
prodejcĤm klesnou tržby z dĤvodu dalšího
konkurenta na trhu.
AutoĜi Greiling (2006) a Town (2000) využívají ve svých þláncích srovnávací studie.
Oproti tomu Zahay a Griffin (2010) se pĜiklánČjí ve své práci k názoru, že zákaznická mČĜítka
na rozdíl od finanþních mČĜítek na rozdíl od
finanþních nejsou tak pĜísná. Jedná se napĜíklad
o mČĜítka „customer lifetime value, share of
wallet, customer retention“. Tyto metriky uvádí
také LošĢáková (2005) jako významnou þást
mČĜení efektivnosti.
Znaþka jako nefinanþní metrika mĤže být
definována (Kotler a Pfoertsch, 2007):
• Znaþka je pĜíslib kvality.
• Znaþka je souhrn dojmĤ, vše co vidíš, cítíš,
slyšíš a þteš o dané znaþce.

(3)
– 135 –

ROýNÍK V – ýÍSLO 08 / VOLUME V – NUMBER 08

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU / TRENDS ECONOMICS AND MANAGEMENT

• Znaþka je udržována v pocitech zákazníka,
založených na minulých zkušenostech a budoucích oþekáváních.
• Znaþka ovlivĖuje budoucí rozhodnutí o
koupi, rozhodnutí je založeno na dĤvČĜe.
Možné limity a bariéry
Obecný vývoj je omezován z rĤzných pĜíþin a rĤznými zpĤsoby. Takováto omezení
mohou být napĜíklad aplikace vybrané metody
pouze na vybrané podniky þi pouze v jedné
lokalitČ. Objektivní Ĝešení však vyžadují aplikaci v rĤzných prostĜedích.
Níže uvádČné bariéry vycházejí z námi
sledovaných publikací a potvrzují tak výše
zmiĖovaná omezení.
PĜestože rámec výzkumu autorĤ Gaiardelli,
Saccani a Songini (2007) je urþen jako obecný,
empirická aplikace byla limitována specifikami
prĤmyslu a rozhraním mezi dvČma specifickými hráþi. Budoucí pĜehodnocení tohoto rámce
je tedy zapotĜebí, bude-li aplikován na více
oborĤ a v rámci více úrovní dodavatelských
ĜetČzcĤ.
Greiling (2006) ve své práci tvrdí, že je
nutný další výzkum faktorĤ, které zajistí, že
mČĜení výkonnosti bude fungovat jako efektivní
nástroj v oblasti veĜejných služeb. Tedy, empirický základ zkoumající vztah mezi výsledky
mČĜení a efektivností je velmi štíhlý. Dále je
pravdČpodobné, že stabilita a pĜedvídatelnost
poskytování veĜejných služeb se zavádČním
mČĜení výkonnosti sníží.
Výzkumu v þlánku (Greenyer, 2006) by
prospČla další hloubková studie, zejména pokud
jde o nejlepší využití existujících komunikaþních kanálĤ se zákazníky v praxi. PĜedpoklady
získané pĜed pČti lety, nemusí být nutnČ považovány za vhodné v souþasné dobČ.
Dle závČrĤ autorĤ O’Sullivana, Abela a
Hutchinsona (2009) by mČla být vČtší pozornost
vČnována mČĜené þinnosti, než použitým metrikám. Ty získávají vČtší pozornost v literatuĜe.
Diskuse
Co vede autory k použití jen finanþních
nebo jen nefinanþních metrik? Z námi provedeného roztĜídČní používaných metrik na finanþní
a nefinanþní vyplývá þetnČjší využívání metrik
finanþních. Domnívají se autoĜi, že finanþní
metriky jsou v praxi lépe použitelné?
Marketingoví specialisté ovČĜují teoretické
poznatky v praxi a snaží se odhalit pĜíþiny
úspČchu a neúspČchu firem na trhu.

Jednou z prací, která pĜispívá k poznání
dané problematiky je studie, která byla zamČĜena na používání marketingových metrik v
Británii, kde byli oslovení marketingoví a
finanþní manažeĜi. Bylo zkoumané hodnocení
marketingových aktiv, plánování, benchmarking, mČĜení spokojenosti, mČĜení její zlepšování a firemní orientace. Pilotní þást potvrdila
zájem o marketingové metriky týkající se
loajality, prodejnosti, konkurence, spokojenosti,
ale hlavní zájem se týkal finanþních parametrĤ
a sledování konkurence (Ambler, Kokkinaki a
Puntoni, 2004).
Respondenti mČli za úkol ohodnotit jednotlivé otázky dotazníku v stupnici od 0 do 7
(nedĤležité – velmi dĤležité). Respondenti si
nejvíce cení finanþní ukazatele (prĤmČr 6,51)
s výrazným náskokem pĜed hodnocením pĜímých zákazníkĤ (5,53). Ostatní sledované
položky dosáhly velmi podobný výsledek
(Konkurence – 5,42; pohyb zákazníkĤ – 5,42;
Chování zákazníkĤ – 5,38; Inovace – 5,04)
(Ambler, Kokkinaki a Puntoni, 2004).
Hodnota znaþky tak patĜí mezi nejpoužívanČjší parametr hodnocení marketingových
aktiv firmy, což potvrzuje i tento prĤzkum, kde
32,5% respondentĤ dává pĜednost pĜed ostatními (povČst – 19,6%, síla znaþky – 8,8%, cena
znaþky – 8,2%, zdraví znaþky – 6,9%) (Ambler,
Kokkinaki a Puntoni, 2004). 24,9% dotazovaných pravidelnČ minimálnČ jednou roþnČ hodnotí marketingové aktivity pomocí finanþních
ukazatelĤ, 41% dotazovaných používá jiné
nástroje pro hodnocení marketingových aktiv
(napĜ. mČĜení spokojenosti zákazníkĤ) a ménČ
než 15% používá oba zpĤsoby mČĜení (Ambler,
Kokkinaki a Puntoni, 2004).
Pokraþování této studie bylo zamČĜené na
praktické používání již konkrétních parametrĤ.
Celkem bylo do telefonického prĤzkumu zapojeno 231 manažerĤ z britských firem. Výsledkem prĤzkumu je 15 nejpoužívanČjších hodnot.
Zisk a tržby se témČĜ shodnČ umístily na prvním místČ s více než 90% respondentĤ, kteĜí
tyto hodnoty bČžnČ využívají v praxi. Kolem
80% respondentĤ dosáhly hodnoty hrubé marže
a tržního podílu (Ambler, Kokkinaki a Puntoni,
2004).
PĜínosem každého prĤzkumu je srovnání
dvou zemí v používání marketingových metrik.
MČĜení marketingu ve Velké Británii a ŠpanČlsku srovnává jiná studie, která vyjadĜuje dĤležitost mČĜení marketingu finanþními a nefinanþ-
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ními ukazateli, spokojenosti zákazníkĤ a vývoj
konkurence. PrĤzkum zjistil, že britští a španČlští manažeĜi rozdílným zpĤsobem vnímají
problematiku mČĜení efektivnosti marketingových þinností. Zatímco britští manažeĜi dávají
vČtší váhu finanþním ukazatelĤm, ve ŠpanČlsku
pĜipisují vČtší dĤležitost zájmu o zákazníky,
mČĜení jejich chování a snahu pochopit jaké
mají názory na znaþku. Hlavním cílem firmy
není dosahovat zisku, ale uspokojit zákazníka,
tak podle tohoto hesla se chovají španČlští
manažeĜi (Llonch, Eusebio, Ambler, 2002).
Další rozdíl je v porovnávání výkonu firmy
s urþitým referenþním obdobím. Ve ŠpanČlsku
porovnávají firemní výkonnost s pĜedchozím
rokem, v UK je srovnání provádČno s marketingovým plánem pro daný rok resp. období.
ObČ zemČ však mají stejné zpĤsoby pĜi porovnávání s konkurencí, kde se na to neklade až
takový dĤraz.
ŠpanČlští manažeĜi vykonávají mČĜení þastČji než jejich britští kolegové a také jsou více
spokojeni se svými metrikami, ale obČ strany
pĜiznávají, že v oblasti mČĜení marketingu by se
mohly zlepšit (Llonch, Eusebio, Ambler, 2002).
ZávČr
ProvádČt efektivní marketingové postupy
je pro každý podnik dĤležité. Provedené srov-

nání a rešerše þlánkĤ, s nimiž bylo pracováno,
naznaþují, že v oblasti návrhu a použití jednotlivých metrik existuje mnoho problémĤ, které je
potĜeba diskutovat. Jedním z tČchto problémĤ je
napĜíklad nemožnost aplikace nČkterých metrik
v rĤznorodých odvČtvích (prĤmysl, služby,
veĜejná správa).
Bylo by vhodné provést další podrobnČjší
výzkumy, které vyplývají z provedené analýzy
odborných a výzkumných studií a þlánkĤ. Tyto
výzkumy jsou nezbytné, protože každá metrika
se mĤže chovat rĤznČ v diferencovaném prostĜedí. RĤznorodost možných výsledkĤ je plnČ
závislá na vybraném sektoru. Lze pĜedpokládat
odlišnosti v sektoru zdravotnictví, automobilovém sektoru þi sektoru cestovního ruchu.
Pro uchopení podstaty uvádČného jevu a
souþasného stavu marketingové teorie je nezbytné mČĜit nejenom marketingové þinnosti s
pomocí finanþních metrik, ale hlavnČ ve spojení
s nefinanþními metrikami – nefinanþní metriky
postihují strategický aspekt.
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