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1. Úvod 
Úsp ch podniku sám o sob  neexistuje. Vždy za ním stojí konkrétní lidé (Lhotský, 2010). A 

zvláš  v dnešní dob  je d ležité, aby firma hledala zp soby, i metody jak být originální a v 

konkuren ním boji zvít zit. Klí ovými faktory úsp chu jsou p edevším flexibilita, inovace, 

lidský kapitál a orientace na zákazníka. Také není jednoduché udržet si spokojené zákazníky a 

tak si každý firma musí vytvo it dobrou strategii svého podnikání. 

 

Pro bakalá skou práci bylo vybráno téma analýza konkuren ního prost edí tiska ské 

spole nosti, kterou budeme aplikovat na firmu A. Je to firma, která má vlastní ofsetovou 

tiskárnu, výrobu má v Krnov  a p sobí ješt  v Opav  a Ostrav .  

 

Cílem bakalá ské práce je analyzovat firmu A za pomocí strategické analýzy vn jšího a 

vnit ního prost edí a nalézt její konkuren ní výhodu. Komplexní strategická analýza zahrnuje 

velké množství jednotlivých analýz. Pozornost však bude soust ed na pouze na hledání 

konkuren ní výhodu a finan ní sílu firmy A. K tomu bude využitá analýza SPACE a analýza 

konkurence, pro srovnání s konkuren ními firmami. Také bude využita analýza vnit ních 

faktor . Tato analýza poskytne p ehled silných a slabých stránek. Z výsledk  jednotlivých 

analýz vyplynou místa a innosti, na které budou navržena vhodná doporu ení. 

 

Práce je rozd lena na ást teoretickou a praktickou. V teoretické ásti bude popsán význam 

strategie, její principy, tvorba, vn jší a vnit ní prost edí, obecný popis PEST, SPACE, SWOT 

analýzy a analýzy vnit ních faktor . Také budou vysv tleny pojmy, jako jsou konkurence, 

konkurenceschopnost, strategické myšlení, strategické ízení. V praktické ásti bude 

konkrétn  p iblížena firma A, její historie a p edm t podnikání. Stru n  budou také 

charakterizování její hlavni konkurenti. Poté bude firma A analyzována zvolenou metodou. V 

záv ru bakalá ské práce budou popsány návrhy a doporu ení pro firmu A. 
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2.  Vymezení strategické analýzy  
V této kapitole budou popsány pojmy jako jsou konkurence, konkurenceschopnost, 

strategické myšlení, strategické ízení, strategická analýza okolí firmy a analýza vnit ního a 

vn jšího prost edí. Dále také budou popsány metody analýzy PEST, SPACE nebo SWOT.  

 

2.1 Konkurence 
Slovo konkurence pochází z latinského concurrere, což se dá p eložit jako „vést spolu“, 

„b žet spolu“. Obecný význam slova je rivalita, sout žení o moc, úsp ch nebo náklonnost 

(Latinský slovník cizích slov, 2009). 

 

Motivací navzájem soupe ících hrá  na trhu je generování zisku, snaží se snižovat náklady a 

o co nejv tší poptávku po svém zboží. Ze vzájemné rivality nejvíce t ží zákazník, protože 

firmy se snaží dát co nejnižší cenu, aby zákazník kupoval jejich zboží a ne od konkurence. 

 

2.2.1 Konkurenceschopnost firmy  

Aby firma byla co nejvíce úsp šná a dlouhodob  vynikala ve svém oboru, musí být 

konkurenceschopná. Té m žeme docílit prost ednictvím systematického hledání a nacházení 

konkuren ních výhod pro danou firmu. V sou asných vysp lých tržních ekonomikách 

existuje p ebytek nabídky nad poptávkou, proto musí firmy, které cht jí dlouhodob  

maximalizovat zisk, p evyšovat v n em, co ocení zákazník. Klí ovými faktory jsou cena, 

kvalita a as. Pro firmu v dnešní dob  však existují i jiné podstatné faktory, nap . úrove  

jednání se zákazníkem. Proto by se m l snažit management firmy systematicky vytvá et 

konkuren ní výhody. Významným zdrojem informací a podn t  pro vytvá ení konkuren ních 

výhod je kvalitn  provedená strategická analýza firmy (Lhotský, 2010). 

 

2.2 Strategické myšlení 
Využívat strategické myšlení není pro v tšinu lidí vrozené. Pro firmu je to nezanedbatelná 

ást podnikové koncepce. Strategie by m la být pružná a schopná p izp sobit se 

dynamickému okolí. V erejší strategie nemusí být vhodná jako strategie pro zít ek., i když se 

v minulosti osv d ila. Strategické myšlení je pro firmu všech velikostí d ležitou složkou k 

tomu, aby byla úsp šná (Mallya, 2007). 
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Je t eba si jasn  definovat strategické myšlení, aby mohlo být objektivn  zahrnuto a vhodn  

umíst no v kontextu strategického ízení. V roce 1998 na základ  Mintzbergova modelu 

vytvo il Leidtka model (obr. 2.1 Elementy strategického myšlení), který definuje strategické 

myšlení jako ur itý zp sob myšlení se specifickými a jasn  identifikovatelnými 

charakteristikami (ibid). 

 

Obr. 2.1 Elementy strategického myšlení 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Mallya (2007, str. 19) 

 

Prvním elementem je systémový pohled (perspektiva) – stratég má mentální model celkového 

systému tvorby hodnot od samého za átku až do konce a rozumí souvislostem daného et zce. 

Systémový pohled umož uje, aby jedinci objasnili své role v rámci celkového systému, dopad 

jejich chování na další ásti toho systému a na celkový výsledek. Proto tento p ístup 

zd raz uje souvislost nejen mezi korporací, obchodní a funk ní strategií, ale nejd ležit jší je 

na lidské úrovni (ibid.). 

 

Druhým elementem je zam ení se na cíle. Strategický úmysl poskytuje zam ení, které 

umož uje jedinci ve firm  zvládnout svou energii k tomu, aby mohl zam it pozornost, 

odolávat rozptýlení a soust edit se, dokud nedosáhne stanovených cíl  (ibid). 

 

T etím elementem je inteligentní oportunismus. Tady jde otev enost v i novým 

zkušenostem, které umož ují jedinci využívat výhody alternativních strategií, jež mohou být 

lepší a relevantní pro rychle se m nící podnikatelské prost edí. To znamená, že organizace 

musí také n kdy vzít v úvahu názory z nižších úrovní nebo od inovativních zam stnanc , 
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kte í mohou být klí ové p i identifikování alternativní strategie, která by mohla být p ijatelná 

pro dané prost edí (ibid.). 

 

tvrtým elementem strategického myšlení je myšlení v ase. To znamená, že strategické 

myšlení spojuje minulost, sou asnost a budoucnost tím, že využívá obojího – pam ti 

organizace i jejího širokého historického kontextu jako kritických vstup  pro tvorbu své 

budoucnosti (ibid.). 

 

Posledním elementem je hypoteticky založené myšlení. Liedtka píše, že v takovém prost edí, 

ve kterém je velké množství informací a není as o nich p emýšlet, je významná schopnost 

tvorby a testování optimálních hypotéz. Schopnost dob e pracovat s hypotézami je klí ovým 

jádrem kompetence vedení organizace (ibid.). 

 

Etapy vývoje strategického ízení - stru ný p ehled 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle Mallya (2007, str. 26) 

 

2.3 Strategické ízení 
Slovo strategie je eckého p vodu a vzniklo ze slova „strategos“, jenž ozna uje v dce 

armády. Následn  došlo ke spojení dvou pojm , z nichž „stratos“ znamená vojsko a „ago“ jak 

vést (Lednický, 2007).  

 

Lhotský (2010) ve své publikaci tvrdí, že odborná literatura definuje strategické ízení jako 

„proces, ve kterém vrcholoví manaže i formulují a zavád jí strategie sm ující k dosažení 

stanovených cíl , k souladu mezi vnit ními zdroji firmy a vn jším prost edím a k zajišt ní 
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celkové prosperity a úsp šnosti firmy“. Úst edními pojmy jsou cíle, které m žeme chápat 

jako žádoucí budoucí stavy, kterých chceme dosáhnout a strategie, což jsou p edstavy, jakou 

cestou budou tyto cíle dosaženy. Úkolem strategického ízení je tedy hledání, vytvá ení a 

získávání výrazných a jistých potenciál  úsp chu na trhu.  

 

Ve strategickém ízení je t eba vyhodnocovat p edevším faktory firemního okolí – pot eby 

zákazníku, chování konkuren ních firem a dodavatel , vývoj makroekonomických podmínek, 

jako je nap . m nová a fiskální politika, legislativa, da ová soustava, možnost investování do 

zahrani í atd. A nem li bychom zanedbávat ani faktory související s interním prost edím 

firmy. N kte í odborníci odhadují, že rozhodování uskute ována na strategickém ízení 

ovliv ují úsp šnost podnikání až z 80%. Všeobecn  m žeme íct, že podnikatelský úsp ch v 

tržním hospodá ství závisí hlavn  na v asném p edvídání tržních p íležitostí a ešení 

potenciálních problému strategického charakteru. Poznání, hodnocení a racionální 

uplat ování poznatk  o objektivních vývojových tendencích v ízení firmy se tak stává 

jedním z nejvýznamn jších požadavk  kladených na vedoucí pracovníky (Hanzelová, 

Ke kovský, 2009). 

 

Každá strategicky ízená firma musí být natolik flexibilní, aby mohla p ijmout a p ekonat 

vznikající zm ny. Podle Mallya (2007), m žeme pro lepší pochopení proces strategického 

ízení rozd lit do 5 fází: 

 

První fáze zahrnuje identifikaci sou asných podnikových misí a cíl . Má za úkol zjistit 

skute ný stav strategického ízení v dané spole nosti a ur it p esn , eho chce firma 

dosáhnout, ur it její hlavní d vod existence. 

 

Druhá fáze se zabývá strategickou analýzou vn jšího, odv tvového a vnit ního prost edí 

organizace. Analýza konkuren ního prost edí zohled uje hrozbu potenciálních konkurent , 

silu zákazníku a dodavatel , hrozbu substitut  a úrove  konkuren ní rivality.  

 

T etí fázi je formulace strategie pomocí jasného souboru od vodn ných opat ení, která má za 

úkol zhodnotit dosavadní cíle organizace a pokud došlo k odchylce od p vodního o ekávání, 

stanovit nápravu.  
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tvrtou fází je implementace strategie, která se zabývá slad ním organiza ní struktury, 

systému, proces  atd. se zvolenou strategií. 

 

Pátou fází je hodnocení a kontrola strategie. 

 

Na obr. 2.2 Proces strategického ízení, je uvedeno schéma popisující pr b h strategického 

ízení, které je nekon ícím procesem reagujícím na problémy i p íležitosti, jež mohou 

vzniknout. 

 

Obr. 2.2 Proces strategického ízení 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Mallya (2007, str. 28) 
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2.4 Hierarchie firemních strategií 
Každá firma byla založena a existuje proto, aby napl ovala ur ité poslání, které koresponduje 

se základními p edstavami zakladatel  firmy o tom, co bude p edm tem podnikání, jací 

budou zákazníci firmy, jaké pot eby a jakými výrobky a službami bude firma pot eby svých 

zákazník  uspokojovat. Strategické cíle se v pr b hu asu p izp sobují m nícímu se 

podnikatelskému prost edí nebo tomu, jak jsou stávající cíle realizovány (Ke kovský, 

Vykyp l, 2006). 

 

Existuje hierarchická soustava na sebe navazujících strategií, tvo ená corporate, business a 

funk ní úrovní. Corporate strategie vyjad uje základní podnikatelská rozhodnutí, nap íklad v 

jaké zemi a v jakém odv tví bude firma podnikat. Na formulaci corporate strategie by m ly 

navazovat formulace obchodních strategií. Ty by m ly být rozpracovány do souboru 

funk ních strategií pro jednotlivé specifické oblasti strategického ízení, nap íklad pro oblast 

marketingu, výzkumu nebo vývoje, financí a výroby (Obr. 2.3 Hierarchie firemních strategií). 

Horizontální strategie je formulována p edevším za ú elem potla ování n kterých zájm , t ch 

které by p ípadn  mohly narušovat napln ní nad azených firemních cíl  (ibid). 

 

Obr. 2.3 Hierarchie firemních strategií 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Mallya (2007, str. 36) 
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2.4.1 Organiza ní strategie 

Každá firma by si m la ud lat organiza ní strukturu, pokud ji nemá, je strukturn  

neuspo ádaná a zam stnanci jsou pouhý dav, který nic netvo í, jen ni í. A i malá firma 

pot ebuje organiza ní schéma, organiza ní rozvoj, jenž m že mít pro firmu vážn jší d sledky 

než jakékoli jiné opat ení p ijaté pro ve firemní rozvoj (Gerber, 2011). 

 

V tšina firem taky nestaví svou organizaci na funkcích, ale na osobnostech. Což není dobré, 

vznikne tém  vždy chaos. Firma je stav ná na lidech a ne na jejich povinnostech a 

odpov dnosti. Pokud všichni d lají všechno, pak nikdo není za n co odpov dný (ibid.). 

 

2.5 Marketingová strategie 
Úsp šný marketing vyžaduje, aby spole nosti m ly takové schopnosti, jako je znalost 

hodnoty pro zákazníka, její vytvá ení, poskytování a udržování. Vytvá ení, poskytování a 

sd lování hodnoty si žádá mnoho rozmanitých marketingových aktivit. K zajišt ní správného 

výb ru a provád ní žádoucích aktivit je nejd ležit jší strategické plánování. To si žádá 

jednání ve t ech klí ových oblastech. První je ízení podnikatelských inností spole nosti – 

investi ní portfolio. Druhá se týká vyhodnocení síly každé podnikatelské innosti, a to 

zvážením míry jejího tržního r stu a vhodnosti angažování se spole nosti na ur itém trhu. 

T etí je zavedení ur ité strategie. Pro každou podnikatelskou innost musí spole nost vytvo it 

hrací plán, aby dosáhla dlouhodobých cíl  (Kotler, 2007). 

 

Úst edním nástrojem k ízení a koordinaci marketingových inností je marketingový plán, 

který operuje na dvou úrovních – strategické a taktické. Strategický marketingový plán 

rozpracovává cílové trhy a hodnotovou nabídku, která má být nabízená a je založena na 

analýze nejlepších tržních p íležitostí. Taktický marketingový plán (Obr. 2.4 Realizace 

strategického plánování a kontrolní procesy) specifikuje marketingové taktiky, v etn  

vlastnosti výrobk , propagace, obchodování, tvorby cen, prodejních kanál  a služeb (ibid.). 
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Obr. 2.4 Realizace strategického plánování a kontrolní procesy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Kotler (2007, str. 82) 

 
2.5.1 Vaše marketingová strategie  

P i rozpracování marketingové strategie zapome te na své vize, zájmy a co chcete vy. 

Zapomenout musíte na všechno krom  svého zákazníka. Když p ijde na marketing, není to, co 

bychom cht li d ležité. D ležité je to, co chce zákazník. A to bývá s velkou pravd podobností 

odlišné od toho, co si myslíme my, že chce (Gerber, 2011). 

 

2.6 Strategická analýza okolí firmy 
Podle Ke kovského a Vykyp le (2006), každá strategie by m la být zformulována na základ  

reálných fakt, zjišt ných v pr b hu analýz zam ených na podstatné jevy ovliv ující 

strategické rozhodování. Podle toho, kam a jak je analýza zam ena, rozlišujeme ji na: 

 

1. Analýzu vn jšího prost edí firmy 

2. Analýzu o ekávání d ležitých stakeholders 

3. Analýzu interního prost edí firmy 

 

Tyto analýzy by m ly být uskute n ny p ed formulací jakékoliv strategie. Dopln ny by m ly 

být i rozborem požadavk  nad azené úrovn  strategického ízení.  
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Pro  firma musí analyzovat své okolí? 

aby v d la, jaká je její pozice v prost edí, v n mž p sobí 

aby efektivn  reagovala na neustálé zm ny v okolí a mohla v n m p ežít 

aby se mohla dívat na organizaci jako celek 

aby mohla analyzovat své vnit ní možnosti 

aby p edešla p ekvapení od konkurent  

aby mohla vytvo it pevnou základnu pro své strategické aktivity 

 

P i analýze okolí stratégové monitorují okolí firmy (Obr. 2.5 Podnikatelské okolí firmy) tak, 

aby mohli ur it, jaké jsou p íležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit budoucí vývoj 

organizace. Na za átku analýzy je nezbytné ur it, jestli se významn  nezm nily p edpoklady, 

za nichž byla vyty ena stávající strategie a jestli stav firemního okolí umož uje pokra ovat v 

sou asné strategii tak, aby firma dosáhla požadovaného výsledk . Jestliže se p edpoklady, za 

nichž byla stávající strategie zformulována, významn  zm nily, i zám rné okolí skýtá nové 

p íležitosti, p ípadn  hrozby, musí být strategie upravena (Mallya, 2007). 

 

Obr. 2.5 Podnikatelské okolí firmy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Mallya (2007, str. 40) 
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2.6.1 Analýza vn jšího prost edí  

Vn jší prost edí firmy m žeme lenit na obecné okolí (makrookolí) a na oborové okolí 

(mikrookolí). Analýza vlivu okolí se nejd íve zabývá oblastí vzdáleného okolí. Tato oblast, 

makrookolí se vyvíjí bez ohledu na po ínání konkrétní firmy. Do makrookolí spadá politický, 

sociální a technologický rámec, který ovliv uje innost firmy. Následná oblast, mikrookolí je 

p ímo ovlivn no innosti podniku, p edevším konkurenty, dodavateli a zákazníky 

(Sedlá ková, Buchta, 2006). 

 

Aby se firm  poda ilo naplnit stanovenou strategii, musí dosahovat nejlepších výsledk  v 

souladu s okolím. Rozdílná úrove  schopnosti firem vyrovnat se s vlivy jako jsou nap íklad 

politická stabilita, inflace, popula ní boom, dostatek surovin, technologické inovace a 

výzkum, p edstavují skute nosti ovliv ující úsp šnost, vytrvalost a výkonnost firem (ibid.). 

 

P i analýze vn jšího prost edí firmy zkoumáme i trendy zahrani ního a domácího prost edí, 

které spole n  na eské firmy p sobí. Mezinárodní okolí by mohlo mít vliv na mnoho firem a 

v poslední dob  je d ležité, aby se tím firmy zabývaly. Domácí ekonomika m že být 

ovlivn na mezinárodním d ním a proto je d ležité sledovat vývoj v zahrani í. Nap íklad dnes 

má v mezinárodním obchod  p evahu ína, která ovliv uje trh výrobk , konkurenci a 

ekonomickou situaci (nap . boj EU s ínou ohledn  textilních výrobk , které zaplavují trh 

EU). Analýzou domácího prost edí zkoumáme a rozebíráme vzájemn  související spole enské 

trendy, rozbor ekonomických, legislativních a politických trend , analýza technických a 

ekologických trend . Mezi základní analýzy makrookolí pat í PEST analýza. Globaliza ní 

trendy zahrnuje metoda „4 C“, prost ednictvím které se m že firma rozhodnout, jestli zvolit 

globální i lokální strategii. V rámci uvedené metody jsou faktory podstatné pro rozhodování 

rozd leny do ty  základních skupin. Jedná se o faktory týkající se zákazník  (Customers), 

náklad  (Costs), národních specifik (Country) a konkurent  (Competitors) (Mallya, 2007). 

 

2.6.2 PEST analýza 

PEST analýza (P íloha . 1 PEST analýza) je zkratka z anglického jazyka z názvu Political, 

Economic, Social a Technological factors. Tato analýza zahrnuje široký soubor vliv  okolí na 

firmu. I když lze p edvídat ur itý trend, asto není jasné, jaký bude mít vliv na danou firmu, 

p ínosná je v tom p ípad  už samotná identifikace vliv , která podniku umož uje, aby byl na 

ur ité potenciální zm ny p ipraven. Podstatou PEST analýzy je nalézt odpov di na 3 otázky: 
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Které z faktor  mají vliv na podnik? Jaké jsou možné ú inky t chto faktor ? Které z nich jsou 

v blízké budoucnosti pro podnik nejd ležit jší (ibid.)? 

 

Tato metoda je uvád na taky jako SLEPTE, PESTLE, STEP, dopln ním p vodního slova o 

další klí ové faktory, jako jsou legislativní, ekologické, etické (ibid.). 

 

P- Politické a legislativní faktory 

Legislativní faktory se týkají každé firmy. Stát schvaluje adu zákon  v podob  norem a 

vyhlášek, které jsou podniky nuceny dodržovat a které také rozhodují o jeho budoucnosti. 

D ležitá je taky politická stabilita zem  (Sedlá ková, Buchta, 2006). 

 

P i analýze legislativních faktor  jednotlivých zemí nabývá velkého významu role státu. 

Existuje ada zákon , právní normy a vyhlášky, které nejen vymezují prostor pro podnikání, 

ale upravují i samo podnikání. Mohou významn  ovlivnit rozhodování o budoucnosti firmy, 

nap íklad da ové zákony, antimonopolní zákony, zákony na ochranu spot ebitele, zákony na 

ochranu životního prost edí, regulace exportu a importu, ob anský zákoník, ochrana osobního 

vlastnictví, zdravotní a bezpe nostní zákon, obchodní zákoník a další normy na ochranu 

zdraví a života spot ebitel , zam stnanc , životního prost edí a samotných podnikajících 

jednotek (Mallya, 2007). 

 

E – Ekonomické faktory 

Firma je p i svém rozhodování do ur ité míry ovlivn na vývojem makroekonomických 

trend . Míra ekonomického r stu ovliv uje úsp šnost firmy na trhu tím, že p ímo vyvolává 

rozsah p íležitosti, ale sou asn  i hrozeb, p ed které jsou firmy postaveny a proto je t eba 

analyzovat nap íklad zda existuje silná centrální banka, jaká je da ová politika a jak vysoké je 

da ové zatížení, jestli jsou p ekážky p i exportu, jaká je nezam stnanost, jak vysoká je 

úroková míra a jaká je inflace, jak se vyvíjejí p íjmy a náklady práce, jaký je ekonomický 

r st, jak vysoké je HDP, jaká je síla kapitalového trhu a globální ekonomiky (ibid.). 

 

S – Sociální faktory 

Je užite né analyzovat p sobení t chto faktor , protože sociální faktory mohou výrazn  

ovliv ovat nejen poptávku po zboží a službách, ale i nabídku, nap íklad ochota pracovat. Tyto 

faktory odrážejí vývoj ve spole nosti (ibid.). 
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A proto je t eba brát v úvahu tyto faktory, jako je t eba pohled obyvatelstva na sv t a na sebe 

samé, na ostatní spoluob any, na organizaci, životní styl a životní úrove , zda je dostatek 

pracovních sil a jaký je stav vzd lání, zm nu rodinné struktury, pohled obyvatelstva na 

životní prost edí, rozd lení p íjmu a zm na kupní síly, r znorodost spole nosti, mobilitu 

pracovní síly, sociální trendy – využívání IT, pohled obyvatelstva na zahrani ní produkty, 

kolik hodin mají volného asu, roli muž  a žen ve spole nosti a demografické zm ny (ibid.). 

 

T – technologické trendy 

Zm ny v téhle oblasti mohou náhle a velmi dramaticky ovlivnit okolí, ve kterém se firma 

nachází. P edvídavost vývoje sm r  technologického rozvoje se m že stát významných 

initelem úsp šnosti firmy (ibid.). 

 

Proto je t eba brát v úvahu rychlou zm nu tempa technologie v daném prost edí, 

nesoust e ovat se na málo významné inovace, kolik finan ních prost edk  je v nováno na 

v du a výzkum, rychlost morálního zastarávání, nahraditelnost produkt , nové pracovní 

metody a techniky, zda technologie umož uje vyráb t levné a kvalitní produkty, zda má 

zákazník n jaké výhody a databázovou technologii umož ující firm  p ístup ke komplexním 

dat m (ibid.). 

 

2.6.3 Analýza mikrookolí (oborové okolí) 

ást této analýzy tvo í zjišt ní konkuren ních sily v mikrookolí a odhalení p íležitostí nebo 

ohrožení podniku, které jsou pot eba využít nebo minimalizovat. Faktory jsou p edstavovány 

odv tvím, ve kterém firma realizuje své podnikání. Analýza mikrookolí odhaluje vývojové 

trendy, struktury a vazby (Sedlá ková, Buchta, 2006). 

 

2.6.4 Analýza konkuren ních sil 

P edpokladem úsp šného rozvoje firemní strategie je analýza firmy samotné. Velký význam 

zde zaujímá postavení firmy ve zkoumaném podnikatelském prost edí. Aby sestavený 

strategický plán zahrnoval prost edky chránící firmu p ed vlivem t chto faktor , musí tv rce 

strategického plánu dob e rozum t tomu, jak tyto faktory p sobí a jak mohou ovlivnit firmu 

v jeho konkrétní situaci (Mallya 2007).  
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Analýza klí ových konkurent  umož uje firm  p edejít p ekvapení z nové strategie nebo 

taktiky existujících konkurent , identifikovat potenciální konkurenty a jejich hrozby firm , 

zrychlit dobu reakce na kroky konkurence a hlavn  p edb hnout konkurenci v klí ových 

strategických rozhodnutích – v d t, co cht jí ud lat a být o jeden krok vp edu (ibid.). 

 

Podle Mallya (2007) musí výsledek firemní analýzy odpov d t na tyto otázky: 

- Kde dnes stojíme? 

- Jak jsme sem p išli? 

- Kde budeme stát v budoucnosti? 

 

Podle Portera (1994) je charakter a stupe  konkurence v rámci odv tví závislý na tom, jaké 

jsou vyjednávací vlivy dodavatel , vlivy odb ratel , ohrožení ze strany konkurent , 

nebezpe í existence substitut  za výrobky nebo služby a stupe  soupe ivosti mezi firmami 

v odv tví (obr. 2.7 Porter v p tifaktorový model konkuren ního prost edí). V tší význam má 

rozbor odv tví, rozbor každého sektoru hospodá ství, ve kterém firma podniká. 

 

Na výstupy Porterovy analýzy by m ly být identifikovány nejen potenciální hrozby, ale i 

p íležitosti, jejichž využití by mohlo být p sobení zjišt ných hrozeb na firmu eliminováno. 

Nap . hrozb  rostoucí konkurence lze elit využitím p íležitosti kvalifikované pracovní síly, 

jejím využitím pro zvýšení technické úrovn  a jakosti výrobk  (Ke kovský, Vykyp l, 2006). 

Obr. 2.7 Porter v p tifaktorový model konkuren ního prost edí 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Mallya (2007, str. 4) 
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Cílem modelu je umožnit a jasn  pochopit síly, které v tomto prost edí p sobí, identifikovat, 

které z nich mají pro firmu z hlediska jeho budoucího vývoje nejv tší význam a které mohou 

být strategickými rozhodnutími managementu ovlivn né (Sedlá ková, Buchta 2006). 

 

Vliv odb ratel  (kupujících) 

Odb ratel je jeden ze zainteresovaných skupin, má zájem na dobrých obchodních 

podmínkách, aby pokud možno mohl ovliv ovat, p ípadn  ur ovat podmínky spolupráce 

s dodavatelskou firmou. A proto odb ratel m že mít velký vliv na aktivity firmy pokud 

existují i jiné alternativy dodávek, existuje hodn  dodavatel  v okolí, nakupovaný p edm t 

pro n koho nep edstavuje d ležitý vstup, menší po et zákazníku nakupujících velké 

množství, obor podnikání se skládá z velkého po tu malých prodejc , nem že najít výhodnou 

cenu nebo výhodného dodavatele, nákupy zákazníka nep edstavují velké procento 

z celkového odbytu, pro zákazníka je ekonomicky výhodné nakupovat vstupy od více 

dodavatel  a nakupovaný výrobek si mohou zákazníci snadno najít u jiného dodavatele a 

p ejít k n mu za nulové náklady (Mallya 2007). 

 

Síla odb ratel  je faktorem ovliv ujícím jak zisky dodavatel , tak konkuren ní podmínky 

odv tví. Ze síly odb ratel  vyplývají obchodní podmínky s dodavateli. V p ípad  silné 

kupující jednotky, je dodavatel ochoten zmenšit své zisky za ú elem získání zakázky. Proto 

kupující vytvá í tlaky na dodavatele v podob  cenového zvýhodn ní, vyšší jakosti, platebních 

podmínek. V opa ném p ípad  mohou být firmy zacíleny na zákazníky se slabou vyjednávací 

silou, z d vod  výnosnosti a udržení postavení na trhu. Mezi t mito silami existují vazby a 

zm na jedné síly m že p sobit na vývoj síly druhé (Sedlá ková, Buchta 2006). 

 

Vliv dodavatel  

Významným lánkem celého podnikatelského procesu organizace je dodavatel. Jeho síla 

zvyšující cenu a tím zmenšující se zisk je závislá nap íklad na faktorech jaká je vzdálenost 

dodavatele od volné konkurence, jestli je firma d ležitý nakupující zákazník, vstup je pro 

kupujícího z n jakého hlediska d ležitý, nakupující firma je monopolista nebo oligopolista, 

existence hrozby, že odb ratelská firma m že uskute nit zp tnou vertikální integraci, 

p íslušné výrobky dodavatele jsou jedine né jen do té míry, pokud je pro kupujícího obtížné 

i nákladné p ejít od jednoho dodavatele k druhému (Mallya 2007). 
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Dodavatelé s vysokou vyjednávací silou, jsou firmy pokrývající dodavatelskými službami 

význa nou ást odv tví. Jejich pravomocí je zvyšovat ceny nezbytných zdroj  pro odb ratele, 

nebo snižovat jejich kvalitu. Platí zde pravidlo p ímé úm ry. S vyšší vyjednávací schopností, 

roste moc dodavatelské jednotky (Sedlá ková, Buchta 2006). 

 

Konkuren ní okolí 

Struktura konkuren ního okolí je charakterizována velikostí podílu jednotlivých firem na trhu 

daného okolí. Rozdílné struktury konkuren ního okolí mají rozdílný d sledek pro rivaly. 

Rozsah rivality mezi firmami uvnit  konkuren ního okolí je odrazem úsilí, které soupe ící 

firmy vkládají do snahy získat tržní pozice. Je d ležité prozkoumat konkuren ní okolí, nap . 

kolik konkurent  p sobí v oboru firmy? Po et firem roste i klesá? Jak se chovají pracovníci 

firmy? Jak se firmy v oboru liší ve strategických p ístupech? Je p ístup na trh lehký nebo ho 

st žují legislativní p edpisy? Jaký je postoj ve ejnosti k odpovídajícímu trhu? Jak dopadl 

rozbor silných a slabých stránek? Jejich velikost, finan ní síla, systém vedení. Rivalita 

konkurent  stoupá, když se stávají rovn jšími, nap . z hlediska velikosti (Mallya 2007).  

 

Pokud je konkurent pod tlakem a chce zlepšit ziskovost nebo tok pen z, projevuje se to na 

jeho chování. Nap íklad propouští zam stnance, ruší n které aktivity, rozhoduje o zvýšení 

ceny bez jakýchkoliv d vod , redukuje reklamní aktivity, málo investuje do v dy a výzkumu, 

zvyšuje pr m rné dny doby splacení pohledávek, více p j uje, zp ís uje platební a prodejní 

podmínky, nezam stnává nové lidi a platí prodejní lidi, aby vymáhal dluhy (ibid.). 

 

Pro získání výhodn jší pozice na trhu se firmy dostávají do konfliktu a následuje konkuren ní 

válka. V konkuren ním boji je kladen d raz na firemní strategii, která m že být strategií 

ofenzivní (úto nou) nebo strategií defenzivní (obrannou). Úsp ch strategie nezávisí jen na 

správném nastavení firemních cíl  a nástroj  vedoucích k dosažení požadované tržní pozice. 

Úsp ch je do zna né míry ovlivn n strategií a úsp šností rival  firem. Nástroje 

konkuren ního boje jsou cena, kvalita, služby, záruky a garance, reklamní kampan , akce na 

prodej, distribu ní kanály, záruky a garance atd. (Sedlá ková, Buchta 2006). 

 

Hrozba substitut  (náhražek) 

Náhražkou je takový výrobek, který má vlastnosti produktu vyráb ného v oboru jenž 

uspokojuje pot ebu zákazníka. Pokud se cena nebo výkon náhražky stane pro kupujícího 
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p itažliv jší, n kte í z kupujících budou v pokušení odvrátit svou p íze  od firem v oboru, 

Jestliže náhražky p edstavují nepochybnou hrozbu, pak jí firmy v oboru budou p edcházet 

tím, že nebudou zvyšovat ceny a neopomenou vyvíjet i zdokonalovat své produkty a služby. 

Klí ovou úvahou jsou obvykle náklady kupujícího spojené s p echodem, které kupující 

vynakládá p i zám n  jednoho produktu za produkt, který je náhražkou (Mallya 2007). 

 

Volba nahrazení produktu za náhražku vyplývá z ur ité atraktivnosti daného substitutu. 

Nákupní chování zákazník  ur ují jejich preference. Výše ceny, kvality a náklad  zákazníka 

ur ují sílu hrozeb plynoucí ze substitut  (Sedlá ková, Buchta 2006). 

 

Stav možného vstupu nových firem do oboru 

Když vstupují noví konkurenti do odv tví, p inášejí s sebou dodate né kapacity a plány na 

získání konkuren ní tržní pozice, které jsou asto podporovány zdroji a schopnostmi. Míra 

hrozeb vstupu nových konkurent  odv tví podniku záleží hlavn  na tom, jaké existují bariéry 

vstupu do oboru, nap íklad diferenciace výrobk , o ekávaná reakce od existujících firem, 

existence zna ných nákladových výhod plynoucích ze zkušeností, preference obchodní 

zna ky a zákazníkova loajalita, kapitálové požadavky, nevýhody náklad  nezávislých na 

velikostech, innost a politika státu, i p ístup k distribu ním kanál m (Mallya 2007). 

 

Hrozba nové konkurence v odv tví nastává i v p ípad  nízkých vstupních bariér. Bariérami 

vstupu mohou být úspory z rozsahu a zkušenosti, technologie a speciální know – how, 

kapitálová nenáro nost, legislativní a státní zásahy. P i rozhodování o vstupu do odv tví 

firmy zvažují reakce konkurent . Mohou se setkat s p ístupy pasivními, ale naopak i s 

agresivním st ežením tržního teritoria (Sedlá ková, Buchta 2006). 

2.6.5 Analýza konkurence 

Aby firma mohla ur it svou konkuren ní pozici, je pot eba provést analýzu konkurence a s ní 

spojenou analýzu konkuren ních sil. Do analýzy zahrneme informace o konkurenci, které 

jsou d ležité pro rozhodování firmy. Firma vytipuje sou asné, ale i potenciální konkurenty a 

ur i jejich konkuren ní profily a odhadne tak jejich reakce (Sedlá ková, Buchta 2006). 

 

Základní kroky analýzy (ibid): 

1. Identifikovat sou asné a potenciální konkurenty – jejich poslání, srovnatelnost 

produkt , další firmy, které jsou svázány s odv tvím. asté chyby jsou nap . 
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p ecen ní stávající konkurence a nev nování pozornosti potenciálním konkurent m, 

ignorace malých nebo zahrani ních konkurent . 

2. Vypracovat konkuren ní profil  konkurent  – zhodnotit jejich cíle, r st tržního 

podílu, udržování a obranu stávajícího tržního podílu, snižování tržního podílu p i 

odchodu z trhu, p edstavy, strategické zám ry. Být lídrem, udržovat pozici, posunout 

se vp ed, p ekonat ur itého konkurenta, výhody, zdroje, schopnosti, nákladové 

postavení konkurent  (nákladové et zce). 

3. Predikce pravd podobné reakce konkurent  – bude-li odvetná, je ideální zvolit 

takovou strategii, na kterou konkurenti nemají vzhledem ke své situaci. Nap íklad 

finan ní, zdrojovou nebo množstevní. 

 

K analýze faktor  ovliv ujících intenzitu konkurence lze použít tab. 2.1 Faktory konkurence 

v odv tví, využívající hodnotících škál pro popis jednotlivých faktor  (Tichá, Hron 2003). 

 

Tab. 2.1 Faktory konkurence v odv tví 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Tichá, Hron (2003, str. 85) 

 

Odv tví, jehož hodnocení spadá p evážn  do levé strany rastru, lze z hlediska uvedených 

faktor  považovat za vysoce konkuren ní (Tichá, Hron 2003). 

 

2.6.6 Vlivy okolního prost edí na konkurenci  

Šule  uvádí, že hlavní konkurenti mohou být analyzováni z pohledu hlavních trend  prost edí 

a konkuren ních sil. Jednou z metod je analýza vlivu prost edí na konkurenci, která je 

vyjád ena v tab. 2.2 Analýza vlivu okolního prost edí na hlavní konkurenty. Cílem 

konkuren ní analýzy je vytvo it informa ní bázi, aby mohla p edvídat pravd podobné reakce 

konkurent . 
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Tab. 2.2 Analýza vlivu okolního prost edí na hlavní konkurenty 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Johnson, Scholes (2000) 

 

2.6.7 Analýza vnit ního prost edí 

Hlavní myšlenkou interní analýzy je uskute nit objektivní zhodnocení sou asného postavení 

firmy. Jde o snahu identifikovat, v em firma vyniká a co není její silnou stránkou. Firemní 

zdroje jsou takové prost edky, které tvo í vstupy do výroby zboží a služeb. Tyto zdroje 

zahrnují zam stnance, manažerský talent, finan ní prost edky, budovy a za ízení. Znalosti, 

schopnosti, expertízy pracovník  a vedoucích pracovník  ve funk ní oblasti jsou také 

d ležitými aktivy firmy (Mallya 2007). 

 

Podle Mallya (2007) má každá firma své ur ité slabé a silné stránky. Velká firma je obvykle 

finan n  siln jší než firma malá, na druhé stran  má však tendenci k pomalejším zm nám a 

mén  efektivn  slouží malým tržním segment m. Aby bylo možné identifikovat silné a slabé 

stránky, musíme analyzovat vnit ní faktory jako:  

- faktory technického rozvoje 

- marketingové a distribu ní faktory 



22 
 

- výrobní faktory a ízení výroby 

- faktory firemních a pracovních zdroj  

- faktory finan ní a rozpo tové 

 

Faktory technického rozvoje 

V deckotechnický rozvoj velmi intenzivn  p ispívá k vytvá ení konkuren ních výhod firmy. 

Pomáhá vytvo it nebo zlepšit sou asný výrobek nebo servis poskytovaný firmou. Zlepšuje 

výrobní proces, což vede ke snižování výrobních náklad  a pomáhá tak firm  stanovit 

výhodn jší cenovou politiku. Cílem výzkumu a vývoje je p ivézt firmu do takového stavu, 

kdy je schopen uspokojit zákazníka lépe a rychleji než konkurence. Práv  dnes jde o to, získat 

a upevnit si náskok p ed konkurencí. Úlohy výzkumu a vývoje zní, vyráb t takové výrobky, 

které pomalu stárnou a u nichž m že být jejich výrobní postup co nejdéle zachován a které 

jsou t žce napodobitelné (Mallya, 2007). 

 

Marketingové a distribu ní faktory 

Marketing znamená vedení firmy v dom  orientované na trh. Trh (zákazník) rozhoduje dnes 

více než kdy jindy o úsp chu a neúsp chu. Už neexistují tém  žádné výrobky nebo služby, 

které by se prodávaly automaticky. Dnes musí firma bu  rozpoznat pot eby trhu a p ání 

zákazníka velmi rychle, anebo je v n m probudit. Jde o to, vytvo it z ist  prodejní orientace, 

orientaci založenou na jistém vztahu. K tomu pat í to, že zákazníci jsou s výrobkem nebo 

službou spokojeni a vede to k jisté v rnosti zákazníka (ibid). 

 

Jestliže chce firma usp t v konkuren ním prost edí. M ly by být zkoumány následující 

marketingové faktory, jako je cena, produkt, místo, podpora prodeje, distribuce, lidé a 

prodejní tým, servis, balení výrobk  apod. (ibid.). 

 

Výrobní faktory a ízení výroby 

Zde musí management vysv tlit mimo jiné následující otázky nebo faktory, které jsou 

p edm tem analýzy v této oblasti, nap íklad jak moc mají být továrny automatizovány a jak 

mají být velké, má kapacita následovat poptávku nebo rad ji být o krok nap ed, které díly si 

vytvo it samy a které zajistíme u dodavatele, podle jakých postup  mají být díly vyrobeny, 

jaká má být d lba práce a flexibilita pracovní doby apod. (ibid). 
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Faktory firemních a pracovních zdroj  

P i analýze pracovních zdroj  management firmy zjiš uje, jestli má firma správné lidi s 

pot ebnými znalostmi na správném míst , jestli poskytuje p itažlivé pracovní podmínky, jaké 

byly a jsou vztahy se vzd lávacími institucemi a jestli management pracovníky pr b žn  

informuje o rozvoji uvnit  firmy. Moderní firma už nep edstavuje jako d íve hierarchii, ale 

spíše komplexní sí  lidí, kte í spolu navzájem komunikují. K tomu pot ebuje firma 

pracovníky, kte í jsou loajální k vedení firmy, jsou dob e vyškolení a stále p ipraveni u it se, 

jsou vysoce motivování (motivování pracovnicí jsou produktivní pracovníci) (ibid). 

 

Faktory finan ní a rozpo tové 

V oblasti finan ní a rozpo tové zjiš uje management firmy, jaká je finan ní pozice a kvalita 

finan ního ízení firmy. Finan ní pozice firmy je nejd ležit jším ukazatelem její konkuren ní 

pozice. Jedná se o analýzu celkových finan ních zdroj  a finan ních výsledk  innosti firmy. 

Tyto ukazatele jsou d ležité pro stakeholdery, v itele a management firmy (ibid).  

 

Smyslem analýzy finan ních a rozpo tových faktor  je ešení dvou problémových okruh : 

1. Posouzení „finan ního zdraví“ firmy/SBU, tj. zhodnocení sou asného stavu, resp. 

východisek formulace nové strategie, z finan ních hledisek. 

2. Posouzení toho, zda je uvažovaný/navrhovaný strategický rozvoj reálný z finan ních 

hledisek, p ípadn  jaké finan ní zdroje by musely být na zajišt ní uvažované strategie 

k dispozici (Ke kovský, 2009). 

 

2.6.8 Metoda SPACE (Strategic position and action evalation) 

Podle Vebra (2009), je to metoda, která slu uje výsledky analýzy vn jšího a vnit ního 

prost edí do jednoho celku a umož uje vytvo it si p edstavu o podnikatelské strategii. Vn jší 

prost edí je vyjád eno prost ednictvím dvou kritérií: 

stabilita prost edí, která je ovliv ovaná takovými faktory, jako jsou technologické 

zm ny, míra inflace, prom nlivost poptávky, bariéry vstupu do odv tví, tlak 

substitu ních produkt , zna ná cenová elasticita poptávky apod. 

P itažlivost odv tví, kterou ovliv ují faktory, jako jsou r stový potenciál trhu, 

kapitálová náro nost, využití kapacit, technologické know-how apod. 
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Vnit ní prost edí je vyjád eno rovn ž dv ma kritérii: 

konkuren ní výhodou dané firmy, která je podmín ná faktory, jako jsou faktický podíl 

na trhu, životní cyklus produktu, v rnost zákazníku, rychlost zavád ní nových 

produkt  apod. 

Finan ní silou firmy, jež je dána ukazateli, jako jsou likvidita, návratnost investic, 

míra zadlužení, podnikatelské riziko, úspory z rozsahu apod. 

 

Tato analýza je využívána k vymezení vhodné strategické pozice pro firmu a jeho jednotlivé 

inností. Spojením kritérií vnit ního a vn jšího prost edí vznikají ty i varianty strategického 

chování. Je tvo ena vektorovým grafem (obr. 2.8 Metoda SPACE), jehož ty i kvadranty 

ukazují vhodnost použití agresivních, konzervativních, obranných nebo sout živých strategií 

pro danou firmu. Osy matice reprezentují dv  vnit ní a dv  vn jší dimenze (Lednický, 2007). 

 

Obr. 2.8 Metoda SPACE 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Veber (2009, str. 536) 

 

Agresivní postavení 

Je typické pro atraktivní, relativn  stabilní odv tví, ve kterém má firma konkuren ní výhodu a 

je schopna si ji chránit. Kritickým faktorem m že být vstup nových konkurent  do odv tví. 

Postavení umož uje nové akvizice, zvyšování podílu na trhu a soust e ování zdroj  na 

výrobky, které jsou vysoce konkurenceschopné (Veber, 2009). 

 

Konkuren ní postavení 

Je typické pro atraktivní, relativn  nestabilní prost edí, ve kterém má firma jistou konkuren ní 

výhodu. Kritickým faktorem je finan ní síla firmy. Ve strategických zám rech by m la hledat 
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cesty, jak upevnit svou finan ní sílu, zvažovat spojení s jinou firmou, která je finan n  

stabilní, zvyšovat hospodárnost výroby, posilovat hotovostní toky (ibid). 

 

Konzervativní postavení 

Je typické pro stabilní odv tví s nízkou mírou r stu a finan n  stabilní firma. Kritickým 

faktorem je konkurenceschopnost výrobk . Firma by m la chránit své úsp šné výrobky, 

vyvíjet nové nebo hledat možnosti pronikání do atraktivn jšího odv tví, snižovat náklady 

(ibid). 

 

Defenzivní postavení 

Je typické pro neatraktivní odv tví, ve kterém firm  chybí nejen konkurenceschopné 

produkty, ale i pot ebné finan ní prost edky. Kritickým faktorem je konkurenceschopnost. 

Firma by m la výrazn  snižovat náklady, omezit investice, reáln  zvažovat odchod z daného 

odv tví (ibid). 

 

2.6.9 Metoda SWOT 

Završením strategické analýzy je diagnóza silných a slabých stránek, slabin, hrozeb a 

p íležitostí. V této fázi odhadneme a oceníme silné a slabé stránky, budoucí p íležitosti a 

hrozby firmy a klí ové faktory úsp chu (Ke kovský, Vykyp l, 2006). 

 

Konkuren ní výhody firmy mohou být nap íklad široká nabídka sortimentu, dobrá dostupnost, 

moderní vzhled, vysoká technická úrove  a kvalita výrobk , nízké náklady a ceny, dobré 

jméno zna ky a know-how (ibid). 

 

SWOT p edstavuje 4 po áte ní písmena anglických slov Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats. Podstatou SWOT analýzy je, že se p i ní identifikují faktory a 

skute nosti., které pro objekt analýzy p edstavují silné a slabé stránky, p íležitosti a hrozby 

okolí. Tyto klí ové faktory jsou potom charakterizovány ve ty ech kvadrantech tabulky. 

SWOT matice nemusí být užívána pouze pro identifikaci sou asného stavu, ale i pro 

zhodnocení v ur itém asovém intervalu. Nahlédnutím do minulosti firmy sledují vývoj již 

zmi ovaných 4 kvadrant  (Ke kovský, Vykyp l, 2006). 

 

 



26 
 

Kombinací p íležitostí a hrozeb okolí a silných a slabých stránek firmy pak vznikají r zní 

varianty budoucí strategické chování, p i emž je nutné vzít v úvahu, že jde o budoucí vývoj. 

To znamená, že silné i slabé stránky, p íležitosti a hrozby je nutno chápat dynamicky, 

zvažovat alternativy budoucího r stu, stagnace nebo možného zhoršení t chto faktor . Bez 

ohled  na organiza ní úrove , m žeme ur it takzvanou ideální podnikatelskou jednotku, která 

má velké p íležitosti a malá ohrožení, spekulativní jednotku, která má velké p íležitosti, ale i 

velká ohrožení, vyzrálou podnikatelskou jednotku s malými p íležitostmi a malými 

ohroženími, znepokojující podnikatelskou jednotku s malými p íležitostmi a velkými 

ohroženími (Lednický, 2007). 

 

Podle charakteru odv tví a vzniklých kombinací vnit ních i vn jších stránek pak lze pro firmu 

volit r zné typy strategií, které vycházejí na základ  analýzy SWOT ze ty  možných 

zjednodušených p ístup  (Veber, 2009): 

- p ístup S-O  využívat silných stránek a velkých p íležitostí plynoucí z okolí 

- p ístup W –  snažit se eliminovat slabé stránky za pomocí p íležitostí z okolí 

- p ístup S –T  využívat svých silných stránek k eliminaci hrozeb 

- p ístup W – T  snažit se vy ešit znepokojivý stav i za cenu likvidace ásti firmy 

 

T chto p ístupu pak m žeme využít p i koncipování konkrétních strategií dalšího chování 

firmy. Využití metody SWOT p i koncipování strategií schématicky vyjad uje obr. Obr. 2.9 

Využití metody SWOT p i koncipování strategie. 

. 

Obr. 2.9 Využití metody SWOT p i koncipování strategie 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Veber (2009, str. 535) 
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V bakalá ské práci nebude provedena klasická analýza vnit ního prost edí. Pozornost bude 

soust ed na pouze na hledání konkuren ní výhodu a finan ní sílu firmy A. K tomu bude 

využitá analýza SPACE. V následující t etí kapitole bakalá ské práce bude p iblížena firma A, 

na které budou aplikovány vybrané metody. 
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3. Charakteristika firmy A (historie, sou asnost)  
V níže uvedených kapitolách bude p edstavena firma A, které se bakalá ská práce týká. Bude 

popsán vznik a vývoj, p edm t podnikání a struktura firmy. 

 

3.1 Základní údaje  
Firma A má sídlo a výrobu v Krnov . Její právní forma je Spole nost s ru ením omezeným. 

V sou asné dob  ve firm  A pracuje 31 stálých zam stnanc  a ješt  využívá i externisty na 

dohodu o provedené práce. Má dva spole níky, jeden z nich zastává funkci editele. Firma A 

p sobí krom  Krnova ješt  v Opav  a v Ostrav , kde má své provozovny.  

 

P edm t podnikání: 

- polygrafická výroba 

- reklamní innost a marketing 

- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukov -obrazových záznam  

- realitní innost 

- zprost edkování obchodu 

 

Základní kapitál: 200.000 K  

 

3.2 Historie 
Firma A p sobí na trhu již od roku 1993. V roce 2009 rozší ila své p sobení a slou ila se ješt  

s firmou E a firmou F, kde na firmu A p ešlo jm ní zanikající firmy E a F. Tím to slou ením se 

výrazn  rozší ila nabídka služeb a také p sobení v dalších m stech – v Opav  a v Ostrav . 

Vlastní výroba z stala v Krnov , ale p emístila se tam ješt  i výrova z Opavy, aby bylo 

všechno pod jednou st echou. V Opav  už z stala pouze kancelá , kde pracuje 7 zam stnanc . 

V Ostrav  jsou další 3 zam stnanci a v Krnov  zbylých 21 zam stnanc . Tito zam stnanci 

tvo í tým vzd laných a v oboru zkušených lidí, které spojuje nejen profesionalita a nadšení 

pro precizn  odvedenou práci, ale také moderní technologie. Kde samoz ejmostí je propojení 

nejen díky telefonu, ale hlavn  internetu. Díky n mu m žou nap . grafici i p es vzdálenost 

n kolika kilometr  pracovat soub žn  na stejné zakázce, i když nesedí zrovna v jedné 

kancelá i.   
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3.3 Organiza ní struktura 
ídící innost firmy A vykonává pan editel (spolumajitel a jednatel), který p sobí v Krnov . 

V Opav  a v Ostrav  jsou vedoucí pobo ky. Každý týden mají výrobní poradu, kde se 

projednávají zakázky, a  už hotové, nebo práv  probíhající i teprve ve stavu p edb žné 

objednávky. eší se plán výroby, pokud se ví, že je n jaká zakázka p edb žn  objednaná, ale 

bude se muset rychle vyrobit, tak se dop edu zablokuje termín a ve výrob  se s ní po ítá.  

 

Vedoucí pobo ky mají pravomoc rozd lovat práci na pobo ce a vézt zam stnance dané 

pobo ky. V Krnov  vede zam stnance pan editel, ale rozd lení práce je na vedoucí výroby. 

Ta plánuje výrobu a tím pádem kdo bude co vyráb t, po domluv  s technologem na jakém 

stroji se to bude vyráb t a v jakém termínu. Vyrobenou zakázky si bu  vyzvedne zákazník 

sám v Krnov , v Opav  i v Ostrav  nebo mu jí odveze idi  na ur ené místo. Organiza ní 

struktura je znázorn na graficky na v p íloze . 2 organiza ní struktura firmy A. 

 

O strategických a rozvojových zám rech spole nosti jedná pan editel se svým spole níkem, 

s obchodním editelem, vedoucími pobo ky v Opav  a v Ostrav  a radí se také s da ovým 

poradcem. V sou asné dob  se také povedlo díky dotaci p ikoupit další stroje a rozší it 

výrobu a nabídku služeb. 

 

3.4 Poskytované služby 
Cílem firmy A je poskytování komplexních služeb v oblasti grafiky, tisku a webových 

stránek. Pod tiskem se nachází veškeré tiskoviny, které si zákazník p eje, to znamená r zné 

tiskoviny, jako jsou vizitky, letáky, plakáty, brož rky, knihy, prospekty, pozvánky, krabi ky 

atd. Vytiskne to bu  z dat, které si dodá zákazník nebo je graficky zpracuje grafik firmy A.  

 

Firma a se snažila nabídnout zákazník m více služeb, proto už není pouze tiskárnou, ale i 

grafickým studiem. Kdy dokáže zákazník m, p ipravit grafický návrh i jiných materiálu, než 

se dají klasicky pouze vytisknout. V kooperaci zajiš uje i výrobu velkoplošné reklamy – tisku 

billboardu, bantexových plachet, malby na budovy. Ale také i webové stránky, webové 

bannery, e-shopy.  
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3.5 Organizace práce ve firm  A 
Tiskárna je personáln  obsazena odborn  p ipravenými pracovníky. V sou asnosti jsou stroje 

a za ízení obsluhovány dlouhodob  prov enými pracovníky v osádkách zajiš ujících 

zastupitelnost, ve dvousm nném provozu. 

  

Krom  jiného jsou všichni zam stnanci ádn  vyškoleni v oblasti bezpe nosti. Firma A 

dodržuje veškeré p edpisy týkající se požárního nebezpe í a samoz ejm  p ísn  dbá na 

ochranu životního prost edí, zejména v oblasti ochrany ovzduší, t íd ní odpad  a jejich 

separací na druhotn  použitelné suroviny. Zde poslední dobou u inila významný pokrok, kdy 

minimalizovala produkci nebezpe ných odpad  (P íloha . 1 Certifikát „Zelená firma“). 

  

Firma A využívá nejnov jší softwarové vybavení na po íta ích profesionální úrovn . Své 

zam stnance neustále proškoluje a posílá na seminá e. Také strojové vybavení se snaží 

modernizovat. V letošním roce koupila stroj na vazbu knih. Tento nový stroj výrazn  urychlil 

práci a také zajistil samostatnost firmy A, do té doby musela ešit vazbu knih a brožur 

v kooperaci, kdy se musela spolehnout na kvalitu odvedené práce na jiné firm . Firma A také 

má dva ofsetové stroje a jeden stroj pro tisk v málonákladu. Samoz ejmostí jsou certifikace 

ISO kvality (P íloha . 4 Certifikát M ení tiskových parametr  a barev p i tisku, P íloha . 5 

Certifikát ISO, P íloha . 6 Certifikát ISO). 

 

4. Analýza vnit ního a vn jšího prost edí 
Jak už bylo d íve napsáno, v bakalá ské práci nebude provedena klasická analýza vnit ního a 

vn jšího prost edí. Ale pozornost bude soust ed na pouze na konkuren ní výhodu a finan ní 

sílu firmy A. Nejd íve se zam íme na analýzu konkuren ních sil. 

 

4.1 Rivalita mezi konkuren ními firmami 
Firma A p sobí hlavn  v Moravskoslezském kraji, zejména v okolí Opavy a Ostravy, ale 

ú astní se i celorepublikových zakázek. Zde uplat uje agresivní strategický plán v podob  

získávání nových zákazník  mimo Moravskoslezský kraj a operuje tak na konkuren ním 

území v jiných krajích. Slou ení t ech firem v roce 2009, bylo významným krokem, firma tak 

rozší ila svojí p sobnost a získala hlavn  jméno v Ostrav . Kde je velká konkurence a jako 

firma z Krnova, nem la až tak šanci se uplatnit. Protože n kte í konzervativní zákazníci cht jí 

mít pocit blízké dostupnosti tiskárny, kde nechávají vyráb t své zakázky. I když delší 
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vzdálenost Krnova od Ostravy neoddaluje termín dodání, n kte í zákazníci m li ten pocit, a 

proto dávali p ednost spíše tiskárnám z Ostravy. Zárove  velkou výhodou firmy A však je, že 

je výroba práv  v Krnov , jelikož je tam levn jší pracovní síla, m že si dovolit dát nižší ceny 

tisku než konkurence. Firma A tak vsází na cenovou válku.  

 

4.2 Konkurence 

V sou asnosti p sobí mnoho velkých i malých konkurent  v tiska ském pr mysl  v 

Moravskoslezském kraji. Tito konkurenti se mezi sebou liší v druhu poskytovaných služeb, 

velikostí, finan ním zázemím, dostupnosti, technologickým vybavením, po tem a kvalifikací 

zam stnanc , místem p sobnosti, doprovodnými službami apod. Pokud má být firma úsp šná, 

musí dob e znát své konkurenty a uspokojovat pot eby zákazníku mnohem lépe, musí 

nabídnout svým zákazník m i n co navíc a hlavn  si zákazníky udržet a ne se zam ovat jen 

na získání nových.  

 

4.3 Hlavní konkurenti 
Firma A dokáže identifikovat své konkurenty, pozornost zam íme hlavn  na 5 nejv tších 

konkurent  firmy A, z toho ty i p sobí v Ostrav  a její nejv tší konkurent je z Opavy: 

 

4.3.1 Firma B 

Firma B má sídlo a výrobu v Ostrav . Její právní forma je Spole nost s ru ením omezeným. 

V sou asné dob  ve firm  B pracuje 67 zam stnanc . Má t i spole níky, dva z nich zastává 

funkci jednatele. Firma B investovala hodn  do nových technologií. Nov  nabízí i službu 

tisku ve Full HD kvalit . Firma B má t i ofsetové stroje a jeden stroj pro tisk málonákladu. 

Také má špi kov  vybavenou knihárnu, nabízí všechny druhy vazeb, a  už lepenou vazbu 

nebo šitou. Samoz ejmostí jsou certifikace ISO kvality. Dodržuje ohleduplnost k životnímu 

prost edí.  

 

Firma B p sobí na polygrafickém trhu již p es 20 let od roku 1992. Pat í k nejvýznamn jším 

dodavatel m polygrafických služeb v eské republice. Spl ujeme nejnáro n jší kritéria na 

kvalitu, ohleduplnosti k životnímu prost edí a na bezpe nost práce. Dodávají produkty nejen 

na tuzemský trh, ale také do Velké Británie, N mecka, Švýcarska, Francie i USA. 

  

Má široké spektrum služeb – od grafického návrhu, p es tisk i kniha ské zpracování až po 
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dodání na požadovanou adresu. Vyrábíme širokou škálu produkt , od um leckých publikací, 

náro ných technických katalog , asopis , obal , krabi ek, skláda ek, wobler , map a 

kalendá , p es obchodní tiskoviny pro každodenní použití, jako jsou složky, prospekty, 

smlouvy až po formulá e a vizitky. 

 

4.3.2 Firma C 

Firma C má sídlo v Kop ivnici a výrobu v Ostrav . Její  právní forma je Spole nost s ru ením 

omezeným. V sou asné dob  ve firm  C pracuje 30 zam stnanc . Má dva spole níky, jeden 

z nich zastává funkci jednatele. Firma C nabízí navíc svým zákazník m i tisk ve 

velkoplošném formátu a termoražbu. Firma C má t i ofsetové stroje, z toho jeden pouze pro 

dvoubarvový tisk a jeden stroj pro tisk málonákladu. Také má dostate n  vybavenou 

knihárnu, nabízí vazbu V1, falcova ku a velkoplošný laminátor. Samoz ejmostí jsou 

certifikace ISO kvality. Dodržuje ohleduplnost k životnímu prost edí.  

 

Firma C p sobí na polygrafickém od roku 1998. Neustále sleduje vývoj nových technologií a 

materiál  v oblasti tisku, a proto m že nabídnout profesionální polygrafický servis. Tiskne jak 

pro velké spole nosti, tak pro malé firmy a jednotlivce. Má vlastní grafické studio. Nabízí 

široké portfolio tisku, od vizitek až po plakáty, knihy, velkoformátové fotografie. 

 

4.3.3 Firma D 

Firma D má sídlo a výrobu v Ostrav . Její právní forma je Spole nost s ru ením omezeným. 

V sou asné dob  ve firm  D pracuje 8 zam stnanc . Má jednoho majitele, který zastává 

funkci editelky. Nabízí navíc svým zákazník m i tisk ve velkoplošném formátu. Firma D má 

jeden ofsetový stroj, jeden knihtiskový stroj a jeden stroj pro tisk málonákladu. Také má 

dostate n  vybavenou knihárnu, nabízí vazbu V1 a V2, falcova ku a velkoplošný laminátor. 

Samoz ejmostí jsou certifikace ISO kvality. Dodržuje ohleduplnost k životnímu prost edí.  

 

Firma D p sobí na polygrafickém od roku 1997. Poskytuje komplexní tiskový servis. Od 

grafického návrhu p es p edtiskovou p ípravu, osvit až po samotný tisk. Materiál špi kov  

vytiskne na strojích, kniha sky zpracuje vazbou lepenou, kroužkovou i šitou kovovými 

sponami. Tiskovinu m žou na p ání doplnit disperzním nebo UV celoplošným i parciálním 

lakem, matným i lesklým laminem, reliéfním tiskem nebo ražbou metalických fólií..  
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4.3.4 Firma E 

Firma E má sídlo a výrobu v Ostrav . Její právní forma je Akciová spole nost. Statutární 

orgán tvo í p edseda p edstavenstva, místop edseda p edstavenstva a len p edstavenstva, na 

fungování dohlíží dozor í rada. Firma E má jeden ofsetový stroj a jeden stroj pro tisk 

málonákladu. Také má dostate n  vybavenou knihárnu, nabízí r zné druhy vazeb. 

Samoz ejmostí jsou certifikace ISO kvality. Dodržuje ohleduplnost k životnímu prost edí.  

 

Firma E p sobí na polygrafickém od roku 1999. Ale její historie sahá až do roku 1948, kdy 

byl vlivem historických událostí, provoz tiskárny ukon en. Na obnovení svého jména tiskárna 

ekala až do roku 1990, kdy jeden z p vodních zakladatel , zahájil provoz nové ofsetové 

tiskárny. Má vlastní grafické studio. Nabízí široké portfolio tisku, od vizitek až po plakáty, 

knihy, reklamní p edm ty. A  je firma E menší tiskárnou, je velkou konkurencí, nebo  bývalý 

dlouholetý obchodník firmy A práv  odešel do tiskárny E a p etahuje zákazníky z firmy A.  

 

4.3.5 Firma F 

Firma F má sídlo a výrobu v Opav . Její právní forma je Spole nost s ru ením omezeným. 

V sou asné dob  ve firm  F pracuje 120 zam stnanc . Má jednoho majitele, který zastává 

funkci editele. Firma F investovala hodn  do nových technologií. Firma F má a jeden stroj 

pro tisk málonákladu a t i ofsetové stroje, jeden z nich tiskne až do formátu B1, tento formát 

tisku si m že dovolit jen málo tiskáren, proto se na firmu F obrací ve velkém s tiskem i 

konkurence. Také má velmi dob e vybavenou knihárnu, nabízí všechny druhy vazeb, a  už 

lepenou vazbu nebo šitou, laminova ku. Samoz ejmostí jsou certifikace ISO kvality. 

Dodržuje ohleduplnost k životnímu prost edí.  

 

Firma F p sobí na polygrafickém trhu od roku 2001 a pat í již n kolik let mezi 

nejvýznamn jší polygrafické spole nosti v Moravskoslezském kraji. Veškeré innosti jsou 

zam eny na maximální uspokojování pot eb zákazník  nejen v eské republice, ale i v 

zahrani í. Díky nep etržitému provozu a nejmodern jším výrobním a informa ním 

technologiím je firma F schopná operativn  reagovat na p ání svých zákazník . Vše od 

kalkulace, nabídky, objednávky, po zaslání podklad  pro tisk, probíhá elektronickou cestou.  

 

Firma F se jako jedna z mála firem soust edí na dodání širokého sortimentu v polygrafické 

výrob . Je zam ená na tisk velkých zakázek, periodik, katalog , knih, ale také na tisk 
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malosériových tisk  leták , plakát  a vizitek. Disponujeme kompletní technologii pro  výrobu 

obal . Co do zkušeností s povrchovým zušlecht ním tiskovin pat í mezi republikovou špi ku. 

 

4.4 Analýza konkurence 
K ur ení konkurence na tiska ském trhu slouží tab. 4.1 Hodnocení faktor  konkurence 

v odv tví. Hodnocení probíhá u každého faktoru, v ásti tabulky „hodnocení“ je zak ížkováno 

polí ko vyjad ující danou skute nost. Položky jsou stanoveny odborným odhadem: 

 

Tab. 4.1 Hodnocení faktor  konkurence v odv tví 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z uvedeného hodnocení vyplývá, že je tiska ský pr mysl vysoce konkuren ní, a proto by se 

m la firma snažit odlišovat od konkurence. 

 

4.5 Analýza konkuren ního pole 
Pro konkuren ní srovnání firmy A s konkurenty bude použita tab. 4.2 Analýza vlivu okolního 

prost edí na hlavní konkurenty. U jednotlivých firem budou posuzovány klí ové faktory 

úsp chu, které jsou d ležité pro zákazníky. Vybráno je 10 faktor , pomocí kterých budou 

posouzeny faktory úsp chu. Informace byly erpány z internetových stránek konkurence, z e-

mailové komunikace a z internetových stránek justice a z vlastní znalosti prost edí 

tiska ského odv tví v oblasti Ostravy, Opavy a okolí.. 
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Tab. 4.2 Analýza vlivu okolního prost edí na hlavní konkurenty 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z analýzy vyplývá, že nejv tší konkurent firma A je firma F. Firma F dopadla nejlépe ve 

všech srovnávacích faktorech. Firma F má velký podíl na trhu a objem tržeb, velmi dobré 

technologické vybavení s kvalifikovanou pracovní silou, špi ková kvalita tisku, má zajišt nou 

logistiku, dodržuje termíny dodání a má dobré jméno. Hodn  investuje do své vlastní reklamy 

a tudíž je v pov domí potencionálních zákazník . Samoz ejmostí jsou i další služby, má 

vlastní grafické studio, zajiš uje velkoplošný tisk a tisk málonákladu. Ale na druhou stranu 

má oproti konkurence trochu vyšší ceny tisku. Za kvalitu se musí zaplatit. Cena tisku je její 

slabá stránka a tu by mohla firma A využít ke svému prosp chu. Bohužel firma F má i 

promyšlenou strategii získávání nových zákazníku. Když láká nové zajímavé klienty, 

poskytne jim ze za átku nižší ceny, ale ty postupn  v dalších objednávkách navyšuje, 

nap íklad že jim dodavatel zdražil papír a proto se musí zvednout cena apod. Ale pokud je 

zákazník spokojený s kvalitou a odvedenou službou, už neodejde a smí í se i s vyšší cenou za 

tisky. 

 

Firma B má o n co lepší výsledky srovnání, ale to je dáno tím, že je to v tší firma a je 

z Ostravy. Firma A už podnikla kroky k zlepšení tím, že má také pobo ku v Ostrav  a 

postupn  se dostává do pov domí potenciálních klient  v Ostrav . Firma A by m la více 

investovat do své vlastní reklamy, a  se dostane do pov domí lidí.  Tím by se mohla 

dotáhnout na firmu B.  

 

Firma A by m la zam it svou pozornost i na konkurenta firmu C, jsou tém  stejné svou 

velikostí a po tem zam stnanc . Výhodou firmy C je, že má známé jméno. Firmu C lidé znají 
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a je dob e v pov domí zákazníku. A samoz ejm  má výrobu v Ostrav , což je pro n které 

zákazníky podstatné.  

 

Další konkurenti, firmy D a E už nejsou tak velkou hrozbou, ale firmy A by se n  m la také 

dávat pozor. Jsou to firmy z Ostravy, a pokud investují do svého technologického vybavení, 

m žou ohrozit dosavadní postavení firm  A na trhu. 

 

Díky této analýze by si m la firma A uv domit, že by m la posilovat své jméno a dostávat se 

do pov domí potenciálních klient . Samoz ejm  její velkou p edností je nižší cena za 

poskytnuté služby p i velmi dobré kvalit  tisku. Což ocení její stáli klienti a z stávají firm  A 

loajální. Firma A má výrobní prostor pro získávání novách klient , m že rozší it výrobní 

kapacity o t etí sm nu a tím se naskytují velké potenciální možností pro získávání nové 

klientely, na kterou by se te  m la zam it.  

 

4.6 Porterova analýza p ti sil 
Mikrookolí firmy A bude analyzováno pomocí Porteroy analýzy p ti sil. Základem stanovení 

ú inné strategie firmy A je uvézt jej do vzájemného vztahu ke svému prost edí. 

 

4.6.1 Vliv odb ratel  (kupujících) 

Tiska ský trh je oproti jiným trh m komer ní produkce jiný. Tiskoviny jsou realizovány pro 

již p edem známého zákazníka, který si je objednal, naproti tomu trhy komer ní produkce 

vyrábí produkty velkokapacitn , pro široký okruh bez individuálního p ístupu k zákazníkovi.  

 

Zákaznici firmy A jsou v tšinou stálí klienti. Jelikož je firma A už 20 let na trhu, má 

vybudovanou dostate n  velkou klientelu. Zákazníky se snaží udržet a stále vymýšlí nové 

služby, které by jim mohla nabídnout. Svým zákazník m nabízí hlavn  špi kovou kvalitu 

tisku a hlavn  precizní zpracování, také má dva idi e na rozvoz tiskovin. Tím odpadá starost 

zákazníka s odb rem objednaného produktu, idi  jim ho p iveze a vynese až do kancelá e.  

 

Kupní síla zákazník  firmy A je vysoká, nebo  za tu dobu co je na trhu se dostala do velkých 

firem i státních, kde jsou finance a platí v as. Samoz ejm  má i pár neplati , to jsou v tšinou 

noví zákazníci, kte í si objednali menší množství tiskovin a pak nezaplatili. Pokud si nový 

zákazník objedná v tší množství tiskovin, tak se to snaží firma A ešit zálohovou fakturou, a  
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se nestane, že se n co vyrobí a pak si to zákazník nevyzvedne anebo vyzvedne a nezaplatí.  

 

Firma A dbá hlavn  na své dobré jméno. Spokojenost zákazník  je prioritou, proto se firma A 

snaží udržet vysokou kvalitu za p ijatelnou cenu pro zákazníka, to vše s ohledem k 

bezpe nosti na pracovišti a šetrnosti k životnímu prost edí. Samoz ejmostí je dodržení 

termínu dodání. 

 

4.6.2 Vliv dodavatel  

Zde hraje velkou roli op t velikost a rozsah tiska ské firmy a její produkce. Firmy zabývající 

se tiskem v tších náklad  vyhledávají p ímo výrobce poptávaných produkt . Naopak firmy, 

které tisknou menší zakázky si své dodavatele hledají v adách distribu ních sítí a kamenných 

obchod  s papírem nebo barvami, odebírají v menším množství a kv li finan ní náro nosti 

nebo kv li malým skladovým prostor m ztrácí výhodu množstevních slev. 

 

Firma A se díky slou ení stala v tší firmou a m že si dovolit tla it dodavatele s cenou níže, 

protože odebírá v tší množství. Snaží se kontaktovat a odebírat papíry p ímo od výrobce 

papír  a tím jsou papíry levn jší, než od distributora. Výrobci mohou poskytovat množstevní 

a v rnostní slevy, ale také dát i delší splatnost faktury, nap íklad 30 dní. Což je velká výhoda, 

firma A vytiskne a vyrobí tiskoviny, prodá je zákazníkovi s klasickou splatnosti faktury 14 dní 

a až jí p ijdou peníze na ú et od zákazníka, tak je teprve pošle výrobci papíru. Tím nemusí 

mít své finance v surovinách a m že je investovat jinde. Firma A také nemusí ešit a schrán t 

pokaždé jiného distributora papíru, protože každý obchodník si na papír p ihodí svoji cenu, 

takže firm  A odpadá sledování, kde je zrovna který papír levn jší. Odebírá papír p ímo od 

výrobce a tím je zajišt na i stálá kvalita papíru od stejného výrobce.  

 

4.6.3 Stav soupe ivosti 

Struktura konkuren ního okolí je charakterizována velikostí podílu jednotlivých firem na trhu 

daného okolí. Rozsah rivality mezi firmami uvnit  konkuren ního okolí je odrazem úsilí, 

které soupe ící firmy vkládají do snahy získat tržní pozice.  

 

Firma A má v Moravskoslezském kraji velkou konkurenci, proto je soupe ivost mezi firmami 

velká. Tiskárny se snaží p etáhnou klienty, hlavn  ty velké a zajímavé a pak záleží na tom, jak 

je zákazník s tiskárnou spokojený a zda p jde za levn jší cenou tisknout jinde. Nap íklad se 
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firm  A stalo, že ešila v kooperaci vazbu katalog  ve firm  F a další rok firma F kontaktovala 

zákazníka firmy A s nabídkou levn jšího tisku. Firma F spo ítala kalkulaci v rozsahu a 

množství katalog , které tam p edchozí rok m la na vazbu a poslala už dop edu nabídku s 

velmi nízkou cenou. Našt stí tento zákazník je firm  A loajální a je velmi spokojený s úrovni 

poskytovaných služeb, proto z stal v rný firm  A a nešel do rizika tisku sice za levn jší cenu, 

ale s nejistou kvalitu tisku. Firma A se proto snaží být sob sta ná a koupila v letošním roce 

stroj na vazbu a m že už d lat vazbu katalog  sama a ne eší to v kooperaci.  

 

4.6.4 Hrozba substitut  (náhražek) 

Tiska ský pr mysl se nepotýká s hrozbou p ímého substitu ního výrobk . Jako substitut 

m žeme ovšem považovat vliv moderních technologií a internetu. S velkým nár stem 

po íta , notebooku, tabletu a hlavn  te ek e-knih se postupn  snižuje objem tisku. Tisk 

knih postupn  nahrazují te ky e-knih a tablety, kniha v elektronické podob  znamená úsporu 

místa, je levn jší a m žeme mít neustále sebou na cestách celou knihovnu. Pomocí internetu 

si m žeme p e íst neustále aktuální informace nebo vybrat zájezd i zboží a už 

nepot ebujeme kupovat noviny a skladovat hromadu katalog . Také ovšem modern jší 

tiska ské stroje umož ují tisknout rychleji a v tší množství nebo naopak tisk od 1 ks, tím se 

stávají tiskoviny dostupn jší. Zákazník už nemusí kv li nižší cen  tisknout zbyte n  velké 

množství produkt , které nepot ebuje, a zbyte n  mu ležely ve sklad , nové technologie 

umož uji tisknout ve stejné kvalit  od 1 ks výrobk . Také už odpadávají dlouhé týdny ekání 

na termín zhotovení, který si zákazník rad ji dop edu blokoval. 

 

Firma A se to snaží ešit rozší ením svých služeb, pro své zákazníky nabízí i jiné služby než 

jen tiskoviny. Nabízí jim i kompletní zázemí v tvorb  webových stránek a jejich správ . 

Dokáže zákazníkovi nabídnout i internetovou kampa , tvorba webové reklamy s 

internetovými bannery s prokliky, podpora jeho e-shopu, seo optimalize webu, aby byl 

zákazník na p edním míst  ve vyhledava ích. Také se snaží svým zákazník m nabízet 

marketingové služby, p ipraví kampa  pro podporu prodeje jejich výrobk , kterou podpo í 

inzeráty v asopisech, reklamou na tramvajích, billboardy, citylighty i roznosem letáku. 

 

4.6.5 Stav možného vstupu nových firem do oboru 

Hrozba vstupu konkuren ních firem je ovlivn na rozsahem tiska ské produkce konkrétní 

tiska ské firmy. Nejsou bohužel žádné bariéry vstupu do tiska ského pr mysl . Kdokoliv si 
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m že založit novou tiskárnu. Jako bariéru m žeme akorát vzít v úvahu finance. Po ízení 

kvalitních tiska ských stroj  a dalších za ízení není zrovna levnou záležitosti. Ale i tato 

bariéra se dá vy ešit, m žou se koupit stroje i starší nebo digitální pro málonákladový tisk, 

které jsou levn jší. Další úkony spojené s dokon ením tiskoviny se dají vy ešit kooperaci.  

 

Firma A se snaží myslet i na vstup nové konkurence na trh. Ale hlavní p ednosti firmy A je 

její délka p sobení na trhu, už je na trhu 20 let a z toho t ží. Za tu dobu už nakoupila pot ebné 

technologie k výrob  tiskovin, má stálou klientelu a m že si dovolit investovat do stále 

nových stroj  a nabízet tak v tší množství služeb než za ínající tiskárna.  

 

4.6.6 Shrnutí Porterovy analýzy p ti konkuren ních sil 

Z Porterovy analýzy p ti konkuren ních sil vyplývá, že nejv tší vliv na firmu A mají její 

zákazníci. Firma A si na uspokojování jejich pot eb zakládá a stále se snaží nabídnout jim 

n co nového, aby si spokojenou klientelu udržela. Firma A by se m la na tuto skute nost 

zam it a snažit se stále p icházet s novými nápady, aby mohla svému zákazníkovi vždy n co 

nového nabídnout. Firma A se musí snažit být vždy o krok nap ed a p ijít s nápadem k 

zákazníkovi d íve, než on sám.   

 

Firma A je dále siln  ovliv ována svou konkurencí, a  už stávající nebo novou. Nejsou tém  

žádné bariéry vstupu do odv tví a každý si m že založit svou tiskárnu. Konkuren ní kroky 

musí proto nep etržit  sledovat a vyhodnocovat. Výhoda firmy A je, že už je na trhu 20 let. 

Má tedy už nakoupené pot ebné technologické vybavení a m že se soust edit na inovace a 

zlepšení. Pomocí dotacím se ji také poda ilo koupit nový stroj, díky kterému se stala 

nezávislou na kooperaci od konkurence.  

 

Dodavatelé se pak nejeví jako oblast, která by mohla ohrozit podnikatelskou innost firmy A. 

Na trhu se totiž vyskytuje dost dodavatel  a jejich vyjednávací síla není nijak vysoká.  

 

Také nov  vstupující firmy do odv tví tiska ského pr myslu nepovažuje za p ílišnou hrozbu, 

záleží ovšem na výši jejich kapitálu. Pokud si nová firma m že dovolit nakoupit pot ebné 

špi kové vybavení a zvolí pro získání klientely nižší ceny, pak v tomto p ípad  se mohou stát 

rovnocennými konkurenty.  
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Substituty v sou asné dob  firmu A ohrožují nep ímo, jelikož se stále vyvíjí trh s novými 

technologiemi, m že se n kdy v daleké budoucnosti stát, že už nebude o tišt né materiály 

velký zájem. Ale v dnešní dob  to ješt  nehrozí, stále se tiskne spousta materiálu. 

 

4.7 Aplikace analýzy vnit ního prost edí 
Cílem vnit ní analýzy je vymezit silné a slabé stránky firmy A, které mohou být zdrojem 

konkuren ní výhody, nebo naopak nedostatkem.  

 

4.7.1 Faktory technického rozvoje 

Technický rozvoj velmi intenzivn  p ispívá k vytvá ení konkuren ních výhod firmy. Zlepšuje 

poskytovaný servis firmy a tím uspokojuje zákazníka. Což je práv  dnes, kdy je konkurence 

zna ná, pot ebné najít takové technologické vymoženosti, aby firma mohla poskytnout lepší 

služby, ale zárove  se nezadlužila nad rámec svých možností.  

 

Firma A vlastní dva ofsetové stroje, jeden z nich byl po ízený na leasing a práv  loni se 

poda il celý zaplatit. Navíc firma A sídlí ve vlastní budov , tím se ušet ily náklady za 

pronájem a m žou se finance využít n kde jinde. Letos koupila firma A nový stroj pro vazbu 

knih, tím se stala samostatn jší a rozší ila svou nabídku služeb. P ed tím se musela spoléhat 

na kooperaci a idi  musel jezdit s vytišt nými archy n kdy i 40 km. Koupením stroje byla 

dobrá volba, protože se ušet íl as spojený s p evozem potišt ných arch  na svázání, ale také 

peníze za svázání, které platila konkurenci. Navíc firma A investuje do stále nového softwaru 

a tím zlepšuje své nabízené služby. Zárove  nový software urychluje práci zam stnanc m. 

 

4.7.2 Marketingové a distribu ní faktory 

Dnes se neobejde žádná firma bez dob e zvoleného marketingu. Práv  investice do reklamy 

by se nem la podce ovat. Lidé dají hodn  na n co, co je jim pov domé. Proto se stává, že 

firma A se snaží nabídnout své služby v Ostrav  a nikdo ji tam nezná. Každý se ptá jak dlouho 

je na trhu a odkud je, že takové jméno ješt  neslyšeli. Tím má velmi sníženou p esv d ovací 

sílu a obchodníci se musejí hodn  snažit, aby p esv d ili zákazníka k první objednávce. 

Pokud dojde k první objednávce, jsou v tšinou zákazníci spokojeni a už neváhají s další 

objednávkou.  
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 V sou asné dob  se snaží firma A zviditelnit i jinak, proto se ú astní i akcí, kde jsou 

sponzory. Ú astní se nap íklad sportovních akcí v Opav  a okolí, také se stala sponzorem 

jednoho internetového rádia a podporuje d tské akce. Akce nesponzoruje v tšinou p ímo 

financemi, ale nap íklad vytiskne zadarmo letáky, plakáty, r zné publikace a ud lá jim 

zadarmo grafiku. Už t etí rok po sob  se takto stala sponzorem jedné akce m sta Ostravy, kdy 

zadarmo ud lala materiály k váno nímu kluzišti na nám stí, na oplátku m la na všech 

materiálech své logo. Tím se pomohla zviditelnit v Ostrav . Ale firma A ví, že jen tato jedna 

akce nesta í, proto se snaží pronajímat i plochy pro velkoplošnou reklamu, jako jsou 

billboardy a umíst ní plachet na budovy a ploty. 

 

Velmi d ležitým zdrojem zviditeln ní jsou ovšem webové stránky. Ty poskytují základní 

informace, jako jsou historie, jaké služby nabízí, certifikace a reference. V roce 2012 prošly 

internetové stránky restrukturalizací z d vodu jejich zastaralosti jak z pohledu informa ního 

tak designového. Jako firma, která se zabývá prodejem a návrhem webových stránek, by m la 

mít ukázkové stránky. Nové stránky p inesly výrazné zlepšení z hlediska SEO optimalizací a 

jsou také dostupné pro tablety.  

 

4.7.3 Výrobní faktory a ízení výroby 

Cenová úrove  výrobních náklad  se liší individuáln  s každou zakázkou. Cena papíru 

z stává v tšinou stabilní, ale m že se lišit podle odebíraného množství. Základní papíry firma 

A nakupuje ve velkém a má je i v zásob , ale n které speciální grafické papíry objednává až 

na konkrétní zakázku. Proto se také stává, že si zákazník doobjedná zakázku s menším 

po tem kus , než m l minule a zakázka je dražší, protože se zvednou náklady na po ízení 

materiálu. Nelze tedy hovo it o p esném cenovém zvýhodn ní výrobních prost edk  ve 

vztahu s konkurencí. Úrove  výrobních náklad  závisí na vyjednávacích schopnostech 

managementu firmy, který se musí snažit vyjednat co nejlepší podmínky u dodavatele. Pro 

ov ení kvality se dodavatelé prokazují certifika ními listinami. Musí být zachované stejné 

podmínky kvality papíru a dodržená gramáž a barevnost papíru. Nelze objednat papír a mít 

obavy, jestli papír bude stejn  syt  bílý a mít stejnou gramáž, jako m l zákazník v minulé 

objednávce.  

 

Flexibilita výroby je zajišt na dvousm nným provozem, který se p ípadn  pot eby m že 

zvýšit na t ísm nný. Proto není problém p ijímat zakázky nad výrobní kapacitu firmy, vedoucí 
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výroby dop edu plánuje výrobu a m že dop edu naplánovat t etí sm nu. Také eší nedostatek 

zam stnanc  pomocí externích spolupráci nebo využívá i organizace, které poskytují služby 

kompletování tiskovin. Nap . firma A využívá pro kompletaci tiskovin, ženskou v znici, kde 

pomáhají ženy kompletovat visa ky - na visa ku p ivážou provázek.  

 

4.7.4 Faktory firemních a pracovních zdroj  

Mezi hlavní klí ové faktory pat í zejména kvalitní a stabilní technologická základna, pokud je 

n jaký stroj zastaralý, m že zp sobit více škody než užitku. Nap íklad eza ka, která má tupé 

ost í, nekvalitn  u ízne potišt ný arch a m že se celá zakázka tisknout znovu. Proto se firma 

A snaží hlavn  své zam stnance vézt k tomu, aby p ípadné poruchy ihned hlásili  

 

Firma A vlastní technologické vybavení pot ebné k tisku a dokon ovacích prací, vlastní 

budovu, ve které má výrobu, také má k dispozici n kolik automobil . Mimo jiné i mini 

autobusem, kterým sváží své zam stnance na cest  z Opavy do Krnova. Tím poskytuje svým 

zam stnanc m benefit, zam stnanc m odpadá starost s cestováním do práce. Také firma a 

využívá moderní internetové propojení mezi jednotlivými pracovišti a využívá také CRM 

systém a software pro plánování výroby. Samoz ejmostí jsou grafické softwary. 

 

Každý zam stnanec je sou ástí týmu. A je na vedoucí výroby, tento tým dob e sladit a vézt. 

Musí dob e rozplánovat výroby, aby nevznikaly asové prostoje mezi jednotlivými pracovišti. 

Nem že se stát, aby tiska  nem l co tisknout, protože ješt  není hotový osvit  nebo ješt  

nesta il p ijít papír. Po tisku následuje ješt  spoustu pracovních úkonu, nap . potišt ný papír 

se musí z archu na ezat, zkompletovat do brožurky, ud lat vazbu a znovu o ezat, zabalit a 

expedovat. Celý tým musí dodržovat termín a odvézt kvalitní práci.  

 

4.7.5 Faktory finan ní a rozpo tové 

Finan ní zdroje jsou klí ovým faktorem úsp chu rozvoje podnikání v tiska ském pr myslu, 

které se vyzna uje rychlým vývojem technologií, a proto v d sledku zachování nebo zlepšení 

konkuren ní pozice je pot eba do t chto technologií investovat. Firma A p i financování 

investi ních projekt  vychází z vlastních zdroj , prost ednictvím leasingu nebo nov  také i 

pomocí dotací na nákup stroje pro vazbu.  
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Finan ní sílá firmy A bude sou ástí SPACE analýzy. Data pot ebná pro provedení analýzy 

jsou uvád né v rozvaze a výkazu zisku a ztráty umíst ných v Obchodním rejst íku a Sbírce 

listin na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti R, justice.cz S n kterými 

položkami pomohla také paní ú etní firmy A. Cílem finan ní analýzy bude zhodnocení 

finan ního síly firmy A. 

 

4.8 SPACE analýza 
Jako návrh pro volbu strategie do dalšího období se použije analýza SPACE, která najde 

vhodnou a optimální strategii pro daný podnik. SPACE analýza je provedena na základ  

jednotlivých analýz: 

- Konkuren ní výhoda – vychází z analýzy konkurence 

- Síla prost edí a stabilita prost edí – vychází z Portera 

- Finan ní síla vychází z analýzy prost edí 

 

Spojením t chto kritérií vnit ního a vn jšího prost edí vznikají ty i varianty strategického 

chování. Je tvo ena vektorovým grafem (obr. 4.1 Space analýza firmy A), jehož ty i 

kvadranty ukazují vhodnost použití strategií pro danou firmu. Díl í faktory (P íloha . 7 Díl í 

faktory SPACE analýzy, P íloha . 8 Díl í faktory SPACE analýzy) byly ohodnoceny 

s pomocí paní ú etní a vedoucím výroby v Ostrav .  

 

Mezi díl í faktory ovliv ující stabilitu prost edí pat í technologické zm ny, míra inflace, 

prom nlivost poptávky, cenové rozp tí konkuren ních výrobk , bariéry vstupu do odv tví, 

rivalita mezi existujícími konkurenty, cenová elasticita poptávky, tlak ze strany substitut . 

Mezi faktory ovliv ující sílu odv tví pat í r stový potenciál, ziskový potenciál, finan ní 

stabilita, technologické know-how, využití zdroj , kapitálová intenzita, složitost vstupu do 

odv tví produktivita, využití kapacit, vyjednávací síla výrobc , zájem o práci v oboru. 

Faktory ovliv ující konkuren ní výhodu jsou podíl na trhu, kvalita výrobku, životní cyklus 

výrobku, inova ní cyklus, loajalita zákazník , technologické know-how, vertikální integrace, 

rychlost zavád ní nových výrobk , kvalifikace zam stnanc , motivace zam stnanc . A 

naposledy faktory ovliv ující finan ní sílu podniku, jako je návratnost investic, likvidita, míra 

zadlužení, požadovaný versus disponibilní kapitál, cash-flow, složitost výstupu z odv tví, 

míra rizika, obrat zásob, využívání úspor z rozsahu a zkušeností.  
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V rámci analýzy jsou tyto faktory zobrazovány v grafu s hodnotami od -6 do +6 na osách x i 

y. Následn  byly vypo teny pr m ry z každé ze ty  dimenzí. Pak se se etly pr m ry síly 

odv tví a konkuren ní výhody, a následn  i finan ní síly a stability prost edí, byly zjišt ny 

dva body. Body byly naneseny na osu x a y, výsledným bodem (obr. 4.1 SPACE analýza firmy 

A), zna ený jako optimální strategie, prochází sm rový vektor, který se nachází v levém 

horním kvadrantu a ur uje konzervativní postavení.  

 

Obr. 4.1 SPACE analýza firmy A 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z analýzy vyplývající konzervativní postavení zna í, že je firma finan n  stabilní, stejn  tak i 

odv tví, ve kterém p sobí. Finan ní síla firmy je d ležitý faktor, zvlášt  když chceme zjistit 

ekonomické podmínky a pokud jsou p íznivé, investovat t eba do nových technologií. 

Ekonomické podmínky ovliv uje nap . rychle rostoucí inflace nebo vysoká úroková míra. 

Kritickým faktorem je konkurenceschopnost firmy, proto by firma m la hledat atraktivn jší 

trhy. M la by p ijít na trh a proniknout s novým produktem, který konkurenceschopnost zlepší 

a zajistí konkuren ní výhodu. 
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5. Zhodnocení, návrhy a doporu ení  
5.1 P íležitosti a hrozby plynoucí z Porterovy analýzy p ti sil 
Firma A vidí svou p íležitost v rozší ení svého pole p sobnosti, tím že získala pobo ku v 

Ostrav , m že získat novou významnou klientelu. V Ostrav  je hodn  velkých firem, kterým 

m že nabídnout své služby a jelikož má výrobu v Krnov , kde jsou nižší mzdy zam stnanc  

než v Ostrav , m že nabídnou levn jší ceny tisku než konkurence. Další p íležitostí jsou také 

ve ejné zakázky, p i kterých musí firma A své potenciální zákazníky p esv d it o kvalit  a 

hlavn  nízké cen  svých tiskovin.  

 

Dále je z ejmé, že pro zajišt ní konkurenceschopnosti firmy A je nutné zajiš ovat neustálé 

zvyšování kvalifikace svých zam stnanc , aby mohla firma A nabízet nové služby svým 

zákazník m a nep etáhla je konkurence. Také je vhodné zapracovat na zlepšení image firmy A 

a zlepšení pov domí potenciálních zákazníku o firm  A.  

 

Tím že se firma A rozší ila, získala lepší vyjednávací sílu u dodavatel . Tímto spojením se 

stala v tší a zajímav jší, odebírá v tší množství papír  a dodavatelé se sami p ehán jí, kdo dá 

lepší podmínky a nabídne levn jší ceny.  

 

Hrozbou pro firmu A je ovšem p etahování zákazníku konkurencí. Tím že nemá až tak 

špi kov  vybavenou výrobu nejnov jšími technologiemi v oblasti kniha ství, musí využívat v 

kooperaci konkurenci. Pak se bohužel stává, že konkurence pak snadno kontaktuje zákazníka. 

P esn  ví po et stran, kus , barevnost a velikost a pošle už zákazníkovi p ímo konkrétní 

kalkulaci na tiskovinu, kde stanoví velmi nízké ceny pro získání zákazníka. Nebo se také 

stává, že konkurence schváln  ud lá chybu ve vazb , nap íklad obrátí v katalogu n které 

strany naopak a firma A pak v o ích zákazníka ztratí d v ru v dob e a kvalitn  odvedenou 

práci. 

 

Také posledním výrazným faktorem ohrožujícím zkoumanou firmu A jsou nep etržité 

technologické novinky, ale pokrok se bohužel zastavit nedá. Firma A se snaží držet krok a 

nabízet svým zákazník m i jiné služby, které nejsou spojené s tiskem. Tím se vyrovná úbytek 

zisku, který nastal po snížení po tu tiskovin. Bohužel úbytek po tu tiskovin znamená i v tší 

boj o zákazníka a tím i tlak na cenu. Snižováním cen za tiskoviny, se snaží velké tiskárny, 

které mají také velký kapitál, nalákat zákazníky a tím vytla it malé tiskárny z trhu. 
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5.2 Silné a slabé stránky firmy A 
Pomocí analýzy vnit ních zdroj  a schopností by m la být firma A schopna celkov  

vyhodnotit fungování spole nosti, nalézt problémové oblasti v podob  slabých stránek nebo 

naopak p edností v podob  silných stránek, jež mohou být zna nou konkuren ní výhodou. 

 

Firma A si zakládá na svém postavení na trhu, kde se nachází už více než 20 let. Své 

postavení na trhu považuje za svou silnou stránku. Má významnou klientelu a na webových 

stránkách má v referencích nejvýznamn jší tisky, které se v daném období tiskly. Také má 

velmi podrobný p ehled o své konkurenci. Disponuje rovn ž pot ebnými kontakty a 

zkušenostmi, jež si získala svým dlouholetým p sobením na trhu. Silnou stránkou spole nosti 

jsou rovn ž komplexní a kvalitní služby, jež jsou navíc podpo eny získanými certifikáty 

kvality a to vše navíc s ohleduplnosti k životnímu prost edí. Na druhou stranu je ovšem 

vysoká kvalita tiskovin doprovázená vyšší cenou, což m žeme v dnešní dob  tlaku na co 

nejnižší cenu, vnímat jako slabou stránku spole nosti p ed konkurenci. 

 

Firma A zam uje svou firemní strategii p edevším na spokojenosti svých zákazník . Snaží se 

jim poskytovat služby nad rámec tisku, významným klient m navíc poskytuje splatnost 

faktury až 60 dní, také má k rozvozu tiskovin vlastního idi e, tím odpadá starost zákazníka, 

jak se dostat pro své tiskoviny. Samoz ejmostí je pln ní dohodnutých termínu. 

 

Další její silná stránka je finan ní síla. Firma A zbyte n  nenavyšuje sv j dluh. Dostává 

placení svých závazk  v termínu. Má také silnou klientelu, která platí v termínech a nemá 

moc dlužníku. Firma A má i velký dlouhodobý hmotný majetek. V tšina stroj  je už 

v majetku firmy A. Firma A se také snaží modernizovat své stroje a investuje do jejich 

obm ny. Také investuje do nákupu nových stroj  a technologií.  

 

Mezi její nevýhody pat í umíst ní výroby až v Krnov , ale zárove  je to také výhoda, protože 

je tam levn jší pracovní síla. Také nemá až tak dobré konkuren ní postavení. Její konkurence 

je na tom z hlediska technologického vybavení a objemu na trhu lépe. Firma A se adí spíše 

mezi st ední tiskárny a proto nedosahuje na velké zakázky. Což by ji zajistilo stabilitu a 

jistotu práce. M la by se zam it více na získávání ve ejných zakázek. Také není dost 

v pov domí lidí a potenciální zákazníci o ní nev dí.  
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5.3 Návrhy a doporu ení 
Firma A by se m la zam it na slabé stránky, p edevším na oblast marketingu a zvýšit tak 

pov domí potenciálních zákazníku o firm . Reklamu firmy A je možno provést bez velkých 

náklad . Jedním ze zp sob  je vytvo ení profilu spole nosti, na dnes nejznám jší a 

nejužívan jší sociální síti. Tato vizitka firmy A se denn  m že dostat k desítkám 

potencionálních zákazník , kte í odkaz spole nosti mohou dále rozši ovat. Další zp sob je 

aktualizovat denn  své webové stránky a tím se stanou atraktivn jší pro vyhledávací roboty a 

firma A se dostane na vyšší pozice ve vyhledáva ích. Což jí p inese další zákazníky. Je 

známe, že lidé v tšinou tou jen první t i strany maximáln  se podívají ješt  na pátou, ale na 

další stránky se už podívá málokdo. Pokud chce být firma na vyšších pozicích ve 

vyhledáva ích, musí si bu  pozici zaplatit anebo mít aktualizované stránky. Také je vhodné 

provád t ast ji SEO optimalizace webových stránek. Dále m že sponzorovat více 

dobro inných akcí, vým nou za zviditeln ní jména firmy. V rámci sponzorství m že nabízet 

vytvo ení grafiky pro akci zdarma, což pro firmu nejsou až tak velké náklady, jen as grafika 

strávený nad návrhem. Vým nou získá nejen zviditeln ní svého jména, ale i p isp je na 

dobrou v c a m že si to dát jako kladnou referenci na své webové stránky a na sociální sí . 

 

Další zlepšení by mohlo být p ijmutím obchodního zástupce na pobo ku do Ostravy. Firma A 

se chce orientovat na trh v Ostrav  a nemá v Ostravské pobo ce obchodní zastoupení. Její 

obchodní editel je z Krnova, proto by bylo pro firmu jist  p ínosem, p ijmout ješt  nového 

obchodního zástupce pro Ostravu. Tento obchodní zástupce by se lépe orientoval na trhu v 

Ostrav  a lépe by vyhledal potenciální klienty. Také by se ušet ily finan ní prost edky za 

pohonné hmoty, kdy musí obchodní editel jezdit z Krnova do Ostravy na obchodní sch zky, 

kdy ve v tšin  p ípad  z té sch zky ani nevzejde objednávka. 

 

Také by firma A mohla investovat dál do svého technologického rozvoje. Aby byla firma A 

více konkurenceschopná, musí si udržet klienty pomocí lepších služeb. První krok pro 

zkvalitn ní služeb ud lala po ízením stroje pro vazbu, ale ješt  by bylo dobré zvážit po ízení 

stroje pro laminaci. Tím, že má stroj pro vazbu, m že zpracovat vazbu katalogu sama, ale 

nem že polaminovat obálku katalogu, kterou musí ešit pomocí kooperace. Tím ztrácí as 

p evážením tiskových arch  a peníze za laminaci platí konkurenci. Firma A by se mohla 

snažit získat finan ní prost edky ke koupi stroje pro laminaci pomocí dotace.  
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6. Záv r 
Velmi silnou stránkou jsou dobré vztahy s dodavateli a zákazníky, se kterými spolupracuje až 

20 let. Své zákazníky firma udržuje pomocí dobrých partnerských vztah  a nabízením stále 

nových služeb. Tyto silné stránky mohou tvo it konkuren ní výhodu oproti jiným firmám. 

Další konkuren ní výhodou spole nosti je neexistence substitut .  

 

Celkov  je ale možné firmu A shrnout jako finan n  stabilní a zdravou s dobrým a stabilním 

postavením na trhu.  

 

V první kapitole bakalá ské práce byl zvolený cíl celé práce. Hlavním cílem byla analýza 

konkurenceschopnosti firmy A. Dalším cílem bylo, po zhodnocení výsledk  z analýz, ur it 

konkuren ní výhody a navrhnout p ípadná opat ení pro zlepšení konkurenceschopnosti a 

pozice na trhu. 

 

V druhé kapitole bakalá ské práce byly rozebrány základní pojmy v oblasti 

konkurenceschopnosti, a to konkurence, konkurenceschopnost, konkuren ní výhoda, 

konkuren ní prost edí strategické myšlení, strategické ízení, strategická analýza okolí firmy 

a analýza vnit ního a vn jšího prost edí. Byly také popsány teoretické poznatky metod – 

PEST analýzy pro zkoumání vliv  vn jšího prost edí podniku, Porterova analýzy zkoumající 

konkuren ní síly p sobící na firmu a SWOT analýzy pro zjišt ní silných a slabých stránek, 

p íležitostí a ohrožení firmy.  

 

Ve t etí kapitole byla p edstavena sledovaná firma A, její historie a sou asnost. A také byli 

p edstavení její hlavní konkurenti.  

 

Ve tvrté kapitole byly metody z teoretické ásti bakalá ské práce aplikovány na sledovanou 

firmu A. Z výsledk  analýzy SPACE, byla za vhodnou strategii pro firmu A zvolena strategie 

konzervativní. Firma A by se m la snažit proniknout na trh s novou službou, zvýšit tak své 

postavení na trhu a svou konkurenceschopnost. Investice do poskytování nových služeb není 

zrovna nejlevn jší. Musejí se nakoupit pot ebné technologie. Navíc je zde riziko nevyužití 

nových služeb zákazníky. V p ípad  uchycení nové služby na trhu firma A zvýší výnosy, 

zlepší své postavení na trhu, a také zvýší i zisk, který má klesající tendenci.  
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V poslední kapitole se, po zhodnocení t chto analýz, ur ila konkuren ní výhoda spole nosti, a 

byla navržena vhodná doporu ení pro zlepšení konkurenceschopnosti.  

 

Stanovené cíle ze za átku bakalá ské práce byly spln ny. Pro firmu A byly nalezeny 

konkuren ní výhody a p ípadné návrhy pro zlepšení její konkurenceschopnosti. Záv rem 

analýzy je, že je firma A hodnocena jako konkurenceschopná. Je tomu tak, protože v ní 

p evládají silné stránky a její nejv tší výhoda je, že už je 20 let na trhu a má spoustu 

zkušeností s tiskem a díky tomu stálou stabilní klientelu. Neexistence substitut  také lze 

považovat za velkou výhodu.  

 

Firma A by, pro zlepšení konkurenceschopnosti, m la eliminovat své slabé stránky 

p íležitostmi. Dále by se m la zam it na rozší ení své p sobnosti, na marketing a dostání 

jména firma A do pov domí potenciálních zákazníku, motivaci zam stnanc , budovat dobré 

vztahy s dodavateli a odb rateli a jít s dobou ohledn  technologických inovací.  
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Seznam zkratek 

 

a.s. – akciová spole nost 

FS – finan ní síla 

ISO International Organization for Standardization – Mezinárodní organizace pro normy 

KV – konkuren ní výhoda 

KZ – krátkodobé závazky 

PEST název analýzy – zkratky - politické, ekonomické, sociální, technologické 

SO – síla odv tví 

s.r.o. spole nost s ru eným omezeným 

StP – stabilita prost edí 

SWOT název analýzy – zkratky anglických slov - Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 

Threats 

VK – vlastní kapitál 
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