SYSTÉMY MĚŘENÍ VÝKONNOSTI
O VÝZKUMU
Údaje obsažené v tomto přehledu pocházejí
z komplexního výzkumného šetření realizovaného
nezávislým Institutem evaluací a sociálních analýz
(INESAN) v organizacích v ČR.
Cílem výzkumného šetření byla:
 analýza oblastí sledování výkonnosti
 analýza způsobů/metod sledování výkonnosti
 zmapování používaných ukazatelů výkonnosti
 zmapování aktuální výkonnosti organizací v ČR
 analýza vlivu měření výkonnosti na celkový výkon
 analýza pozitivních a negativních aspektů sledování
výkonnosti
Sběr dat byl realizován v České republice v květnu 2012.
K výběru organizací byla použita technika náhodného
stratifikovaného výběru.

Ostatní organizace (38 %) nepoužívají k měření
výkonnosti žádné standardizované metody/metodiky
a výkonnost zjišťují na základě srovnání plánovaných
a skutečných výsledků nebo ji zjišťují pouhým
odhadem.
Graf 1: Segmentace organizací podle přístupu
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V rámci provedeného výzkumného šetření bylo
provedeno a analyzováno celkem 331 interview.

VÝSLEDKY VÝZKUMU
Na úrovni celkové firemní strategie sleduje svou
výkonnost (tedy porovnává dosažené výsledky
s plánovanými) celkem 9 z 10 zkoumaných organizací.
Z hlediska jednotlivých dílčích oblastí sledují organizace
v největší míře výkonnost v dosahování finančních cílů
(9 z 10 organizací); výrazná většina organizací sleduje
svou výkonnost také v oblasti prodeje výrobků a služeb
(8 z 10), marketingových aktivit a řízení lidských zdrojů
(tři čtvrtiny) a v oblasti vnitřní správy (7 z 10).
Téměř čtvrtina (22 %) ze zkoumaných organizací využívá
k měření své výkonnosti jednu nebo více z následujících
standardizovaných metod/metodik: BSC (Balanced
Scorecard), ABM (Activity Based Costing/Management),
Total performance scorecard, Value based management,
Six sigma, Value mapping, Performance prism nebo KPI
(Key Performance Indicators). Měření výkonnosti
založené na jiných než výše vyjmenovaných metodách/
metodikách využívají dvě pětiny organizací.
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Organizace, které používají
standardizované metody/metodiky
měření výkonnosti, používají nejčastěji
metodu ABM (Activity Based Costing/
Management), metodu Value base
management a metodu Six sigma.

PŘEHLED HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ
 S pojmem výkonnost je nejčastěji spojována vysoká
efektivita práce, spokojenost zákazníků/klientů
a maximální vytížení zaměstnanců.
 Více než tři pětiny organizací používají ke sledování
výkonnosti standardizované či jiné metody/metodiky.
 Ze standardizovaných metod/metodik je nejčastěji
používána metoda ABM (Activity Based Costing/
Management).
 Z jednotlivých sledovaných ukazatelů výkonnosti je
nejčastěji sledována ziskovost.
 V roce 2011 splnily organizace v průměru 80 % svých
cílů, přičemž splnit 100 a více procent svých cílů se
podařilo 14 % organizací.
 Nedosahování stanovených cílů je způsobeno
zejména vnějšími podmínkami, jako jsou například
nepříznivá situace na trhu, ekonomická krize a silná
konkurence.
 Nejvíce problematická je v souvislosti s implementací
systému měření výkonnosti finanční náročnost
pořízení takovéhoto systému a nedostatek informací
pro jeho výběr.
 Systematické sledování výkonnosti je ve více než 90 %
případů využíváno jako nástroj přispívající
k dosahování strategických cílů a ke zvyšování
produktivity organizací.

využívají
vyjmenované
metody/
metodiky
22%

V rámci výzkumného šetření bylo sledováno celkem
26 ukazatelů výkonnosti v sedmi oblastech (finance,
zákazníci, zaměstnanci, operační procesy, inovace,
kvalita výrobků a služeb a společenská odpovědnost).
Více než polovinu ze zkoumaných ukazatelů výkonnosti
sleduje 48 % subjektů; v průměru organizace sledují
13 ukazatelů. V největší míře jsou sledovány ziskovost,
spokojenost zákazníků, míra snižování nákladů, růst
prodejů a produktivita.
V roce 2011 své cíle splnilo či dokonce překročilo 14 %
organizací, 28 % organizací splnilo 90 – 99 % svých cílů,
dvě pětiny organizací dosáhly celkové výkonnosti
na úrovni 70 – 89 % a necelá pětina subjektů splnila
méně než 70 % svých cílů.

Graf 2: Celková míra úspěšnosti dosahování
stanovených cílů v roce 2011
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U zkoumaných organizací činila v roce
2011 průměrná míra naplnění stanovených
cílů 80 %.
Z organizací, které nedosáhly za rok 2011 všech svých
definovaných cílů, přijalo celkem 70 % konkrétní
opatření na zvýšení své výkonnosti.
V dosahování svých cílů jsou organizace limitovány jak
vnějšími faktory, mezi které patří zejména nepříznivá
situace na trhu/ekonomická krize, nedostatek zakázek,
zákazníků/klientů, vysoce konkurenční prostředí
a nepříznivé přírodní podmínky, tak také vnitřními
faktory, jako jsou především nedostatek financí,
chybující lidský faktor, stanovování vysokých
a nedosažitelných cílů a zastaralé a nedostatečné
technické vybavení.

V oblasti měření výkonnosti se ve zkoumaných
organizacích nejčastěji vyskytují problémy spojené
s implementací opatření vyplývajících z měření
výkonnosti a s finanční návratností měření výkonnosti,
problémy spojené s nejasnými cíli měření výkonnosti
a nedostatečnou spoluprací při měření výkonnosti mezi
jednotlivými odděleními či pracovními týmy a problémy
s nedostatkem, nejasností a roztříštěností dat.
Při implementaci systémů sledování
výkonnosti mají organizace potíže
především s jejich finanční náročností;
necelá třetina má pak problémy
s nedostatkem informací pro výběr
a s nepřipraveností na implementaci
takového systému.
Z hlediska pozitivních aspektů sledování výkonnosti
z odpovědí subjektů vyplývá, že jim (mimo jiné) ve velké
míře umožňuje dosahovat cílů stanovených
ve strategických plánech, zvyšovat celkovou
produktivitu a vede k identifikaci potřeb v oblasti
vzdělávání zaměstnanců.

STRUKTURA ZKOUMANÉHO VZORKU
Struktura podle odvětví: 48 % organizací tvoří průmyslové
podniky, 20 % organizací tvoří subjekty z odvětví utilit
a telekomunikací a zbylých 32 % tvoří ostatní organizace
(např. z oblasti stavebnictví, obchodu a služeb)
Struktura podle velikosti organizace: 50 % tvoří malé
organizace s méně než 100 zaměstnanci, 32 % jsou střední
organizace se 100 až 249 zaměstnanci a 18 % tvoří velké
organizace s 250 a více zaměstnanci
Struktura podle výše obratu v roce 2011: u 25 % organizací
se výše obratu pohybovala pod 50 mil. Kč, 17 % organizací
dosáhlo obratu ve výši 50 – 99 mil. Kč, 41 % organizací
vykázalo obrat ve výši 100 – 499 mil. Kč a 17 % mělo obrat
vyšší než 500 mil. Kč

O INSTITUTU
Institut evaluací a sociálních analýz je první soukromý

vědecko-výzkumný institut v oboru společenských věd
založený v ČR. Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle
pravidel stanovených Evropskou unií (Článek 2.2, písm. d.
Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací). Cílem Institutu je provádět základní výzkum,
aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich
výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu
technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován
do těchto činností.
Díky svému zázemí v oblasti metodologie aplikovaného
společenskovědního výzkumu poskytuje také zpracování
výzkumných studií a analýz. Institut rovněž poskytuje
odborné služby při tvorbě metodických nástrojů pro evaluaci,
realizuje samotná evaluační šetření, podílí se na přípravě
zadávací dokumentace, poskytuje peer-review jednotlivých
dokumentů vztahujících se k evaluaci a k metodologii
společenskovědního výzkumu.
Institut realizuje evaluace, analýzy, výzkumná šetření
a poradenství zejména v oblastech životního prostředí,
informačních a komunikačních technologií, sociálních
záležitostí, manažerských studií a eticky odpovědné
spotřebě.

Heřmanova 1169/22
170 00 Praha 7
Tel.: +420 220 190 597
E-mail: info@inesan.eu
Web: www.inesan.eu

