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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je popsat situaci na trhu průmyslové automatizace (se zaměřením na 

průmyslové roboty) v České republice. V teoretické části práce je představena analyzovaná 

společnost, jsou prezentováni jednotliví dodavatelé průmyslové automatizace, kteří jsou 

zastoupeni na českém trhu a zdůrazněny vývojové trendy ve využití automatizace v podnicích 

s důrazem na koncept Průmysl 4.0. V praktické části jsou použity vybrané nástroje strategické 

analýzy, zejména SWOT analýza, PEST analýza, analýza konkurenčních skupin, matice BCG 

a analýza klíčových kompetencí společnosti Mitsubishi Electric. V závěru práce jsou uvedena 

doporučení pro společnost Mitsubishi Electric a strategie dalšího rozvoje. 
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Průmyslová automatizace; průmyslový robot; PEST analýza; Porterova analýza; analýza 
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Abstract 

The goal of the master thesis is to describe today situation on the market of industrial 

automation in the Czech Republic with focus on industrial robots. In the theoretical part, 

analyzed company is described, suppliers of industrial automation operation on the Czech 

market are presented and development trends in automation usage in companies with stress on 

Industry 4.0 concept are described. In the field part, chosen tools of strategic analysis are 

used, particularly SWOT analysis, PEST analysis, analysis of strategic groups of Mitsubishi 

Electric corporation and BCG analysis. In the conclusion part, recommendations for 

Mitsubishi Electric corporation and a strategy for further development are mentioned. 
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1 Úvod 

Dnešní podnikatelské prostředí se vyznačuje vysokou dynamikou, která silně 

ovlivňuje podnik, nejen jako nové výzvy a příležitosti pro podnik, ale zároveň i svými 

hrozbami. Vzniká silné konkurenční prostředí nejen na území České republiky, ale vlivem 

globalizace vzniká i tlak ze zahraničí. Každá společnost chce získat co nejsilnější konkurenční 

výhodu a co nejvíce zákazníků. 

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat konkurenční prostředí na trhu 

průmyslové automatizace (se zaměřením na průmyslové roboty) v České republice a navržení 

vhodné strategie pro společnost Mitsubishi Electric Europe a zhodnotit současný stav 

konkurenčního prostředí a doporučit vhodnou volbu strategie společnosti. Dílčím cílem je 

definovat rozhodující faktory, které ovlivňují strategii firmy a doporučit návrhy pro rozvoj 

společnosti Mitsubishi Electric Europe pro zvýšení konkurenceschopnosti. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části diplomové práce 

jsou popsáni dodavatelé na českém trhu průmyslové automatizace, pojmy Průmysl 4.0, 

konkurenceschopnost, strategický management a jednotlivé metody strategické analýzy. 

V praktické části diplomové práce je popsána analyzovaná společnost a jsou 

představeny její hlavní produkty, dále jsou jednotlivé metody strategické analýzy aplikovány 

na tuto společnost a české konkurenční prostředí, ve kterém působí. Byla provedena situační 

analýza, PEST analýza a Porterova analýza, pomocí kterých bylo zmapováno okolí 

společnosti, dále byla provedena analýza vybraných konkurenčních skupin, matice BCG 

s cílem zjistit vztah mezi tempem růstu a konkurenceschopností, a analýza klíčových 

kompetencí s cílem zjistit situaci uvnitř společnosti. Následně byla zpracována SWOT 

analýza, která zmapovala silné a slabé stránky společnosti, dále příležitosti a hrozby a shrnula 

výsledky předchozích analýz. 

V závěru diplomové práce jsou popsány doporučení a návrhy managementu 

společnosti pro zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na českém trhu. 
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2 Teoretická část 

V teoretické části diplomové práci je uvedena charakteristika analyzované společnosti, 

přehled dodavatelů průmyslové automatizace v ČR, dále je prezentován koncept 

Průmyslu 4.0. Součástí je rovněž vysvětlení pojmů konkurenceschopnost, strategický 

management a je uveden výčet metod strategické analýzy. 

2.1 Charakteristika analyzované společnosti 

Mitsubishi Electric je jedním z předních světových výrobců elektrotechnických a 

elektronických produktů. Společnost působí ve více než 120 zemích v oblasti letectví, 

polovodičů, výroby a distribuce energií, komunikační a informační technologie, spotřební 

elektroniky, průmyslové automatizace a řídicích systémů pro budovy. 

V České republice se společnost Mitsubishi Electric Europe zabývá prodejem 

automatizačních komponentů, kterými jsou programovatelné logické automaty (PLC), CNC 

automaty a komponenty pro výrobce CNC systémů, frekvenční měniče, nízkonapěťové prvky, 

servopohony a servozesilovače, operátorské panely, průmyslové roboty a elektronické 

obráběcí systémy. Ilustrační fotografie vybraných produktů Mitsubishi Electric Europe 

představují obrázky 1 a 2. 

Příběh společnosti Mitsubishi začal v roce 1870, když Yataro Iwasaki založil v Ósace 

dopravní společnost se třemi pronajatými parníky. V následujících letech se společnost 

Mitsubishi rozrostla a stala se nadnárodní společností prostřednictvím akvizic a zakládáním 

nových podniků v dalších odvětvích, včetně těžebního průmyslu, loďařství, bankovnictví, 

obchodování a realitní činnosti. V roce 1921 byla vytvořena Mitsubishi Electric Corporation 

oddělením divize zabývající se výrobou elektrického vybavení pro lodě. V současnosti má 

Mitsubishi Electric Corporation výrobní závody, výzkumná a vývojová centra a obchodní 

organizace ve více než 120 zemích po celém světě. Celkem jde o 108 obchodních organizací, 

74 výrobních závodů a 8 výzkumných a vývojových center. V roce 2015 společnost 

Mitsubishi Electric Corporation zaměstnávala celosvětově 135 500 zaměstnanců a dosáhla 

obratu 38,8 miliard dolarů. 
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Obr. 1 4osé a 6osé roboty Mitsubishi Electric [20] 

 

 

Obr. 2 Servopohony a servozesilovače Mitsubishi Electric [21] 

 

Logo složené ze tří diamantů je proslavené jako obchodní značka Mitsubishi Electric ve 

více než čtyřiceti dalších mezinárodních společností z koncernu Mitsubishi působících v 

oblasti financí, obchodu a průmyslu. Logo má přímý vztah k názvu společnosti. Mitsubishi 

totiž skutečně znamená "tři diamanty" – je kombinací slov mitsu (tři) a bishi (kámen nebo 
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diamant). Stejně jako název Mitsubishi i produkty a služby označené logem tří diamantů 

představují technologickou špičku a kvalitu první třídy po celém světě. [9] 

 V České republice společnost Mitsubishi Electric Europe provozuje své obchodní 

zastoupení v podobě kanceláří v Praze a Brně od roku 2006. Dále zajišťuje distribuci svých 

produktů přes společnost Autocont Control Systems a.s. (ACCS), která se prodejem 

komponentů společnosti Mitsubishi Electric Europe zabývá již od roku 1991. V rámci Evropy 

jsou největší kanceláře v Německu, Velké Británii, Itálii a Polsku. Velmi intenzivně se 

rozrůstá také zastoupení v Turecku. 

Právní formou podnikání společnosti Mitsubishi Electric Europe je odštěpný závod 

zahraniční právnické osoby, společnosti Mitsubishi Electric Europe B.V. se sídlem 

v nizozemském Schiphol-Rijk. Společnost je řízena vedoucím organizační složky, který část 

svých pravomocí deleguje na Branch Managera, jenž zajišťuje výkon strategických a 

operativních rozhodnutí. K 1. 12. 2016 pracuje v českém odštěpném závodě celkem 18 

pracovníků, kteří jsou organizováni do tří oddělení se zaměřením na administrativu, obchod a 

techniku. V roce 2015 došlo ke zvýšení počtu pracovníků ze 7 na 15, což souviselo se změnou 

strategie českého odštěpného závodu, která je nyní zaměřena na rozvoj a získávání nových 

příležitostí. Poslední dostupné informace o výsledku hospodaření jsou z výkazu zisku a ztráty 

sestaveného k 31. 3. 2015, kdy za běžné účetní období činily tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 20 316 tis. Kč při výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 593 tis. Kč. 

 

2.2 Dodavatelé průmyslové automatizace v ČR 

V České republice má své zastoupení několik desítek převážně zahraničních 

dodavatelů průmyslové automatizace. Největšími hráči na trhu jsou společnosti Siemens, 

ABB, Rockwell Automation, Schneider Electric, Fanuc, Kuka, Mitsubishi Electric, Omron, 

Yaskawa a B+R (Bernecker + Reiner). Již z názvů firem je patrné, že zde najdeme 

společnosti, jež jsou původem jak z Evropských zemí: Německo (Siemens, Kuka), Švédsko 

(ABB), Francie (Schneider Electric), Rakousko (B+R), tak i z USA (Rockwell Automation) 

a Japonska, které je dominantním výrobcem komponentů pro průmyslovou automatizaci 

(Fanuc, Kuka, Mitsubishi Electric, Omron a Yaskawa). 

Mezi produkty průmyslové automatizace jsou řazeny průmyslové roboty, 

programovatelné logické automaty (PLC), servopohony a servozesilovače, frekvenční měniče, 
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operátorské panely, komponenty pro stavbu CNC systémů, senzory, 2D a 3D průmyslové 

kamery a vybrané nízkonapěťové prvky pro stavbu strojů a zařízení. 

Co se týče průmyslových robotů, celosvětové statistiky uvádějí, že aktuální meziroční 

nárůst jejich užívání se pohybuje okolo 15 %, přičemž stejný zdroj uvádí nárůst prodeje 

robotů na českém trhu až o 30 %. Redakce časopisu Control Engineering měla možnost 

některá tato data verifikovat v průzkumu, který realizovala mezi svými čtenáři a dalšími 

skutečnými uživateli robotů, a to v porovnání s rokem 2011, kdy bylo šetření provedeno 

poprvé. Tato anketa ukázala, že k nárůstu opravdu dochází, jelikož zatímco v roce 2011 

uvádělo 65 % respondentů, že roboty pořídili v průběhu uplynulých 2 let, v roce 2015 už je 

toto číslo o deset procent vyšší. [8] 

Co se týče aplikací, na které jsou průmyslové roboty v České republice nejčastěji 

využívány, tak jde o řezání (4 % aplikací), nanášení tmelů (5 %), broušení (6 %), kontrola 

(11 %), svařování (14 %), montáž (15 %), paletizace (15 %) a manipulace (30 %). Graficky je 

zastoupení jednotlivých aplikací zobrazeno v obrázku 3. 

 

 

Obr. 3 Zastoupení aplikací řešených průmyslovými roboty v České republice v roce 2015 [8] 

 

Specifikem českého trhu je silná pozice automobilového průmyslu, která ovlivňuje 

výsledný počet instalovaných robotů. Zde je poptávka po průmyslových robotech nejvyšší a 
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zároveň jsou výrobní linky a jednoúčelové stroje v tomto odvětví velmi komplikované a 

vyžadují nasazení více robotů najednou. Na druhou stranu je však možné sledovat navýšení v 

potravinářském, farmaceutickém, elektrotechnickém a plastikářském průmyslu. Zajímavostí 

může být pronikání také do oblasti zemědělství, například ve formě automatizovaných 

robotických dojicích systémů. Trendem poslední doby je rovněž nasazování robotů ve 

strojírenských provozech zaměřujících se na velkosériovou výrobu kovových komponentů, 

výlisků a obrobků. 

Zajímavý trend je také vidět v počtu nasazených robotů na 10 000 pracovníků, kde je 

evropský průměr je 82 robotů, v ČR je jich v současné době pouze 70, v Německu 282 a v 

Jižní Koreji dokonce 437. Paradoxní je v tomto srovnání pozice Číny. Ta uvádí pouze 30 

robotů na 10 000 pracovníků, ale v souvislosti s velikostí tamějšího průmyslu a s rostoucími 

ambicemi čínské vlády lze konstatovat, že v oblasti robotizace může být Čína brzy světovým 

lídrem. 

 

2.3 Průmysl 4.0 

Tři předcházející průmyslové revoluce byly vyvolány rozmachem mechanických 

výrobních zařízení poháněných párou, zavedením hromadné výroby s využitím elektrické 

energie či využitím elektronických systémů a výpočetní techniky ve výrobě. Fenoménem 

dneška je propojování internetu věcí, služeb a lidí (Internet of Things, Internet of Services, 

Internet of People) a s ním související nesmírný objem generovaných dat ať už komunikací 

stroj-stroj, člověk-stroj nebo člověk-člověk. Výrobní prostředí je rovněž formováno nástupem 

řady dalších nových technologií, jako jsou autonomní roboty, analýza velkých dat (Big data), 

počítačová simulace a virtualizace, cloud, aditivní výroba (3D tisk) nebo rozšířená realita 

(Augmented Reality). Ty mění celé hodnotové řetězce, vytváří příležitosti pro nové obchodní 

modely, ale i tlak na flexibilitu moderní průmyslové výroby nebo zvýšené nároky na 

kybernetickou bezpečnost a interdisciplinaritu přístupu. Iniciativa Průmysl 4.0 není pouhou 

digitalizací průmyslové výroby, je to komplexní systém změn spojený s řadou lidských 

činností, a to nejen v průmyslové výrobě. [10] 
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Iniciativa Průmysl 4.0 se ze systémového pohledu opírá o tři klíčové vize: 

- Vizi horizontální integrace všech subsystémů – od systémů zajišťujících přijetí a 

potvrzení objednávky přes výrobní úsek až po expedici produktu a zabezpečení záručního 

a pozáručního servisu event. ukončení životního cyklu daného produktu. 

- Vizi vertikální integrace všech subsystémů – od nejnižší úrovně automatického řízení 

fyzických procesů (s časovými nároky na reakci v řádu desítek milisekund) přes 

management výrobního úseku až po plánování podnikových zdrojů ERP systémy 

(Enterprise Resource Planning) s časovými konstantami v řádu hodin a dnů. 

- Vizi plné počítačové integrace všech inženýrských procesů – od hrubého zadání přes 

design, vývoj, realizaci, testování a verifikaci až po plánování životního cyklu 

produktu. [10] 

 

Pro koncepční řešení projektů Průmyslu 4.0 je klíčovým aspektem to, že autonomní 

jednotku v rámci složitého výrobního systému tvoří nejen výrobní úseky, výrobní stroje a 

jejich nástroje, nýbrž i transportní vozíky a pásy, roboti, ale zejména i výrobky, částečně 

zpracované výrobky, dávky vstupního materiálu. Za součást výrobního systému jsou 

považováni i lidé – někteří z nich ani nakonec nemusí sedět ve výrobním závodě. Očekává se, 

že všechny tyto autonomní jednotky spolu mohou nepřetržitě flexibilně komunikovat, 

vyjednávat a spolupracovat. Aby k takové silné komunikační a interakční spolupráci mohlo 

docházet i přesto, že některé prvky ani neumějí samy komunikovat, mohou být všichni aktéři 

reprezentováni softwarovými moduly/agenty, kteří jednají za ně a místo nich. Vzniká tak 

představa o propojení dvou světů – světa reálných fyzických objektů (strojů, zařízení, robotů, 

výrobků, lidí) a světa virtuálního, kde může být každá fyzická jednotka v té či oné podobě 

dostatečně virtuálně reprezentována, zastupována a její chování simulováno softwarovým 

modulem. Již dnes dochází doslova k prorůstání obou světů. [10] 

 

2.4 Konkurenceschopnost 

V současné době je kladen velký důraz na pojmy, jako je „konkurenceschopnost“, 

nebo také „konkurenční výhoda“. Tyto pojmy jsou dnes pojmem dynamickým, které jsou 

ovlivňovány různými faktory a vlivy. Ekonomickou situaci dnešní doby lze charakterizovat 

jako rozsáhlou výměnu znalostí a informací s velice rychlými pokroky v technologiích. 

Z pohledu konkurenčního boje je zde třeba rozlišit defenzivní a ofenzivní pojmy. Ofenzivní 

pojetí je popisováno jako strategie, kdy společnost může ovlivňovat vývoj prostředí 
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marketingu, pokud se ze své iniciativy aktivně chopí této strategie podle svých záměrů a 

představ. 

Na druhou stranu defenzivní pojetí je popisováno jako reakce podniku na skutečnost, 

která již na trhu existuje. Což znamená, že určitá společnost reaguje z donucení vnějších či 

vnitřních sil na hrozby nebo příležitosti, které již existují. 

Ačkoliv se většina společností dívá na konkurenci jako na přímé ohrožení svého 

portfolia, ve většině případů jde o užitečné protivníky, kteří mohou posloužit pro zlepšení 

struktury daného odvětví, zvýšení udržitelnosti konkurenčních podniků. Společnosti pro svůj 

úspěch musí ve velké míře uspokojovat přání zákazníků lépe než jejich konkurence. Proto je 

nezbytné odlišit se od konkurenčních nabídek, sledovat trh a tak získat strategickou výhodu. 

[1] 

Dynamický růst v delším časovém horizontu je pro společnost základním 

předpokladem úspěšného podnikání. Dynamika tohoto růstu je ovšem závislá na velikosti 

tržního prostoru, nebo také jinak řečeno tržního podílu, který se společnosti podaří udržet na 

rovině s konkurenční společností. Pro tohle vše je zapotřebí udělat pečlivou analýzu těchto 

konkurentů jak přímých, tak nepřímých a také analýzu těch stávajících i těch budoucích. 

Postupem tohoto rozboru je tedy si v první řadě určit, kdo ve skutečnosti je pro společnost 

konkurentem a kdo nikoliv, vybrat ty nejdůležitější konkurenty a provést analýzu. 

Průmyslové řetězce mají teorii, že každý, byť sebemenší článek, je zdrojem konkurence.  

 

Úrovně konkurence se rozlišují podle nahraditelnosti výrobků, rozlišujeme tyto typy: 

 

- Varianty výrobků konkurence – zde jsou i jednotlivé druhy výrobků ve společnosti 

konkurenty. 

- Konkurence značek – kdy je na trhu výrobek se stejnou funkčností pro zákazníka, 

který má možnost zvolit si výrobek ovšem od různých společností. 

- Technologicky různé konkurence – zde se zákazník uspokojuje stejným výrobkem, ale 

s odlišným způsobem výroby. Konkurenty jsou v tomto případě hlavně dodavatelé, 

kteří jsou nahraditelní, přičemž nedojde k neuspokojení zákazníka. 

- Konkurence odvětví – kdy jsou konkurenti všichni dodavatelé ze stejného odvětví. 

- Rozpočtová konkurence – v tomto případě bojují společnosti o podíl na rozpočtu 

všech zákazníků. [2] 
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Poznání těchto úrovní konkurencí je pro společnosti prospěšné a společnosti dokážou 

tak zhodnotit způsoby a nástroje pro konkurenční boj, který se v dané úrovni využívá. 

Společnosti, které analyzují tyto své potencionální konkurenty, by se měly především zaměřit 

na ty konkurenty, kteří jsou přímou hrozbou. Nesmí však zapomínat na své zákazníky, kdy 

poté může dojít k nebezpečné zpětné interakci. Zdrojem potencionální konkurence mohou být 

také společnosti a dodavatelé z paralelních řetězců.  

 

Následující otázky by si měla položit každá společnost analyzující konkurenci: 

- Z jakého důvodu kupují zákazníci výrobky od nás, a ne od našich konkurentů? 

- Jaké vlastnosti odlišují naše výrobky/služby od těch konkurenčních? 

- Co je potřeba udělat, aby si společnost udržela konkurenční náskok? 

 

Cílem těchto konkurenčních analýz by měl být odhad a budoucí chování jednotlivých 

konkurenčních společností na trhu a umět tyto společnosti respektovat při vlastním 

rozhodovacím procesu. Společnosti by tedy měly neustále srovnávat očekávání, přání a 

potřeby zákazníků s parametry své nabídky výrobků a služeb a v neposlední řadě kontrolovat 

nabídku konkurence, aby si mohla daná společnost odpovědět na otázky:  

 

- V čem jsou lepší než daná konkurence, co by bylo dobré zlepšit a změnit proto, aby 

byly konkurenceschopní? 

- V čem spočívají slabé stránky konkurence? 

 

Jen díky těmto analýzám a otázkám je management schopen poznat svou 

konkurenceschopnost na trhu, jaký vytvořit základ a oporu pro budoucí prosperitu podniku. 

[2] 

 

2.5 Strategický management 

Strategický management [6] je proces tvorby a realizace rozhodnutí, která mají 

dlouhodobý dopad na podnik. Tyto záměry mají zásadní význam pro další chod podniku. 

Cílem je dosahování dlouhodobé úspěšnosti podniku. Strategické řízení se realizuje tvorbou a 

realizací jednotlivých strategií. 

V ekonomické oblasti to znamená, že se jeden podnik snaží získat komparativní 

výhodu na úkor jiného podniku. A tento rys, tj. snaha o získání komparativní výhody, odlišuje 
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strategické řízení od řízení dlouhodobého a koncepčního. Z hlediska vztahu, v jakém jsou dva 

soupeřící subjekty, rozlišujeme pravé a nepravé strategické řízení. 

Pro strategické řízení je tedy typické řešení tzv. špatně strukturovaných problémů. To 

jsou problémy řešené na vyšších úrovních řízení. Jedná se o problémy nové a neopakovatelné. 

Při řešení je třeba aplikovat tvůrčí přístup, velké množství znalostí z různých oborů a rovněž 

intuice. Řešení daného problému ovlivňuje velké množství faktorů. Navíc tyto faktory nemusí 

být všechny známé a současně se mohou nahodile měnit. Mohou se objevit nepředvídatelné 

události, nové objevy, změny spotřebitelských zvyklostí a preferencí. Špatně strukturované 

problémy se hodnotí podle různých kritérií. [1] 

 

2.6 Metody strategické analýzy 

Cílem strategické analýzy je nalézt v odvětví takové postavení, kdy může podnik 

nejlépe čelit konkurenčním silám nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch. Důležité je 

zvážit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi jednotlivými faktory jsou. Je nezbytné 

vyhledávat postupy, umožňující managementu lépe porozumět, co se odehrává v jejich 

konkurenčním prostředí. 

Strategická analýza je prvním krokem, který by měl být vykonán dříve, než se začne s 

formulací marketingové strategie. Měla by pomoci systematicky zmapovat a vyhodnotit 

všechny zásadní faktory, které mají na marketing vliv a ke kterým bude muset být přihlédnuto 

při samotné formulaci marketingové strategie. Marketingová strategie by tedy měla s těmito 

faktory aktivně pracovat, využívat ty, které jsou pro firmu pozitivní a eliminovat negativní. 

[3] 

 

Vzhledem k cílům strategické analýzy můžeme definovat dva základní okruhy její 

orientace [5]: 

 

- externí analýzu – zaměřenou na vnější okolí podniku, 

- interní analýzu – zkoumající vnitřní zdroje podniku. 

 

Hanzelková a kolektiv [3] doporučují realizovat následující dílčí analýzy, kterými jsou 

analýza externího okolí firmy, jež zahrnuje analýzu společenského okolí firmy (PEST 

analýza), analýzu odvětví (Porterova analýza pěti konkurenčních sil), další externí analýzy 
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(např. analýza vývoje trhu) a analýzu konkurence. Dalším stupněm je analýza očekávání 

nejdůležitějších stakeholders a analýza interního prostředí firmy, která obsahuje analýzu 

nadřazené strategie (tzv. analýza nadřazeného patra) a interní analýzu. 

Uvedené analýzy je vhodné realizovat v tomto pořadí [3]: Nejprve provést analýzu 

nadřazeného patra, PEST analýzu, Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, pak další externí 

analýzy, jako je např. analýza zaměřená na vývoj trhu či tržní potenciál, analýzu konkurence, 

analýzu stakeholders, interní analýzu. Závěrečným krokem je zpracování celkové či sumární 

SWOT analýzy, která bude obsahovat nejdůležitější závěry všech provedených analýz. 

 

2.6.1 Situační analýza 

Situační analýza se provádí většinou pro strategické či marketingové plánování, kdy 

organizace nejprve musí důkladně poznat realitu, aby rozhodování o budoucím směřování 

nebylo založeno pouze na subjektivních předpokladech. Situační analýza přispívá k lepšímu 

uvědomění si vlastních zdrojů, produktů, předpokladů úspěchu, situace na trhu a možného 

budoucího vývoje. Pomáhá tedy zásadním způsobem při rozhodování, kde by měla organizace 

v budoucnu směřovat. Její význam roste, pokud prostředí, či trhy jsou nestabilní a rychle se 

měnící. Dobří manažeři provádějí určitým způsobem situační analýzu neustále tak, aby byli 

schopni pružně reagovat na všechny změny. Její obsah je nejčastěji definován strukturou 5C, 

kdy jsou analyzovány tyto aspekty, které podnik ovlivňují. 

 

- Company (podnik) - analýza vnitřních podmínek organizace, jejích zdrojů a produktů, 

- Customers (zákazníci) - analýza trhů, zákaznických segmentů, 

- Competitors (konkurence) - analýza konkurenčních organizací, 

- Collaborators (spolupracující firmy, osoby) - analýza osob, se kterými je možné 

navázat spolupráci, 

- Climate/Context (makroekonomické faktory vnějšího prostředí) - analýza dalších 

vnějších podmínek ovlivňujících fungování nebo podnikání (ekonomické, politické a 

další podmínky). [4] 

 

Výsledkem situační analýzy jsou podklady pro tvorbu strategií, plánů či návrhů 

možných scénářů budoucího chování firmy. 
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2.6.2 PEST analýza 

PEST analýza představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje či obce, 

které není stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná situace, ale 

pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude či může do budoucna 

vyvíjet, jaké změny v okolí můžeme předpokládat. Je založena na zkoumání faktorů z těchto 

oblastí [5]: 

 

- Politické – zahrnující stabilitu vlády a politického prostředí země, podporu 

zahraničního obchodu, daňovou a sociální politiku a členství země v různých 

seskupeních, např. EU. 

- Ekonomické – zahrnující zejména vývoj hrubého domácího produktu, míru inflace, 

daňové zatížení, míru nezaměstnanosti, měnové kurzy, ekonomický rozvoj, přístup 

kapitálu apod. 

- Sociální a kulturní – zabývající se demografií, vývojem počtu obyvatel, mírou 

urbanizace, preferencemi obyvatelstva, jeho vzdělaností, životním stylem, využíváním 

volného času, sociálními trendy apod. 

- Technologické – zahrnující, s ohledem na vývoj vědy a techniky, technologické 

změny a inovace, nové patenty, přičemž vznikají nové výrobní a pracovní metody. 

 

Někdy se PEST analýza doplňuje o další dva prvky, kterými jsou legislativní a 

ekologické prostředí. 

- Legislativní – představující vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy, 

aktuální legislativu a předpisy státu. 

- Ekologické – zahrnující místní, národní a regionální problematiku životního prostředí 

a otázky jejího řešení. 

Cílem PEST analýzy je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty nejvýznamnější 

jevy, události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat posuzovanou organizaci. 

Tyto jevy jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Při vytváření je důležité odpovědět si na tyto otázky: 

1) Jaké faktory prostředí ovlivňují? 

2) Které z nich jsou v současnosti nejdůležitější? 

3) Které budou nejdůležitější v nejbližších letech? 
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Tab. 1 PEST Analýza [5] 

 POLITICKÉ 
- Legislativa 

- Pracovní právo 

- Politická stabilita 

- Daňová politika 

- Ochrana životního 

prostředí 

 

TECHNOLOGICKÉ 

- Výše výdajů na 

výzkum  

- Podpora vlády 

v oblasti výzkumu 

- Nové technologické 

aktivity 

- Rychlost 

technologického 

rozvoje 

 

 

 

 

PEST ANALÝZA 

EKONOMICKÉ 

- Trend HDP 

- Úroková míra 

- Množství peněz 

v oběhu 

- Inflace 

- Nezaměstnanost 

- Výše investic 

 SOCIÁLNÍ 

- Životní styl 

- Mobilita, rozdělení 

příjmů 

- Úroveň vzdělání 

- Životní hodnoty 

 

 

2.6.3 Porterova analýza 

Porterova analýza pěti sil byla formulována v roce 1979 Michaelem Porterem, který 

zkoumal vlivy vnějšího prostředí firem na jejich podnikání. Na základě toho bylo definováno 

těchto pět sil [6]: 

- Konkurence, 

- Hrozba vstupů nových konkurentů na trh, 

- Hrozba vzniku substitutů, 

- Vyjednávací síla zákazníků (odběratelů), 

- Vyjednávací síla dodavatelů. 

 

První tři síly se týkají působení konkurence na trhu a další dvě síly (vyjednávací síla 

zákazníků a vyjednávací síla dodavatelů) ovlivňují především tvorbu cen na daném trhu. 

Porterova analýza, podobně jako PEST analýza, se zabývá odvětvím podnikání jako 

celkem. Existuje zde nicméně určitý odlišující prvek, protože je naprosto zřejmé, že například 
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síla dodavatelů v automatizaci bude odlišná pro velkého hráče na trhu ve srovnání s malým 

podnikatelem. Zajímavostí přitom je, že Porterova analýza vznikla jako protipól ke SWOT 

analýze, kterou Porter považoval za málo exaktní. [31] Porterův model pěti sil je schematicky 

naznačen v tabulce 2. 

Tab. 2 Porterův model pěti sil [6] 

 Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

↓ 

 

Síla odběratelů → Konkurence ← Síla dodavatelů 

 ↑ 

Hrozba vzniků substitutů 

 

 

Stejně jako u PEST analýzy je i zde potřeba analyzovat a specifikovat každou oblast, 

resp. sílu, zvlášť: 

 

Konkurence 

Jde o nejsilnější z konkurenčních sil vyplývající z konkurenčního boje mezi 

jednotlivými podniky uvnitř konkurenčního prostředí. Intenzita této konkurenční síly je 

závislá na energii a nástrojích, které podniky do soupeření o získání lepší tržní pozice vloží, a 

také na použité konkurenční strategii. Tj. strategie podniku směřující na dosažení tržního 

úspěchu. [5] 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Konkurenti, kteří nově vstupují na trh, s sebou přinášejí dodatečné kapacity a plány na 

získání dobré tržní pozice, často jsou podporovány značnými zdroji a schopnostmi. Pokud 

jsou bariéry vstupu do odvětví nízké, znamená to pro stávající podniky v tomto odvětví 

velkou hrozbu vstupu potenciálních konkurentů. Dojde-li v takovém odvětví k růstu zisku, 

stává se toto odvětví velmi atraktivním pro vstup dalších podniků. Nestoupne-li však 

poptávka po výrobcích v daném odvětví, pravděpodobně dojde k poklesu zisku. [5] 

 

Hrozba vzniku substitutů 

Substituty jsou výrobky či služby, které zákazníkovi nahradí jeho původně 

požadovaný výrobek či službu. Při rozhodování o volbě vhodného substitutu hraje roli 

relativní výše cen substitutů, diferenciace substitutů a náklady na změnu. Konkurenční síla 

vycházející z hrozby substitutů je tím významnější, čím nižší je jejich cena, mají vyšší 
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kvalitu, nebo čím nižší jsou náklady přechodu zákazníků. K odhadnutí síly substitutů poslouží 

především sledování růstu jejich prodeje a porovnávání s růstem prodeje vlastních výrobků.  

 

Síla odběratelů 

Tak jak silní dodavatelé mohou ovlivnit výrazně konkurenční podmínky, mohou silní 

zákazníci vyvinout na podniky v daném odvětví značné konkurenční tlaky nebo způsobit 

ztráty potenciálních zisků podniků v daném odvětví. Pokud je na straně kupujících velká 

konkurenční síla, může způsobit boj mezi konkurenty o získání zakázky. Kupující mohou 

navíc využít svoji sílu k získání dalších výhod, např. lepší úroveň kvality zboží, výhodnější 

úvěrové či platební podmínky. [5] 

 

Síla dodavatelů 

Síla a vliv dodavatelů jsou pro podnik důležitým ekonomickým faktorem, protože 

mohou vést ke snižování výnosnosti z odvětví. Dodavatelé mohou snižovat zisky svých 

odběratelů zvyšováním cen vstupů nebo snižováním u těchto vstupů kvality. 

Vyjednávací síla dodavatelů může být vysoká, pokud nakupující podnik není pro 

dodavatele důležitým zákazníkem, je-li dodavatel na daném trhu velkým či významným 

hráčem a na tomto trhu existuje omezený počet dodavatelů, zákazník nemá k dispozici tržní 

informace, jde o vysoce diferenciované zboží, neexistují snadno dostupné substituty, zboží má 

nízkou cenovou elasticitu poptávky, či pokud zákazník nepatří mezi významné distributory. 

2.6.4 Analýza konkurence 

Pro strategii podniku má konkurence zásadní význam. Při monitorování konkurence se 

zjišťují především tyto informace: 

- Kdo jsou současní a potenciální konkurenti. Sledujeme zejména jejich cíle, 

zastupitelnost s našimi výrobky, provádíme analýzu současné strategie každého 

konkurenta apod. 

- Relativní nákladové postavení konkurenčních podniků. Čím více jsou náklady podniku 

nad úrovní nákladů konkurentů, tím je podnik citlivější na konkurenční tlaky. 

Rozdílné náklady mohou vyplývat především z rozdílných cen vstupů, z rozdílné 

technologie používané na výrobu, z odlišných nákladů na propagaci apod. 
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- Profil konkurentovy reakce – po srovnání cílů konkurenta, jeho strategie a analýze 

jeho vnitřních zdrojů a schopností by měl být podnik schopný odhadnout 

pravděpodobné reakce svých konkurentů. 

- Kultura konkurence, rozdílný dopad faktorů okolí na konkurenci, postavení 

konkurentů vzhledem k hodnotám významných zákazníků v odvětví. 

- Analýza portfolia konkurence, dopady případných strategických aliancí mezi 

konkurenty a další. [5] 

 

Analýza stakeholders 

Pojem stakeholders (zájmové skupiny) můžeme charakterizovat jako významné 

skupiny, které mají vliv a zájem na tom, aby firma prosperovala. Mezi hlavní zájmové 

skupiny patří zákazníci, zaměstnanci, vlastníci, dodavatelé. Každá z těchto skupin sleduje jiné 

cíle. Náročným úkolem pro management podniku je sladění zájmů těchto jednotlivých skupin. 

Možným nástrojem při implementaci strategie, který klade velký důraz právě na zájmové 

skupiny, je metoda Balanced Scorecard. 

Úkolem analýzy stakeholders je zjistit, co nejdůležitější stakeholders od podnikání 

firmy očekávají. Na základě těchto zjištění pak může být, s ohledem na jejich očekávání, 

efektivně zformulována marketingová strategie. 

 

Analýzu stakeholders je doporučováno realizovat ve třech krocích [3]: 

1) Zmapovat, jaké významné skupiny mohou mít vliv na to, jak bude naformulována 

marketingová strategie, 

2) zjistit, co jednotlivé skupiny stakeholders od definované marketingové strategie očekávají, 

3) ohodnotit, jaký vliv mají stakeholders na přijetí a realizaci marketingové strategie, resp. 

jak jsou „silní.“ 

 

2.6.5 Matice BCG – Boston Consulting Group 

Matice BCG – Boston Consulting Group poskytuje rámcový a systematický pohled na 

portfolio trhů a výrobků podniku. Lze z ní vyčíst návod pro jednání podniku v oblasti rozvoje 

trhů a výrobků k vytvoření nových konkurenčních výhod. Matice BCG prezentuje jeden ze 

způsobů, jak se vypořádat s problémem alokace finančních zdrojů mezi pobočkami 
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diverzifikované firmy. Poskytuje návod, jak řídit portfolio produktů nebo divizí bilancováním 

cash – flow mezi divizí a bilancováním fáze životního cyklu produktu. [8] 

Jednotlivé výrobky jsou rozděleny do čtyř kvadrantů. Kvadranty se nazývají: Hvězdy, 

Otazníky, Dojné krávy a Bídní psi. Podle zařazení výrobků do jednotlivých kvadrantů podnik 

přijímá rozhodnutí, viz obrázek 4. 

 

 

Obr. 4 Matice BCG [8] 

 

Hvězdy – rychle rostoucí trh a vysoký tržní podíl – jedná se o výrobek, který má 

největší obchodní výsledky a zaslouží si největší pozornost. Je nutné z nich udělat dojné 

krávy, neboť podniku přinesou zisk. Je nutné hvězdy neustále zlepšovat, abychom je jako 

hvězdy udrželi, nutno dávat pozor na konkurenci, která rychle roste. 

Dojné krávy – pomalu rostoucí trh a vysoký tržní podíl, přestože nepřináší vysoké 

zisky, jsou nejlepší ve své kategorii, nepotřebují vysoké investice. 

Otazníky – rychle rostoucí trh a malý podíl – jedná se o výrobky zaváděné na trh, trh 

rozhodne, zda z výrobků se udělají dojné krávy nebo se vyřadí. Na otaznících může podnik 

rychle vydělat i hodně prodělat. 

Bídní psi – pomalu rostoucí trh a malý tržní podíl – jedná se o výrobky nebo 

produkty, které končí. Nejčastěji jsou to výrobky nebo produkty, které vznikly z dojných 
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krav, nebo ze špatného manažerského rozhodnutí. Není potřeba se ho hned zbavovat, neboť 

pro podnik mohou být dobrou propagací. Je potřeba jej utlumit a pomalu stahovat z trhu. 

 

2.6.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchý nástroj k sestavení systematické analýzy, zaměřený na 

charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postoje podniku. Používá 

nepřetržité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku v souvislosti na změny v jeho 

okolí. SWOT analýza používá závěry předchozích analýz tím, že identifikuje silné a slabé 

stránky podniku a porovnává je s vlivy v okolí podniku, tedy s příležitostmi a ohroženími a 

směřuje k syntéze jako východisku pro určení strategie. Při zpracování SWOT analýzy je 

vhodné nejprve začít zkoumáním vnějšího prostředí, tedy příležitostí a ohrožení přicházejících 

z okolí podniku, a to jak z mikroprostředí, tak z makroprostředí. Jedná se o faktory, jež 

podnik není schopen nijak ovlivnit, může je však identifikovat a také vyhodnocovat, aby mohl 

následně zaujmout vhodné stanovisko k tomu, zda a jak jich využít (příležitosti) anebo se jim 

vyhnout, či na ně být alespoň připraven (hrozby), viz obrázek 5. 

Příležitosti otevírají podniku další možnosti k lepšímu využití zdrojů a snazšímu 

dosažení strategických cílů. Příležitosti je možné najít na stávajících i nových trzích 

s neuspokojenou poptávkou. Hrozby představují v okolí podniku překážky pro jeho činnost a 

ohrožují jeho postavení na trhu. Ne všechny hrozby a příležitosti mají pro podnik stejnou 

důležitost, proto se ve SWOT analýze posuzují vážené hodnoty jednotlivých faktorů. Mezi 

příležitostmi mají největší váhu a největší potenciál přinést podniku konkurenční výhodu na 

delší dobu ty, které jsou ze strany konkurence těžko nahraditelné.  

Když jsou vyhodnoceny vnější faktory, je možné v rámci SWOT analýzy pokračovat 

rozborem vnitřního prostředí podniku, tedy jeho silných a slabých stránek. Silné stránky 

(přednosti) mohou podniku poskytovat značnou výhodu vůči konkurenci, zvýhodňovat jeho 

postavení v tržním prostředí. Zatímco slabé stránky (nedostatky, deficity) mohou představovat 

překážku v efektivním rozvoji podniku a měly by být v co nejkratším čase eliminovány. 

Aby se SWOT analýza nestala pouhým výčtem vnitřních a vnějších pozitivních a 

negativních faktorů, je potřeba obě analýzy – příležitostí a hrozeb (OT) i silných a slabých 

stránek (SW) – provést ve vzájemném kontextu; vnitřní prostředí musí být sledováno ve 

vztahu k příležitostem a ohrožením z okolí včetně rizika, které je s nimi spojeno. [4] 
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Na základě kombinace převažujících vnitřních a vnějších faktorů lze rozlišit čtyři typy 

výchozích strategických situací [4]: 

1. WT = mini – mini, dominují-li slabé stránky uvnitř podniku a hrozby ve vnějším okolí; 

2. WO = mini – maxi, dominují-li slabé stránky uvnitř podniku, ale příležitosti ve vnějším 

okolí; 

3. ST = maxi – mini, dominují-li silné stránky ve vnitřní situaci podniku, ale hrozby ve 

vnějším okolí; 

4. SO = maxi – maxi, dominují-li silné stránky uvnitř podniku a příležitosti ve vnějším okolí 

podniku. 

 

 

Obr. 5 SWOT analýza [4] 
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3 Praktická část 

V praktické části práce je představena současná situace na trhu průmyslové 

automatizace v České republice. Při zpracování strategické analýzy konkurence bylo 

postupováno od analýzy vnějšího okolí společnosti (PEST analýzy), přes analýzu 

konkurenčního okolí společnosti (Porterův model pěti sil), analýzu konkurenčních skupin a 

analýzu klíčových kompetencí. Závěry všech těchto analýz jsou zhodnoceny a prezentovány 

ve SWOT analýze. 

 

3.1 Současná situace na trhu průmyslové automatizace v ČR 

V České republice má své zastoupení několik desítek převážně zahraničních 

dodavatelů průmyslové automatizace. Většina společností je zaměřena na výrobu a distribuci 

jen omezeného portfolia produktů, např. jen operátorských panelů či jen průmyslových 

robotů. Tabulka 3 uvádí přehled 17 nejvýznamnějších dodavatelů s uvedením přehledu jejich 

portfolia. Pro potřeby analýzy bylo sledováno, jestli jsou zvolené společnosti dodavatelem 

alespoň jednoho z níže uvedených produktů: Průmyslové roboty, servopohony a 

servozesilovače, modulární PLC, kompaktní PLC, frekvenční měniče, CNC systémy a 

operátorské panely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Tab. 3 Dodavatelé průmyslové automatizace na českém trhu a šíře jejich sortimentu [12], 

[13], [14], [15], [16], [17], [18], [19] 

Č. 
Výrobní 

značka 
Obchodní třída 

    
Průmyslové 

roboty 

Servopohony a 

servozesilovače 

Modulární 

PLC 

Kompaktní 

PLC 

Frekvenční 

měniče 

CNC 

systémy 

Operátorské 

panely 

1 
Mitsubishi 

Electric 
X X X X X X X 

2 Siemens   X X X X X X 

3 ABB X     X X   X 

4 
Rockwell 

Automation 
    X X     X 

5 
Schneider 

Electric 
  X X X X   X 

6 Fanuc X         X X 

7 Kuka X             

8 Omron X X X X X     

9 Stäubli X             

10 Yaskawa X X     X     

11 
Universal 

Robots 
X             

12 Epson X             

13 Comau X             

14 B+R   X       X   

15 Lenze   X       X   

16 Sew   X     X     

17 
Nachi 

Robots 
X             

 

 

Z tabulky je zřejmé, že většina společností se orientuje jen na část portfolia průmyslové 

automatizace a pouze společnosti jako Mitsubishi Electric, Siemens, ABB, Schneider či 

Omron nabízejí poměrně širokou nabídku produktů, které umožňují, že je možné postavit 

jednoúčelový stroj pouze na produktech jednoho dodavatele. 

Pokud se zaměříme pouze na dodavatele průmyslových robotů, kteří jsou aktivní na 

českém trhu, jedná se o společnosti Mitsubishi Electric, ABB, Fanuc, Kuka, Omron, Stäubli, 

Yaskawa, Universal Robots, Epson, Comau a Nachi Robots, přičemž největšími hráči jsou 

společnosti Kuka a ABB, které zde budují své pozice již od začátku 90. let.  
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3.2 PEST analýza 

 

PEST analýza zahrnuje politické, ekonomické, sociální a kulturní a technologické faktory 

zohlednění vlivů působící na situaci společnosti. Pro společnost Mitsubishi Electric Europe 

byly brány v úvahu tyto faktory pro její obchodní aktivity na území České republiky. 

- Politické 

o Daňová politika a cla – většina zboží je vyráběna v Japonsku, zemi mimo 

Evropskou unii, a proto je na dovoz produktů Mitsubishi Electric Europe do 

České republiky uvaleno clo. 

- Ekonomické – patří spolu s technologickými mezi nejdůležitější. 

o Směnný kurz EUR / JPY – ovlivňuje cenu produktů prodávaných na 

evropském trhu. V posledních měsících dochází spíše k posilování EUR, což 

má za následek zlevňování japonských výrobků dovážených do Evropy. 

o Průměrná mzda v odvětví – oblast průmyslové automatizace patří k oborům 

s nejvyššími průměrnými platy. Pracovníků, kteří mají odpovídající vzdělání a 

zkušenosti pro výkon pozic jako aplikační technik či obchodně-technický 

zástupce, je na trhu omezené množství a tito pracovníci dobře znají svou 

hodnotu na trhu práce. Proto je také běžné, že si jednotlivé společnosti své 

pracovníky přetahují. Přehled průměrných mezd ve společnostech 

prodávajících roboty na území České republiky za rok 2015 je uveden 

v tabulce 4. 

Tab. 4 Průměrné mzdy ve společnostech prodávajících roboty na území České republiky za 

rok 2015 v tis. Kč [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28] 

Společnost Průměrná měsíční hrubá mzda v tis. Kč 

Rockwell 74 

Mitsubishi 73 

Kuka 68 

Omron 62 

Fanuc 60 

Yaskawa 59 

Stäubli 42 

 

o Nezaměstnanost – mnoho podniků má problém obsadit pozice 

nekvalifikovaných výrobních dělníků, kteří po celou dobu pracovní směny 
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provádějí pouze rutinní operace. To jsou často ideální místa pro uplatnění 

průmyslových robotů. 

o Změna v cenové hladině komponentů pro průmyslovou automatizaci a pro 

průmyslové roboty zvlášť. Cenová hladina se v poslední době velmi snižuje, 

ceny nejlevnějších robotů začínají již kolem 250 000 Kč a již více dodavatelů 

se snaží těmto nejlevnějším nabídkám konkurovat speciálními řadami levných 

robotů. 

- Sociální a kulturní 

o Vzdělání – všechny činnosti firmy (s výjimkou administrativních pracovníků) 

jsou vysoce sofistikované činnosti, které se neobejdou bez celoživotní péče o 

zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Ačkoli vysokoškolských pracovišť 

na českých vysokých školách, kde se dá automatizace nebo robotika studovat, 

je poměrně dost, zájem studentů o tyto studijní obory je poměrně malý. 

Studium je navíc poměrně obtížné a ne všichni studenti je dokončí. U 

stávajících pracovníků je třeba stále provádět školení jak v odborných 

technických znalostech, tak v měkkých dovednostech. 

o Organizační kultura – společnost Mitsubishi Electric Europe je mezinárodní 

společností, kde každý pracovník v každodenní komunikaci využívá anglický 

jazyk. Styk s odlišnými kulturami je i v českém zastoupení velmi intenzivní, 

protože celkem 18 pracovníků je tvořeno 5 národnostmi (Česká, Slovenská, 

Polská, Ukrajinská a Japonská). V další komunikaci přicházejí pracovníci do 

styku nejčastěji s kolegy z centrály pro střední a východní Evropu v Polsku, s 

kolegy z ostatních středo a východoevropských zemí (zejména Slovensko a 

Maďarsko) a v rámci přeshraniční spolupráce u vybraných zákazníků také 

s německými kolegy. Japonská organizační kultura a japonský styl řízení se 

však v českém zastoupení skoro vůbec neprojevuje. 

- Technologické 

o Inovace – průmyslová automatizace spolu s informačními technologiemi a 

automobilovým průmyslem patří mezi nejvíce inovativní odvětví. Společnost 

Mitsubishi Electric Europe dokonce patří mezi společnosti, které každý rok 

podávají největší množství patentů. Inovační cykly jsou u robotů v délce 3 – 5 

let, většina inovací spočívá ve zvyšování rychlosti a přesnosti robotů, což 

společnost Mitsubishi Electric Europe považuje za svou konkurenční výhodu. 
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o Celkový stav technologie – ve srovnání s ostatními společnostmi na trhu se 

společnost Mitsubishi Electric Europe zaměřuje zejména na aplikace, kde je 

požadavkem vysoká rychlost a přesnost robotů. Přesnost robotů je definována 

kritériem opakovatelnosti robotů, které znamená směrodatnou odchylku, s níž 

při 95 % pravděpodobnosti robot ujede stanovenou vzdálenost (např. 100 mm). 

Z tabulky 5 vyplývá, že roboty Mitsubishi Electric Europe jsou v tomto 

parametru vysoce nadprůměrné. Dalším aspektem je také to, že při praktických 

testech dosahují přesnosti ještě vyšší, než deklarují, na rozdíl od některých 

konkurenčních dodavatelů, kteří jsou stěží schopni splnit uváděné hodnoty. 

 

Tab. 5 Srovnání opakovatelnosti robotů na českém trhu [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], 

[19] 

 
Opakovatelnost robotů (mm) 6osé roboty 4osé roboty 

1 Mitsubishi Electric 0,02 0,01 

2 ABB 0,01 0,01 

3 Fanuc 0,02 - 

4 Kuka 0,03 - 

5 Omron 0,02 0,02 

6 Stäubli 0,02 0,01 

7 Yaskawa 0,02 - 

8 Universal Robots 0,1 - 

9 Epson 0,02 0,005 

10 Comau 0,05 - 

11 Nachi Robots 0,03 0,005 

Zdroj: katalogové listy výrobců 

 

Někdy se PEST analýza doplňuje o další dva prvky, kterými jsou legislativní a ekologické 

prostředí. 

- Legislativní 

o Legislativní omezení nasazení a používání robotů – zde jde zejména o 

právní předpisy upravující bezpečnost robotických aplikací. Do budoucna 

rovněž Evropská unie uvažuje se zavedením speciálního odvodu, který má 

odpovídat sociálnímu pojištění placenému za zaměstnance. 
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- Ekologické – zahrnující místní, národní a regionální problematiku životního prostředí 

a otázky jejího řešení. 

o Ochrana životního prostředí – je pro společnost Mitsubishi Electric Europe 

důležitou otázkou, protože jak svoji výrobu, tak i ostatní aktivity provozuje ve 

shodě s  trvale udržitelným rozvojem a systémem environmentálního 

managementu dle ISO 14001. 

 

3.3 Porterova analýza 

Dalším krokem bylo vyhodnocení působení jednotlivých konkurenčních sil. 

Konkurenti (jak stávající, tak noví) jsou pro společnost Mitsubishi Electric Europe značnou 

hrozbou, jak je vidět z tabulky 3. Hrozba stávající konkurence se projevuje zejména v tlaku na 

snižování prodejních cen průmyslových robotů a dalších komponentů pro průmyslovou 

automatizaci; hrozbou vstupů nových konkurentů jsou modely kolaborativních robotů, které 

někteří z konkurentů nabízejí a ze strany části zákazníků jsou tyto typy robotů poptávány stále 

častěji. 

 Hrozbu vzniku substitutů představují obecně náhrady a jednodušší varianty 

komponentů pro průmyslovou automatizaci jako jsou 3D manipulátory, které mohou 

průmyslové roboty v jednodušších aplikacích hodnotit, či reléové automaty, které poslouží 

jako jednodušší varianta průmyslových robotů při manipulačních aplikacích. Klíčovým 

kritériem pro volbu substitutu bývá nižší cena při srovnatelné hodnotě produktu. V případě 

komponentů, které nakupují výrobci strojů, hrají roli rovněž náklady zákazníka na přechod na 

substitut v podobě nutnosti překreslit schémata zapojení a provést programování nových PLC. 

 Síla odběratelů spočívá v možnosti velkého výběru konkurenčních řešení, což má za 

následek to, že je nutné zdůraznit přednosti produktů, které jiní dodavatelé nenabízejí, to je 

v případě robotů Mitsubishi Electric Europe jejich přesnost. Síla odběratelů se projevuje tím 

spíše u velkých zákazníků, kteří jsou si vědomi svého výsadního postavení a mají tendenci 

jednat z pozice síly a nárokovat si nepřiměřené slevy, nestandardní prodloužení záruky či 

další služby zdarma. 

Síla dodavatelů se projevuje zejména v dostupnosti servisu a náhradních dílů, zajištění 

skladových zásob a rychlosti přepravy objednaných produktů k zákazníkům. Vyhodnocení 

Porterovy analýzy je zřejmé z tabulky 6. 
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Tab. 6 Vyhodnocení Porterovy analýzy 

 

Faktory  Vysoká intenzita Nízká intenzita 

1. Konkurence X  

2. Hrozba vstupů nových konkurentů X  

3. Hrozba vzniku substitutů X  

4. Síla odběratelů X  

5. Síla dodavatelů  X 

 

 

3.4 Analýza konkurenčních skupin 

Na trhu v České republice existuje větší množství zejména zahraničních dodavatelů 

komponentů pro průmyslovou automatizaci. Pro jejich analýzu byla využita metoda analýzy 

konkurenčních skupin. 

Analýza konkurenčních skupin [6] je metodou analýzy vnitřní struktury konkurence v 

daném oboru. V tradičním pojetí spočívá konkurence na trhu v rivalitě každého podniku s 

každým. V koncepci konkurenčních skupin se však vychází z předpokladu, že konkurence 

probíhá pouze uvnitř tzv. konkurenční skupiny. Konkurenční skupina je vymezena určitými 

charakteristikami, které od sebe jednotlivé podniky v oboru odlišují. Běžně používanými 

charakteristikami jsou: šíře sortimentu, kvalita výrobků, cena výrobků, typ zákazníků. [7] 

Výsledkem analýzy je stanovení konkurentů, na které by měl podnik při formulaci své 

strategie brát největší zřetel. Naopak, s podniky patřícími do jiných konkurenčních skupin 

může firma navázat spolupráci vedoucí k vybudování významných a dlouhodobých 

konkurenčních výhod. [7] 

V souladu s  Porterem [6] a Vozňákovou [7] bylo při zpracování analýzy 

konkurenčních skupin postupováno následovně: 

Nejprve byly identifikovány charakteristiky, které od sebe odlišují jednotlivé podniky 

v oboru a stanovení potřebných údajů, potom byl zanesen každý podnik do mapy konkurence, 

vytvořené na základě zvolených charakteristik, a dále byli rozděleni konkurenti do skupin na 

základě jejich rozmístění v mapě konkurence. Skupina je tvořena podniky nacházejícími se v 

těsné blízkosti, byly stanoveny velikosti a umístění jednotlivých skupin, přičemž velikost 

skupiny je dána procentuálními podíly podniků na trhu a umístění je dáno průměrnými 
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hodnotami zvolených charakteristik, každá skupina byla zanesena do mapy konkurenčních 

skupin v podobě kruhu, jehož velikost je úměrná velikosti skupiny. 

V rámci této diplomové práce byly zkoumány prodeje průmyslových robotů od 

výrobců, jenž působí na českém trhu. Jako charakteristiky odlišující jednotlivé značky byly 

stanoveny šíře sortimentu (počet obchodních tříd, ve kterých má značka zastoupení) a cena 

průmyslových robotů (průměr nejnižší a nejvyšší ceny robotu dané značky). Aby bylo 

srovnání detailnější, byly průmyslové roboty rozděleny do dvou hlavních skupin, na roboty 

6osé (nebo též vertikální roboty) a 4osé (horizontální roboty či Scary). V rámci těchto skupin 

pak byly jednotlivé značky analyzovány, což je zřejmé z tabulky 7. 

 

Tab. 7 Analýza konkurenčních skupin dodavatelů 6osých průmyslových robotů na českém 

trhu, [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28] a rozhovory se zástupci společností 

Č. 
Výrobní 

značka 
Obchodní třída 

Šíře 

sortimentu 

(počet 

tříd) 

Cena (tis. Kč) Prodáno 

  

Jm. 

zat. 

do 
3 

kg 

Jm. 

zat. 

do 
7 

kg 

Jm. 

zat. 

do 
20 

kg 

Jm. 

zat. 

do 
50 

kg 

Jm. 

zat. 

do 
100 

kg 

Jm. 

zat. 

do 
500 

kg 

Jm. 

zat. 

nad 
500 

kg 

 

Min Max Střed Ks % 

1 
Mitsubishi 

Electric 
X X X X 

   4 400 1100 750 40 3,35 

2 ABB X X X X X X X 6 400 2900 1650 370 30,96 

3 Fanuc 
 

X X X X X X 6 460 3400 1930 250 20,92 

4 Kuka 
 

X X X X X X 6 400 2800 1600 320 26,78 

5 Omron 
 

X 
     

1 250 600 425 32 2,68 

6 Stäubli X X X X X X 
 

5 600 1700 1150 50 4,18 

7 Yaskawa X X X X X X 
 

5 450 2300 1375 60 5,02 

8 
Universal 

Robots 
X X X 

    3 760 900 830 27 2,26 

9 Epson X X 
     

2 250 450 350 30 2,51 

10 Comau 
 

X X X X X 
 

5 370 2500 1435 12 1,00 

11 
Nachi 
Robots 

X X X X X X X 
7 350 2200 1275 4 0,33 

 

V rámci jednotlivých obchodních tříd byly 6osé roboty rozděleny dle jmenovitého 

zatížení robota do kategorií méně než 3 kg, 4 – 7 kg, 8 – 20 kg, 21 – 50 kg, 51 – 100 kg, 101 – 

500 kg a více než 500 kg. Toto rozdělení dle zatížení (nosnosti) zpravidla určuje i další 
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charakteristiky jako je opakovatelnost (přesnost) robota, setrvačnost a v neposlední řadě také 

typ aplikace, pro kterou se robot příslušné hmotnostní kategorie hodí (kontrolní aplikace 

s využitím dotykového senzoru vs. robot pro obsluhu kalící pece či tlakového licího stroje). 

Poziční mapa konkurence je uvedena na obrázku 6. 

 

Obr. 6 Poziční mapa konkurence 6osých robotů (osa x = šíře sortimentu, osa y = cena 

v tis. Kč) 

Jednotlivé značky robotů je možné rozdělit do skupin dle tohoto schématu, jak je 

uvedeno v tabulce 8. 

 

Tab. 8 Rozdělení výrobců 6osých robotů do skupin dle šíře a ceny sortimentu 

Konkurenční skupina 

Šíře sortimentu (počet obchodních 

tříd) 
Cena (tis. Kč) 

od do od do 

A – úzký sortiment, nízká cena 0 2 300 900 

B – střední sortiment, nízká cena  3 5 300 900 

C – široký sortiment, nízká cena  6 8 300 900 

D – úzký sortiment, střední cena  0 2 901 1500 

E – střední sortiment, střední cena  3 5 901 1500 

F – široký sortiment, střední cena  6 8 901 1500 

G – úzký sortiment, vysoká cena  0 2 1501 2100 

H – střední sortiment, vysoká cena  3 5 1501 2100 

I – široký sortiment, vysoká cena 6 8 1501 2100 
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Výsledkem uvedeného členění je vznik devíti konkurenčních skupin uvedených 

v tabulce 9. 

Tab. 9 Rozdělení výrobců 6osých robotů do konkurenčních skupin 

Konkurenční skupina Konkurenti ve skupině 

A – úzký sortiment, nízká cena Omron, Epson 

B – střední sortiment, nízká cena Mitsubishi Electric, Universal Robots 

C – široký sortiment, nízká cena - 

D – úzký sortiment, střední cena - 

E – střední sortiment, střední cena Comau, Stäubli, Yaskawa 

F – široký sortiment, střední cena Nachi Robots 

G – úzký sortiment, vysoká cena - 

H – střední sortiment, vysoká cena ABB, Fanuc, Kuka 

I – široký sortiment, vysoká cena - 

Pro získání mapy konkurenčních skupin je nutné u každé skupiny stanovit její velikost 

– součet procentuálních podílů značek dané skupiny na trhu, umístění na ose x – průměrná 

šíře sortimentu ve skupině, umístění na ose y – průměrná cena ve skupině. 

Příklad pro skupinu A: 

- velikost: 2,68 + 2,51 = 5,19 %, 

- umístění na ose x: (1+2) / 2 = 1,5 obchodních tříd, 

- umístění na ose y: (425 + 350) / 2 = 387,5. 

Všechny vypočtené hodnoty shrnuje tabulka 10. 

Tab. 10 Vypočtené hodnoty konkurenčních skupin pro výrobce 6osých robotů 

Konkurenční skupina 

Velikost 

skupiny (%) 

Průměrná šíře sortimentu 

(počet tříd) 

Průměrná cena 

(tis. Kč) 

A – Omron, Epson 5,19 1,5 387,5 

B – Mitsubishi Electric, 

Universal Robots 5,61 3,5 790,0 

C       

D       

E – Comau, Stäubli, 

Yaskawa 10,21 5 1320,0 

F – Nachi Robots 0,33 7 1275,0 

G       

H – ABB, Fanuc, Kuka 78,66 6 1726,7 

I       



30 

 

Mapa konkurenčních skupin je pak vyjádřením vztahu mezi velikostí skupiny, 

průměrnou šíří sortimentu a průměrnou cenou dodavatele a je zobrazena na obrázku 7. 

 

Obr. 7 Mapa konkurenčních skupin dodavatelů 6osých robotů 

Největší konkurenční skupinu z hlediska podílu 6osých robotů na trhu tvoří značky 

ABB, Fanuc a Kuka s ohledem na dlouholeté zastoupení na českém trhu (platí zejména pro 

ABB a Kuku). Je nutné si však uvědomit, že uvedené skupiny vznikly na základě členění dle 

šíře sortimentu a ceny průmyslových robotů dané značky. Při použití jiných charakteristik 

bude získaná vnitřní struktura konkurence odlišná.  

Pro 4osé roboty byla provedena analýza v analogickém sledu, kdy v tabulce 11 jsou 

uvedeny výsledky analýzy konkurenčních skupin dodavatelů 4osých průmyslových robotů na 

českém trhu. 
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Tab. 11 Analýza konkurenčních skupin dodavatelů 4osých průmyslových robotů na českém 

trhu 

Č. 

 

Výrobní 

značka 
Obchodní třída 

Šíře sortimentu 

(počet tříd) 
Cena (tis. Kč) 

Prodáno 

  

    

Jm. 

zat. do 

3 kg 

Jm. 

zat. do 

7 kg 

Jm. 

zat. do 

20 kg 

Jm. zat. 

nad 20 

kg   

Min Max Střed Ks % 

1 
Mitsubishi 

Electric 
X X X   

3 350 670 510 15 15,00 

2 ABB   X     1 350 350 350 23 23,00 

3 Omron X X X X 4 270 350 310 10 10,00 

4 Stäubli X X     2 420 1100 760 13 13,00 

5 Yaskawa   X X   2 410 800 605 10 10,00 

6 Epson X X     2 270 340 305 25 25,00 

7 
Nachi 

Robots 
  X X   

2 280 400 340 4 4,00 

8 Comau   X     1 300 300 300 0 0,00 

 

Výsledky analýzy konkurenčních skupin dodavatelů 4osých průmyslových robotů na 

českém trhu jsou zobrazeny na obrázku 8. 

 

Obr. 8 Poziční mapa konkurence 4osých robotů (osa x = šíře sortimentu, osa y = cena 

v tis. Kč) 

 Dále byly 4osé roboty rozděleny do skupin dle šíře a ceny sortimentu, což je 

zobrazeno v tabulce 12 a následně byli výrobci 4osých robotů rozděleni do konkurenčních 

skupin uvedených v tabulce 13. 

 



32 

 

Tab. 12 Rozdělení výrobců 4osých robotů do skupin dle šíře a ceny sortimentu 

Konkurenční skupina 

Šíře sortimentu (počet obchodních 

tříd) 
Cena (tis. Kč) 

od do od do 

A – úzký sortiment, nízká cena  0 1 270 470 

B – střední sortiment, nízká cena  2 4 270 470 

C – široký sortiment, nízká cena  5 6 270 470 

D – úzký sortiment, střední cena  0 1 471 670 

E – střední sortiment, střední cena 2 4 471 670 

F – široký sortiment, střední cena  5 6 471 670 

G – úzký sortiment, vysoká cena  0 1 671 870 

H – střední sortiment, vysoká cena  2 4 671 870 

I – široký sortiment, vysoká cena  5 6 671 870 

 

Výsledkem uvedeného členění je vznik devíti konkurenčních skupin uvedených 

v tabulce 13.  

Tab. 13 Rozdělení výrobců 4osých robotů do konkurenčních skupin 

Konkurenční skupina Konkurenti ve skupině 

A – úzký sortiment, nízká cena ABB, Comau 

B – střední sortiment, nízká cena Epson, Nachi Robots 

C – široký sortiment, nízká cena Omron 

D – úzký sortiment, střední cena - 

E – střední sortiment, střední cena Yaskawa, Mitsubishi Electric 

F – široký sortiment, střední cena - 

G – úzký sortiment, vysoká cena - 

H – střední sortiment, vysoká cena Stäubli 

I – široký sortiment, vysoká cena - 

 

Pro získání mapy konkurenčních skupin byla opět u každé skupiny stanovena její 

velikost jako součet procentuálních podílů značek dané skupiny na trhu, umístění na ose x – 

průměrná šíře sortimentu ve skupině, umístění na ose y – průměrná cena ve skupině. 

Výsledky uvádí tabulka 14. 
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Tab. 14 Vypočtené hodnoty konkurenčních skupin 4osých robotů 

Konkurenční skupina 

Velikost 

skupiny (%) 

Průměrná šíře sortimentu 

(počet tříd) 

Průměrná cena 

(tis. Kč) 

A – ABB, Comau 23,00 1 325,0 

B – Epson, Nachi 

Robots 29,00 2 322,5 

C – Omron 10,00 4 310,0 

D       

E – Yaskawa, 

Mitsubishi Electric 25,00 2,5 557,5 

F       

G       

H – Stäubli 13,00 2 760,0 

I       

 

Mapa konkurenčních skupin je pak vyjádřením vztahu mezi velikostí skupiny, 

průměrnou šíří sortimentu a průměrnou cenou dodavatele a je zobrazena na obrázku 9. 

 

 

Obr. 9 Poziční mapa konkurence 4osých robotů (osa x = šíře sortimentu, osa y = cena 

v tis. Kč) 

Největší konkurenční skupinu z hlediska podílu 4osých robotů na trhu tvoří značky 

Epson a Nachi Robots. Zde je nutné uvědomit si, že dominantní zastoupení má společnost 

Epson, která prodá 4osých robotů násobně více než Nachi Robots. Důvodem je to, že TOP 
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zákazník společnosti Epson je společnost Tyco Electronics se sídlem v Kuřimi, která používá 

několik desítek robotů od společnosti Epson. Není proto náhodou, že české zastoupení značky 

Epson v podobě distributora se nachází jen pár kilometrů od výrobního závodu společnosti 

Tyco Electronics. Je nutné si však uvědomit, že uvedené skupiny vznikly na základě členění 

dle šíře sortimentu a ceny průmyslových robotů dané značky. Při použití jiných charakteristik 

bude získaná vnitřní struktura konkurence odlišná. 

 

3.5 Matice BCG 

 

V tabulce 15 je znázorněna matice BCG, ve které jsou zobrazeny jednotlivé produkty 

společnosti Mitsubishi Electric Europe. 

 

Tab. 15 Matice BCG pro produkty společnosti Mitsubishi Electric Europe 

Hvězdy Otazníky 

Průmyslové roboty 

Operátorské panely 

Servopohony a servozesilovače 

Frekvenční měniče 

PLC Nízkonapěťové prvky 

Dojné krávy Bídní psi 

 

Jak je patrné z výše uvedené BCG matice, společnost Mitsubishi Electric Europe má 

ve svém portfoliu jako hvězdy průmyslové roboty, které jsou klíčovými obchodními 

aktivitami. Celkově mají nejvyšší podíl na tržbách a také největší tempo růstu. Právě 

průmyslové roboty jsou produktem, se kterým se na českém trhu daří společnosti Mitsubishi 

Electric Europe uspět nejvíce. 

Dojnými krávami i nadále zůstávají programovatelné logické automaty (PLC jak 

kompaktní, tak modulární), které využívají japonské výrobní společnosti sídlící na území 

České republiky, v současnosti však probíhá rozvoj směrem k výrobcům jednoúčelových 

strojů a robotických buněk, kde je možné využít řízení nadřazeným PLC. 

Otazníky v matici BCG jsou pro společnost Mitsubishi Electric Europe operátorské 

panely, servopohony a servozesilovače a frekvenční měniče. Nyní tvoří společnosti sice malé 

tržby, avšak mají do budoucna vysoký potencionál s ohledem na rozvoj výrobců strojů a 
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výrobních linek, kteří jsou hlavními zákazníky těchto komponentů. Operátorské panely a 

servopohony se také prodávají k průmyslovým robotům jako součást robotického pracoviště. 

Bídnými psy jsou pro společnost Mitsubishi Electric Europe nízkonapěťové prvky, 

které vytváří společnosti minimální tržby, protože jejich cena je ve srovnání s konkurenčními 

výrobky na evropském trhu výrazně vyšší. Proto nacházejí své uplatnění většinou u 

japonských zákazníků, kteří preferují výlučně japonské dodavatele. 

 

3.6 Analýza klíčových kompetencí společnosti Mitsubishi Electric Europe  

 

Analýza klíčových kompetencí je metodou sloužící k analýze konkurenceschopnosti 

(konkurenční pozice) podniku pomocí analýzy vybraných zdrojů a dovedností podniku. 

Vychází tedy z předpokladu, že není nutné zkoumat zdroje a dovednosti podniku ve všech 

jeho podsystémech a funkcích. Postačí se omezit na ty, které mají rozhodující vliv na 

konkurenceschopnost v daném odvětví. [7] 

Doporučovaný postup je následující: určení klíčových kompetencí, tj. nejdůležitějších 

zdrojů a dovedností, které rozhodují o konkurenční pozici podniku v daném oboru, dále 

stanovení významnosti jednotlivých klíčových kompetencí v podobě vah, jejichž součet je 

roven 1, ohodnocení podniku a vybraných konkurentů (ze stejné konkurenční skupiny) z 

hlediska jednotlivých klíčových kompetencí – zpravidla se využívá subjektivní bodová 

stupnice v rozmezí 1 (velmi slabá stránka) až 5 (velmi silná stránka), grafická prezentace 

silných a slabých stránek podniku a vybraných konkurentů v podobě konkurenčních profilů, 

výpočet celkové konkurenceschopnosti podniku a vybraných konkurentů (výpočtem váženého 

průměru dílčích ohodnocení analyzovaných klíčových kompetencí) a porovnání podniku s 

vybranými konkurenty a tzv. ideálním podnikem, představovaným hodnotou celkové 

konkurenceschopnosti ve výši 5 bodů. [7] 

V konkrétním případě jsme analyzovali konkurenční pozici společnosti Mitsubishi 

Electric Europe (S) vzhledem ke svým dvěma konkurentům – společnostem Stäubli (K1) a 

Kuka (K2). Autor proto definoval klíčové kompentence v oboru průmyslových robotů, určil 

jejich významnost a vyhodnotil jejich stav ve společnosti a u vybraných konkurentů, jak je 

vidět v tabulce 16. 
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Tab. 16 Klíčové kompetence společnosti Mitsubishi Electric Europe 

Klíčové kompetence Váha 
Hodnocení (1 - 5) 

S – Mitsubishi  K1 – Stäubli  K2 – Kuka  

Podíl na trhu 0,1 2 3 5 

Růst podílu na trhu 0,1 4 4 3 

Jakost výrobků 0,15 5 5 3 

Image firmy 0,05 4 4 4 

Šíře sortimentů 0,1 3 4 5 

Technické vlastnosti 0,15 5 4 3 

Termín dodání 0,1 3 3 4 

Servisní zázemí 0,1 3 2 2 

Výsledky v oblasti vývoje a výzkumu 0,1 4 4 4 

Vedení lidí 0,05 3 2 3 

 

Při využití konkurenčních profilů je možné provést rámcové srovnání 

konkurenceschopnosti robotů a vybraných konkurentů, které je graficky znázorněno na 

obrázku 10. 

 

Obr. 10 Rámcové srovnání konkurenceschopnosti robotů Mitsubishi Electric Europe a 

vybraných konkurentů – Stäubli a Kuka 

 

Detailní srovnání umožňuje výpočet celkové konkurenceschopnosti vybraného 

průmyslového robotu a konkurentů, které je uvedeno v tabulce 17. 
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Tab. 17 Výpočet celkové konkurenceschopnosti robotů Mitsubishi Electric Europe a 

vybraných konkurentů – Stäubli a Kuka 

Klíčové kompetence Váha 
Hodnocení (1 - 5) Vážená hodnota 

S – 
Mitsubishi  

K1 – 
Stäubli 

K2 – 
Kuka 

S – 
Mitsubishi  

K1 – 
Stäubli 

K2 – 
Kuka 

Podíl na trhu 0,1 2 3 5 0,2 0,3 0,5 

Růst podílu na trhu 0,1 4 3 3 0,4 0,3 0,3 

Jakost výrobků 0,15 5 5 3 0,5 0,5 0,3 

Image firmy 0,05 4 4 4 0,4 0,4 0,4 

Šíře sortimentů 0,1 3 4 5 0,3 0,4 0,5 

Technické vlastnosti 0,15 5 4 3 0,5 0,4 0,3 

Termín dodání 0,1 3 3 4 0,3 0,3 0,4 

Servisní zázemí 0,1 3 2 2 0,3 0,2 0,2 

Výsledky v oblasti vývoje a 

výzkumu 0,1 4 4 4 0,4 0,4 0,4 

Vedení lidí 0,05 3 2 3 0,3 0,2 0,3 

 
1 Celková konkurence 3,6 3,4 3,6 

 

 

Provedená analýza umožňuje určit silné a slabé stránky společnosti ve srovnání s 

nejvýznamnějšími konkurenty a vyhodnotit odstup od „ideálního podniku” představovaného 

celkovou konkurenceschopností na úrovni 5 bodů. 

V uvedeném případě se ukázalo, že z analyzovaných společností mají nejlepší 

konkurenční pozici společnost S – Mitsubishi Electric Europe (3,6) a konkurent K2 – Kuka 

(3,6) a nejhorší pozici konkurent K1 – Stäubli (3,4). Jde však o poměrně malé rozdíly. Pokud 

chce společnost Mitsubishi Electric Europe zvýšit svůj podíl na trhu, měla by se zaměřit na 

zvýšení svého podílu na trhu (což je v souladu se stávající strategií), rozšířit sortiment svých 

produktů směrem k robotům s vyšší nosností a zkrátit termíny dodání. Na druhou stranu má 

společnost Mitsubishi Electric Europe nadprůměrné hodnoty v růstu podílu trhu, jakosti 

výrobků, technických vlastností a servisním zázemím, resp. kvality servisu. 

 

3.7 SWOT analýza 

 

Závěrečným krokem analýzy je zpracování SWOT analýzy pro společnost Mitsubishi 

Electric Europe, kde jsou hodnoceny vnitřní silné a slabé stránky společnosti a vnější 

příležitosti a hrozby. Z této analýzy bychom měli nalézt souvislosti mezi faktory ze všech 

uvedených oblasti, dokázat definovat konkurenční výhody a díky tomu se stát východiskem 

pro volbu budoucí strategie podniku. Jednotlivé hodnocené části SWOT analýzy byly 
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stanoveny autorem na základě znalosti společnosti a situace na trhu. Díky této analýze by 

měla společnost využít silných stránek pro podporu vnějších příležitosti a omezit hrozby 

vyplývající z jejich slabých stránek. 

 

Vybrané příklady silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti byly 

uspořádány do tabulky 18, kde byla pro každou položku stanovena váha z intervalu 0 – 1, kde 

součet těchto vah v jedné tabulce musí dát součet číslo 1 a hodnocení položky bylo hodnotou 

z intervalu 0 – 5, přičemž 1 značí nejnižší spokojenost a naopak 5 značí nejvyšší spokojenost. 

U slabých stránek a hrozeb bylo hodnocení ve stejné podobě, ale v záporné hodnotě, kde 

hodnota -1 značí nejnižší nespokojenost a hodnota -5 značí nejvyšší nespokojenost. 

 

Tab. 18 SWOT analýza společnosti Mitsubishi Electric Europe 

 

Vá-   

ha 

Hodn

ocení 

Vážená 

hodnota   

Vá-   

ha 

Hodn

ocení 

Vážená 

hodnota 

S: silné stránky       W: slabé stránky 

 

    

Kvalita produktu 0,3 5 1,5 Termíny dodání 0,3 -3 -0,9 

Přijatelné ceny 0,3 3 0,9 Šíře sortimentu robotů 0,4 -3 -1,2 

Konkurenceschopnost 0,15 4 0,6 Servisní zázemí 0,3 -3 -0,9 

Růst podílu na trhu 0,1 4 0,4 

 

     

Široké portfolio produktů 0,15 5 0,75        

Součet 1   4,15 Součet 1   -3 

Aplikace mimo 

automotive 0,2 4 0,8 

Kooperativní a kolaborativní 

roboti 0,3 -4 -1,2 

Vysoká poptávka po 

robotech v ČR 0,2 3 0,6 

Uvedení levných řad robotů na 

trh 0,2 -4 -0,8 

Větší spolupráce se 

systémovými integrátory 0,2 4 0,8 Fluktuace pracovníků 0,2 -3 -0,6 

Partnerství s externími 

programátory 0,1 4 0,4 

Ochladnutí poptávky v důsledku 

možné ekonomické krize 0,2 -2 -0,4 

Dlouhé dodací lhůty 

vybraných konkurentů 0,1 3 0,3 Cenová válka konkurentů 0,1 -3 -0,3 

Operátorské panely a 
serva 0,1 4 0,4     

Inovace a nové 

technologie 0,1 4 0,4     

Součet 1   3,7 Součet 1   -3,3 

O: příležitosti       T: hrozby       

 

Grafickým výstupem takto provedené SWOT analýzy je poziční mapa SWOT analýzy 

(obr. 11), na které jsou znázorněny jednotlivé položky SWOT analýzy v závislosti na 

hodnocení a vážených hodnotách. 
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Obr. 11 Poziční mapa SWOT analýzy (osa x = hodnocení 1 – 5, osa y = vážená hodnota) 
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4 Návrhy a doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti 

Na základě provedených analýz je společnosti Mitsubishi Electric Europe doporučeno 

několik opatření, která mohou zlepšit stávající situaci společnosti. 

Zaměření na aplikace mimo automobilový průmysl – automobilový průmysl je sice 

klíčovým zákazníkem pro společnosti zabývající se průmyslovou automatizací, avšak 

v případě oslabení poptávky po osobních autech bude znamenat propad v tržbách dodavatelů 

automobilek a následně i dodavatelů průmyslové automatizace. Je proto výhodné zaměřit se 

do budoucna na oblast strojírenství, kde je velké množství aplikací, které jde snadno 

robotizovat, jako je obsluha obráběcích strojů (zakládání materiálu nebo polotovarů a 

vyjímání hotových výrobků), manipulační a paletizační aplikace či kontrolní aplikace 

s využitím kamer a čidel. Tímto směrem se již ubírají jiní výrobci, zejména společnost 

Universal Robots, která identifikovala jako jednu ze svých cílových skupin právě malé a 

střední výrobní podniky. 

Společnost Mitsubishi Electric Europe by měla co nejvíce využít stávajícího trendu 

vysoké poptávky po průmyslových robotech a pružně reagovat na tuto poptávku. Rovněž je 

nutné zaměřit se na větší spolupráci, či spíše partnerství se systémovými integrátory, kteří 

zajišťují návrh a montáž mechanické části k robotům a provádějí jejich programování a 

oživení. V současné době spolupracuje společnost Mitsubishi Electric Europe s několika 

desítkami systémových integrátorů v  České republice. Zde však existuje riziko, kdy 

systémový integrátor spolupracuje s více dodavateli komponentů průmyslové automatizace a 

pokud není Mitsubishi Electric jeho prioritní systém, stává se, že konečným zákazníkům 

doporučuje spíše produkty konkurentů, na které má vyškolený personál (zejména své 

programátory). Společnost Mitsubishi Electric by se měla do budoucna zaměřit na posilování 

partnerství s integrátory v podobě školení aplikační podpory zdarma či software zdarma a 

prodloužené záruky. Tento program sice existuje již nyní, ale bohužel i přes stálou propagaci, 

není příliš rozšířen. 

S tímto bodem se také váže možnost využívat externí programátory pro programování 

robotů v nových projektech. Menším systémovým integrátorům, kteří kromě Mitsubishi 

Electric programují i další systémy, se nevyplatí věnovat prostředky na vzdělávání svých 

pracovníků v dalším programovacím prostředí, a proto je pro ně výhodnější využít službu 

programování průmyslového robota u externího programátora. Tuto formu spolupráce již 

využívají konkurenční společnosti, např. ABB. 
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Dodací lhůty vybraných komponentů Mitsubishi Electric mohou být až tři měsíce, 

zejména v případě produktů, které jsou v nestandardním provedení. Na druhou stranu jsou 

dodavatelé jako Stäubli, jejichž dodací lhůta je u většiny robotů standardně v obdobné délce. 

Délka dodací lhůty úzce souvisí s množstvím prodávaných komponentů a dobou obratu 

zásob. 

Rovněž je vhodné do budoucna zvážit případné rozšíření sortimentu průmyslových 

robotů, který je ve srovnání s dalšími výrobci spíše omezený. Celosvětovou strategií 

společnosti Mitsubishi Electric není prodávat velké roboty pro náročné manipulační aplikace 

(s nosností nad 100 kg), na druhou stranu nyní v nabídce chybí např. 6osý průmyslový robot 

s dosahem cca 2000 mm a nosností nad 20 kg, který by byl za konkurenceschopnou cenu. 

Možným řešením by byla úprava stávajícího modelu 6osého robota RV-35 F ve smyslu 

použití jednoduššího kontroléru a uvolnění cenové politiky, čímž by se tento model stal více 

konkurenceschopným pro velké množství zejména manipulačních a montážních aplikací, kde 

je požadována vyšší přesnost, a kde nyní s konkurencí roboty Mitsubishi Electric prohrávají. 

Další rozšíření sortimentu by mělo jít směrem ke kooperativním a kolaborativním 

robotům, které mají jiní výrobci ve své nabídce (ABB, Kuka, Fanuc a Universal Robots). Po 

tomto typu robotů je nyní rostoucí poptávka, a proto společnost Mitsubishi Electric již 

připravuje uvedení kooperativního robota na trh. Je zajímavé, že již nyní někteří velcí čeští 

uživatelé robotů prosazují nasazování kooperativních a kolaborativních robotů do svých 

provozů, přestože tyto roboty mnohdy nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu proti konvenčním 

robotům. Standardní bezpečnostní opatření (mechanické závory a klece) se musí často použít i 

u kooperativních robotů, aby prošlo jejich schválení bezpečnostním technikem, a při tom tyto 

roboty mají výrazně nižší pracovní rychlost než běžné roboty. 

Potenciál je rovněž v oblasti prodeje operátorských panelů, servopohonů a 

servozesilovačů, kde jsou hlavní zákaznickou skupinou výrobci sériových strojů, např. pil, 

obráběcích strojů na kov a dřevo, lisů či potravinářských strojů. Zde je však limitující, že se v 

České republice vyrábějí, až na výjimky, spíše jednodušší, a ne moc sofistikované stroje. 

Z pohledu cenové politiky jsou průměrné ceny jak 6osých, tak 4osých robotů ve 

srovnání s konkurencí spíše podprůměrné, to je však ovlivněno tím, že společnost Mitsubishi 

Electric nemá tak široké portfolio jako mají jiní výrobci. Na druhou stranu se však při 

praktických aplikacích často roboty Mitsubishi Electric potkávají s konkurenčními nabídkami, 

které nabízí srovnatelné typy robotů (co do dosahu, nosnosti a přesnosti) za nižší ceny. Zde se 

společnost Mitsubishi Electric vždy snaží zdůraznit přidanou hodnotu robotů Mitsubishi 
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Electric spočívající ve vyšší přesnosti, spolehlivosti a servisních intervalech než u 

konkurence. 

Jako pozitivum je možné zmínit, že společnost Mitsubishi Electric Europe, je jedním 

z průkopníků konceptu Průmyslu 4.0, protože již skoro 10 let propaguje svoje integrované 

řešení pod názvem eFactory, které zásady konceptu Průmyslu 4.0 integruje a je možné jej 

využít zejména pro řízení velkých výrobních linek a sběr dat z výrobních procesů, které je 

možné dále analyzovat. 
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5 Závěr 

Dnešní situace na trhu se vyznačuje značnou nestabilitou a velkým konkurenčním 

tlakem ze všech stran. Nejedná se pouze o tlaky ze strany společností, ale je nutné zde 

zahrnout také působení dodavatelů, odběratelů, vliv politiky našeho i okolních států. Je 

důležité zmínit skutečnost, že společnosti jsou každý den konfrontovány s rychlým vývojem 

technologií, náročnějšími zákazníky a v neposlední řadě také globálním vlivem předurčujícím 

nemožnost uskutečňovat strategie a závěry v prostředí jistoty a stability. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat situaci na trhu průmyslové automatizace (se 

zaměřením na průmyslové roboty) v České republice a navržení vhodné strategie pro 

společnost Mitsubishi Electric Europe.  

V teoretické části diplomové práce byli představeni dodavatelé na českém trhu 

průmyslové automatizace a popsány pojmy Průmysl 4.0, konkurenceschopnost, strategický 

management a jednotlivé metody strategické analýzy. V této části práce rovněž byla 

představena společnost Mitsubishi Electric Europe a její nejvýznamnější konkurenti na 

českém trhu průmyslové automatizace. 

Praktická část identifikovala klíčové faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost 

společnosti Mitsubishi Electric Europe. Pro analýzu vnějšího prostředí byla aplikována 

situační analýza, PEST analýza a Porterova analýza, kde se identifikovaly dopady a změny, 

které mohou společnost v budoucnu potkat. Dále byla provedena analýza vybraných 

konkurenčních skupin a analýza klíčových kompetencí s cílem zjistit silné a slabé stránky a 

situaci uvnitř společnosti. 

Nakonec byla aplikována SWOT analýza, která shrnula výsledky předchozích analýz, 

vymezila silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby, které mohou v budoucnosti 

společnost potkat. V okolí společnosti se nacházejí hrozby, které nelze ovlivnit, můžeme je 

však eliminovat. Důležitou součásti strategie společnosti jsou silné stránky, které by si měla 

firma udržet a příležitosti, které se společnosti nabízejí a mohou tak zmírnit hrozby.  

 V části Návrhy a doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti je zhodnocena 

aktuální situace jak ve společnosti, tak na trhu a jsou představena opatření pro zvýšení 

konkurenceschopnosti zejména v oblasti úpravy sortimentu a cenové politiky. Touto částí 

práce byl rovněž splněn stanovený cíl. 

Závěrem lze konstatovat, že společnost Mitsubishi Electric Europe je silnou a stabilní 

společností, která se dokáže vyrovnat s konkurencí nejen na českých trzích, ale i na trzích v 

zahraničí. 
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