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ABSTRAKT  

Disertační práce se zabývá technicko-ekonomickým potenciálem konkurenceschopnosti 

nových technologií výroby a užití taženého drátu. Cílem práce je ověřit, zda je uvažovaná 

inovace technologických postupů výroby taženého drátu schopna zajistit výrobci konkurenční 

výhodu, což předpokládá posouzení několika vybraných hypotéz, shrnutí současné 

technologie a vývojových trendů ve výrobě taženého drátu z hlediska ekonomiky výrobce, 

dále identifikaci a analýzu problémů současného technologického procesu výroby taženého 

drátu, analýzu vývojových trendů v užití taženého drátu a budoucí kvalitativní a kvantitativní 

požadavky na tažený drát.  

V další části práce bude představena nová metoda použitelná v technologii výroby za účelem 

dosažení nových vlastností, bude popsán přínos nové technologie a zhodnocen předpoklad 

vyšší flexibility užitných parametrů výrobků ve vztahu k požadavkům odběratelů.  

V závěru práce bude zhodnocen potenciál konkurenceschopnosti nové technologie výroby a 

užitných parametrů výrobků, vytvořeno nové, nebo modifikované sortimentní zákaznické 

portfolio a nakonec budou představeny scénáře výroby zahrnující implementaci inovace 

technologického postupu výroby drátu do výrobního procesu. 
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ABSTRACT  

Dissertation deals with the technical and economic potential competitiveness of new 

technologies for the production and use of drawn wire. The aim is to verify whether the 

contemplated innovation of technological processes for the production of wire capable of 

providing manufacturers a competitive advantage, which involves the assessment of a number 

of selected hypotheses, a summary of current technology and trends in the manufacture of 

wire in terms of economy producers continue to identify and analyze the problems of the 

current technological process production of wire, analyzing trends in the use of wire and 

future qualitative and quantitative requirements for drawn wire. 

The next section will introduce a new method to be used in the production technology to 

achieve new features will be described in the contribution of new technologies and evaluates 

the assumption of greater flexibility utility parameters of products in relation to the 

requirements of customers. 

The conclusion will evaluate the potential competitiveness of new technology and utility 

parameters of products, a new or modified product-customer portfolio and ultimately be 

presented scenarios for implementing innovations including technological process of wire in 

the manufacturing process. 
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1.1 Cíle a hypotézy disertační práce 

Na základě stěžejního problému disertační práce „inovace technologického procesu výroby 

taženého drátu a jeho komparace se současným stavem na trhu taženého drátu“ je stanoven 

hlavní cíl disertační práce, který je doplněn dílčími úlohami. V disertační práci jsou 

definovány vybrané výzkumné metody, pomocí nichž jsou postupně naplňovány dané dílčí 

úlohy tak, aby bylo dosaženo cíle hlavního. Kvůli lepší orientaci metodologické části 

disertační práce je navrženo konceptuální schéma, které schematicky zobrazuje hlavní 

postupy pro dosažení hlavního cíle a přínosů disertační práce.  

1.1.1 Hlavní cíl disertační práce 

Hlavním cílem práce je ověřit, zda je uvažovaná inovace technologických postupů výroby 

taženého drátu schopna zajistit výrobci konkurenční výhodu a vytvořit scénáře tržního vývoje, 

zahrnující implementaci inovace technologického postupu výroby drátu do výrobního 

procesu. 

1.1.2 Dílčí úkoly disertační práce 

Pro naplnění hlavního cíle disertační práce jsou stanoveny následující dílčí úkoly: 

- Sumarizace současných vědeckých a empirických poznatků v oblasti výroby taženého 

drátu. 

- Sumarizace současný vědeckých a empirických poznatků v oblasti marketingu. 

- Identifikace a kritické zhodnocení nedostatků firem, které vyrábějí tažený drát 

a navržení opatření pro jejich následnou eliminaci. 

- Ověření platnosti identifikovaných inovací zajišťujících konkurenční výhodu 

a vytvoření jednotlivých scénářů, zahrnujících implementaci inovace technologického 

postupu výroby drátu. 

1.1.3 Hypotézy disertační práce 

Práce ověřuje následující vědecké hypotézy: 

H1: Existuje reálná možnost efektivně inovovat současný způsob výroby drátu určitých 

fyzikálně-chemických vlastností, splňujících rostoucí nároky odběratelů na kvalitu drátu. 

H2: Nové technologie budou ekonomickým přínosem pro výrobce i odběratele drátu. 

H3: Nové technologie výroby drátu zajistí v dlouhodobé perspektivě konkurenceschopnost 

firmy. 
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1.2 Identifikace a analýza problémů současného technologického procesu 

výroby taženého drátu 

Jedním z největších problémů současného technologického procesu výroby taženého drátu 

jsou fyzikálně-chemická omezení, kvůli kterým nelze mnohdy splnit všechna přání a 

požadavky zákazníků. Zákazníci velmi často požadují vlastnosti materiálu, které jsou ve své 

podstatě protichůdné (vysoká pevnost a zároveň vysoká tvárnost) a je velmi obtížné vyhovět 

stále se zvyšujícím nárokům na výsledný produkt.  

Vysoce pevnostní dráty vyrobené z kordové nebo ložiskové oceli jsou oproti 

nízkopevnostním vyráběné s velkou příměsí legujících prvků a s vysokým obsahem uhlíku, 

což samozřejmě velmi výrazně ovlivňuje cenu daného materiálu. Takto vyrobený materiál je 

pak velmi nákladné šrotovat v případě možné neshodné výroby a je věnována velká pozornost 

jak perfektním mechanickým vlastnostem, tak povrchové kvalitě.  

1.3 Metoda STRAD 

Souběžně s výzkumem disertační práce probíhal výzkum projektu inovace technologického 

procesu výroby taženého drátu a staví na nedávno objeveném postupu ke zpracování ultra-

jemnozrné oceli s názvem STRAD [2] 

Účelem tohoto postupu je, aby bylo dosaženo zjemnění zrna oceli smykovými 

transformacemi a plastickou deformací po rekrystalizaci, což má za následek vytvoření velmi 

jemnozrnné (UFG) oceli, která se vyznačuje vyšší pevností v tahu v kombinaci s dobrou 

tvárností. Struktura se skládá z temperovaného martenzitu, ferritického zrna o velikosti 

několika mikrometrů, nebo stovek nanometrů a ultra-jemnozrnného cementitu. Metodu 

STRAD lze snadno použít jako kontinuální proces výroby. 

1.4 Definování problému v oblasti tématu disertační práce 

Analýza dnešního stavu v oblasti obchodování s taženým drátem prokázala jeho aktuálnost a 

stále rostoucí význam. Současný stav na trhu s taženým drátem sleduje dráty s možností vyšší 

přidané hodnoty a u výrobců dosahuje technologických limitů. Z předchozích analýz je 

zřejmé, že konkurenceschopnost jednotlivých výrobců silně závisí na technologii, kterou je 

jejich drát vyráběn, a na výsledcích, které jejich produkt dosahuje. Vzhledem ke stále větší 

síle odběratelů a větší snaze přizpůsobování produktů silným odběratelům na míru, je nutné 

získat konkurenční výhodu oživením stávajících produktů a vytvořením něčeho buď zcela 

nového, nebo stávajícího, ale jinou cestou.  
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Analýza současného tržního stavu i rešerše literatury ukázaly, že je nutné inovovat stávající 

systém a technologii výroby taženého drátu tak, aby bylo dosaženo lepší vyjednávací pozice 

v dodavatelsko-odběratelských vztazích a proto můžeme definovat základní problém v oblasti 

disertační práce, který spočívá v inovaci technologického procesu výroby taženého drátu a 

jeho komparace se současným stavem na trhu taženého drátu.  

1.5 Výzkumná část disertační práce 

Pro získání dat z praxe o obchodování s taženým drátem, možností inovací technologického 

postupu a požadavků trhu, důležitých pro ověření daných hypotéz a současně naplnění 

hlavního cíle disertační práce, vedl autor osobně výzkum, který zaměřil hlavně na oblast 

technologie vlastní výroby drátu a obchodníky firem, které nakupují či prodávají tažený a 

válcovaný drát pro další zpracování.  

1.6 Cíle výzkumného řešení 

Cílem výzkumného řešení je ověření předem stanovených hypotéz.  

H1: Existuje reálná možnost efektivně inovovat současný způsob výroby drátu určitých 

fyzikálně-chemických vlastností, splňujících rostoucí nároky odběratelů na kvalitu 

drátu.  

H2: Nové technologie budou ekonomickým přínosem pro výrobce i odběratele drátu.  

H3: Nové technologie výroby drátu zajistí v dlouhodobé perspektivě 

konkurenceschopnost firmy.  

1.7 Charakteristika výzkumného řešení  

Disertační práce je soustředěna na situační analýzu trhu a osobní výzkumné kvantitativní a 

kvalitativní šetření na vytipovaném vzorku jakostí ocelí a firem, které obchodují s taženým 

drátem. Koncept výzkumného šetření vychází jednak z teoretických východisek práce, ale 

hlavně z dosavadních výsledků dlouholeté vědecko-výzkumné práce v oblasti výroby 

taženého fosfátovaného drátu. Před zahájením realizace výzkumného šetření byl vybrán 

konkrétní vzorek firem a jakostí ocelí, které se kvantitativního a kvalitativního výzkumu 

zúčastní dle vybraných kritérií.   

V první fázi šetření byla provedena situační analýza pomocí nástrojů PEST, Porterova 

pětifaktorového modelu a analýzy SWOT. 
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V další fázi šetření je proveden kvalitativní výzkum formou osobních pohovorů s vybranými 

technologickými odborníky v daném odvětví. Tento kvalitativní výzkum je metodou, která se 

primárně zaměřuje na subjektivní názory dotazovaných zástupců a která pro interpretaci 

nevyužívá statistických metod, nýbrž využívá praxe. Kvalitativní výzkum popisuje 

každodenní situace a preferuje otevřené a nestrukturované výzkumné plány, jejichž analýza 

vychází z většího množství informací od malého počtu jedinců. I když bývá kvalitativní 

výzkum v opozici kvantitativního výzkumu, oba se vzájemně doplňují. [1] 

Ve třetí fázi šetření je dotazníkovou metodou proveden kvantitativní výzkum, jehož hlavním 

úkolem bylo zjistit nejžádanější jakosti drátu, hlavní nedostatky při obchodování s drátem a 

identifikovat postupy a nástroje, pomocí kterých by mohlo být dosaženo konkurenční výhody. 

Zároveň by mělo být možné navrhnout možnosti eliminace zjištěných nedostatků. Výsledky 

kvantitativního výzkumu jsou v porovnání s kvalitativním přínosnější, vyžadují však větší 

úsilí při sběru dat, nejsou náchylné k subjektivnímu hodnocení respondentů a tím pádem mají 

vyšší validitu než kvalitativní výzkum.  

V poslední fázi disertační práce je představen nový inovovaný technický postup pro výrobu 

taženého drátu, který bude schopen zajistit výrobci drátu konkurenční výhodu oproti ostatním 

výrobcům. Tento technický postup spočívá v implementaci metody STRAD do výrobního 

procesu. Tato metoda byla vyvíjena několik let a její výsledky byly empiricky ověřeny a 

prezentovány na několika konferencích. Veškeré know-how je majetkem společnosti ve které 

byla vyvinuta, nicméně může v budoucnu znamenat velký pokrok i v posouvání hranic 

mechanických vlastností taženého drátu.  

Pomocí výsledků těchto výzkumů jsou ověřeny formulované hypotézy disertační práce a 

zároveň vyhodnocena budoucí konkurenceschopnost pomocí navržených scénářů vývoje trhu. 
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1.8 Schéma empirického výzkumu disertační práce 

 

Obr. 1 Empirický výzkum disertační práce 

 

1.8.1 Závěry a diskuze k výsledkům kvalitativního výzkumu 

Otázky zaměřené na stávající technologii výroby taženého drátu zodpověděli všichni 

respondenti velmi obecně a zeširoka, neuváděli detaily výroby ani nekonkretizovali jednotlivá 

pracoviště, a jejich nedostatky, se kterými se setkali. Sumarizovali zkušenosti s jednotlivými 

sekcemi výroby a přikláněli se k jejich preferovaným způsobům tažení, odokujování 

i povrchové úpravě drátu. Z technologického hlediska existuje mnoho způsobů a provedení 

Cíl disertační práce - ověřit, zda je uvažovaná inovace technologických postupů 
výroby taženého drátu schopna zajistit výrobci konkurenční výhodu a vytvořit 

scénáře výroby zahrnující implementaci inovace technologického postupu výroby 
drátu do výrobního procesu.
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tažných linek, avšak záleží na samotném výrobci, na kterou část trhu se zaměří a jak bude 

vypadat samotná tažná sekce výroby. Celkově lze rozdělit současnou výrobu drátu na dva 

tábory. Výrobce specializující se na úzké portfolio zákazníků a přizpůsobující své agregáty 

maximálně požadavkům daných zákazníků a na výrobce, snažící se o maximální dynamičnost 

ve výrobě a pokrytí co nejširší plochy trhu. Takovýto výrobce disponuje nejen širším know-

how v oboru ale potřebuje také mnohem sofistikovanější systém agregátů pro výrobu 

taženého drátu.  

V druhé části, zaměřené na identifikaci slabých míst ve výrobě taženého drátu nacházeli 

respondenti mnohem více odvahy a vyjádřili velký potenciál ve zlepšování současného 

technologického postupu. Jako slabá místa uváděli nízkou průchodnost materiálu linkou 

a jednotlivé faktory na ni působící, jako odokujování, defektoskopie či problematické 

nanášení povrchové úpravy.  

Třetí část byla zaměřena na možnosti inovace stávajícího technologického procesu. V této 

části byli respondenti velmi opatrní a vyjadřovali se velmi obecně, nebo vyjádřili návrhy, 

které spadají spíše do vizí daleké budoucnosti, než do reálného časového období. Všichni se 

však shodli na tom, že inovace stávajícího procesu je možná a navíc i nutná. Návrhy 

jednotlivých inovačních řešení, jejich realizovatelnost i předpokládaná návratnost investic se 

velmi lišily a byly velmi odhadnuty jen velmi široce. Nejvíce zajímavá byla zmínka 

o možnosti zlepšit mechanické vlastnosti drátu při procesu tažení. Tato metoda je zkoumána 

již řadu let a z části se na ni autor práce podílel sám. Z tohoto důvodu byla tato inovace 

zařazena do sekce čtvrté, kde se autor jednotlivých respondentů ptal na technický názor a 

možnosti využití metody v praxi.  

V části čtvrté jednotliví respondenti vyjádřili možnosti užití nové metody výroby, její 

potencionální výhody, kdy vyzdvihovali vstup na nové trhy či substituci jiných materiálů, 

slabiny, které vyjádřili zvýšením složitosti výroby a náročné implementace do výrobních 

linek, či snížení rychlosti výroby, či rizika neznalosti chování materiálu v čase, odezvy 

zákazníků na použití nových materiálů a současně zdůraznili nutnost dlouhodobého zkoušení, 

z čímž se naprosto ztotožňuji.  

Kvalitativní výzkum přinesl relevantní informace i o možnosti úspory vstupů a nastínil 

možnost zvýšení konkurenceschopnosti výrobce s pomocí inovativních metod výroby 

taženého drátu. Obzvláště vyzdvihuje možnost použití nízkouhlíkových ocelí namísto 

vysokouhlíkových či legovaných při zařazení metody STRAD do výrobního procesu. Směr 
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užití je prozatím technologickými pracovníky nastíněn do šroubárenského, automobilového či 

stavebního průmyslu. Tato skutečnost bude ověřena či vyvrácena pomocí kvantitativního 

výzkumu, který rovněž pomocí statistických metod pomůže potvrdit či vyvrátit hypotézy č. 2 

a č. 3.  

Na základě kvalitativního výzkumu autor pomocí statistických metod ověří hypotézu č. 1, což 

bylo jedním z dílčích úkolů disertační práce. Inovativní metoda STRAD je pro doplnění 

výzkumu popsána v následující kapitole. 

1.9 Potenciál konkurenceschopnosti nové technologie výroby a užitných 

parametrů výrobků 

Komparací kvantitativního a kvalitativního výzkumu lze získat důležité informace a náhled na 

stav současného trhu s drátem ať už válcovaným či taženým. Vzhledem k rozmanitosti 

technologických postupů výroby a výsledných produktů, je velmi těžké jednoznačně 

formulovat směr v oblasti trhu, jenž bude pro výrobce ten správný, či která inovace 

technologie zajistí jistou konkurenceschopnost.  

Z výsledků jednotlivých analýz a výzkumů lze vyvodit tlak jednotlivých zákazníků na cenu a 

kvalitu drátu. Výrobce, který zajistí nejnižší cenu při dodržení všech podmínek zákazníka, 

včetně co možná nejlepší kvality si zároveň zajistí konkurenční výhodu a bude určovat 

obchodní i technologický směr v odvětví.  

Pro použití představené metody STRAD je optimální užití ocelí nízko- až středně-uhlíkových, 

což velice příhodně koresponduje s výsledky kvantitativního výzkumu, který potvrdil reálnou 

možnost vzrůstu výroby šroubárenských drátů a tím pádem vhodnost implementace této 

metody do technologického procesu výrobce. Jednotliví zákazníci se nebrání nákupu drátů 

vyrobených odlišnou technologií za předpokladu splnění všech požadavků.  

Jako jednoznačný potenciál konkurenceschopnosti nové technologie výroby lze momentálně 

uvést možnost snížení nákladů na výrobu drátu daných mechanických vlastností především 

použitím ocelí s nižším obsahem uhlíku a legur, které lze vyrobit mnohem levněji než oceli 

legované a vysokouhlíkové. Pomocí zařazení metody STRAD do výrobního procesu pak lze 

substituovat tyto nízkouhlíkové a nízkolegované oceli za dnes používané vysokouhlíkové a 

legované. Užitné parametry finálních produktů se zvýší rovněž se zvýšením přidané hodnoty 

požitých jakostí ocelí.  
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Pokud se podaří dalším vývojem metody dosáhnout použití i na vysokouhlíkových ocelích, je 

možné očekávat parametry pevností pro ocel dosud nedosažené a tudíž, snížení hmoty 

potřebné pro dané výrobky, potažmo substituci jiných exotických materiálů jako jsou 

hořčíkové slitiny, titan či uhlíková vlákna. Použití ocelového drátu by tak masivně 

expandovalo i do leteckého či kosmického průmyslu. Technický pokrok v této oblasti se tak 

stává stěžejní konkurenční výhodou zajišťující v dlouhodobé perspektivě nejen reálnou šanci 

udržení výrobců drátu na současném trhu v jednotlivých odvětvích, nýbrž také expanzi 

do jiných odvětví, což sebou přináší i konkurenceschopnost podniku na trzích budoucích.  

1.9.1 Postup výroby tažného drátu bez metody STRAD a s její implementací do 

výrobního postupu 

Na obrázku č. 34 je schematicky znázorněna v obecných krocích výroba drátu jedním 

z možných a dnes běžně užívaných postupů. Jednotlivé sekce výroby jsou ohodnoceny 

přibližnou procentuální částí z celkových nákladů na výrobu 1 tuny taženého drátu. Tato 

procentuální část je silně závislá na způsobu výroby drátu a má za úkol demonstrovat 

odhadovanou úsporu při zařazení metody STRAD do výrobního procesu. Celková úspora je 

znázorněna na obrázku č. 35 a je výsledkem rozdílu zvýšení nákladů vyčleněných pro metodu 

STRAD a snížení nákladů na výrobu oceli z důvodu použití nízkolegované či nelegované 

oceli s nízkým obsahem uhlíku.  

Cenové rozdíly mezi výrobou taženého drátu cestou válcování sochorů z ingotů a cestou 

plynulého lití nejsou znázorněny, jelikož úspora při použití metody STRAD závisí jen 

na rozdílu ve výrobě konkrétních jakostí ocelí při dosažení stejných mechanických hodnot 

finálního produktu.  

Náklady na výrobu jsou velmi střeženým know-how jednotlivých výrobců a proto jsou 

ve schématech uvedeny pouze odhadnuté hodnoty přidělené jednotlivým krokům výroby, 

navíc pro vyšší přesnost odhadu vztažené na 1 tunu finálního výrobku.  
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Obr. 2 Schéma výroby drátu bez užití metody STRAD 
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Obr. 3 Schéma výroby drátu s užitím metody STRAD 
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Žíhání 
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STRAD
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2 Výsledky disertační práce a doporučení pro další výzkum 

Výsledky disertační práce jsou představeny formou jednotlivých tržních scénářů s možností 

implementace vyvíjené metody STRAD do výrobního programu.  

2.1 Jednotlivé scénáře a jejich platnost 

Scénáře budoucího tržního vývoje v oblasti výrobců drátu s možností implementace metody 

STRAD do výrobního programu byly vytvořeny ve třech variantách: 

- Pesimistický scénář – je formulován s přihlédnutím k trendům s největšími 

negativními vlivy, bez implementace metody STRAD do výrobního procesu. 

- Realistický scénář – je formulován s přihlédnutím k trendům s největší 

pravděpodobností výskytu. 

- Optimistický scénář – je formulován s přihlédnutím k trendům s největšími 

pozitivními vlivy a s implementací metody STRAD do výrobního procesu. 

2.1.1 Pesimistický scénář 

Pesimistický scénář předpokládá nejhorší možný stav a situace, ve které se výrobní podnik 

může ocitnout. Zahrnuje v sobě pesimistické trendy identifikované v provedených analýzách.  

Doporučené strategické postupy pro jednotlivé společnosti při uskutečnění pesimistického 

scénáře: 

- Od základu restrukturalizovat výrobu a prodej vlastních produktů, zaměřit se na 

nadějné sektory, minimalizovat náklady na výrobu, případně omezit výrobní kapacity.  

- Prostoupit na alternativní trhy jako např. potravinářský, případně zohlednit možnost 

finalizace výrobků a dalšího navýšení přidané hodnoty.  

- Snažit se udržovat stávající kvalifikované zaměstnance a v případě propouštění 

restrukturalizovat personální základnu, minimalizovat počet agenturních 

zaměstnanců.  

- Analyzovat trh s cílem nalezení možnosti udržení stávajících a nabytí nových 

zákazníků. Nutnost maximálně přizpůsobit výrobu požadavkům zákazníka.  

2.1.2 Realistický scénář 

Realistický scénář vychází z předpokladů, že společnost dokáže dostatečně využít své silné 

stránky a rovněž zvládne v maximální možné míře eliminovat stránky slabé, v ideálním 
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případě je zcela odstraní. Rovněž musí efektivně využívat příležitosti, jenž se nabízejí 

z vnějšího tržního prostředí a musí včas a efektivně předcházet možným ohrožením a 

minimalizovat jejich negativní dopady.  

S pomocí výsledků všech provedených šetření a analýz lze definovat předpoklady 

realistického scénáře a stanovit další strategické kroky k jeho naplnění. Každá společnost, 

jenž chce setrvat v silném konkurenčním poli dnešního trhu musí neustále a pravidelně 

zpracovávat a vyhodnocovat analýzy trhu, aby mohla včas a dynamicky reagovat na případné 

změny a realizovat správnou strategii.  

Doporučené strategické postupy pro jednotlivé společnosti při uskutečnění realistického 

scénáře:  

- Maximalizovat úroveň dodavatelsko-odběratelský vztahů, vtahovat zákazníka 

do výroby a přesvědčit ho o výjimečnosti vlastních produktů. Udržovat dobrou 

platební morálku, dodržovat termíny předávek materiálu, jakožto i ostatních 

smluvních podmínek a požadavků. Zároveň bude potřeba přesvědčit zákazníky 

o nutnosti standardizovat výrobu, což by usnadnilo výrobci technologický proces a 

snížilo náklady na výrobu při zvýšení prostupnosti materiálu jednotlivými agregáty. 

- Rozšiřovat oblast využití výrobků pro další odvětví průmyslu a maximálně zhodnotit 

náklady na certifikace a vývoj technologií výroby. Snižovat vliv environmentálních 

aspektů při výrobě drátu a současně zvyšovat kvalitu hotového výrobku.  

- Podporovat tvůrčí potenciál zaměstnanců a zvyšovat jejich kvalifikaci. Výrobce musí 

neustále sledovat trh s drátem a aktivity konkurence s možností včas a efektivně 

zareagovat na případné změny v dané oblasti trhu.  

2.1.3 Optimistický scénář 

Optimistický scénář předpokládá maximální využití silných stránek společnosti a zároveň 

totální eliminaci stránek slabých. Využití příležitosti v nejvyšší míře a včasné rozpoznání a 

předcházení všem klíčovým hrozbám. K optimistickému scénáři byly využity všechny 

pozitivní prvky předchozích analýz a výzkumů, s jejichž pomocí byly vytvořeny strategické 

kroky k jeho naplnění.  

Doporučené strategické postupy pro jednotlivé společnosti při uskutečnění optimistického 

scénáře:  
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- Maximalizovat standardizaci výroby a vybírat si jen zákazníky, nakupující velké 

množství materiálu. Udržovat dobrou platební morálku, dodržení termínu předávek 

již nebude vzhledem k přesycení výrobních agregátů možné a nebude hrát roli. Snížit 

množství vyráběných jakostí a zaměřit se jen na požadavky největších odběratelů. 

- Investovat do rozšíření kapacity výroby se zachováním stávajícího sortimentního 

portfolia, či jeho zúžení na nejvýhodnější produkty.  

- Navýšit expediční kapacity, či restrukturalizovat stávající přepravní možnosti. 

- Podporovat tvůrčí potenciál zaměstnanců a zvyšovat jejich kvalifikaci. Výrobce i přes 

optimistický vývoj musí neustále sledovat trh s drátem a aktivity konkurence 

s možností včas a efektivně zareagovat na případné změny v dané oblasti trhu.  

Všechny uvedené scénáře jsou obecné, aplikovatelné na různé výrobce drátu. Jsou orientační 

a obsahují řadu rizikových faktorů, které mohou zapříčinit odchylky od získaných výsledků. 

Mezi nejvýznamnější rizika je možno zařadit politické, ekonomické a společenské podmínky 

v jednotlivých státech globálního trhu, budoucí ceny a poptávku po drátu, vývoj nákladu na 

výrobu oceli a jiné.  

2.2 Ověření formulovaných hypotéz disertační práce 

K verifikaci formulovaných hypotéz disertační práce (H1, H2, H3) poslouží výsledky situační 

analýzy, kvantitativního a kvalitativního výzkumu.  

2.2.1 Ověření hypotézy H1 

Výsledky kvalitativního výzkumu z tabulky 8 poslouží k ověření či zamítnutí hypotézy H1: 

Existuje reálná možnost efektivně inovovat současný způsob výroby drátu určitých fyzikálně-

chemických vlastností, splňujících rostoucí nároky odběratelů na kvalitu drátu. 

Tab. 1 Testování hypotézy H1 

Hypotéza H1 

Znění hypotézy 

Existuje reálná možnost efektivně inovovat současný způsob 

výroby drátu určitých fyzikálně-chemických vlastností, 

splňujících rostoucí nároky odběratelů na kvalitu drátu. 

Téma v osobním pohovoru Téma 2,3,4 

Metody ověření hypotézy Osobní pohovory 

Výsledek šetření 

Kvalitativní výzkum potvrdil možnost efektivní inovace 

současného způsobu výroby drátu při zachování či vylepšení 

stávající kvality a fyzikálně-chemických vlastností 

Podmínky hypotézy Splněny - hypotéza je ověřena 
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Hypotéza H1 je ověřena pomocí odpovědí vybraných expertů z praxe v kvalitativním 

výzkumu z okruhů T2, T3 a T4, které se zaměřovaly na identifikaci slabých míst ve výrobě, 

možnosti inovovat stávající technologický proces a možnosti implementace nové metody do 

technologického procesu výroby.  

2.2.2 Ověření hypotézy H2 

Výsledky kvantitativního výzkumu z tabulek 14 - 34 poslouží k ověření či zamítnutí hypotézy 

H2: Nové technologie budou ekonomickým přínosem pro výrobce i odběratele drátu. 

 

Tab. 2 Testování H2 

Hypotéza H2 

Znění hypotézy 
Nové technologie budou ekonomickým přínosem pro výrobce i 

odběratele drátu. 

Otázky v kvantitativním 

výzkumu 
Otázky 8,9,11,16,17 

Metody ověření hypotézy Kvantitativní analýza, chí-kvadrát test 

Výsledek šetření 
Kvantitativní analýza potvrdila přínosnost nových technologií 

výroby pro výrobce i odběratele drátu. 

Podmínky hypotézy Splněny - hypotéza je ověřena 

 

2.2.3 Ověření hypotézy H3 

Výsledky kvantitativního výzkumu z tabulek 14 - 34 poslouží k ověření či zamítnutí hypotézy 

H3: Nové technologie výroby drátu zajistí v dlouhodobé perspektivě konkurenceschopnost 

firmy. 

 

Tab. 3 Testování hypotézy H3 

Hypotéza H3 

Znění hypotézy 
Nové technologie výroby drátu zajistí v dlouhodobé perspektivě 

konkurenceschopnost firmy. 

Otázky v kvantitativním 

výzkumu 
Otázky 8,9,11,16,17,19,20 

Metody ověření hypotézy Kvantitativní analýza a kvalitativní analýza, situační analýza 

Výsledek šetření 
Kvantitativní analýza potvrdila možnost zajištění 

konkurenceschopnosti výrobce v dlouhodobé perspektivě 

Podmínky hypotézy Splněny - hypotéza je ověřena 
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2.3 Diskuze a doporučení pro další výzkum 

Z teoretické i praktické části disertační práce je zřejmé, že inovace procesu výroby drátu mají 

významný vliv na konkurenceschopnost firem, které tento drát vyrábějí. Potenciál inovací 

však není v mnoha firmách dostatečně využíván a tím se snižuje jejich významnost a účinnost 

při obchodování s drátem. Inovace technologie STRAD, kterou autor disertační práce 

pomáhal vyvíjet, je jasným příkladem toho, jak může inovace pomoci zlepšit 

konkurenceschopnost výrobce.  

Kvalitativní výzkum přinesl relevantní informace o možnosti úspory vstupů a nastínil způsob 

zvýšení konkurenceschopnosti výrobce s pomocí inovativních metod výroby taženého drátu. 

Obzvláště vyzdvihuje možnost použití nízkouhlíkových ocelí namísto vysokouhlíkových či 

legovaných při zařazení metody STRAD do výrobního procesu. Směr užití je prozatím 

respondenty nastíněn do šroubárenského, automobilového či stavebního průmyslu. 

Kvantitativní výzkum analyzoval a zhodnotil stav současného trhu s drátem, strategické 

směry a požadavky odběratelů drátu. Většina zákazníků je zaměřena na cenu drátu, přičemž 

ostatní faktory jsou utlumeny. Tento fakt přímo vybízí k inovaci technologického procesu 

výroby a implementaci metody STRAD do výrobního procesu, vzhledem k možnosti snížení 

nákladů na výrobu drátu vyšších mechanických hodnot.  

Hlavní poznatky z výzkumného šetření spočívají v informacích o současném a budoucím 

stavu trhu, o směrech vývoje poptávky a možnostech inovací. Tyto strategické informace jsou 

důležité pro další rozvoj jednotlivých výrobců a měl by upozornit na důležitost inovací 

ve výrobním procesu.  

Zhodnocení přínosů disertační práce 

Tuto disertační práci a její přínos lze hodnotit jak v rovině teoretické, praktické, tak i 

pedagogické. Všechny úrovně přínosu jsou vzájemně provázány a je žádoucí jejich interakce. 

2.4 Přínosy disertační práce pro teorii a další rozvoj vědy 

V disertační práci byl vytvořen souhrnný přehled poznatků v oblasti výroby a obchodování 

s taženým drátem se zaměřením na možnosti inovace technologického postupu výroby. 

Dílčím přínosem disertační práce bylo identifikování slabých stránek v současné technologii 

výroby a nastínění strategického vývoje trhu s drátem do budoucích let.  
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Autor pro další rozvoj teorie a vědy doporučuje další intenzivní výzkum metody STRAD a 

její použití na vysokouhlíkových drátech, například kordových, kvůli možnosti objevení 

nových vlastností ocelových drátů, s pomocí kterých bude možné vyrobit stávající produkty 

s mnohem menším množstvím hmoty a tudíž i menší hmotností. Druhým efektem vývoje 

metody STRAD i na vysokouhlíkové dráte je objevení zcela nových vlastností oceli, kdy bude 

možné vyrobit nové výrobky a posunout možnosti ocelových konstrukcí směrem k vyšším 

pevnostem a únosnostem. Výhody z takto upravené oceli pak mohou zasahovat 

do nepřeberného výčtu oblastí.  

2.5 Přínosy disertační práce pro praxi 

Disertační práce má rovněž velký význam pro praxi. Jedním z hlavních významů 

v současnosti je možnost implementace metody STRAD do výrobního procesu a tím získání 

konkurenční výhody snížením výrobních nákladů při použití ocelí levnějších na výrobu.  

Dílčím přínosem pak může být substituování stávajících exotických materiálů materiály 

ocelovými pomocí snižování použité hmoty se skvělými mechanickými vlastnostmi. Neméně 

významným přínosem je pak analýza trhu s určením strategickým postupů výroby do dalších 

let pro zachování či navýšení konkurenceschopnosti výrobního podniku a možnost vstupu 

na nové trhy s použitím inovací technologie výroby.  

2.6 Přínosy disertační práce pro pedagogický proces 

Výsledky disertační práce a její přínosy pro teorii a praxi jsou velmi snadno použitelné i 

pro pedagogický proces, zejména v rámci výuky ekonomiky a managementu v metalurgii, 

případně může mít přínos i pro výuku tváření kovů. Výzkum a poznatky z disertační práce lze 

rovněž s výhodou využít při zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací, které 

jsou zaměřeny na tuto problematiku, jakož i k výuce v praxi pro školení technologických 

pracovníků.  
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Závěr 

Na základě výsledků situační analýzy, kvalitativního a kvantitativního výzkumu byly 

vytvořeny jednotlivé scénáře s možností implementace metody STRAD do výrobního 

procesu. Tímto lze zhodnotit největší přínos disertační práce, který spočívá v nově navrženém 

komplexním přístupu ke zkoumané problematice a ověření formou situačních scénářů, které 

reflektují na současnou tržní situaci, současné způsoby výroby i stav konkurence a nastiňují 

možnosti pro výrobce i odběratele do budoucích let.  

Navrhované scénáře jsou v praxi snadno aplikovatelné, jelikož jsou srozumitelné, přehledné, 

jednoduché, logicky strukturované a jejich výstupem mohou být jasné přínosy pro teorii, praxi 

i pedagogiku. Hodnota výstupu diseratační práce je podpořena možností efektivně inovovat 

výrobní proces implementací metody STRAD a tím zefektivnit celý proces výroby, snížit 

výrobní náklady a zvýšit konkurenceschopnost výrobce, čímž byl naplněn hlavní záměr 

disertační práce.  

Conclusion 

Based on the results of the situational analysis, qualitative and quantitative research were 

created various scenarios with implementation methods STRAD in the manufacturing 

process. This can be assessed greatest contribution dissertation, which consists of newly 

designed comprehensive approach to problems investigation and verification in the form of 

situational scenarios that reflect current market conditions, current methods of production and 

the state of competition and outline options for producers and consumers in future years. 

The proposed scenarios are easy to apply in practice, because they are intelligible, clear, 

simple, logically structured, and their output can be clear benefits to the theory, practice and 

education. The output value dissertation work is supported by the possibility of effectively 

innovate the production process method implementations suffer and thereby streamline the 

entire process of production, reduce production costs and increase competitiveness 

manufacturer, which was filled with the main purpose of the dissertation. 
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