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Anotace  

Na školách se učí o strategických analýzách, jsou obsahem téměř každé ekonomicky 

zaměřené závěrečné práce. Manažeři podniků se potřebují ve svých strategických 

rozhodnutích opřít o reálné výsledky trhu. Ale jak na tyto teoretické analýzy?  

Význam strategického řízení podniků se projevil na počátku tisíciletí v důsledku negativních 

dopadů celosvětové hospodářské krize. Bylo potvrzeno, že podniky, které mají zvládnuté 

strategické řízení, se dokázaly z negativní situace dostat mnohem rychleji. Základem je 

opírat se o syntézu výsledků strategické analýzy. Kvalitně a důkladně provedená situační 

analýza představuje pro podnik dobré znalosti okolností, jež značnou měrou působí na 

možnosti uspokojování potřeb trhu. Nevýhodou ovšem je, že celá řada těchto strategických 

analýz má však jako výstup pouze verbální a velmi subjektivní podobu, a to velmi ztěžuje 

práci při manažerském vyhodnocování a vyvozování závěrů. 
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Annotation 

Schools teach about strategic analyzes, which are also the content of almost every 

economically focused theses. Business executives need to base their strategic decisions on 

real market outcomes. But how can we deal with these theoretical analyzes? 

The importance of strategic management was reflected in the early millennium due to the 

negative effects of the global economic crisis. It was confirmed that businesses that have 

managed strategic management are able to get out of a negative situation much faster. The 

basis is to rely on the synthesis of the results of strategic analysis. Qualitatively and 

thoroughly performed situational analysis is a good knowledge of the circumstances, which 

greatly affect the ability to meet market needs. The disadvantage is that many of these 

strategic analyzes have only a verbal and very subjective form of output, making it very 

difficult for managerial evaluation and conclusions to be drawn. 
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Úvod 

Obecné vývojové trendy, například internacionalizace, globalizace, intelektualizace, 

informatizace a ekologizace, se mohou stát příležitostí téměř v každé oblasti podnikání, jsou-

li managementem při strategických rozhodováních náležitě zohledněny. Nejsou-li, mohou 

se zrovna tak dobře stát pro podnik hrozbami. Ve strategickém řízení je třeba vyhodnocovat 

především podnikatelské okolí, tzn. potřeby zákazníků, chování konkurenčních podniků a 

dodavatelů, vývoj makroekonomických podmínek (měnová a fiskální politika, legislativa, 

daňová soustava, možnosti investování v zahraničí, ekologické požadavky atd.). Nelze však 

zanedbávat ani záležitosti související s vnějším prostředím podniku. 

Strategické řízení realizované top managementem, případně i vlastníky podniku, zahrnuje 

aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním podniku, jejími 

dlouhodobými cíli, disponibilními zdroji a rovněž mezi podnikem a prostředím v němž 

podnik existuje. Ideální model strategického řízení podniku neexistuje. Odborníci se ale 

shodují na tom, že strategické řízení by mělo být uskutečňováno v určitých, logicky 

navazujících krocích. Strategické řízení by mělo být chápáno jako nikdy nekončící proces. 

Jedná se o posloupnost opakujících se a na sebe navazujících kroků, počínajících vymezením 

poslání podniku a jeho cílů, strategickou analýzou a končících formulací možných variant 

řešení (strategií), výběrem a implementací optimálních strategií, kontrolou a korekcemi 

průběhu jejich realizace. 

Vrcholoví manažeři se prostřednictvím strategického řízení snaží integrovat podnik v jeden 

celek. Soustřeďují jeho síly, vytváří, upevňují a zjišťují systémové vazby mezi jednotlivými 

podnikovými činnostmi a útvary, aby nadefinovali a formulovali strategie směřující 

k žádoucím a požadovaným cílům. [42] Modely tvorby strategie podle různých autorů téměř 

vždy rozdělují tvorbu strategií do jednoduchých schémat, viz Obr. 1 

 

Obr. 1 Životní cyklus strategie  

 

Zdroj: [42] 
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Proces tvorby strategie je rozdělen do dílčích sekcí, kterými je nutné se při stanovení 

strategie zabývat.  

Firemní úspěchy v současném turbulentním podnikatelském prostředí jsou odvislé od 

včasného předvídání tržních příležitostí, identifikace hrozeb a samozřejmě zvládání řešení 

potenciálních problémů strategického charakteru. Je potřeba zohledňovat obecné vývojové 

trendy a vyhodnocovat podnikatelské okolí. Včas identifikované pozitivní i negativní 

důsledky dosavadního vývoje podniku zkvalitňují tvorbu podnikatelské strategie a přispívají 

tak k vyšší tvorbě hodnoty podniku.   

Předmětem této disertační práce je vytvoření „Komplexního systému analýz pro strategické 

rozhodovací procesy v průmyslových podnicích“.  Strategické orgány společnosti jsou 

zvyklé zpracovávat velmi agregované a vizuálně ztvárněné informace a neumí se rychle 

orientovat v rozsáhlých textových esejích. 

Cílem této disertační práce je tvorba systému, modelu a softwarové aplikace pro zpracování 

strategických analýz průmyslových podniků.  

Disertační práce bude co do počtu stran rozsáhlejší, díky mnoha snímkům celé vytvořené 

softwarové aplikace. 
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1 Metodika disertační práce 

1.1 Současný stav poznání 

1.1.1 Současná situace 

Význam strategického řízení podniků se projevil na počátku tisíciletí v důsledku negativních 

dopadů celosvětové hospodářské krize. Bylo potvrzeno, že podniky, které mají zvládnuté 

strategické řízení, se dokázaly z negativní situace dostat mnohem rychleji. Základem je 

opírat se o syntézu výsledků strategické analýzy. Kvalitně a důkladně provedená situační 

analýza představuje pro podnik dobré znalosti okolností, jež značnou měrou působí na 

možnosti uspokojování potřeb trhu. [1] 

Včas identifikované pozitivní i negativní důsledky dosavadního vývoje podniku zkvalitňují 

tvorbu podnikatelské strategie a přispívají tak k vyšší tvorbě hodnoty podniku.  Pro řešení 

této disertační práce bude využito schématu jednoho z možných grafických modelů systému 

strategického řízení společností, viz Obr. 2. 

 

Obr. 2 Grafický model systému strategického řízení 

 

Zdroj: [17] 

▪ Oblast I. – Strategické analýzy 

Vstupem do tohoto systému strategického řízení je celá řada vnějších, vnitřních a 

marketingových analýz. Tato „Oblast I. - Strategické analýzy“ - není zpracována do žádného 

komplexního modelu, uceleného systému natož do SW aplikace. Další nevýhodou je, že celá 

řada těchto analýz má však jako výstup pouze verbální a velmi subjektivní podobu, a to 

velmi ztěžuje práci při manažerském vyhodnocování a vyvozování závěrů.  
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▪ Oblast II. – Strategické plánování 

„Oblast II.“ tedy manažerské rozhodování o strategických otázkách a o finančně náročných 

investicích, z Obr. 2 je dnes zabezpečována celou řadou komerčních systémů, ze kterých lze 

zmínit systémem podnikatelských modelů EMA. Tento model je využívaný jak v komerční 

oblasti, tak i jako výuková pomůcka na VŠB – TU Ostrava. Tento systém je analytickým 

nástrojem, zodpovídajícím na otázky „Co se stane, když...“ a „Co je třeba udělat, aby ...“.  

Je to komplexní systém včetně SW aplikace nabízející manažerům velký komfort při 

zodpovězení důležitých strategických otázek s výstupy standardních ekonomicko-

finančních výkazů, vč. ekonomicko-finančních analýz, stanovení hodnoty společnosti, 

analýzy bodu zvratu, výpočtu návratnosti a efektivnosti strategických investic. 

 

▪ Oblast III. a IV. – Operativní plánování, realizace a controlling 

Pro oblast III. a IV. se využívají standardní nástroje vč. SW zabezpečení, které jsou buď 

součástí velkých účetních systémů nebo existuje celá řada komerčních produktů.   

 

1.1.2 Přehled odborné literatury 

O strategickém řízení a manažerském rozhodování existuje řada publikací. K této 

problematice je velmi dobře zpracována zahraniční publikace od G. Johnsona Cesty k 

úspěšnému podniku: stanovení cíle a techniky rozhodování [22], který se na problematiku 

dívá neobvyklým způsobem, analýzy a manažerské metody rozděluje na analýzy okolí, 

analýzy zdrojů a kvalifikace, strategický výběr a další analýzy a metody. Toto rozdělení je 

v knížce sice velmi zajímavé, ale spousta analýz své zařazení nemá a je umístěna ve skupině 

další.  

Publikace Strategický marketing od D. Jakubíkové [21] je vhodným teoretickým základem, 

o něhož se lze opírat při úvahách o strategických analýzách. Kniha je však velmi málo 

obsáhlá, a popisuje jen ty nejznámější analýzy. Další českou autorkou je Helena Sedláčková, 

která se ve své knize Strategická analýza [42] rovněž zabývá jednotlivými strategickými 

analýzami.  

Kniha od V. Lednického Strategické řízení [31] nabízí široké zpracování na pohled 

strategického řízení a strategických analýz, ale stejně tak jako u předešlé publikace obsahuje 

jen výčet nejpopulárnějších metod a analýz. Mezi českou literaturu této tématiky patří také 

Analýza v rukou manažera aneb 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení [14] či 

novější publikace Analýza podniku v rukou manažera [15] od Moniky Grasseové. Součástí 

publikace je CD se softwarovým nástrojem, je zde však jen malý počet samostatných analýz, 

které jsou formou šablon a nejsou nijak propojeny či dány do souvislostí. Doposud se žádná 

z literatur nezabývala výčtem, popisem a praktickou ukázkou nejvyužívanějších 

strategických analýz. Za další handicap této problematiky považuji také tenkou bariéru a 

nejasné rozdělení mezi analýzami a metodami. 

Amerika, Kanada i Velká Británie jsou kolébkou strategického managementu. Tyto 

zahraniční publikace jsou velice rozsáhlé, kdy v první půlce jsou analýzy teoreticky popsány 

a v druhé části je případová studie, na které si může čtenář otestovat uvedené teoretické 

předpoklady jednotlivých analýz. Analýzy však zde nejsou vyřešeny a nejsou řešeny 

komplexně - pro jednotlivé analýzy existují jen konkrétní případové studie, na kterých lze 
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analýzu vyzkoušet a analýzy tak nejsou nijak provázané. Lze například zmínit Contemporary 

Strategy Analysis od Robert M. Granta [13], Mastering Strategic Management- 1st Canadian 

Edition od J. Edwards [5] nebo Strategic analysis and choice a structured approach od 

Alfreda Warner. [50] 

Tato práce je inspirována také řadou publikací, především od nizozemských profesorů, 

jakými jsou např. Marcel van Assen Gerben Van den Berg Paul Pietersman [1], kteří se 

zabývají také touto problematikou strategických analýz, avšak opět jde spíše o popis dané 

analýzy, než o návod, jak při analyzování postupovat. U těchto autorů byla čerpána inspirace 

v oblasti množství popsaných analýz a struktur zpracovávaní. Publikace těchto autorů jsou 

vždy koncipovány jednotně a pro každou analýzu jsou zodpovězeny stejné otázky. Avšak 

popis je velmi plytký a autoři nerozlišují mezi metodami a analýzami a není nijak rozlišeno, 

jaký mají mezi sebou uvedené pojmy vztah a jejich popis je stejně dlouhý bez ohledu na 

obsáhlost jednotlivých problematik. Publikace těchto autorů nejsou přeloženy do českého 

jazyka.  

Závěrem lze konstatovat, že dostupná literatura nepřináší žádné komplexní příklady a 

nezobrazuje vzájemné vazby a propojení jednotlivých analýz. Praktické příklady jsou vždy 

prezentovány samostatně na konkrétních příkladech, což nezobrazuje složitost, komplexnost 

a především potřebu strategických analýz. 

Strategické řízení je často středem pozornosti vědeckého zájmu, jelikož je žádoucí, co 

nejlépe využít své příležitosti a eliminovat hrozby. Novými směry a etikou podnikání v 

oblasti strategického řízení se zabýval článek: New Directions in Strategic Management and 

Business Ethics. [65] Autoři však pouze teoreticky konstatují, jak v moderní době uplatňovat 

strategické řízení. Tato práce chce na těchto základech stavět, avšak ne pouze na teoretické 

úrovni, ale i v rovině navržení aplikovatelného souboru metod pro strategické rozhodování.  

Podobným tématem, ale pouze jeho malou konkrétní částí, se zabýval Michael Dobbs ve 

svém článku Guidelines for applying Porter's five forces framework: a set of industry 

analysis templates. [57] Snaha autora je poskytnout praktikům a studentům komplexní sadu 

šablon pro použití rámce pěti konkurenčních sil Michaela Portera pro analýzy odvětví. Takto 

zpracována je však pouze jedna komplexní analýza. Tato práce si klade za cíl podobnou 

cestou navrhnout komplexní šablony pro mnoho vhodných analýz, které využívají manažeři 

při svém strategickém rozhodování. 

Každoročním srovnáním progresivních manažerských metod a analýz se ve světovém 

měřítku zabývá poradenská společnost Bain&Company, která tento výzkum provádí už od 

roku 1993. Opět lze však konstatovat, že jde o promíchání manažerských metod a analýz.  

[85] 

Na základě podrobného studia sekundární zdrojů, které zahrnovalo práci s odbornými 

publikacemi, studium odborných článků a účast na konferencích a na základě řady stáží a 

spolupráce s odbornou praxí lze konstatovat, že problematika strategických analýz a 

manažerských metod je málo propracovaná a pro potřeby praxe je velmi málo 

kvantifikovaná.  
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1.2 Formulace cíle řešení 

Cílem této doktorské práce je vytvoření komplexního modelu strategických analýz 

průmyslových podniků, který bude následně převeden do podoby softwarové aplikace. 

Základní cíl práce je následně dekomponován na cíle dílčí, viz Obr. 3.  

Obr. 3 Cíle disertační práce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Záměrem této doktorské práce je provést výčet nejčastěji užívaných analýz. Tyto analýzy 

uspořádat do určitých logických celků, kategorizovat je a následně vytvořit komplexní 

model strategických analýz. Celá řada těchto analýz má však jako výstup pouze verbální a 

velmi subjektivní podobu, a to velmi ztěžuje práci při manažerském vyhodnocování a 

vyvozování závěrů. Proto, tam kde to bude možné, je potřeba navrhnout měřitelné 

numerizované výstupy, doplněné o grafické zobrazení např. typu portfolií.  

V prvé řadě se jedná o vytvoření databáze (seznamu) nejužívanějších strategických analýz, 

jejich popis a následné uspořádání do logických celků. Následně je potřeba vytvořit model 

strategických analýz, kdy budou analýzy graficky zařazeny včetně jejich vazeb a souvislostí.   

Dalším důležitým cílem je vytvoření matematického aparátu pro stanovení statistických dat, 

na který navazuje další dílčí cíl – vytvoření vizualizovaných výstupů formou pozičních map 

a grafických výstupů vhodných pro strategické rozhodování top managementu 

průmyslových podniků. 

Posledním dílčím cílem je pak vytvoření uživatelsky přátelského SW zabezpečení na bázi 

dostupného a ve všech podnicích běžného programového vybavení, jakým je tabulkový 

procesor MS Excel s využitím obslužných programů a menu v jazyku Visual Basic. 

SW bude obsahovat:  

▪ vhodně navržené vstupní formuláře a obrazovky,  

▪ algoritmy výpočtů pro jednotlivé metody a analýzy  

▪ numerizované výstupy, zpracované do podoby jednak tabulek a jednak graficky 

zpracovaných map, portfolií a grafů.  

Tento systém bude průběžně ověřován na datech významných podniků Moravskoslezského 

kraje z oblasti hornického a hutnického průmyslu. Takto ucelený komplex strategických 

analýz bude kromě komerčního využití rovněž vhodnou učební pomůckou při výuce 

strategického managementu a marketingu. 
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Další rozdělení cílů je na vědecký, praktický a pedagogický cíl: 

VĚDECKÝ:    Vytvoření modelu a matematického aparátu. 

PRAKTICKÝ:   Vytvoření SW systému pro zpracování strategických analýz.  

PEDAGOGICKÝ:  Učební pomůcka při výuce strategického managementu a 

marketingu.  

1.3 Metodické přístupy a vědecké procedury  

Věda je lidskou činností, která je založena na předpokladech obecně uznávaných vědeckou 

komunitou. Vědecká metoda je sekvence nebo sada procesů, používaných při vědeckém 

výzkumu. Cílem je získat znalosti a vědomosti na základě dosud známých poznatků. 

Přijímání nových vědeckých poznatků je založeno na konkrétních důkazech. [37] 

1.3.1 Obecné metody vědeckého zkoumání 

Podle Molnara jsou obecné metody vědeckého zkoumání rozděleny takto: 

▪ Empirické metody – podle způsobu realizace se dále člení na pozorování, měření a 

experimentování. 

▪ Logické metody – využívají principy logiky, patří k nim párové metody abstrakce – 

konkretizace, analýza – syntéza, indukce – dedukce.  V praxi konkrétního vědeckého 

výzkumu se tyto metody vzájemně doplňují, kombinují a samozřejmě ve svém 

účinku překrývají a tím vytvářejí určitou synergii.  

▪ Kvantitativní výzkum – spočívá v analýze dat získaných pozorováním nebo 

dotazováním. 

▪ Kvalitativní výzkum – cílem je vytváření nových hypotéz. Jedná se o proces hledání.  

K vědeckému zkoumání byly použity metody kvalitativní, a to především sekundární 

výzkum – analýza dokumentů a textů při shromáždění a popisu jednotlivých analýz, a 

následně primární výzkum – formou rozhovorů s manažery podniků, při zjišťování – jaké 

analýzy používají, jak je používají a jak by bylo nejvhodnější je hodnotit či zobrazovat.  

Z kvantitativních metod byly použity metody operačního výzkumu: vícekriteriální 

hodnocení variant – kdy při hodnocení určitých analýz je výsledné řešení ovlivněno volbou 

vah a použitou metodou. Mezi použitými metodami budou zařazeny např. komparace na 

základě párového srovnání či metoda bodovací. Dále byly při řešení analýz v softwarové 

aplikaci použity matematické modely pro manažerské rozhodování, optimalizační modely 

či jednoduché metody rozhodování. 

Z logických metod byla použita analýza a syntéza – při konstrukci jednotlivých analýz, a 

také modelování. [37] 

1.3.2 Analýza versus metoda 

Při úvahách a dotazování na to, které analýzy zahrnout do hodnocení jejich efektivnosti, 

užívání a praktičnosti, se často mezi navrhovanými analýzami objevovali spíše názvy metod 

než analýz. V manažerský publikacích a v odborných článcích se neklade téměř žádný důraz 

na potřebu rozdělení těchto dvou pojmů a řada autorů pro zjednodušení tyto pojmy zaměňuje 

a vydává je za jeden. V jedné publikaci pak vedle sebe stojí BCG analýza, brainstorming či 
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Balanced Scorecard (používaná zkratka BSC). Proto je nutné pro potřeby této práce hned na 

začátku definovat, jaký je mezi těmito pojmy rozdíl (Obr. 4).  

Metoda pochází z řeckého slova methodos ("cesta, následování, postup") a znamená postup 

nebo návod, který v dané oblasti vede k cíli. Je to soustavná činnost, jak získávat správné 

poznatky. Za metodu označujeme tedy cestu, kterou je výsledný celek dosažen.  

Obr. 4 Hierarchie pojmů 

 

S tímto pojmem souvisí metodologie (z řec. methodos, sledování, stopování), což je pojem 

nadřazený metodě a jedná se o vědní disciplínu, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a 

aplikací. Patří do teorie či filosofie vědy a obecněji do epistemologie. [39] 

Při hledání slova metoda se objevuje i pojem technika, jenž je souhrn lidských činností, 

pracovních postupů a pracovních prostředků určujících, jak se dostat k požadovaným 

výsledkům, tzn., určuje přesný postup kroků nebo způsob použití nástrojů.  

Russell – Walling analýzu zařazuje mezi základní a nejčastěji užívané vědecké metody. 

Původní význam řeckého slova analýza znamenalo rozložení nějakého komplexu na části. Z 

metodologického hlediska je toto slovo používáno ve smyslu metody sloužící k získávání 

nových poznatků nebo ve smyslu metody výkladu poznatků. Analýza znamená rozbor, 

metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. [40] 

Manažerské metody a techniky jsou systematické a analytické metody používané 

manažery při přijímání rozhodnutí, zlepšování výkonnosti a efektivnosti a zejména pak při 

plánování a kontrole. 

1.3.3 Modelování 

Modelování neboli simulace je často používanou metodou v odborné a vědecké praxi v 

mnoha oborech lidské činnosti. 

Model je účelové zjednodušení skutečnosti, kdy jsou za účelem zvládnutelnosti opominuty 

méně důležité detaily reality. Model se tedy nesnaží zachytit všechny aspekty reálného 

systému, ale pouze ty aspekty, které mají na chování systému jako celku podstatný vliv. 

Vědeckou procedurou se rozumí postup, jímž se posloupně realizuje daný úkon související 

s výzkumem a s realizací výzkumného cíle. Sebera říká, že vědecká procedura vychází z 

určité metodologie. Svým zaměřením a obsahem se o ni opírá. Smyslem vědecké procedury 

je úspěšně realizovat výzkumný cíl. Vědecká procedura je současně také implementačním 

postupem uplatňování výzkumných metod. [74] 
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2 Teoretická východiska  

2.1 Strategické řízení 

Strategické řízení, jakožto vědomý a systematicky prováděný proces, je klíčovým atributem 

úspěchu každé organizace, nezávisle na jejím typu, velikosti či zaměření. Strategie 

organizace by měla být základním a současně klíčovým plánem, jakož i integrujícím prvkem 

veškerých aktivit organizace. 

Strategické řízení je oblast zaměřená na dlouhodobé plánování a směřování organizace. 

Strategické řízení v organizaci zajišťuje, že se věci nedějí náhodně ale podle předem 

naplánovaných, dlouhodobých záměrů. Strategické řízení slouží jednak pro přenášení 

požadavků vlastníků na management organizace a jednak managementu organizace pro 

uspořádání, sjednocení a usměrnění chování všech lidí ve všech částech organizace. [51] 

Podle Lednického je Strategické řízení v moderním slova smyslu procesem tvorby a 

realizace rozvojových záměrů dlouhodobější povahy, které mají pro daný subjekt 

rozhodující význam a jejichž cílem je dosažení pro něj výhodného výsledku. [31] Procesy 

strategického řízení se v průběhu určitého, obvykle ročního časového období periodicky a v 

závislosti na okamžitém a očekávaném stavu vnějšího a vnitřního prostředí opakují, viz obr. 

č. 5. [22] 

Obr. 5 Schéma cyklu strategického řízení 

 

Zdroj: [17] 

Strategické řízení představuje souhrn manažerských aktivit zaměřených zejména na: 

▪ definování vize, poslání a elementárních principů a hodnot organizace 

▪ dlouhodobých záměrů (cílů) vedoucích k naplnění vize a poslání 

▪ a cest (strategií), jakými má být těchto cílů dosaženo 

 

Proces strategického řízení zahrnuje obvykle tři základní fáze (obr. 6): 

▪ strategickou analýzu, 

▪ tvorbu strategie,  

▪ realizaci strategie. 
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Ačkoliv tyto fáze na sebe logicky navazují a jsou navzájem provázané, v praxi obvykle 

probíhají do určité míry paralelně. 

Obr. 6 Strategie jako proces 

 

Zdroj: http://www.mbpconsulting.cz/cs/knowhow/strategy/ 

Důležitým a výchozím bodem pro formulaci strategie jsou výsledky strategické analýzy. 

Cílem je identifikovat a zhodnotit všechny relevantní faktory, o nichž lze předpokládat, že 

budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku. Neexistuje universální strategie, 

která by byla vhodná pro každý podnik. Jedním z největších omylů, kterých se podniky 

neustále dopouštějí, je snaha o používání nějaké univerzální strategie. Vhodně zformulovaná 

strategie musí být vždy podniku ušitá na míru. Základem je opírat se o výsledky 

strategických analýz, jež by měly strategické řízení aktuálně doprovázet. [25] 

Následující části práce budou věnovány pouze oblasti strategických analýz.  

2.2 Strategické analýzy 

Strategickou analýzou celý proces začíná. Podstatou strategického plánování je opřít se o 

reálný stav trhu a analyzovat tak minulou, současnou či budoucí situaci podniku. Je to velice 

složitý a komplexní proces, vyžadující systematický přístup pro identifikaci a analýzu všech 

faktorů působících na analyzovaný podnik. Tyto strategické analýzy zahrnují různé 

analytické techniky, jež odkrývají vztahy mezi okolím podniku, podnikatelským odvětvím 

(trhu), konkurenčními silami, konkurenty, zdrojového potenciálu podniku a dalšími 

významnějšími či méně významnými faktory. [21] 

Cílem strategické analýzy je identifikace strategické pozice organizace, která je dána 

výsledkem působení tří klíčových sil: očekávání a zájmu zainteresovaných stran, vlivu 

faktorů vnějšího prostředí a vlivu faktorů vnitřního prostředí. 

Analýza většinou začíná definicí či redefinicí poslání, pokračuje vnější analýzou 

makrookolí, mezookolí a mikrookolí, následuje vnitřní analýza a získané informace 

management, v rámci syntézy, shrne a vyhodnotí. [42] 

Analýza je tedy jakési hodnocení dané situace. Může jít o analýzy, které jsou podniku či 

problému přímo ušité na míru nebo lze v některých případech jednat dle zavedených 

postupů. Velké množství strategických analýz, které známe pod různými názvy, jsou 
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analýzy, které vytvořily poradenské firmy za pomocí vědeckých pracovníků, a jedná se o 

tzv. sumarizační analýzy, jelikož v sobě obsahují několik dílčích analýz.  

▪ Analýzy makrookolí 

Analýza makrookolí podniku umožňuje managementu uvědomit si především vazby a 

souvislosti mezi jednotlivými působícími faktory a v neposlední řadě i příležitosti a hrozby, 

na které by se měl podnik zaměřit. 

▪ Analýza mezoprostředí 

Analýza mezoprostředí začíná identifikací odvětví, v rámci něhož podnik soutěží s ostatními 

konkurenty. Při analýze odvětví je cílem managementu uvědomit si atraktivitu odvětví, 

hybné síly, působící konkurenční síly a klíčové faktory úspěchu, poptávku či bariéry vstupu. 

[23] 

▪ Analýza mikrookolí 

Pro formulaci správné strategie je velmi podstatné analyzovat také mikrookolí podniku a 

soustředit se tak na všechny síly, které jej mohou ovlivnit, což zahrnuje nejen jejich 

identifikaci, ale i odhad jejich dopadu na podnikání. Jedná se především o konkurenty a 

zákazníky podniku. [29] 

▪ Vnitřní analýza 

Po analýze vnitřního prostředí se management musí zaměřit na analýzu zdrojů a schopností 

vlastního podniku, aby dokázal určit nejen silné a slabé stránky podniku, ale i klíčové 

kompetence a specifické přednosti podniku samotného. 

Další skupinou analýz jsou portfolio analýzy sloužící podniku k získání potřebných 

informací pro vyvážení portfolia strategických jednotek či produktů (SBU – strategic 

business unit), a tím pro správné rozmístění omezených zdrojů. [33] 

▪ Syntéza 

Z výše uvedeného přehledu jednotlivých analytických metod je zřejmé, že metody se 

částečně překrývají a při jejich zpracování je možné využít výsledků některé z metod 

předešlých. Množství údajů získaných prostřednictvím vnější a vnitřní analýzy je vhodné ve 

zjednodušené a přehledné formě shrnout tak, aby měl management všechny podstatné 

informace k dispozici. [32] 

Teorie ke konkrétním analýzám je v této práci zařazena současně s jejich naprogramováním 

v kapitole č. 4. Bylo velmi nepřehledné rozdělit teoretický popis konkrétní analýzy, a to jak 

je v softwaru nakonfigurovaná, jelikož tyto dvě části spolu úzce souvisí. Při sestavování 

analýzy je potřeba vědět i k čemu se používá, co se při ní analyzuje, jak k dané analýze 

přistupovat apod.  

 

2.3 Charakteristika podnikatelského prostředí 

Pojem prostředí je zpravidla charakterizován jako soubor okolností, ve kterých „někdo“ žije 

a které ho nějakým způsobem ovlivňují. Na jeho chování působí jak kladné, tak záporné 

vlivy prostředí, které se označují jako faktory prostředí a rozhodují jak o současném, tak i o 

budoucím vývoji podniku, viz Obr. 7. Chce-li být podnik úspěšný, pak musí tyto vlivy 



Kateřina Chuchrová: Systém analýz pro strategické rozhodovací procesy 

12 

 

analyzovat, poznat směr jejich působení, využívat jich, a tedy přizpůsobit své chování jak 

současnému, tak i očekávanému vývoji prostředí, v němž existuje. [6] 

Většina autorů publikací o marketingu a strategickém řízení podniku používá členění podle 

P. Kotlera a G. Armstronga na vnější a vnitřní prostředí, kdy jednotlivé složky 

marketingového prostředí jsou v určitých mírách propojeny (roviny, vrstvy i faktory). [26] 

Obr. 7 Podnikatelské prostředí I. 

 

Zdroj: Vlastí zpracování 

Nejedná se však o dvě nezávislé skupiny, ale naopak je zde velká vzájemná propojenost 

mezi oběma okruhy. Vnitřní podnikatelské prostředí, které se odehrává uvnitř podniku a 

vnější podnikatelské prostředí, které se v mnoha úrovních odehrává v okolí podniku (Obr. 

8).  

Obr. 8 Podnikatelské prostředí II. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.4 Vnitřní podnikatelské prostředí 

Vnitřní prostředí se vztahuje na faktory, které mohou být podnikem přímo řízeny a manažery 

ovlivňovány. Vnitřní prostředí podniku tvoří zdroje podniku (materiálové, finanční a lidské), 
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management a jeho zaměstnanci (jejich kvalita), organizační struktura, kultura podniku, 

mezilidské vztahy, etika, materiální prostředí. [22] 

Analýza vnitřního prostředí sestává z hodnocení realizace strategických cílů podniku, 

finanční situace a schopností, vstupní logistiky podniku, výrobních operací, techniky a 

technologie uvnitř podniku, výstupní logistiky, marketingu, prodeje, poprodejního servisu, 

vědeckovýzkumných a vývojových zdrojů, lidských zdrojů, úrovně řízení a organizace 

práce, infrastruktury podniku, image a goodwillu podniku, hodnocení silných a slabých 

stránek podle nástrojů marketingového mixu a hlavních operací s nimi a podle schopností 

podniku. Každý faktor by měl být ohodnocen z hlediska vlivu na budoucí prosperitu 

podniku. [29] 

 

2.5 Vnější podnikatelské prostředí 

Vnější prostředí podniku se nejčastěji člení na makroprostředí a mikroprostředí.  

Makroprostředí obsahuje faktory (vlivy nebo také síly), které působí na mikroprostředí všech 

aktivních účastníků trhu, ovšem s různou intenzitou a mírou dopadu. Makroprostředí, které 

je společné pro všechna mikroprostředí, a tedy i podniky, vytváří obecně platné podmínky, 

za kterých podniky v dané zemi podnikají. Makroprostředí určuje ekonomické, 

demografické, politické, legislativní a technické podmínky a sociální politiku. Jeho součástí 

je i celosvětové okolí. [18] 

Mikroprostředí bezprostředně obklopuje podnik. Sestává se z podniků, které si zpravidla 

vzájemně konkurují a jejichž výrobky se mohou vzájemně substituovat. Součástí 

mikroprostředí jsou i další subjekty, jakými jsou dodavatelé, zákazníci podniku apod. [28] 

Rozdělení podnikatelského prostředí se různí podle názorů samotných autorů – uváděn bývá 

také model s tzv. mezoprostředím. Pro strukturu práce a z důvodu systematičnosti je s tímto 

rozdělením také pracováno.  

2.5.1 Makroprostředí 

Marketingové makroprostředí (Obr. 9) zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které podnik 

svými aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit. 

Do makroprostředí jsou zařazeny vlivy demografické (pohlaví, věk, rodinný stav aj.), 

politické, legislativní, ekonomické, sociokulturní, geografické (vlivy do značné míry 

předurčující logistiku podniku), technologické, ekologické aj. To znamená, že některé z 

vlivů jsou hmotné (např. technologické) a jiné jsou nehmotné. [26] 
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Obr. 9 Faktory makroprostředí 

 

Zdroj: [26] 

Při analýze vlivů makroprostředí je nutno vycházet z analýzy vzdáleného prostředí, kterým 

je globální makroprostředí, a poté postupovat směrem dolů, až k lokálnímu prostředí (Obr. 

10). Podstatou je vybrat ze všech faktorů pouze ty, které jsou pro konkrétní podnik důležité 

a můžou mít vliv na jeho dění. Podstatou je, aby se podnik v prostředí orientoval a uměl tak 

maximálně využít všech kladů ke svému potenciálnímu rozvoji. [4] 

Obr. 10 Vrstvy makroprostředí 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.etravelweek.com 

Řada autorů se také přiklání spíše k rozdělení na ovlivnitelné a neovlivnitelné prostředí. 

V práci je ale využito rozdělení na makroprostředí a mikroprostředí, protože praxe 

prokazuje, že například i některá ustanovení zákonů, pokud nevyhovují určité situaci, lze 

změnit. Změny nedocílí obvykle podnik svou vlastní iniciativou, ale prostřednictvím svazů, 

asociací, společenství apod. Důležitou aktivitou je zde lobbování na správných místech, tj. 
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v poslanecké sněmovně aj., a to nejen v rámci státu, ale i na úrovni určitého seskupení, např. 

Evropské unie. [83] 

 

2.5.2 Mezoprostředí 

Jako mezoprostředí lze označit lokální oblast, kterou je myšleno zejména odvětví, ve kterém 

podnik působí, a jehož vlivy, okolnosti může podnik svou činností výrazně ovlivnit. Do 

mezoprostředí lze zařadit především odvětví a trh, ve kterém podnik působí. Při analýze 

odvětví se sledují jeho základní charakteristiky, tj. velikost trhu, fáze životního cyklu, nároky 

na kapitál, vstupní a výstupní bariéry apod. Mezoprostředí tedy znamená nejbližší trh. [82] 

Určuje se také struktura daného odvětví, které může být: 

▪ atomizované – mnoho malých podniků, 

▪ konsolidované – několik málo silných podniků,  

▪ monopolní – jeden silný podnik v odvětví. 

Situace v každém odvětví se samozřejmě neustále mění. Faktory, které mají největší vliv, se 

nazývají změnotvorné síly. Nejčastěji to bývají změny v dlouhodobé míře růstu odvětví, noví 

zákazníci, změny technologie, nové formy marketingu, rostoucí globalizace apod. Při 

analýze odvětví by se měly vytipovat maximálně čtyři nejdůležitější faktory, měl by se určit 

jejich možný dopad na podnik a vytvořit odpovídající strategie, které na ně budou reagovat. 

[25] 

 

2.5.3 Mikroprostředí 

Podle Foreta marketingové mikroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které podnik 

svými aktivitami může významně ovlivnit (Obr. 11). 

Do mikroprostředí lze zařadit: 

▪ partnery (dodavatele, odběratele, finanční instituce, pojišťovny, dopravce atd.), 

▪ zákazníky, 

▪ konkurenci, 

▪ veřejnost (ovlivňovatelé) aj. 

Veřejnost se člení na finanční veřejnost, vládní veřejnost, místní veřejnost, občanská 

sdružení a organizace, všeobecnou veřejnost, sdělovací prostředky a vnitřní veřejnost 

(zaměstnance). [10] 

Koudelka s Vávrou člení marketingové mikroprostředí na vertikální a horizontální. 

Vertikální marketingové mikroprostředí: 

▪ dodavatelé, 

▪ podnik, 

▪ obchodníci, 

▪ zákazníci. 
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Horizontální marketingové mikroprostředí: 

▪ konkurence, 

▪ firma, 

▪ veřejnost. [28] 

Obr. 11 Faktory mikroprostředí 

 

Zdroj: [26] 

Poznání užšího okolí podniku, mikroprostředí, je pro podnik a formulaci jeho strategií velice 

důležité. Cílem analýzy mikroprostředí je identifikovat základní hybné síly, které v blízkosti 

podniku působí a základním způsobem ovlivňují jeho činnost. [44] 
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3 Model komplexní strategické analýzy 

Následující kapitola se věnuje výběru analýz, tvorbě modelu, systému a následné verifikaci.  

3.1 Výběr analýz  

Na základě analýzy českých a zahraničních publikací byla vytvořena kumulativní tabulka č. 

1 nejvíce v knihách popisovaných analýz. Vodorovně jsou zaznačení autoři publikací o 

strategickém řízení a strategických analýzách a horizontálně jsou uvedeny v knihách 

zmíněné strategické analýzy.  

Tab. 1 Výběr analýz 

 

Využity byly také výzkumy zahraniční společnosti Bain&Company, která již od roku 1993 

provádí průzkumy nejoblíbenějších manažerských metod.  
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Jelikož je manažerských metod, přístupů, analýz a dalších technik velké množství, dalším 

kritériem bylo, že vybrány budou pouze konkrétní analýzy, a ne manažerské metody, jako 

je uvedeno v kapitole č. 1.3.2. Dále do výběru nebyly zahrnuty finanční analýzy a analýzy 

podobného charakteru, jelikož této problematice je věnováno již mnoho podpůrných či 

softwarových aplikací.  

V další fázi bylo zjišťováno, prostřednictvím průmyslových podniků především 

z Moravskoslezského kraje, jaké analýzy manažeři ke své práci používají nejčastěji.  

Na základě provedených šetření byly vybrány tyto analýzy: 

▪ SWOT analýza 

▪ ABC analýza 

▪ Porterova analýza 

▪ BCG analýza  

▪ Matice GE  

▪ SPACE analýza 

▪ Analýza klíčových kompetencí 

▪ VRIO analýza 

▪ PESTLE analýza 

▪ McKinsey 7S 

▪ Analýza životního cyklu 

▪ Analýza konkurenčních skupin 

▪ Analýzy konkurence 

▪ Analýzy zákazníka 

▪ Prognostické analýzy  

▪ Ekonomická portfolia a další.  

 

3.1.1 Analýza 

Jednotlivé analýzy se skládají z dalších dílčích analýz. V systému je naprogramováno cca 

50 frakčních analýz. Analýzy můžeme rozdělit na obecné analýzy, kde patří analýza 

konkurence, analýza zákazníků, analýza dodavatelů, ekonomické portfolio a další analýzy 

řešící konkrétní problém. Ty slouží jednak jako samostatné analýzy a jednak mohou být 

vstupem do kombinovaných analýz.  

Do kombinovaných analýz byly zahrnuty nejpoužívanější strategické analýzy, jež jsou často 

používány v praxi a také patří mezi teoretickou látku na mnoha oborech vysokých škol.  Tyto 

analýzy tedy v sobě shrnují více dílčích analýz. Mají integrující charakter získaných, 

sjednocených a vyhodnocených poznatků, ze kterých jsou následně generovány alternativy 

strategií dalšího rozvoje organizace. 

Každá kombinovaná analýza má svou vstupní obrazovku. Na vstupní obrazovce se nachází 

grafické zpracování dané analýzy. To bylo navrhnuto na základě poznatků, jak se u konkrétní 

analýzy postupuje a je konstruováno tak, aby bylo plně funkční při zadávání parametrů pro 

danou analýzu. [49] 

Rovněž slouží jako výukový materiál pro lepší představu studentů.  

Na vstupní obrazovce analýzy se po zadání parametrů generují také grafické výstupy. Mezi 

jednotlivými výstupy se lze přepínat pomocí menu.  
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Po rozkliknutí jednotlivých grafických prvků dané analýzy se uživatel dostane na zadávací 

tabulky, kde bude naváděn k zadávání parametrů, bodů, definování tezí a podobně. U každé 

analýzy je tato část specifická.  

V některých případech je zadavatel nucen zadat číselné údaje o svém podniku, jako jsou 

tržby, tržní podíl, náklady a další, jež vycházejí z běžných účetních výkazů podniku či je 

musí zadavatel stanovit na základě vlastních expertních odhadů.  

V případech, kdy se kvalitativně hodnotí stav, je ve většině případů zvolena bodová škála 1 

až 10, kdy jeden bod je nejméně a deset bodů je nejvíce či jeden bod nejméně souhlasím, 10 

– nejvíce souhlasím s daným tvrzením.  

Některé typy analýz, u kterých to bylo vhodné, mají i sofistikovanější hodnocení, a to 

například stanovení vah kritérií či jsou v nich zakomponované metody prognózy.  

Mezi nejčastěji použité základní výpočty patří sumy v jednotlivých oblastech, skalární 

součiny – kdy je potřeba zohlednit nejen bodování, ale i důležitost, tedy momenty, kdy se 

parametry hodnotí na základě dvou dimenzí. Průměry, podíly, převrácení hodnot, funkce 

když, vážené výkonnosti, směrodatné odchylky, normalizace hodnot (tyto výpočty jsou však 

před uživatelem skryty na pracovních listech) a jiné. 

Pokud to analýza umožňuje, jsou výsledky hodnoceny i v dílčích oblastech přímo pod 

zadávací tabulkou. 

Následně jsou všechny výsledky dané analýzy hodnoceny hromadně a výstupy – jak 

tabulkové, tak grafické jsou uvedeny přímo na vstupní obrazovce dané analýzy.  

Grafickým výstupem je většinou poziční mapa, portfoliový diagram či pavučinový graf tak, 

aby bylo možné zaznamenat všechny výstupní ukazatele. [7] 

 

3.1.2 Tvorba analýz 

Bylo potřeba sehnat co nejvíce dostupných zdrojů o daných strategických analýzách. Po 

jejich studiu byla navržena nejvhodnější metodika hodnocení. I přesto, že existuje celá řada 

publikací zabývajících se marketingovými a manažerskými analýzami, mohlo by se zdát, že 

má manažer dostatečné informace o způsobu jejich tvorby a následném vyhodnocování. 

Pravdou však je, že v publikacích je popsáno k čemu jednotlivé analýzy slouží, ale chybí zde 

konkrétní popis, jak analýzu vytvořit. Tato tvrzení byla ověřena již v rámci prvního SGS 

(SP2015/36), kdy probíhal výzkum u manažerů průmyslových podniků. Na základě šetření, 

u kterého si řešitelský tým chtěl ověřit, jak je mezi manažery známa matice BCG, bylo 

osloveno 20 manažerů z průmyslových podniků Moravskoslezského kraje. Byla zjišťována 

jejich znalost o portfoliové analýze, známe jako BCG matice. Z výzkumu bylo prokázáno, 

že tato metoda je velice známa a každý manažer už o ní slyšel. Více jak polovina 

dotazovaných věděla, jak se rozdělují portfolia podle této metody a co to znamená. Ovšem 

ani jeden manažer nebyl schopný následně tuto matici sestavit pro jejich podnikové 

portfolio.  

Cílem tedy bylo ke každé analýze vytvořit metodiku, jak u ní postupovat, co hodnotit, kolika 

body a jak vizuálně vhodně zobrazit výsledky. Následně byla metodika převedena formou 

tabulek, vzorců, návazností a souvztažností do tabulkového procesoru, kde vznikaly šablony 

pro ještě snazší vyhotovení dané analýzy. Byla vytvořena základní tabulka pro zadávaní, 
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dále nastaveny výpočty a vhodné grafy a následně byla analýza napojena na ostatní části 

systému.  

Podle složitosti dané analýzy bylo nutné vytvořit vhodné procedury, které by vyhodnocovaly 

zadané parametry. Příkladem může být prostý výběr, kdy podle zadaných parametrů – vyber 

ty konkurenty, kteří mají více jak 20 stálých zákazníků – vypiš, která konkurence to je, 

přiřaď k ní její tržní podíl a z něj udělej součet. Procedura pro tento pokyn, vytvořena ve 

Visual Basic, představuje cca 150 řádků. Uživatel však vidí pouze tabulku zadej hodnotící 

parametr, podle kterého má vybrat, a tlačítko „Vygeneruj“.  

Následně byly do analýzy zapracovány funkce, které budou zmíněné v dalších kapitolách, 

viz obr. 16.  

Při studiu sekundárních zdrojů bylo zjištěno, že u mnoha analýz neexistují jednoduché 

vizualizace, které by lépe vystihovaly danou analýzu, takže tam, kde to bylo možné, je vždy 

vstupní obrazovka prezentována formou obrázku dané analýzy.  

Poslední částí bylo vytvoření návodu, jak u dané analýzy postupovat.  

 

3.2 Návrh modelu 

Na základě studia mnoha českých i zahraničních publikací a na základě rozhovorů 

s manažery průmyslových podniků byly vybrané analýzy (kap. 3.1) klasifikovány a 

rozřazeny do modelu, viz obr. 12. 

V modelu je uvedeno podnikatelské prostředí od nejširšího po nejužší, je zde naznačeno, jak 

na sebe prostředí navazují a jak jsou navzájem spojeny.  Následně jsou do jednotlivých 

prostředí přiřazeny vybrané analýzy.  Jelikož však analýzy ne vždy čerpají data jen z jednoho 

prostředí, existuje celá řada analýz, která jsou průnikem několika dalších prostředí – tyto 

analýzy jsou naznačeny svisle a zobrazují, které vrstvy v sobě dále zahrnují. Poslední částí 

modelu jsou syntézy, což jsou analýzy, které se vždy provádějí až na závěr a jsou jakýmsi 

vyústěním cele situační analýzy. Syntézy v sobě nesou výsledky všech ostatních analýz.  

Obr. 12 Model strategických analýz 
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V dalších částech práce se pracuje s navrženou strukturou modelu. Model je možno stále 

doplňovat o další analýzy.  

3.3 Systém 

Celý systém je naprogramován autorkou práce a odpovídá navrženému modelu (viz kapitola 

3.2). Navrhovaný systém se skládá ze vstupních, zdrojových a výstupních dat. Rámcové 

fungování modelu je uvedeno v následujícím obrázku č. 13. 

Obr. 13 Navržení systému 

 

Cílem práce bylo vytvořit uživatelsky vhodné softwarové prostředí, které nabízí zpracování 

jednotlivých analýz, tedy standardizované vstupy, zabudované algoritmy, metody výpočtů a 

následné standardizované výstupy formou tabulek a grafických zobrazení.  

Pro tento účel byl systém vytvořen v kombinaci tabulkového procesoru MS Excel a jeho 

programátorské zázemí VISUAL BASIC pro tvorbu obslužného programu. 

3.3.1 SW aplikace  

Celý systém je dopracován až do jeho SW aplikace, kde se využívá tabulkový procesor jak 

pro zadávání vstupních dat, tak pro běžné výpočty, a hlavně pro generování výstupů. Pro 

obslužné procesy a zejména pro některé složitější analýzy je využito programovacího jazyka 

Visual Basic for EXCEL. Rovněž tohoto jazyka bylo využito pro usnadnění obsluhy celého 

systému.  
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Po otevření SW aplikace se zobrazí vstupní obrazovka do systému, následně lze zadat 

základní informace o firmě a z menu lze vybrat analýzy, kterými se chce zadavatel zabývat, 

viz obr. 14 

Obr. 14 Menu systému  

 

Po rozkliknutí dané skupiny analýz se uživateli zobrazí analýzy, které systém nabízí 

v jednotlivých kategoriích. Následně se dostává na konkrétně zvolenou analýzu, která mu 

nejen zobrazuje, jak se hodnotí, ale vybízí ho, jak postupovat a zadávat do předem 

nastavených tabulek. Po zadání všech parametrů se uživateli zobrazí výsledek provedené 

analýzy, který je většinou zobrazen graficky. Z předem dané teoretické základny, která 

nastavuje bodové hodnocení uživatel vidí výsledky jeho počínání.  

Systém však není určen k tomu, aby podniku navrhl vhodnou strategii. Jak je již 

zmíněno na začátku této disertační práce, bylo prokázáno, že strategie nelze 

zobecňovat, musí být podniku ušité na míru a jsou výsledkem zkušeností manažerů, 

kteří se při jejich tvorbě opírají o výsledky těchto strategických analýz.  

Celý systém je pak chráněn autorským právem zpracovatele doktorské disertační práce. 

 

3.3.2 Základní informace systému 

Při spuštění systému se zobrazí vstupní obrazovka aplikace Obr. 15. Po stisknutí vstoupit se 

uživatel dostává do vstupní tabulky, kde nadefinuje základní parametry hodnocení. 

Systém může sloužit i jako výuková pomůcka, proto je model doplněn o vizuální a grafická 

schémata, která uživateli pomáhají lépe pochopit rozmanitosti uživatelského prostředí. 

Spuštěním tlačítka „Strategická analýza“ se uživatel dostává na menu strategických analýz 

(viz příloha č. 1), kde si vybírá oblast, na kterou se chce zaměřit. Následně je mu nabídnuta 

řada analýz z daného podnikatelského prostředí, které může využít ke svému hodnocení. [7] 

Celý SW model má jednotný vizuální styl. V barevném provedení jsou použity odstíny šedé 

a mátově zelené. V horní části je záhlaví, kde je vždy uvedeno, ve které kapitole se právě 

nacházíme. Základní uživatelské menu hodnotitele navádí, jak postupovat u jednotlivých 

analýz. 
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Obr. 15 Vstupní obrazovka systému  

 

 

„Info“ stručně informuje o dané analýze.  

„Zpět“ odkazuje hodnotitelé o krok zpět.  

„Pomoc“ uvádí jednotlivé kroky, které je třeba udělat pro správné sestavení dané analýzy.  

„Menu“ odkazuje uživatele na příslušné tabulky a grafy v dané analýze. 

Skript „Vymazat data“ – vymaže (vyčistí) data v celém systému.  

Skript „Hlavní menu“ – uživatele vrací na seznam všech analýz. 

Světle zelené buňky jsou odemčené – a jsou připravené pro zadávání dat uživatelem, oproti 

tomu šedé buňky jsou pro uživatele uzamčené a jsou připravené pro tvorbu výpočtů. [9] 

 

3.4 Metody objektivizace výstupu analýz 

V systému byly použity metody stanovení vah kritérií, metoda Monte Carlo a prognózy.  

3.4.1 Metody stanovení vah kritérií 

Jak již bylo zmíněno, většina metod komplexního hodnocení vyžaduje hodnotit parametry 

ze dvou dimenzí. Každé odvětví je specifické, a proto nelze všechny podniky hodnotit podle 

stejného klíče. Většina metod komplexního hodnocení vyžaduje nejprve stanovit váhy 

důležitosti jednotlivých kritérií hodnocení, které vyjadřují číselně význam těchto kritérií, 

resp. důležitost kritérií z hlediska hodnotitele. Za čím významnější hodnotitel určité 
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kritérium považuje, tím je jeho váha větší. Existuje větší počet metod stanovení vah kritérií, 

které se liší především svou složitostí vyplývající z odlišného algoritmického základu 

jednotlivých metod, a tím i srozumitelností pro hodnotitele. Dále se liší náročností na typ 

informací, které je třeba pro stanovení vah od hodnotitele získat. [8] 

Pro stanovení vah v tomto systému je využita metoda párového hodnocení nebo také 

Fullerova metoda. Metodou párového porovnání se zjišťují preferenční vztahy dvojic 

kritérií. Úkolem je zjistit pro každé kritérium počet jeho preferencí vzhledem ke všem 

ostatním kritériím souboru. Toto určování preferencí probíhá podle schématu zobrazeného 

v Tab. č. 2. V pravé horní části této tabulky (horní trojúhelníkové matici) hodnotitel u každé 

dvojice kritérií zjišťuje, zda preferuje kritérium uvedené v řádku, před kritériem uvedeným 

ve sloupci. Jestliže ano, zapíše do příslušného políčka číslo kritéria uvedeného v řádku, v 

opačném případě číslo kritéria uvedeného ve sloupci. Pokud hodnotitel kritéria vnímá stejně 

důležitě, napíše do políčka čísla obou kritérii. Při vyhodnocení této tabulky se pro každé 

kritérium stanoví počet jeho preferencí, který je roven součtu jeho preferencí v řádku a v 

sloupci tohoto kritéria. [19] 

Ve vztahu (1) se k počtu kritérií přičítává číslo 1 proto, že pokud je počet preferencí určitého 

kritéria nulový, byla by v případě nepřičtení čísla 1 váha tohoto kritéria rovna nule, i když 

nemusí jít o zcela bezvýznamné kritérium. Vzhledem k požadavkům vzájemné 

srovnatelnosti vah kritérií stanovených různými metodami je třeba tyto váhy normovat 

(součet normovaných vah souboru kritérií je roven jedné). 

Tab. 2 Příklad na zjišťování preferencí kritérií metodou párového porovnání 

Kritérium k1 k2 k3 k4 k5 Počet preferencí Pořadí kritéria 

k1   1 1 1 5 3 1 

k2     3 2 2 2 3 

k3       3 3 3 2 

k4         5 0 5 

k5           2 4 

 Zdroj: http://kds.vsb.cz/mhd/kvalita-vahy.htm 

Pro stanovení nenormované váhy se uplatňuje vztah:                                                                                                                      

ki  -   nenormovaná váha i-tého kritéria [-]              (1) 

n   -   počet kritérií 

pi  -   pořadí i-tého kritéria v jeho preferenčním uspořádání 

Normování vah kritérií se provádí podle vztahu: 

                                                                                            

   

                                                                            (2)    

vi  -    normovaná váha i-tého kritéria [-] 

ki  -    nenormovaná váha i-tého kritéria [-] 

n  -    počet kritérií 
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Pro zadávání je v systému připravena tabulka párového hodnocení (Tab. 3). Výsledkem je 

tedy váha kritéria vyjádřena v %. 

Tab. 3 Tabulka Párového hodnocení 

 

V základním provedení mají všechna tvrzení v analýzách stejnou významnost, stačí však 

použít tlačítko „Použít párové hodnocení“ a nadefinovat důležitost jednotlivých tvrzení, a 

tím určit jejich váhu – Tab. 4. Toto může zásadně změnit výsledný vliv dané skupiny.  

Tab. 4 Použití párového hodnocení 

3.4.2 Metoda Monte Carlo 

Monte Carlo je třída algoritmů pro simulaci systémů. Jde o stochastické metody používající 

pseudonáhodná čísla. Metoda Monte Carlo má široké využití od simulací experimentů přes 

počítání určitých integrálů až třeba po řešení diferenciálních rovnic. Základní myšlenka této 

metody je jednoduchá, je potřeba určit střední hodnotu veličiny, která je výsledkem 

náhodného děje. Vytvoří se počítačový model daného děje a proběhne dostatečné množství 

simulací. [11] 

Smyslem simulace Monte Carlo je modelovat na základě přijatelných vstupů možné 

výstupy, to vše s použitím statistiky, resp. počtu pravděpodobnosti. Tato simulace může být 

používána například v oblasti podnikových financí pro modelování komponent cash-flow 

projektu, které jsou ovlivněny nejistotou. Výsledkem je řada čistých současných hodnot 

(NPV) spolu s pozorováním průměrné NPV investice a její volatility. Investor tak může 

odhadovat pravděpodobnost, že NPV bude větší než nula. [16] 
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vstupní veličiny Xi ,  

výstupní veličina Y ,  

model měření Y = f (X1, X2, . . . , Xi) 

MMC vyžaduje znalost hustot pravděpodobnosti vstupních veličin, a výsledkem je 

pravděpodobnostní funkce výstupní veličiny. Algoritmus MMC je následující:  

1. Zvolí se dostatečně velký počet opakování N.  

2. Pro každou vstupní veličinu Xi je vygenerováno pseudonáhodné číslo podle její hustoty 

pravděpodobnosti.  

3. Vygenerovaná pseudonáhodná čísla jsou dosazena do modelu měření.  

4. Body 2 a 3 jsou opakovány N krát.  

5. Výsledkem MMC je N vypočtených hodnot výstupní veličiny Y tvořící 

pravděpodobnostní funkci výstupní veličiny.  

6. Pokud je rozdělení výstupní veličiny Y normální, nejistota u(y) je vypočtena jako 

výběrová směrodatná odchylka: 

        (3) 

Jinak je nejistota určena hledáním nejkratšího intervalu pokrytí dle zvolené 

pravděpodobnosti pokrytí. 

Podobně se může postupovat při oceňování dluhových cenných papírů (fixed income) a 

úrokových derivátů. Monte Carlo simulace se však většinou používá při řízení portfolia a v 

osobním finančním plánování. 

3.4.3 Extrapolace trendů  

Prognóza je systematicky odvozená výpověď o budoucím stavu objektivní reality. Na rozdíl 

od hypotézy je prognóza ohodnocena mírou spolehlivosti. Oproti prosté předpovědi nebo 

tvrzení se opírá o vědecké poznatky. 

Prognostická praxe dnes již uplatňuje velké množství různých přístupů a metod 

(formalizovaných, expertních, intuitivních ap.). K dispozici má také celou řadu ověřených 

modelů, pomocí nichž lze řešit i velmi složité úlohy.  Toto množství metod je ještě 

znásobeno běžnou praxí jejich vzájemné kombinace nebo jejich prolínáním. 

V tomto sytému je zvolena metoda extrapolace trendů, což je prognostická metoda určující 

pravděpodobný průběh určitého jevu z jeho dosavadního vývoje. [34] 

 

Určování předpovědí (za předpokladu stálosti minulého vývoje)  

= 

 extrapolace časové řady. 
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Extrapolace trendů se realizuje v zásadě jako výpočetní algoritmus různých regresních čar, 

vypočítaných z dat nezávisle proměnných prolongovaných mimo dosavadní soubor údajů o 

daném jevu. Jejich výpočet a znázornění může mít podobu přímky, exponenciály, 

logaritmické křivky, hyperboly ap. [43] 

Výpočet extrapolace trendů je možno korigovat klouzavým algoritmem, kdy jsou ze souboru 

dat vypuštěna data časově nejstarší a postupně doplňována data nejaktuálnější, čímž je 

budoucí trend opravován. 

Touto metodou je prognóza zpracovávána zpravidla v těchto krocích: 

1.    Vytvoření souboru relevantních údajů o zkoumaném jevu. 

2.    Odhad regresní čáry. 

3.    Výpočet regresní funkce z dat platného souboru. 

4.    Výpočet trendu (téže funkce) mimo obor platných dat. 

5.    Ověření a zpřesnění trendu. 

6.    Tvorba rozhodnutí na základě nalezeného trendu. 

Mimo exaktních přístupů s uplatněním prognosticko-statistické metodologie lze uplatnit též 

intuitivní odhad trendů, ke kterému je nutno se někdy uchýlit při nedostatku údajů nebo času 

pro vypracování exaktní prognózy. 

 

3.5 Verifikace  

Systém strategických analýz vznikl za podpory grantových studentských soutěží, viz Tab. 5. 

Tvorba a testování jednotlivých analýz byly reprezentovány prostřednictvím řady českých i 

zahraničních konferencí, časopisů a přednášek. Dále byly prostředky z grantu využity 

k nákupu odborné literatury a k absolvování řady školení a odborných seminářů.  

Tab. 5 SGS projekty  

Vytvoření systému pro analýzu konkurence průmyslových podniků SP2015/36 

Vytvoření systému pro analýzy trhu průmyslových podniků SP2016/29 

Vytvoření systému pro analýzy vnitřního a vnějšího prostředí  

průmyslových podniků  

SP2017/17 

Softwarová aplikace byla tvořena po celou dobu doktorského studia. Po dobu tří let vznikaly 

jednotlivé naprogramované analýzy, které však procházely řadou revizí, oprav a 

vylepšováním. Při použití systému při zpracování marketingových posudků tak docházelo 

často k revizím, upřesňováním a zapracování nových námětů v jednotlivých analýzách. 

Díky spolupráce s řadou podniků z Moravskoslezského kraje byly analýzy testovány na 

reálných datech. Výsledky tohoto testování jsou součástí kapitoly č. 4, z důvodu již tak velké 

obsáhlosti této práce.  

Celý systém je naprogramován samotnou autorkou, to pomohlo ke zvýšení propracovanosti 

uživatelského rozhraní. Srovnání analýz v čase lze vidět na Obr. 16, kdy na levé straně je 
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prvotní SWOT analýza (rok 2015) a na pravé straně je finální verze SWOT analýzy, která 

nabízí i více možných řešení.  

 

Obr. 16 Vývoj analýz v čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aplikace byla vylepšena také o funkci „Aktualizovat graf“ - pomocí funkce „Filtr“, která 

umožňuje vizualizovat jen zadané hodnoty a vyhnout se tak nulovým hodnotám, díky kterým 

byly grafy nepřehledné, viz obr. 17 a také pomocí funkce „Když“ automaticky dopočítává 

hodnoty. Na obrázku lze vidět možnosti, které jednotlivé analýzy nabízí, lze přidávat vlastní 

teze nebo využívat nastavených a po zadání hodnot je vše automatiky dopočítáno a lze 

smazat nulové hodnoty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kateřina Chuchrová: Systém analýz pro strategické rozhodovací procesy 

29 

 

Obr. 17 Možnosti analýz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.5.1 Testování na reálných datech 

Pro ověřování funkčnosti, a především vypovídající hodnoty výsledků z naprogramovaných 

strategických analýz, byla využita dlouhodobá spolupráce se společností Esap Consult s.r.o., 

která je poradenskou a konzultační obchodní korporací právě v oblasti strategického řízení. 

Analýzy tak mohly být postupně aplikovány na řadě podniků, které právě řešily strategickou 

změnu. Dále byly analýzy použity při tvorbě znaleckých posudků v oboru ekonomika, 

odvětví ceny a odhady podniků. Z těchto podniků lze zmínit např. Kolejové pohony, 

Ostravskou LTS, Frog, RT Torax, Sekos, Ostravskou těžební, Shape Steel, Evropskou 

těžební, Danmax Steel, Nářadí Tona, ORC recycling, FF Techmont, CODECO Facility a 

další.  

Komplexní testování probíhalo především na podniku Strojírny Bohdalice, a.s., působící v 

průmyslovém odvětví a na podniku Ostravská těžební, a.s., zabývající se těžbou kamene. 

Bylo nutné dlouhodobě s těmito firmami spolupracovat, aby bylo možné otestovat výsledky 

jednotlivých analýz a prokázat jejich návaznosti.  

Velkým přínosem tohoto testování bylo, že probíhalo na českých firmách a tuzemském 

prostředí. Velká nevýhoda všech analýz je, že jsou šité na míru především americkému 

prostředí, proto tam, kde to bylo možné, jsou navrhnuta jiná měřítka či poměry tak, aby 

výsledky odpovídaly především českému trhu. 

Tato testování probíhala od prvotních konstrukcí analýz, přes průběžné opravy a zlepšování 

výstupů, až po přidání dalších inteligentních funkcí jednotlivých analýz. Reálné testované 

příklady jsou uvedeny vždy u každé analýzy.  
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4 Systém komplexní strategické analýzy  

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, kvůli lepší přehlednosti je v této kapitole 

současně popsána podstata jednotlivých analýz a následně je prostřednictvím metody IPO1 

popsán procesní diagram, kde je navržena vizualizace analýzy a následně je vytvořeno 

modelové hodnocení analýzy, to je naprogramováno a následně je analýza otestována na 

reálných datech.  

Struktura následujících kapitol je dle navrženého modelu strategických analýz.  

4.1 Obecné analýzy  

Mezi obecné analýzy jsou v softwarové aplikaci zařazeny analýzy, které se neskládají z více 

částí, ale jsou sestaveny pro jednu konkrétní řešenou tématiku a je pro ně připravena jedna 

zadávací tabulka s výslednou grafickou vizualizací. Tyto analýzy můžou být použity jako 

vstup do jiných kombinovaných analýz. V následujících subkapitolách budou tyto dílčí 

analýzy stručně popsány.  

4.1.1 Analýza konkurence 

Žádnou analýzu nelze zpracovat optimálně bez znalosti konkurenčního postavení jiných 

podniků. Zejména se analýza konkurence uplatňuje v marketingovém oddělení. Jedná se o 

velmi důležitý aspekt, který by žádný podnik neměl opomíjet. Spousta podniků vůbec nezná 

své konkurenty, neznají jejich nabídku, jejich přednosti, podniky nesledují jejich postavení 

u klientů, co klientům nabízí, čím vynikají, do jakých částí investují své marketingové 

obraty. [51] 

4.1.1.1 Podstata analýzy  

Při podnikání je potřeba s konkurencí počítat. Podnikání je totiž trvalá soutěž mezi firmou a 

podobnými podniky, které se ucházejí o stejného cílového zákazníka. 

Co se týče konkurence, mohou nastat dvě situace: 

▪ Konkurence již existuje – na trhu, na který podnikatel vstupuje, je konkurenční tržní 

prostředí (stávající konkurence). 

▪ Konkurence neexistuje, ale dá se předpokládat, že v době podnikatelova vstupu na 

trh se začne objevovat (nová konkurence, konkurence ze strany odběratele a 

dodavatele a konkurence substitutů). 

Před vlastním zahájením podnikání nebo na jeho úplném počátku je vhodné udělat 

důkladnou analýzu konkurence. Analýza konkurence musí být prováděna systematicky, jen 

tak lze využít slabých stránek konkurenta.  

Existuje celá řada způsobů, jak sehnat veškeré potřebné informace o konkurenci, které lze 

využít pro analýzu. Využít je možno prospekty a letáky, které vydává samotný podnik, jejich 

publikace a ceníky produktů nebo služeb, také se dá učinit kontrolní objednávka jejich zboží 

                                                 

1 IPO - Model vstup-proces-výstup nebo také vzor vstup-proces-výstup je široce používaný přístup v analýze 

systémů a softwarovém inženýrství pro popis struktury programu na zpracování informací nebo jiného procesu.  
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a vše pečlivě prozkoumat – od přístupu podniku, přes samotnou kvalitu zboží až po jeho 

obal. Dalším způsobem je tzv. mystery shopping, tedy návštěva provozu či prodejny.  

4.1.1.2 Návrh procesního diagramu  

 

V SW aplikaci je analýza konkurence analyzovaná prostřednictvím normalizace kritérií. 

Tudíž může zadavatel porovnávat různé údaje, které spolu nesouvisí a nemají stejné 

jednotky.  

V řádku „Kritérium“ (Tab. 6) může zadavatel nadefinovat parametry, podle kterých bude 

konkurenci porovnávat. V dalším řádku je potřeba zadat váhu nadefinovaných parametrů. 

Ta se v tomto případě řeší přes párové srovnávání. V řádku s pořadovým číslem jedna je 

automaticky předdefinován analyzovaný podnik. V dalších řádcích je potřeba zadat 

konkurenty tohoto podniku.  

Tab. 6 Analýza konkurence 

 

V ukázkovém příkladu je na 1. místě uvedena cena, je zde i nápověda, že cena se zadává 

v peněžních jednotkách a se znaménkem mínus. Dalším sledovaným parametrem je kvalita, 

ta je v tomto případě stejně jako termíny, technická úroveň, servis a reference hodnocena 

body, a to čím lepší, tím více bodů. Např. „termíny“ by mohly být zadány v časových 

jednotkách – ovšem pak opět se znaménkem mínus.  Posledním sledovaným parametrem je 

obrat, udává se v peněžních jednotkách za účetní období. 

Následně software provede normalizaci hodnot. Důležitou vlastností normalizované 

kriteriální matice (Tab. 5) je skutečnost, že je zcela nezávislá na jednotkách. 

Průměr v této matici je průměr z předchozího sloupce daného parametru. STD je směrodatná 

odchylka také jednotlivých sloupců parametrů z Tab. č. 7. 

Normalizované hodnoty jsou vypočítány podle vzorce (údaje z Tab. 6 a 7): 

Inputs

•výčet konkurence

•kritéria pro srovnání 
konkurence

•váha jednotlivých 
kritérií

•hodnocení 
konkurence

Process

•párové srovnání 
kritérií

•normalizace kritérií

•jakákoliv stupnice 
hodnocení 

Outputs

•poziční mapa 
normalizovaných 
hodnot

•silné a slabé stránky 
podniku

p. č. Kritérium CENA KVALITA TERMÍNY TECH.ÚR. SERVIS REFER. OBRAT Průměr

100% Váha kritéria 34% 25% 13% 9% 13% 6% 0% 0% 0% 0% Kč kritérií

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 XYZ, a.s. -120 Kč 8 6 5 6 8 80 000 Kč -6,1

2 Mider -80 Kč 4 5 3 4 6 24 000 Kč -4,1

3 Lomy, a.s -100 Kč 5 5 8 8 9 150 000 Kč -5,0

4 Rekultivace -90 Kč 6 5 6 6 6 250 000 Kč -4,5

5 Moravské lomy -90 Kč 9 5 8 8 9 140 000 Kč -4,3

6    

NEJVĚTŠÍ KONKURENČNÍ FIRMY V ODVĚTVÍ
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−1,769 =
−120−(−96)

13,6
          (4) 

Průměrná kritéria jsou pak skalárním součinem vah parametrů a jejich normalizovaných 

hodnot u jednotlivých konkurentů.  

Tab. 7 Normalizované hodnoty kritérií 

 

Výsledkem této analýzy je poziční mapa zobrazující průměrnou hodnotu kritérií a obrat. 

Pozice jednotlivých konkurentů je zobrazena jako vzdálenost od průměru. Nejlépe 

hodnocené podniky se zobrazují v kladném kvadrantu. Nejhůře hodnocené v záporném 

kvadrantu.  

Obr. 18 Graf normalizovaných hodnot 

 

Ze získaných informací se následně sestaví soubor silných a slabých stránek podniku 

vzhledem ke konkurenci a získají se tak podklady, ze kterých lze zjistit řadu důležitých 

informací – co musí podnik zlepšit, kde jsou volná místa neobsazená konkurencí, kde se do 

boje s konkurencí vůbec nepouštět, či na co klást důraz ve svých sděleních směrem k 

zákazníkům. [47] 

        NEJVĚTŠÍ Normalizované hodnoty kritérií OBRAT Průměr

PC     KONKUR. FIRMY CENA KVALITA TERMÍNY TECH.ÚR. SERVIS REFER. 0 0 0 0 Kč krit.

100% Váha kritéria 34% 25% 13% 9% 13% 6% 0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 XYZ, a.s. -1,769 0,863 2,000 -0,527 -0,267 0,295 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,645 -0,208

2 Mider 1,180 -1,294 -0,500 -1,581 -1,604 -1,180 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,385 -0,400

3 Lomy, a.s -0,295 -0,755 -0,500 1,054 1,069 1,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,280 -0,058

4 Rekultivace 0,442 -0,216 -0,500 0,000 -0,267 -1,180 0,000 0,000 0,000 0,000 1,602 -0,069

5 Moravské lomy 0,442 1,402 -0,500 1,054 1,069 1,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,148 0,734

6 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Průměr -96,0 6,4 5,2 6,0 6,4 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 128800,0 0,000

STD 13,6 1,9 0,4 1,9 1,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 75668,8
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4.1.2 Konkurenční srovnání 

Jaké je tržní postavení podniku v rámci konkurenčního prostředí? V čem je silný a v čem 

naopak za konkurencí zaostává? Je důležité identifikovat přímé i nepřímé konkurenty v 

rámci daného tržního prostředí. Díky srovnání lze najít silné stránky, které podniku pomohou 

se odlišit. [47] 

4.1.2.1 Návrh procesního diagramu  

 

V této SW aplikaci vychází hodnotitel z toho, že on je výchozím bodem. Tudíž jak je patrné 

z Tab. 8 je analyzovaný podnik hodnocen jako 0 a od ní mohou být konkurenti hodnoceni 

jako lepší nebo horší. K tomu slouží bodová škála od -3 do +3, kdy -3 je výrazně horší, nula 

je stejný a +3 je výrazně lepší.  

Tab. 8. Srovnání konkurence 

 

Zadavatel nadefinuje své konkurenty ve sloupci jedna a následně nadefinuje hodnotící 

dimenze. Poté hodnotí podle uvedené stupnice. Možné je také nadefinovat jaký tržní podíl 

jednotliví konkurenti a analyzovaný podnik mají.   

Prvním rychlým přehledem je graf (Obr. 19), který zobrazuje, která konkurence je průměrně 

lepší, která je stejná a která je průměrně horší.  

 

 

 

 

 

Inputs

•výčet konkurence

•kritéria pro srovnání 
konkurence

•tržní podíl konkurence

•hodnocení konkurence 
na základě stupnice

Process

•stupnice hodnocení         
-3 až 3

•výpočet průměrného 
hodnocení

Outputs

•graf průměrného 
hodnocení konkurence

•skládaný pruhový graf 
odchylek konkurence

•kolačový graf tržních 
podílů

•silné a slabé stránky 
podniku

        NEJVĚTŠÍ

    KONKUR. FIRMY CENA KVALITA TERMÍNY TECH.ÚR. SERVIS REFER. PRŮMĚR 

p. č. 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 0 0 10% 0,00

2 -2 2 0 0 0 0 20% 0,00

3 -3 3 0 3 0 0 20% 0,50

4 -3 3 0 3 0 0 20% 0,50

5 3 -2 0 -3 0 0 15% -0,33

6

7

8

9

10

11

15%

100%

LEGENDA: Hodnocení -3,-2,-1,0,1,2,3

   0 - stejná

 -3 - výrazně horší

  3 - výrazně lepší

Ostatní

Součtový řádek

RIDERA ENERGY

Struska MSO, a.s.

HODNOCENÍ ÚROVNĚ CHOVÁNÍ NA TRHU % PODÍLU NA 

TRHU

XYZ, a.s.

Lom Jakubčovice

Lom Bohučovice

ANALÝZA KONKURENCE

1
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Obr. 19 Graf srovnání konkurence I. 

 

U dalšího výstupu (Obr. 20) už lze pozorovat, ve kterých oblastech dochází k odchylkám a 

která konkurence je výrazně lepší a která je výrazně horší.  

Obr. 20 Graf srovnání konkurence II. 

 

Pokud zadavatel uvedl tržní podíl - posledním výstupem této analýzy je koláčový graf (Obr. 

21), ukazující tržní podíl jednotlivých konkurentů. Analýza automaticky dopočte, jaký tržní 

podíl zabírají ostatní konkurenti, kteří nejsou analyzováni – a v grafu vystupují jako 

„ostatní“.  
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Obr. 21 Podíl konkurence na trhu 

 

4.1.3 Analýza zákazníka 

Spokojenost zákazníka je pocit (zklamání nebo potěšení), který je závislý na porovnání 

skutečného přínosu produktu a přínosu očekávaného. Zákazník tedy může dosáhnout 

několika stupňů spokojenosti. Pokud produkt splní očekávání zákazníka, je s ním zákazník 

spokojen, pokud ho předčí, je velice spokojen. Jestliže však přínos daného produktu 

nedosáhne očekávání zákazníka, je nespokojen. Očekávání zákazníků jsou založena na 

minulých nákupních zkušenostech, na slibech a informacích podniků a konkurentů a na 

názorech známých. [46] 

Velmi důležité je, aby podniky sledovaly očekávání svých zákazníků a také jejich 

spokojenost. 

4.1.3.1 Návrh procesního diagramu  

 

V SW aplikaci je zjednodušený prostor i pro toto vyhodnocení. Je potřeba nadefinovat 

klíčové zákazníky společnosti a zjistit, jak jsou spokojeni s cenou, kvalitou a termínem 

dodání, na škále nespojen, spokojen a velmi spokojen. Následně je potřeba určit, zda jde o 

zákazníka ojedinělého, občasného nebo stálého – Tab. 9.  

Dalším poměrovým parametrem je, jaký má daný zákazník podíl na našich tržbách a 

posledním hodnoceným kritériem je, jaká je jeho likvidita, tedy do jaké doby uhrazuje své 

závazky.  

Inputs

• klíčoví zákaznícíci

• hodnocení na základě 
uvedené stupnice

Process

• zakódování odpovědí do 
numerické stupnice

• výpočet průměrného 
hodnocení

• výpočet průměrného 
hodnocení v dílčích 
oblastech

• dopočet tržního podílu za 
ostatní konkurenci

Outputs

• portfoliový graf průměrného 
bodového hodnoce a podílu 
na tržbách

• portfóliový graf průměrného 
bodového hodnoce a 
hodnocení likvidity

• graf analýzy zákazníka za 
jednoltivé hocnocené oblasti
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Všechny tyto parametry může zadavatel vyplňovat podle svých kritérií, důležité však je, aby 

výsledné zadávání do tabulky bylo numerizované.  

Tab. 9 Analýza zákazníků 

 

V posledním sloupci hlavní tabulky jsou vypočteny průměrné body za hodnocení, které 

uvedl sám zákazník – tedy výsledek za sloupce 2, 3 a 4.  

Výsledkem této analýzy je portfoliový graf – Obr. 22 znázorňující průměrné bodové 

hodnocení na ose y a podíl na tržbách podniku na ose x.  

Obr. 22 Graf analýzy zákazníka – podíl na tržbách 

 

Další graf (Obr. 23) zobrazuje totéž na ose y a na ose x hodnocení likvidity, viz legenda, čím 

dál od osy Y, tím lepší jeho platební schopnost. Tentýž graf zobrazuje spokojenost zákazníka 

a typ zákazníka. 

 

 

 

 



Kateřina Chuchrová: Systém analýz pro strategické rozhodovací procesy 

37 

 

Obr. 23 Graf analýzy zákazníka – hodnocení likvidity 

 

Poslední graf (Obr. 24) zobrazuje všechny analyzované hodnoty na stupnici 1–3, viz 

legenda.  

Obr. 24 Graf analýzy zákazníka  
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4.1.4 Analýza podpory prodeje 

Analýza podpory prodeje sleduje, jak jsou alokovány prostředky na marketingové činnosti, 

konkrétně na oblast podpory prodeje.  

4.1.4.1 Návrh procesního diagramu  

 

V zadávací tabulce (Tab. 10) je potřeba zadat celkové náklady na tuto činnost. Následně jsou 

vygenerovány činnosti spadající do analýzy prodeje, do kterých uživatel zapíše, v jaké 

finanční výši tuto činnost provádí. Další pole jsou připravena pro individuální zadání a 

uživatel tak může dopsat další činnosti, které řadí ve svém podnikání do podpory prodeje.  

Tab. 10 Analýza podpory prodeje 

 

Pokud budou vypsány všechny náklady na podporu prodeje a částka bude totožná 

s celkovými náklady na podporu prodeje, bude v buňce „dopočet“ nula. Pokud jsme 

nezahrnuli do výčtu drobné náklady, které do podpory prodeje také spadají, od celkové 

hodnoty se odečtou všechny zadané náklady a vygeneruje se částka za „Ostatní celkové 

náklady.  

Po stisknutí tlačítka „Aktualizovat graf“ se vygeneruje nový graf (Obr. 25) zobrazující 

vynaložené náklady na podporu prodeje. 

 

 

Inputs

•celkové náklady 
podpory prodeje

•náklady na jednotlivé 
složky podpory prodeje

Process

•dopočet ostatních 
nákladů na podporu 
prodeje

•podíl na celkových 
nákladech 

•aktualizace grafu na 
základě nenulových 
hodnot

Outputs

•graf vynaložených 
nákladů na podporu 
prodeje

•rozložení nákladů na 
podporu prodeje 
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Obr. 25 Graf analýzy podpory prodeje I. 

 

Dalším výstupem je koláčový graf (Obr. 26), který zobrazuje, jak jsou proporcionálně 

náklady na podporu prodeje rozloženy.  

Obr. 26 Graf analýzy podpory prodeje II. 

 

 

4.2 Analýzy makroprostředí 

4.2.1 PESTLE analýza 

Každý podnik je ovlivněn charakterem okolí, v němž se nachází a v němž působí. PEST 

analýza je analytická technika, která slouží ke strategické analýze makrookolí podniku. [6] 

4.2.1.1 Podstata PEST analýzy 

PEST analýza je analýza politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů 

vnějšího prostředí podniku, které mohou mít vliv na její činnost a výkon. PEST analýza je 

jednoduchý a účinný nástroj používaný pro identifikování klíčových vnějších sil, které 
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vytvářejí příležitosti i hrozby pro podnik. Jelikož se jedná o faktory, které podnik nemůže 

nijak ovlivnit, musí tyto faktory zanalyzovat, poznat jejich význam a směr působení, 

využívat je ve svůj prospěch a přizpůsobit své chování současnému vývoji. [60] 

Z tohoto důvodu je cílem PEST analýzy: 

1. Zjistit aktuální vnější faktory, které ovlivňují podnik. 

2. Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

3. Identifikovat vnější faktory, které mohou mít v budoucnu vliv na podnik. 

PEST je akronym počátečních písmem různých typů vnějších faktorů. 

▪ P – Political – politické – existující a potenciální působení politických vlivů. 

▪ E – Economical – ekonomické – působení a vliv místní, národní a 

světové ekonomiky. 

▪ S – Social – sociální – přehled sociálních změn dovnitř podniku, součástí jsou 

i kulturní vlivy (lokální, národní, regionální, světové). 

▪ T – Technological – technologické – dopady stávajících, nových a 

vyspělých technologií. 

PEST analýza je také prováděna za účelem posouzení potenciálu nového trhu. Obecným 

pravidlem je, že čím více negativní síly ovlivňují tento trh, tím obtížnější je v něm podnikat. 

Obtíže, které se musí v této souvislosti řešit, výrazně snižují potenciální zisk a podnik se 

z tohoto důvodu může rozhodnout, že na tomto trhu nebude vykonávat žádnou činnost.  

 

Variace PEST analýzy: 

Tato analýza makrookolí je velmi dynamickým nástrojem. Nejzákladnější verzí je PEST 

analýza, pod tíhou aktuálních marketingových potřeb však vzniká nejrůznější skupina 

odnoží. V UK se tak častěji setkáte se SLEPT analýzou, která přidává písmeno L jako Legal 

neboli právní prostředí. To už je však v původní PEST analýze obsaženo pod politickým 

prostředím P. V současné zelené době pak přibylo ještě písmeno E jako Environmental, což 

nám ze SLEPT analýzy udělalo PESTEL nebo též PESTLE analýzu. Také oblast životního 

prostředí však byla už zahrnuta v původní PEST analýze, a to opět pod písmenem P a svým 

způsobem i pod T neboli technologickými faktory, neboť kupříkladu v České republice 

existuje regulační opatření na minimální účinnost, které mají dosahovat nové elektrárny, což 

ze své podstaty spadá do obou kategorií. Aby těch písmen nebylo málo, tak existuje také 

STEEPLE a STEEPLED analýza, která přidává Education neboli vzdělání a Demographic, 

neboli demografické faktory, které jsou v původní PEST analýze zahrnuty pod sociálními 

faktory. Nejnovější podobu má STEER neboli Socio-cultural, Technological, Economic, 

Ecological a Regulatory factors, z čehož písmena socio-kulturní nahrazuje původní sociální 

oblast a ekologické a regulační faktory nahrazují původní politické. [21] 

STEP = PEST ve více pozitivním přístupu 

PESTLE = PEST + Legal+ Environmental 

PESTELI = PESTEL + Industry analysis 

STEEP = PEST + Ethical 

https://managementmania.com/cs/ekonomika
https://managementmania.com/cs/kultura
https://managementmania.com/cs/technologie
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SLEPT = PEST + Legal 

STEEPLE = PEST + Environmental + Legal + Ethical 

STEEPLED = STEEPLE + Demographic 

PESTLIED = PEST + Legal + International + Environmental + Demographic 

LONGPEST = Local + National + Global factors + PEST 

 

4.2.1.2 Funkcionalita aplikace a vizualizace výstupů 

PESTLE analýza jednoznačně patří mezi analýzy kvalitativní a nelze je jednoznačně 

kvantifikovat a zjednodušit. Každého oboru a podniku se týkají jiné makroekonomické 

podmínky a mají na podnik zcela jiný vliv. Proto je tato analýza kvantifikována jen velmi 

povrchově a výsledné hodnoty slouží spíše jen jako vstup do dalších analýz. Proto je tato 

analýza nakonfigurovaná spíše jako šablona, která uživatele navádí, jak při řešení 

makroanalýzy postupovat a nabízí mu výstupy formou graficky upravených a přehledných 

tabulek.  

Na Obr. 27 je zobrazena vstupní obrazovka PESTLE analýzy. Všechny obrazce ve 

vizualizaci jsou plně funkční a odkazují uživatele na příslušné šablony. Šedá šipka naznačuje 

směr, jakým by měl uživatel postupovat – zadavatel může vyplnit jen některé z faktorů a 

provést tak jen PEST analýzu apod.  

Obr. 27 PESTLE analýza  

 

Zelené pole odkazuje na zadávací tabulku pro dané prostředí. Šedé pole odkazuje na výstup 

z PESTLE analýzy, kterým je předem nadefinovaná tabulka. 

Jak již bylo uvedeno, při rozkliknutí některého ze zelených polí se uživatel dostává na 

analýzu daného prostředí., viz Tab. 11. 

Ve sloupci č. 2 jsou předdefinovaná pole, jenž uživatele navádí, které faktory hrají roli 

v tomto prostředí a zadavatel se jimi může inspirovat či je přímo využít. Faktory, které 

zadavatel zvolil a jeho podnikání ovlivňují, jsou zobrazeny ve sloupci č. 3 a jsou to také ty 

faktory, které se zobrazí na výstupu PESTLE analýzy. Čtvrtý sloupec slouží k hlubšímu 
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popisu daného faktoru. V pátém sloupci se hodnotí IMPACT faktor, tedy dopad daného 

faktoru na analyzované podnikání. 

Tab. 11 Politické prostředí  

 

4.2.1.3 Návrh procesního diagramu  

 

Zadavatel hodnotí faktory body mínus 10 až plus 10, kdy -10 znamená, že faktor má na 

podnikání velký negativní dopad a –1 znamená, že má faktor na podnikání slabý, avšak 

negativní dopad. Opakem je + 10, kdy má faktor na podnikání kladný významný dopad a 

+1, kdy jde o dopad pozitivní leč malého charakteru. Ty faktory, které mají nulový vliv – 

tedy neovlivňují uživatelovo podnikání, zadavatel nepřebírá do sloupce č. 3, protože 

PESTLE analýza zkoumá jen ty faktory, které se podnikání přímo či nepřímo dotýkají. 

Následně je vypočítán průměr za danou makroekonomickou oblast.  

V posledním řádku zadávací tabulky je tlačítko „Aktualizovat graf“, které je nutné po 

nadefinování všech relevantních faktorů zmáčknout, aby se vygeneroval aktuální graf bez 

nulových hodnot, viz Obr. 28.  

Dílčí výstupy jsou generovány samostatně v jednotlivých prostředích a je to jednak graf 

impakt faktoru (Obr. 28) a jednak popisná tabulka (Tab. 11).  

 

 

Inputs

•výběr faktorů 
jednotlivých 
prostředí

•hlubší popis 
vybraných fakorů

•hodnocení faktorů

Process

•nastavení škály 
IMPACT faktoru           
-10 až 10

•průměrné hodnocení 
za oblast

•aktualizace grafu

Outputs

•graf jednotlivých 
prostředí

•shrnující tabulka

•spider mapa 

•graf IMPACT faktoru
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Obr. 28 Graf – politické prostředí 

 

Celkové výstupy z této makroanalýzy jsou zobrazovány na vstupní obrazovce PESTLE 

analýzy. Prvním výstupem je vygenerována tabulka s názvy faktorů, proto je nutné faktory 

správně pojmenovat už při jejich definování. V tabulce je také uvedené průměrné hodnocení 

impakt faktoru za danou oblast. 

Obr. 29 Výsledná tabulka PESTLE analýzy 

 

Dalším výstupem PESTLE analýzy je spider mapa průměrných hodnocení jednotlivých 

makrookolí, viz Obr. 30. Uživatel má tak rychlý a vizuální přehled, ve kterém makrookolí 

ho mohou čekat největší potíže a které je naopak potřeba využít ke zvýšení svých zisků. 

Obr. 30 Spider mapa průměrných hodnocení makroookolí 
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Posledním výstupem této analýzy je vygenerování dílčích grafů za jednotlivé oblasti, pro 

lepší srovnání, na které z faktorů si dát největší pozor a které využít k lepším výkonům. Je 

stanoveno jednotné měřítko, takže porovnání faktorů a jejich impaktu je objektivní.  

Obr. 31 IMPAKT PESTLE graf 
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4.3 Analýzy mezoprostředí 

4.3.1 Analýza životního cyklu podniku 

Po dobu svého podnikání prochází podnik rozdílnými vývojovými fázemi. To, v jaké fázi se 

podnik nachází, odráží jednak makroekonomický vývoj, tzn. vývoj vnějšího prostředí, 

v jehož rámci podnik funguje, ale také stav jednotlivých odvětví a sektorů hospodářství a 

v neposlední řadě vlastní výkonnost podniku. Pro trvalý úspěch podniku je nezbytné včas a 

správně analyzovat jevy uvnitř i vně a ve vhodnou dobu reagovat na změny. [31]  

4.3.1.1 Podstata analýzy životního cyklu 

Na obrázku č. 32 jsou zobrazeny základní vývojové fáze životního cyklu podniku. Jedná se 

o fáze založení, růstu, stabilizace, krize a zániku.  

Obr. 32 Analýzy životního cyklu 

 

Zdroj: [83] 

Teorie životního cyklu se původně používala pro popis stavu vývoje výrobku na trhu ve 

vztahu objemu jeho prodejů v čase. Typická S-křivka přechodu od embryonické fáze přes 

fáze růstu a zralosti až po pokles známá u výrobků, začala být v 70. letech minulého století 

převáděna i do oblasti fungování podniků. Danny Miller a Peter H. Friesen však svým 

výzkumem, kdy dlouhodobě sledovali stav vývoje velkého množství podniků v USA a 

Kanadě v roce 1984 prokázali, že u podniků tato S křivka neplatí a že podniky mohou 

přecházet mezi jednotlivými fázemi tam i zpět a někdy i některé z nich přeskočit. Co je ale 

důležité – každá z těchto fází vykazuje zcela specifickou organizační strukturu a specifické 

chování podniků i její zaměření na určitý časový horizont plánování. Miller a Friesen navíc 

také ukázali, jaké chování je pro danou fázi životního cyklu nejvhodnější a prokázali, že bez 

řízení strategické změny a vnímání měnící se reality kolem sebe podniky dlouhodobě 

nemohou přežít. [68] 

Každá fáze se vyznačuje různými charakteristikami a vyžaduje odlišnou strategii:  

 

▪ Založení 

Tato fáze je charakteristická malými zisky nebo dokonce ztrátami. Existují pouze výdaje, 

podnik spotřebovává investice. Podnik totiž vynakládá poměrně velké prostředky na 

reklamu a prodej. Úroveň prodeje je však nízká, protože výrobky oboru kupuje relativně 

malá skupina zákazníků hledajících „novinky“. Základní strategie:  
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− Strategie „rychlého sbírání smetany“, která je založena na zavádění výrobků s 

vysokou cenou a při intenzivní propagaci.  

− Strategie „pomalého sbírání smetany“ – výrobky jsou prodávány za vysokou cenu, 

ale při nízké úrovni propagace. 

− Strategie rychlého průniku na trh – výrobky se zavádějí s nízkou cenou, ale při 

vysokých nákladech na propagaci. 

− Strategie pomalého průniku na trh – výrobky se prodávají za nízkou cenu a při 

nízkých nákladech na propagaci.  

 

▪ Růst 

V této fázi začíná poptávka po výrobcích oboru prudce růst. Výdaje převyšují příjmy, podnik 

je ve ztrátě, tempo prodeje je však vysoké a neustále roste. Díky zvyšující se výrobě se fixní 

náklady rozkládají na stále větší počet jednotek. Zisky dosahují svých nejvyšších hodnot. 

Zvětšuje se však počet konkurentů, kteří jsou atraktivním trhem přilákáni. Ti investují do 

dalších inovací výrobků. Cílem strategie je provedení takových činností, které udrží vysoké 

tempo růstu prodejů co možná nejdéle:  

− zvyšování kvality výrobků a zavádění různých vylepšení,  

− zavedení nových modelů a doplňujících výrobků,  

− vstup na nové segmenty trhu,  

− zvýšení dostupnosti výrobků a vstup do nových distribučních kanálů,  

− reklama zaměřená na budování loajality zákazníků vůči výrobkům,  

− snižování ceny za účelem získání zákazníků citlivých na cenu.  

 

▪ Zralost  

Tempo růstu prodeje je stále nižší, inovativní zákazníci začínají hledat nové výrobky. Příjmy 

převyšují výdaje a podnik je ziskový. Typický je výskyt intenzívní konkurence, která je 

způsobena tím, že se na trhu nachází mnoho podobných výrobků. Slabší konkurenti jsou 

postupně vytěsňováni z trhu. Náklady v této fázi mají tendenci k růstu, což ve spojení s 

vyskytujícím se tlakem na ceny vede ke snižování zisku. Základní strategie spočívá v:  

− modifikaci trhu – jde o snahy zvýšení počtu uživatelů výrobků a zvyšování počtu 

nákupů v průběhu roku,  

− modifikaci výrobku, tj. provádění takových změn výrobků, které zvýší zájem 

odběratelů,  

− modifikaci marketingového mixu takovým způsobem, aby se prodloužil celkový 

životní cyklus oboru.  

 

▪ Pokles 

V této fázi příjmy podniku klesají pod úroveň výdajů, podnik se dostává do ztráty, pokud 

podnik nezvládá krizi, ztráta je neúnosná, podnikání končí. Prodeje rychle klesají, a to díky 
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nasycení trhu a výskytu lepších výrobků, které uspokojují stejnou potřebu. Jednotkové 

náklady rostou z důvodu omezování výroby. Hlavní strategie zde znamená:  

− identifikovat slabé, neúspěšné výrobky a rozhodnout o jejich zachování, změně či 

ústupu z trhu,  

− určit úroveň investic, které podnik vynaloží na udržení konkurenční pozice,  

− rozhodnout o úplném opuštění oboru. [1] 

 

4.3.1.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

Vstupní vizualizace této analýzy (Obr. č. 33) naznačuje, že podnik se v rámci svého 

podnikání může nacházet v různých fázích životního cyklu, a to i několikrát za jeho 

životnost. Po rozkliknutí obrázku se uživatel dostává na zadávací tabulku (Tab. 12), kde je 

potřeba zadat sledované proměnné: velikost prodeje, průměrné prodejní ceny výrobků a 

průměrný stav zásob na konci roku za poslední čtyři roky.  

Obr. 33 Analýza životního cyklu podniku 

 

Tab. 12 Zadávací tabulka analýzy životního cyklu 

 

 

4.3.1.3 Návrh procesního diagramu  

 

Po zadání sledovaných parametrů se vygeneruje tabulka č. 13, která stanovila: výpočet 

meziročních změn uvedených proměnných v jednotlivých obdobích v číslech a následně 

v procentech a výpočet proměnné x (1, 2, 3,) a y (1, 2, 3), pro které platí že: 

Inputs

•velikost prodeje

•průměrné prodejní 
ceny výrobků

•stav zásob

Process

•výpočet meziročních 
změn

•procentuální 
vyjádření změny

•porovnání 
proměnných

Outputs

•vygenerování splnění 
předpokladů

•vygenerování fáze ve 
které se podnik 
nachází
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x = poslední meziroční změna v %         

y = 
𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑧𝑖𝑟𝑜č𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑚ě𝑛 𝑣 %

3
        (4) 

Tab. 13 Tabulka s výpočty 

 

Poslední částí této analýzy je určení odpovídající fáze životního cyklu oboru na základě 

porovnání změny i-té proměnné v posledním období (xi) a její průměrné změny (yi):  

▪ předpoklady růstu:  

x1> y1> 0,  

x2> y2,  

x3 ≤ y3,  

▪ předpoklady zralosti:  

x1 ≈ 0, y1> 0,  

x2 <0, y2 ≈ 0, x2 <y2,  

x3> y3,  

▪ předpoklady poklesu:  

x1 <0, y1 ≈ 0,  

x2 <0, y2 ≈ 0, x2 <y2,  

x3> y3.  

Blízké nule (≈) bylo v tomto případě nastaveno na 5 %. Na základě těchto předpokladů a 

tabulky č. 14 je nakonfigurována tabulka č. 15, která automaticky zobrazuje výsledky pro 

analyzovaný podnik a podle počtů „Ano“ v jednotlivých fázích generuje výslednou fázi.  

Tab. 14 Fáze životního cyklu podniku 

 

Tab. 15 Určení fáze životního cyklu 

 



Kateřina Chuchrová: Systém analýz pro strategické rozhodovací procesy 

49 

 

Na základě výsledku je potřeba zvolit vhodnou strategii odpovídající stanovené fázi 

životního cyklu.  

 

4.4 Analýzy mikroprostředí 

4.4.1 Porterův model konkurenčních sil 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil vytvořená Michaelem Porterem2 je modelem, který 

analyzuje určité podnikatelské odvětví a jeho rizika. Patří k základním a zároveň 

nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí podniku a jeho 

strategického řízení. Podstatou je identifikace a prognózování vývoje u pěti klíčových vlivů, 

které konkurenceschopnost podniku přímo či nepřímo ovlivňují. 

V Porterově analýze jde o to, aby podnik pochopil, kteří činitelé mají na jeho podnikání vliv 

a dokáží svým chováním ovlivňovat jeho působení na trhu, které se odrazí v ceně, kvalitě či 

nabízeném množství daného výrobku a služby. [49] 

4.4.1.1 Podstata Porterova modelu  

Tradičně obsahuje Porterův model pět analýz (sil), a to analýzu konkurence uvnitř odvětví, 

analýzu potenciální konkurence, analýzu dodavatelů, analýzu kupujících a analýzu 

substitutů.  Někdy je uváděná také 6 síla, za kterou jsou považovány komplementators, které 

představují odvětví na sobě navzájem závislá (tzv. Groeův model). 

 

Konkurence uvnitř odvětví 

První Porterovou silou je intenzita rivality mezi konkurenty uvnitř odvětví. Při analýze této 

síly je potřeba podívat se na to, jak na sebe podniky v rámci odvětví vyvíjejí tlak a omezují 

navzájem svůj ziskový potenciál. Podle Porterova modelu je intenzita soupeření mezi 

podniky jedním z hlavních sil, které utvářejí konkurenční strukturu průmyslu. [21] 

Tato síla je charakteristická tím, jak konkurenční podniky v okolí dokáží ovlivnit naši cenu, 

kvalitu či nabízené množství daného výrobku nebo služby.  

 

Analýza potenciální konkurence 

Při analýze podnikového konkurenčního prostředí musíme brát v potaz kromě současné 

konkurence, také potenciální konkurenci z řad podniků působících v jiných odvětví či firmy 

zcela nové. V Porterově modelu analýza potenciální konkurence analyzuje hrozbu nově 

příchozí konkurence do odvětví. Ziskový průmysl bude přitahovat více subjektů, které chtějí 

dosáhnout zisku. Pokud bude pro nové subjekty snadné vstoupit na trh, tzn., jsou-li vstupní 

bariéry nízké, pak je hrozba vstupu nových podnikatelů do odvětví vysoká. Větší konkurence 

a zvýšení výrobní kapacity bez souběžného nárůstu spotřebitelské poptávky znamená menší 

zisk pro všechny. [46] 

                                                 

2 Michael Eugene Porter, Harvard Business School, Institute for Strategy and Competitiveness. 

https://managementmania.com/cs/vyrobky
https://managementmania.com/cs/sluzba
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Oproti tomu nízká hrozba vstupu zvyšuje potenciální zisk u existujících firem. Nové 

subjekty jsou odrazeny překážkami vstupu do daného odvětví. Jak moc je pro nového 

konkurenta těžké vstoupit na trh signalizují bariéry vstupu. Jsou to faktory či podmínky v 

konkurenčním prostředí odvětví, které ztěžují novým podnikům začít podnikat na daném 

trhu. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Každé odvětví vyžaduje ke své produkci zdroje – pracovní sílu, materiál, komponenty a jiné 

vstupy. Tato kategorie zkoumaná, jakou vyjednávací sílu mají naši dodavatelé. Dokáží 

ovlivnit cenu či dokonce složení výsledného produktu? Tím, jaký vliv mají, se vytvářejí 

vztahy mezi dodavateli a odběrateli. Sílu dodavatelů v těchto vztazích ovlivňuje mnoho 

faktorů. Síla dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím jsme na nich závislejší. [1] 

Dodavatelé jsou silní, především za těchto podmínek: 

▪ Odběratelé jsou pouze podružnými zákazníky dodavatelů. 

▪ Na trhu existuje pouze malé množství dodavatelů. 

▪ Hrozí jejich integrace ve větší celky. 

Odběratelé by museli bez produktů dodavatelů zastavit produkci. 

 

Vyjednávací síla kupujících 

Stěžejním zjištěním je, jaký mají zákazníci vliv na naše podnikání, jak dokážou svým 

jednáním ovlivnit cenu a poptávané množství našich výrobků a služby. Silou kupujících se 

tedy myslí zejména jejich vyjednávací síla o ceně, a to ať už ta přímá, kdy skutečně dojde k 

licitaci se zákazníkem, anebo ta nepřímá, kdy zákazník prostě může začít odebírat míň zboží 

nebo služeb anebo může odejít jinam.  

Předpokládá se, že vyjednávací síla odběratelů v průmyslu ovlivňuje konkurenční prostředí 

pro prodávajícího a ovlivňuje schopnost prodávajícího dosáhnout ziskovosti. Silné kupující 

může tlačit prodávající k nižším cenám, zlepšení kvality výrobků, a nabídnout více a lepší 

služby. Všechny tyto věci představují náklady na prodejce. Silný kupující může zvýšit 

konkurenční boj a snížit tak ziskový potenciál prodávajícího. [6] 

Vliv zákazníků je ovlivněn mnoha aspekty. Jednotliví odběratelé se od sebe liší svou 

velikostí, svými potřebami, požadovanou kvalitou výrobků (resp. služeb) a potenciálem 

růstu. Zvláště relativní velikost odběratele, vzhledem k ostatním podnikům ve stejném 

segmentu, má na zkoumaný podnik velký vliv. [38] 

 

Hrozba substitutů 

Důležitou roli v této síle hraje pochopení potřeb kupujících. Úvahy o substitutu musí mít 

velmi široký záběr. Podniky v jednom odvětví se dostávají do konkurenčního vztahu 

s podniky v jiném odvětví, protože jejich výrobky jsou dobrými substituty.  

Dostupnost substitučních výrobků ovlivňuje ziskovost průmyslu, protože spotřebitelé si 

mohou vybrat ke koupi náhradu namísto produktu v tomto odvětví. Dostupnost blízkých 

náhradních produktů může v průmyslu zvýšit konkurenceschopnost a snížit potenciální zisk 
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pro podniky v daném odvětví. Na druhé straně, nedostatek blízkých náhradních produktů 

dělá odvětví méně konkurenceschopné a zvyšuje ziskový potenciál pro podniky v odvětví. 

[33] 

Komplementátoři 

Porterovou šestou silou jsou podniky nebo subjekty, které prodávají nebo nabízejí zboží 

nebo služby, které jsou kompatibilní nebo doplňují zboží nebo služby, vyráběné a prodávané 

v daném odvětví. Doplňkové zboží nabízí větší hodnotu pro spotřebitele spolu než odděleně. 

Když produkt nebo službu doplňuje další, existuje stav zvaný komplementarita – jakási 

obchodní symbióza.  

Komplementátoři jsou často považováni za šestou sílu v rámci Porterovy analýzy. 

Přítomnost komplementátorů může ovlivnit konkurenční strukturu průmyslu. 

Pokud podnikání je na vzestupu, mohlo by to mít pro komplementátory pozitivní vliv na 

podnikání v daném odvětví. Takže komplementátoři a doplňkové zboží, nemusí nutně snížit 

nebo zvýšit konkurenceschopnost odvětví, ale jen přidat další vrstvu na strukturální složitosti 

konkurenčního prostředí. [46] 

 

4.4.1.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

Významnou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, které v daném odvětví působí. 

Základní uživatelské menu hodnotitele navádí, jak postupovat u jednotlivých analýz, viz 

Obr. 34. Analýza tradičně obsahuje pět Porterových sil, ale záleží pouze na hodnotiteli, které 

z vlivů působících na podnik si navolí. Pro každou z působících sil je nadefinovaná hlavní 

tabulka, ve které je řada tvrzení, která vyjadřují sílu závislosti na dané skupině působící na 

podnik.  

Obr. 34 Menu Porterovy analýzy 

 

Pro jednotlivé síly jsou nadefinována tvrzení, které dokáží vyhodnotit intezitu vlivu 

jednotlivé síly.  

Nyní k samotné analýze jednotlivých skupin: 

Analýza kupujících – v této dílčí analýze se jedná o vliv ze strany kupujících. Otázkou je 

jakou sílu mají naši zákazníci. Silní zákazníci mohou způsobit ztrátu potencionálních zisků, 
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mohou si vydobýt řadu výhod apod. Základní hodnotící otázky jsou uvedeny přímo v tabulce 

č. 16.  

Tab. 16 Analýza zákazníků 

 

Konkurence uvnitř odvětví – Intenzita této konkurenční síly je odrazem energie, kterou 

soupeřící podniky vkládají do snahy o získání lepší tržní pozice. Pro tuto oblast jsme zvolili 

následující tvrzení: Je ve Vašem odvětví velký počet přímých konkurentů? Jedná se o 

kapitálově náročné odvětví? Jsou mezi konkurenty velké rozdíly v kvalitě? Jsou mezi 

konkurenty velké rozdíly v ceně? Konkurence nabízí lepší doprovodné služby. Vysoké fixní 

náklady. Vyráběný/nabízený produkt/služba je málo diferenciovaný. Vysoké výstupní bariéry 

z odvětví. (Investice do strojů, které nemají variantní použití. Vysoké fixní náklady na výstup 

např. odstupné pro zaměstnance. Penále za nedodržení dlouhodobých smluvních závazků. 

Vzájemná závislost a propojení podniků či divizí.) Existence globálních zákazníků. Pomalý 

růst odvětví/ Poptávka roste pomalu. 

 

Obr. 35 Hodnocení zákazníků 

 

Hrozba substitutu – Důležitou roli zde hraje pochopení potřeb kupujících. Úvahy o 

substitutu musí mít velmi široký záběr. Podniky v jednom odvětví se dostávají do 

konkurenčního vztahu s podniky v jiném odvětví, protože jejich výrobky jsou dobrými 

substituty. Konkurenční hrozba vyplývá z následujících faktorů: Cena substitutu je nižší než 

cena našeho výrobku/služby. Kvalita substitutu je vyšší než našeho produktu/služby. 
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Substitut nabízí lepší doprovodné služby. Lepší skladovatelnost substitutu. Lepší 

manipulovatelnost substitutu. Lepší recyklovatelnost substitutu. Rychlejší dodání substitutu. 

Výhodnější vlastnosti substitutu. Náklady zákazníka na přechod k substitutu jsou 

zanedbatelné. (Mezi náklady na změny patří zejména: Pořízení dodatečného vybavení pro 

zpracování substitutů, např. úprava automobilu na plyn. Technická pomoc a seřízení strojů. 

Školení zaměstnanců. Čas a náklady na testování kvality a spolehlivosti substitutů. Psychické 

náklady spojené s ukončením spolupráce se starým dodavatelem a navázání nových vztahů.) 

Analýza nových konkurentů – Tato dílčí část se zabývá problémem vstupu nových 

konkurentů do odvětví. Vážnost této hrozby závisí zejména na vstupních barierách. Nízké 

bariery vstupu do odvětví představují velmi významnou hrozbu vstupu nových konkurentů 

do odvětví. Jednotlivé bariéry jsou nadefinovány takto: Máte speciální technologie a know 

how? Legislativní opatření a časté zásahy státu? Vaše společnost má vysoké nároky na lidský 

kapitál? Zkušenost ve vašem podnikání hraje velkou roli? Jste efektní při dosahování velkých 

objemů? Máte oddané zákazníky? Vaše značka je známá? K proniknutí na trh jsou potřeba 

značné investice? Disponujete nákladovými výhodami? Disponujete distribučními kanály? 

Analýza dodavatelů – V této části zkoumáme, jakou vyjednávací sílu mají naši dodavatelé. 

Dokáží ovlivnit naši cenu či dokonce složení produktu? Síla může být velmi nízká a 

dodavatelé tak nemají žádný vliv na naše podnikání. Naopak síla našich dodavatelů může 

být tak vysoká, že jakýkoliv zásah z jejich strany může mít velký vliv na naši výrobu.  

Hodnotící teze jsou nadefinovány takto: Dodavatele lze těžko nahradit. Dodavatelů je málo. 

Neexistuje substitut. Dodavatel hrozí dopřednou integrací. Dodavatelův produkt je 

důležitým vstupem pro odběratelovo podnikání. Odvětví není důležitým zákazníkem 

dodavatele. Celkové roční náklady na dodavatele. 

4.4.1.3 Návrh procesního diagramu  

 

Souhlas s daným tvrzením vyjadřuje hodnotitel na stupnici 0–10 (0 - nesouhlasím, 10 - 

nejvíce souhlasím), což také znázorňuje sílu vlivu (0 – žádný vliv, 10 - největší vliv). 

Z hodnot skóre vlivu u jednotlivých faktorů je aritmetickým průměrem spočítán koeficient 

vlivu pro každou analyzovanou skupinu faktorů. Koeficient vlivu v rozmezí od 0 do 3,5 

znamená, že vyjednávací síla skupiny je malá. Koeficient vlivu v rozmezí od 3,51 do 7 

znamená, že vyjednávací síla skupiny je střední. Koeficient vlivu v rozmezí od 7,01 do 10 

značí, že vyjednávací síla skupiny je velká. 

V následující ukázce je provedena analýza dodavatelů, viz Tab. 17. V této analýze je třeba 

nadefinovat dodavatele analyzované společnosti. Bylo nadefinováno 5 dodavatelů a zvolena 

možnost párového hodnocení. Přes ikonu „menu“ se lze dostat na tabulku párové hodnocení 

a určit tak preference jednotlivých tvrzení. Důležitost kritérií se následně objeví v tabulce 

„váha tvrzení“.  

Inputs

• Nadefinování tvrzení

• Hodnocení tvrzení u pěti 
konkurenčních skupin

Process

• váha tvrzení

• párové hodnocení kritérií

• stupnice hodnocení 0 až 10

• výpočet míry vlivu

Outputs

• grafy průměrného 
hodnocení jednotlivých 
skupin

• tabulka generující stupeň 
intenzity

• pavučinový diagram vlivu

• nejvýznamnější rizika, 
hrozby a příležitosti  
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Nadefinovaná tvrzení nemají pro odvětví či podnik vždy stejný vliv. Každé odvětví je 

specifické, a proto nelze všechny podniky hodnotit podle stejného klíče. 

Tab. 17 Analýza dodavatelů 

 

Po ohodnocení dodavatelů společnosti v řádku „průměrné hodnocení“ vidíme průměrné 

hodnocení jednotlivých dodavatelů a v posledním sloupci je uveden průměr za celou 

skupinu.  V posledním řádku „Celkové náklady“ hodnotitel uvede roční náklady na daného 

dodavatele. Po zadání těchto parametrů se nám nabídne několik možností grafů, jako je např. 

Graf průměrného hodnocení dodavatelů, viz Obr. č. 36. Tento graf nám na první pohled 

znázorňuje, jaký vliv na analyzovanou společnost mají jednotliví dodavatelé, tedy do jaké 

míry jsou schopni ovlivnit naše podnikání a o jak velké dodavatele se z hlediska ročních 

nákladů jedná (velikost bublin – 3 D graf). Dále si můžeme vybrat např. graf hodnocení 

jednotlivých dodavatelů či portfoliový graf Průměrné hodnocení dodavatele/ náklady na 

dodavatele. Záleží pouze na výběru hodnotitele a jeho preferencí.  

Obr. 36 Průměrné hodnocení dodavatele 

 

Pro dokončení celkové Porterovy analýzy je potřeba takto vyplnit i další dílčí analýzy této 

metody. Každá z dílčích Porterových sil je naprogramována obdobně jako vyjednávací síla 

dodavatelů, avšak se svými specifiky k dané skupině. Např. u vyjednávací síly kupujících se 

jednotliví zákazníci nemusí vyjmenovat, ale zákazníky hodnotíme jako celek. Ale opět záleží 

na přání hodnotitele.  

Po určení všech důležitých sil působících na analyzovaný podnik se zobrazí tabulka a graf 

„průměrné hodnocení konkurenčních sil“.  Podle výše uvedené analýzy lze shrnout a vytvořit 

model konkurenčních sil a konstatovat tak stupeň rivality jednotlivých částí viz Tab. 18 a 

Obr. 37. 
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Tab. 18 Závěrečné hodnocení tabulka 

 

Výsledkem jednotlivých analýz je jednak síla vlivu jednotlivých skupin na podnik a jednak 

průměrné hodnocení skupiny. Po vyplnění všech podstatných skupin ovlivňujících dění 

v podniku je výsledek vlivu znázorněn v pavučinovém diagramu, který charakterizuje 

testovaný podnik z hlediska síly vlivu působících sil. Počet úhlů souvisí s počtem vybraných 

působících sil. 

 

Obr. 37 Závěrečné hodnocení graf I. a II. 
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Z výše uvedeného obrázku jsou patrná nejvýznamnější rizika a hrozby a zároveň příležitosti 

pro rozvoj podniku.  

 

4.4.2 Analýza strategické skupiny 

Analýza strategických skupin vychází z předpokladu, že ne vždy dva výrobci teoreticky 

konkurenčních produktů jsou také skutečnými konkurenty. Tento fakt vyplývá ze 

skutečnosti, že oba výrobci mohou mít stanovenou takovou strategii, která jim umožňuje 

koexistovat, aniž by si vzájemně konkurovali (např. strategii geograficky omezenou 

výhradně na domácí trhy v případě dvou národních producentů stejného typu výrobku). [21] 

4.4.2.1 Podstata analýzy strategické skupiny 

V analýze strategických skupin se pak snažíme o definování skupin reprezentujících 

organizace a podniky se stejnou strategickou charakteristikou, následující stejné strategie 

nebo vzájemně si konkurující na stejné bázi. Výsledky získané z takto provedených analýz 

nám mohou poskytnout velmi užitečné informace o tom, kteří z popsaných konkurentů jsou 

pro rozvoj podniku nejnebezpečnější, jaké jsou projevy konkurence v rámci takovýchto 

skupin, jak se tyto skupiny vzájemně liší a z toho vyplývající informace o možnostech 

přechodu mezi jednotlivými skupinami. [68] 

Popis strategických skupin lze zároveň použít při snaze o identifikaci strategických 

příležitostí. Stejně tak může být popis strategických skupin využit při identifikaci 

významných strategických problémů. 

Takovéto skupiny mohou být obvykle identifikovány za použití dvou, případně tří sad 

klíčových charakteristik. 

Pomáhá identifikovat, kteří konkurenti jsou na předních místech, na jaké bázi se bude 

odehrávat konkurenční rivalita uvnitř strategických skupin a jak se budou skupiny lišit mezi 

sebou.  

Zda je možná mezi skupinová mobilita ovlivňují bariéry vstupu mezi jednotlivými vrstvami.  

Funkce mapy strategických konkurenčních skupin:  
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 pomáhá určit nejbližší konkurenty – co je základem konkurenčního boje v jednotlivých 

skupinách, jak se v tomto skupiny liší  

 pomáhá identifikovat mezery na trhu, tedy příležitosti pro nové strategické skupiny či 

uplatňování nových strategií  

 kde je možné očekávat větší a kde menší konkurenční napětí  

 trendy v odvětí – přesuny mezi nimi v minulosti, odhadovat záměry a vývoj do 

budoucna, možné důsledky na konkurenční tlaky v odvětví  

 bariéry vstupu – identifikovat je a určit intenzitu  

 obchodní jméno  

 marketingové schopnosti  

 logistická síť  

 vyjednávací síla kupujících či dodavatelů 

Výsledky získané z takto provedených analýz nám mohou poskytnout velmi užitečné informace 

o tom, kteří z popsaných konkurentů jsou pro rozvoj podniku nejnebezpečnější, jaké jsou projevy 

konkurence v rámci takovýchto skupin, jak se tyto skupiny vzájemně liší a z toho vyplývající 

informace o možnostech přechodu mezi jednotlivými skupinami. Popis strategických skupin lze 

zároveň použít při snaze o identifikaci strategických příležitostí. Stejně tak může být popis 

strategických skupin využit při identifikaci významných strategických problémů. [28]  

4.4.2.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

Na Obr. 38 je zobrazena vstupní ikona analýzy, opět samotná vizualizace naznačuje, jak by 

měly výstupy z této analýzy vypadat. Tato analýza je určena především oborům se širokou 

konkurencí, aby výsledkem bylo rozdělení konkurence do skupin podle jejich homogenních 

charakteristik. 

Obr. 38 Analýza strategických skupin 

 

Po vstupu do analýzy se zobrazuje uživateli 40 - ti řádková zadávací tabulka. Zde má uživatel 

uvést všechny jeho konkurenty v oboru. Následující dva sloupce slouží k rozhodnutí o dvou 

nejdůležitějších sledovaných parametrech, podle kterých se konkurence následně rozdělí do 

příbuzných skupin. V testovacím příkladu zadavatel zvolil za první hodnotící parametr 

průměrnou cenu a za druhý parametr šíří sortimentu. Následující dva sloupce jsou dané a je 
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v nich sledován podíl konkurenta na trhu. Je na zadavateli, zda sleduje podíl na trhu 

v jednotkách a následně ho spočítá v procentech v posledním sloupci. Nebo ho rovnou zadá 

do posledního sloupce v procentech. Pro výsledné měření je důležité mít hodnoty 

v posledním sloupci. Součet podílu zde nemusí být 100 %. Kumulativní součet zde nehraje 

žádnou roli.  

Tab. 19 Zadávací tabulka konkurenčních skupin 

 

Po zadání sledovaných parametrů se vygeneruje mapa konkurence, která obsahuje všechny 

zadané konkurenty umístěné v grafu podle sledovaných parametrů. [68] 

 

 

 

 

p.č. Konkurence Cena Šíře sortimentu Podíl Podíl %

1. Alfa romeo 997 4 330 7%

2. Audi 1680 6 150 3%

3. BMW 2810 5 65 1%

4. Citroen 731 7 90 2%

5. Dacia 193 1 38 1%

6. Daewoo 400 5 98 2%

7. Fiat 692,5 6 100 2%

8. Ford 665,5 6 68 1%

9. Honda 1070 6 167 4%

10. Hyundai 672,5 7 190 4%

11. Chrysler 2188 4 220 5%

12. Jaguar 2220 3 330 7%

13. Jeep 1294 1 150 3%

14. Kia 640 5 65 1%

15. Land Rover 1589 1 90 2%

16. Lexus 1845 5 38 1%

17. Mazda 690 7 98 2%

18. Mercedes 2606 6 100 2%

19. Mini 644 1 68 1%

20. Mitsubishi 1095 4 167 4%

21. Nissan 660,5 6 190 4%

22. Opel 815 8 220 5%

23. Peugeot 718,5 6 330 7%

24. Porsche 2605 2 150 3%

25. Renault 762,5 7 65 1%

26. Rover 806 1 90 2%

27. Saab 1139 3 38 1%

28. Seat 714,5 4 98 2%

29. Smart 557,5 2 100 2%

30. Subaru 1023 3 68 1%

31. Suzuki 551,5 4 167 4%

32. Škoda 632,5 3 190 4%

33. Toyota 1363 5 220 5%

34. Volkswagen 1860 7 56 1%

35. Volvo 1348 4 89 2%

36. 0%

37. 0%

38. 0%

39. 0%

40. 0%

Celkem 1150,83 4,43 4693,00 100%

ANALÝZA KONKURENČNÍCH SKUPIN
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Obr. 39 Mapa konkurence 
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4.4.2.3 Návrh procesního diagramu  

 

Po zmapování celé konkurence přichází na řadu rozčlenění konkurence do jednotlivých tříd. 

Na základě zadaných parametrů musí hodnotitel rozhodnout, kdy je parametr velmi nízký, 

střední (průměrný) a vysoký – každý parametr je tedy rozdělen do tří skupin.  

Tab. 20 Pravidla pro rozdělení 

 

Kombinací těchto parametrů vzniká devět skupin A až I, které jsou definovány v následující 

tabulce:  

Tab. 21 Rozdělení skupin 

 

Následující Tab. 22 zobrazuje výslednou tabulku, kde se po stisknutí tlačítka „Vygenerovat 

jednotlivé skupiny na základě zadaných charakteristik“ budou zobrazovat konkurenti na 

základě zadaných parametrů.  

Tab. 22 Výsledky analýzy I.  

 

Inputs

• nadefinování všech konkurentů v oboru

• nadefinování sledovaných parametrů

• zadání těchto parametrů

• pravidla pro rozdělení

Process

• výpočet podílů

• tabulka rozdělení skupin

• automatický výběr těch konkurentů, kteří 
odpovídají nadefinovaným parametrům

• roztřídění konkurentů dle paramterů do 
jednotlivých skupin

• operace průměru a součtů v jednotlivých 
skupinách 

Outputs

• mapa konkurence

• tabulka s konkurenty a jejich přiřazením 
do tříd

• shrnující údaje o jednotlivých skupinách

• mapa konkurečních skupin 

1. Úzký 0 2 Nízká 0 1000

2. Střední 3 5 Střední 1001 2000

3. Široký 6 8 Vysoká 2001 3000

Šíře sortimentu

Pravidla pro rozdělení 

Cena

Šíře sortimentu Cena

A Úzký Nízká

B Střední Nízká

C Široký Nízká

D Úzký Střední

E Střední Střední

F Široký Střední

G Úzký Vysoká

H Střední Vysoká

I Široký Vysoká
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Díky tomuto rozdělení se vygeneruje kumulativní tabulka, která sečte tržní podíly 

jednotlivých konkurentů v jednotlivých skupinách a zprůměruje zadané parametry jako 

vypovídající charakteristiku dané skupiny.  

Tab. 23 Výsledky analýzy II.  

 

Po zjištění hromadných údajů za skupinu se vygeneruje trojrozměrný graf – mapa 

konkurenčních skupin, který zobrazuje průměr zadaných parametrů a velikost bubliny 

ukazuje podíl skupiny na trhu, kdy tedy největší bubliny jsou ti konkurenti, kteří na trhu 

zaujímají největší pozici a naopak.  

Obr. 40 Výsledky analýzy III.  

 

4.4.3 ABC analýza  

Analýza ABC je standardním nástrojem mnoha oblastí podnikání. Tato metoda umožňuje 

filtrovat výkony, výrobky či zákazníky, podle obratu, výkonu a dalších proměnných. Cílem 

této metody je identifikovat skupinu ekonomických subjektů, která je důležitá pro celkový 

výsledek podnikání. [10] 

Šíře sortimentu Cena

A 6% 1,25 550,13

B 20% 4,17 655,92

C 29% 6,67 712,00

D 5% 1,00 1441,50

E 13% 4,00 1302,17

F 8% 6,33 1536,67

G 3% 2,00 2605,00

H 13% 4,00 2406,00

I 2% 6,00 2606,00

Celkem 100%

PrůměrnáVelikost 

tržního 

podílu 

Skupina
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4.4.3.1 Podstata ABC analýzy 

Analýza ABC jinak také P-Q analýza či Paretova analýza se používá tam, kde se pracuje 

s velkým souborem prvků a kde je potřeba identifikovat skupinu, která svým počtem sice 

představuje pouze malou menšinu, ale pro výsledek podnikání má dominantní význam. Je 

také potřeba rozpoznat opak této skupiny, a to sice dominantní většinu, jenž má pro výsledek 

podnikání triviální význam.  

ABC analýza vychází z Paretova pravidla (Obr. 41), které našlo uplatnění v mnoha různých 

oblastech, zejména ve výrobě a službách, při zajišťování kvality/jakosti, ekonomii, 

managementu, marketingu, psychologii či sociologii. 

Paretovo pravidlo (někdy též Paretův princip nebo Pravidlo 80/20) je pojmenováno podle 

italského ekonoma a sociologa Vilfreda Pareta, který koncem 19. století zjistil, že v Itálii je 

80 % bohatství v rukou 20 % lidí. Obecně lze Paretovo pravidlo vyjádřit tak, že 20 % příčin 

způsobuje 80 % důsledků. [19] 

Obr. 41 Paretovo pravidlo 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Paretovo pravidlo říká, převedeno do podmínek nákupu, že například: 

▪ 80 % nákupního obratu vám bude tvořit 20 % položek, 

▪ 80 % objemu nákupu zrealizujete u 20 % dodavatelů, 

▪ 80 % skladové plochy vám zabere 20 % skladových položek, 

▪ 80 % výsledků své práce získáte z 20 % času. 

Paretovo pravidlo ve strategické podnikové praxi nestačí, a proto se pro účely detailnějšího 

analyzování používá ABC analýza. Cílem této analýzy je identifikovat skupinu prvků, které 

jsou podstatné pro celkový výsledek podnikání, to znamená dozvědět se, které produkty 

přinášejí podniku nejvíce či nejméně peněz. Používá se v podnicích, které pracují s velkým 

souborem prvků (tj. produktů či zákazníků) a je třeba určit tu skupinu prvků, která sice 

představuje menšinu, ale pro výsledek podnikání má obrovský význam a zároveň většinu 

prvků, která má na výsledek hospodaření minimální vliv. [29] 

ABC analýza spočívá v rozdělení položek do třech kategorií podle jejich důležitosti. Lze tak 

dosáhnout značných úspor, protože se nedůležitým položkám nebude věnovat zbytečný čas, 

prostor nebo peníze. [31] 

Analýza zařazuje jednotlivé komodity, dodavatele, zásoby či položky (dále jen položky) do 

tří kategorií dle jejich významu. Podle kategorií je možné účinně diferencovat manažerské a 

marketingové přístupy při všech fázích procesu. 

 

Paretovo pravidlo – 80:20 

80% důsledků je způsobeno 20% příčin, neboli 20% produktů přináší 80% příjmů. 
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Kategorie A – klíčové/strategické položky mající pro organizaci zásadní význam, přibližně 

20 % položek a 80 % nákupního obratu. Do této skupiny zařadíme položky s největším 

podílem na obratu. Doporučuje se, aby u skupiny A, tedy skupina kdy 20 % produktů přináší 

80 % příjmů, byly vypracovány co nejpřesnější podklady a při hodnocení bylo rozhodováno 

s co největší pečlivostí. 

Kategorie B – středně důležité položky, přibližně 15 % položek a 15 % nákupního obratu. 

Jsou to položky se střední výškou obratu. Jde již o méně významné prvky. Skupinu B tvoří 

podstatně více subjektů než skupinu A. Dá se říci, že tyto subjekty se na výsledku podílejí 

průměrně, proto je jim třeba věnovat průměrnou pozornost. 

Kategorie C – velké množství málo důležitých položek pravděpodobně s nízkým objemem 

nákupu a možností náhrady, přibližně 65 % zbytek s přibližným 5 % nákupním obratem. 

Skupinu C tvoří nejvíce subjektů. [40] 

Při klasifikaci položek podle metody ABC by se měl použít následující postup: 

1. Zvolit parametr, který nejlépe vystihuje podstatu sledovaného problému. 

2. Vypočítat procentuální podíl každého prvku na celkové hodnotě parametru a na 

celkovém počtu prvků. 

3. Seřadit prvky vzestupně podle procentuálního podílu na sledovaném parametru. 

4. Dále se sestaví graf v souřadnicích procentuální podíl na celkovém počtu prvků a 

procentuální podíl na celkové hodnotě parametru.  

5. Rozdělit položky do skupin A, B, C podle následujícího pravidla. 

Pro grafické znázornění Paretovy analýzy se především používá Lorenzova (koncentrační) 

křivka – Obr. 42. Její stupeň zakřivení udává míru podílů nejvýznamnějších subjektů na 

celkovém prodeji a vyjadřuje míru koncentrace. Čím vyšší je stupeň zakřivení koncentrační 

křivky, tím větší je míra podílu nejvýznamnějších subjektů na celkovém výsledku a naopak. 

Následně je potřeba položky v grafu rozdělit na ABC – z levé strany grafu vzniklého z dat 

zapsaných do tabulky, z hodnot 80 %, 95 % 5 % vyneseme čáru na kumulativní Lorenzovu 

křivku, z ní pak spustíme svislé čáry, které nám oddělí jednotlivé prvky. [45] 

 

Obr. 42 Lorenzova křivka 

 

Zdroj: [45] 
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4.4.3.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, analýza poskytuje obraz o mnoha aspektech 

podnikání, a to tak, že jej rozděluje do tří skupin podle toho, jak velkou mírou se na 

sledovaném parametru podílejí. Je tedy potřeba zmínit fakt, že sledovaným parametrem 

mohou být různé veličiny – ať už obrat, tržby, zisk, prodej kusů, tun, opakovaný nákup atd.  

Proto bylo potřeba k této analýze přistoupit tak, aby byla použitelná pro všechny typy 

měření.  

Na Obr. 43 je vstupní obrazovka analýzy, která slouží k prokliku na zadávací tabulku. Také 

její vizualizace symbolizuje ABC analýzu, podle Paretova pravidla.  

Obr. 43 ABC Analýza 

 

Po rozkliknutí vizualizace analýzy se dostává uživatel na zadávací tabulku, viz Tab. 24. 

Vstupní obrazovka se skládá se záhlaví, jež je pro uživatele popsáno ve skriptu „Pomoc“ a 

dále ze dvou zelených sloupců – „Název“ a „Sledovaný parametr“, které je potřeba vyplnit. 

Zde zadavatel vypíše podniky (zákazníky, produkty), které bude analyzovat a k nim 

patřičnou sledovanou hodnotu.   
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Tab. 24 Vstupní obrazovka ABC Analýzy 

 

4.4.3.3 Návrh procesního diagramu  

 

Výsledná hodnota je sečtena v buňce „celkem“ a měla by být rovna také s celkovou 

sledovanou proměnou uživatele. Pokud bude zadavatel zadávat tržby u jednotlivých 

zákazníků, musí se hodnota celkem shodovat s celkovými tržbami podniku.  

Po zadání všech dostupných hodnot, uživatel tlačítkem „Seřadit“ – seřadí hodnoty od 

největší po nejmenší. Následně se mu vygenerují čtyři sloupce.  

Inputs

• nadefinování, kdo bude 
analyzován

• zadání sledovaných 
parametrů

• zvolení jednotek

Process

• automatické převedení 
jednotek na číslo nebo KČ

• automatické seřazení

• výpočet podílů na celkové 
hodnotě

• kumulativní součty

Outputs

• automatické zařazení do 
skupiny podle pravidla ABC

• grafické zobrazení 
jednotlivých skupin A, B, C

• koncentrační křivka

• zobrazení jednotlivých 
zákazníků

• vygenerování TOP zákazníků 
pro další analýzy
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1. Šedý sloupec – je procentuální podíl. Je tedy vypočítána hodnota, kterou se daný 

zákazník podílí na celkové hodnotě.  

% 𝑝𝑜𝑑í𝑙 =
hodnota zákazníka

hodnota celkem
       (5) 

2. Šedý sloupec – kumulativní součet. V tomto sloupci jsou kumulativně sečteny 

hodnoty z druhého zeleného sloupce – sledovaný parametr. Tzn., že poslední 

řádek v tabulce tohoto sloupce se musí shodovat s buňkou „celkem“. 

3. Šedý sloupec – kumulativní součet podílů. Je totéž, co předchozí sloupec, avšak 

u procent. Tzn., že v tomto sloupci jsou kumulativně sečteny všechny hodnoty 

z prvního šedého sloupce. Opět zde platí, že poslední řádek v tabulce tohoto 

sloupce se musí shodovat s buňkou „celkem“, tedy 100 %.  

4. Šedý sloupec – určuje skupinu, do které zákazník zapadá podle kumulativního 

součtu podílů a podle pravidla ABC analýzy, tedy: 

Jestliže zákazník dosáhl kumulativního podílu 80 a méně procent, je zařazen ve 

skupině A, pokud 81 % až 95 % ve skupině B a pokud hodnota kumulativního 

podílu je větší jak 95 %, je zařazen ve skupině C.  

K tomu, aby mohl zadavatel sledovat různé proměnné, slouží tlačítko „V Kč“ a „číslo“. Po 

kliknutí na tlačítko „V Kč“ se všechny hodnoty převedou na formát buňky měna. Takto 

předdefinované buňky lze využít ke sledování – obratu, tržeb, výši nákupu apod.  

Tab. 25 ABC analýza v korunách 

 

Pokud by uživatel klikl na tlačítko „Číslo“, převede se formát buněk na číslo tak, jak je tomu 

v Tab. 25. Takto naformátované buňky lze využít ke sledování počtu nákupů, počtu zakázek, 

prodané kusy, měrné jednotky a podobně.  

Výsledky za jednotlivé skupiny zadavatel sleduje na vstupní obrazovce analýzy. Na obr 44. 

jsou výsledky zaznamenány v grafu.  
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Obr. 44 Výsledky ABC analýzy – kumulativně 

 

Dalším grafickým výstupem je koncentrační křivka, kdy na ose x jsou vyneseny jednotlivé 

hodnocené subjekty a na ose y jednotlivé kumulované výsledky hodnocené veličiny za 

všechny zkoumané subjekty – Obr. 45.  

Obr. 45 Koncentrační křivka 

 

Obr. 46 Další možné výstupy ABC analýzy 
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Součástí aplikace je mnoho dalších grafů, které zobrazují sledované podniky z mnoha 

pohledů – procentuálně, kumulativně a podobně – Obr. 46.  

Poslední možností ABC analýzy je na základě provedené analýzy vygenerovat TOP 

zákazníky. Tedy zákazníky, kteří se umístili v první skupině, s nimi je pak možnost dále 

pracovat. Např. v rámci jiných analýz, které jsou součástí systému.  

 

4.5 Analýzy podniku 

4.5.1 Analýza klíčových kompetencí 

Úkolem manažerů malých a středních podniků je spojit zdroje a schopnosti k dosažení 

konkurenční výhody.  

4.5.1.1 Podstata analýzy klíčových kompetencí 

Analýza klíčových kompetencí umožňuje rozpoznat klíčové kompetence a klíčové zdroje a 

konkurenční výhody podniku.  

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. [49] 

Klíčové kompetence jsou v každém oboru odlišné. Pro podnik je přitom důležité, aby klíčové 

kompetence byly jeho silnými stránkami. Pak bude v daném odvětví konkurenceschopný.  

Jako doporučený postup zpracování se jeví určení klíčových kompetencí, tj. nejdůležitějších 

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

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. 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). Porovnání 

podniku s vybranými konkurenty a tzv. ideálním podnikem, představovaným hodnotou 

celkové konkurenceschopnosti. [59] 

4.5.1.2 Návrh procesního diagramu  

 

Inputs

• nadefinování konkurence 
podniku

• nadefinování klíčových 
kompetencí pro daný obor

• hodnocení tvrzení

• hodnocení vah

Process

• hodnocení tvrzení  na 
stupnici 1 až 5

• intenzita faktoru může být 
buď u všech stejná nebo 
může být zadána ručně

• skalarní součiny bodové 
hodnocení a vah 
kompetencí

Outputs

• porovnání podniku s 
ideálním podnikem

• graf konkurenčních profilů

• slabé a silné stránky 
podniku
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V zadávací tabulce č. 26 je potřeba navolit konkurenci, se kterou se bude analyzovaný 

podnik porovnávat. Dále je potřeba vybrat klíčové kompetence důležité pro daný obor.  

Tab. 26 Hodnocení kritérií 

 

Stanovení váhy může zadavatel zadat ručně a nebo zaškrtne políčko a všechny kompetence 

budou mít stejnou váhu, a to podle toho, kolik komptencí uvede (Tab. 27). Následně 

zadavatel hodnotí kompetence vzhledem k analyzovanému podniku a vzhledem ke 

konkurenci, využívá se subjektivní bodová stupnice v rozmezí 1 (velmi slabá stránka) až 5 

(velmi silná stránka). 

Tab. 27 Váha kritérií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková známka je skalárním součinem váhy dané kompetence a bodovým ohodnocením – 

toto hodnocení je zobrazeno v grafu celkové konkurenceschopnosti podniku (Obr. 71). 

Analyzovaný podnik je zde porovnán s vybranými konkurenty a s tzv. ideálním podnikem, 

představovaným hodnotou celkové konkurenceschopnosti ve výši 5 bodů.  

 

 

 

p.č. Klíčové kompetence Zadat ručně XYZ, a.s. Konkurence 1 Konkurence 2

1. Podíl na trhu 10% 10% 2 4 3

2. Růst podílu na trhu 15% 15% 4 5 2

3. Jakost výrobků 15% 15% 3 5 2

4. Image firmy 10% 10% 5 4 3

5. Distribuční síť 5% 5% 4 3 5

6. Efektivnost reklamy 5% 5% 5 3 4

7. Výrobní možnosti 5% 5% 3 2 5

8. Produktivita výroby 5% 5% 2 3 4

9. Jednotkové náklady 15% 15% 3 5 2

10. Materiálové zabezpečení 5% 5% 5 2 3

11. Výsledky v oblasti vývoje a výzkumu 5% 5% 3 2 3

12. Vedení l idí 5% 5% 2 3 5

Celkem/Průměr 100% 100% 3,42 3,42 3,42

HodnoceníVáha tvrzení
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Obr. 47 Celková konkurenceschopnost podniku 

 

Dalším výstupem této analýzy je graf konkurenčního profilu (Obr. 48) nebo také hodnotová 

křivka, což je grafické zobrazení situace podniku (produktu) a konkurence prostřednictvím 

významnosti faktorů, které jsou v daném odvětví určující. 

Faktory vyobrazeny v hodnotové křivce zobrazují ty, na které se musí soustředit, aby si 

vytvořili svůj nedotčený a svrchovaný tržní prostor.  

Obr. 48 Konkurenční profily 

 

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

nejvýznamnějšími konkurenty a vyhodnotit odstup od „ideálního podniku” představovaného 

celkovou konkurenceschopností na úrovni 5 bodů. 
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4.5.2 Analýza „7S“  

McKinseyho model 7S patří mezi nejužívanější metody strategické analýzy. 

4.5.2.1 Podstata  analýzy „7S“  

Analýza „7S“ popisuje úspěšnost řízení strategických změn. Svým obsahem i 

metodologicky je analýza „7 S“ důsledným systémovým analytickým přístupem, který 

vychází ze vzájemné podmíněnosti sedmi významných faktorů v manažerské činnosti. 

Mírou jejich kvality a harmonické integrace je podmíněna i úspěšnost řízení.  

Američtí konzultanti Anthony Athos, Richard Pascale, Tom Peters a Robert H. Waterman, 

Jr. ze společnosti McKinsey&Company navrhli koncem 70. let sedmiprvkový způsob 

dekompozice organizace na tyto komponenty: strategie (strategy), struktura (structure), 

spoluzaměstnanci (staff), systémy řízení (systems), sdílené hodnoty (shared value), styl 

manažerské práce (style), schopnosti, resp. dovednosti (skills). [34] 

Obr. 49 Koncept „7S“  

 

Zdroj: Tomek, 2009 

Model 7S je použitelný pro všechny velikosti podniků a při jakémkoliv typu změny, ať už 

se jedná o restrukturalizaci podniku, zavedení nových procesů, organizační fúzi nebo změnu 

vedení. Jednotlivé faktory této analýzy zohledňují následující skutečnosti: 

▪ Strategie  

Strategie je záměrné nebo vynucené rozhodnutí o dalším vývoji podniku, které je možné z 

hlediska vnějšího prostředí. Strategie vymezuje změny v působnosti a aktivitách hlavních 

vnitřních oblastí a usiluje o zachování nebo zvýšení schopnosti podniku – jakým si udržuje 

konkurenční výhodu. Vedení podniku hledá odpovědi na otázky, jakým stylem realizovat 

podnikové strategie, jak dosáhnout stanovených cílů, jak vést konkurenční boj či do jaké 

míry může ovlivnit zvolená strategie rozhodování zákazníka. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Strategie
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▪ Struktura  

Struktura je vnější formální podoba vztahů a vazeb rolí a skupin činností uvnitř podniku. 

Rozdělení činností podniku a koordinační mechanismy. Tento faktor řeší členění podniku, 

hierarchii, koordinaci jednotlivých útvarů, komunikaci v rámci podniku a zapojení 

zaměstnanců do činností podniku. Rozdělujeme 5 základních forem organizačních struktur. 

− Liniová – jeden útvar nadřazen ostatním 

− Funkcionální – specializovaní pracovníci pro jednotlivé oblasti činností. Jeden útvar má 

více nadřízených útvarů. 

− Liniově-štábní – jedná se o kombinaci liniové a funkcionální struktury. 

− Divizní – rozděluje divize dle geografického umístění, typů zákazníků nebo například 

dle výroby. 

− Maticová – jedná se o kombinaci funkcionální a divizní struktury.   

▪ Systémy  

Formální mechanismy pro měření, odměňování a alokaci zdrojů. V rámci tohoto bodu jsou 

definovány hlavní systémy řízení společnosti, nástroje pro zpětnou vazbu, aktuálnost a 

odbornost interních dokumentů podniku aj. 

▪ Styl  

Komunikace a jednaní manažerů s podřízenými, zákazníky či spolupracovníky. Řeší 

efektivnost vedení společnosti, správnost a rychlost rozhodnutí a pracovní prostředí 

společnosti. Rozdělujeme tři typy stylů. 

− Autokratický – manažer má absolutní kontrolu. 

− Demokratický – zaměstnanci mají možnost se vyjadřovat na podnikovém rozhodování. 

− Liberální – manažer nechává pracovníkům volnost a každý dělá, co umí.  

▪ Spolupracovníci  

Specializace zaměstnanců, řízení lidských zdrojů a jejich motivace. Odpovídá na otázky 

ohledně kvalifikace a specializace zaměstnanců, způsobu výběru nových pracovníků, 

možností osobního rozvoje či motivace pracovníků. 

▪ Schopnosti  

Návyky, schopnosti a znalosti zaměstnanců podniku. Určuje nejlepší a nejsilnější vlastnosti 

podniku, způsoby a cesty jejich potenciálního zlepšení, dostatečnost kvalifikace 

zaměstnanců a nástroje měření dovedností zaměstnanců. 

▪ Sdílené hodnoty  

Podniková kultura a etika společnosti. Definuje základní hodnoty podniku, úroveň a růst 

podnikové kultury a povědomí o vizi a misi podniku mezi zaměstnanci.  [17] 

4.5.2.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

Vstupní obrazovka pro analýzu „7S“ (Obr. 50) slouží opět jako vizuální zobrazení myšlenky 

této analýzy. Při kliknutí na vizualizaci se uživatel dostává na sedm tabulek (Tab. 28), které 

hodnotí body 1–5. Přičemž 1 znamená nejmenší hodnocení, 5 nejlepší hodnocení dané 

aktivity.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Struktura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Styl
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spolupracovn%C3%ADci&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schopnost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sd%C3%ADlen%C3%A9_hodnoty&action=edit&redlink=1
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Obr. 50 Vstupní obrazovka analýzy „7S“ 

 

Hodnotící tabulky jsou navedeny pro každou ze sedmi skupin a mají kolem tří až pěti faktorů. 

Tuto analýzu můžou hodnotit jeden až tři hodnotitelé najednou. Výsledná známka je 

průměrem hodnotitelů a zároveň průměrem za všechny faktory.  

4.5.2.3 Návrh procesního diagramu  

 

Tab. 28 Zadávací tabulka analýzy „7S“ 

 

Tyto průměrné známky se generují do výsledné tabulky, která zobrazuje hodnocení za 

jednotlivé podnikové oblasti. Grafickým zobrazením je pavučinový diagram, který 

znázorňuje nejslabší podnikové oblasti, jako jsou v tomto případě schopnosti, respektive 

dovednosti a nejsilnější, jakými jsou systémy řízení a struktura.  

 

 

 

Inputs

•hodnocení faktorů 
sedmi oblastí

Process

•hodnotící škála v 
rozmezí 1 až 5

•až tři hodnotitele 
najednou

•průměrné známky 

Outputs

•tabulka se sumarizaci 
průměrných známek

•pavučinový diagram

•slabé a silné stránky 
podniku
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Obr. 51 Výsledné zobrazení 7S analýzy 

 

 

 

4.5.3 VRIO analýza 

Aby bylo možné pochopit zdroje konkurenční výhody podniku, využívají manažeři celou 

řadu nástrojů pro analýzu svého vnitřního prostředí.  

4.5.3.1 Podstata VRIO analýzy 

Jedním z takových nástrojů, který analyzuje vnitřní zdroje podniku je VRIO analýza. Nástroj 

vyvinul Barney, J. B. v roce 1991, kdy ve své knize identifikoval čtyři atributy, které zdroje 

podniku musí mít, aby se staly zdrojem trvalé konkurenční výhody. Podle něj tyto prostředky 

musí být cenné, vzácné, nenapodobitelné a nezastupitelné. Tento původní rámec byl nazýván 

Vrin a v roce 1995 byl vylepšen na model VRIO. Zdroj, který splňuje všechny čtyři 

požadavky může přinést trvalou konkurenční výhodu pro společnost. [21] 

VRIO analýza se při praktickém využití používá v kombinaci s jinými metodami, jako jsou 

např. SWOT analýza, BCG matice, Paretovo pravidlo aj. Díky tomu lze zdroje společnosti 

posuzovat z detailnějšího pohledu. Je také důležitou součástí strategického plánu podniku.  
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VRIO je akronymem počátečních písmen anglických názvů těchto aspektů: Hodnota (value), 

Vzácnost (rareness), Napodobitelnost (Imitability) a Organizace (Organization).  

Tato analýza pro každý typ zdroje posuzuje následující otázky (dimenze hodnocení) pro 

vlastní organizaci i pro konkurenty.  

 

1. Identifikovat zdroje cenné, vzácné a drahé na imitaci 

Existují dva typy zdrojů: hmatatelné a nehmatatelné. Hmatatelnými jsou hmotné věci jako 

půda, budovy a stroje. Podniky je mohou na trhu jednoduše nakoupit, tudíž hmatatelné 

zdroje nejsou zdrojem konkurenční výhody. Na druhé straně, zdroje nehmatatelné, jako je 

značka, reputace, ochranná známka, duševní vlastnictví, unikátní školící systém nebo 

jedinečný způsob provádění úkolů se nezískávají snadno a mohou nabídnout konkurenční 

výhodu. 

 

Hledání cenných zdrojů: 

Jednoduchý způsob identifikace takovýchto zdrojů je prozkoumat řetězec hodnot a SWOT 

analýzu. Analýza řetězce hodnot identifikuje nejvíce cenné aktivity, které jsou zdrojem 

nákladové nebo diferenciační výhody. Nahlédnutím do analýzy se dají jednoduše nalézt 

cenné zdroje. Navíc, SWOT analýza rozpoznává silné stránky podniku, které jsou používány 

pro využití příležitostí nebo jsou ochranou proti hrozbám.  

Hledání vzácných zdrojů: 

Pro nalezení vzácných zdrojů si můžeme položit tyto otázky: 

▪ Kolik dalších podniků vlastní tento zdroj ve vašem odvětví? 

▪ Může být tento zdroj lehce koupen na trhu? 

▪ Může konkurence tento zdroj v blízké budoucnosti získat? 

Hledání zdrojů, které jsou drahé na imitaci: 

Pro nalezení zdrojů, které jsou drahé na imitaci, si můžeme položit tyto otázky: 

▪ Mohou ostatní podniky tento zdroj lehce duplikovat? 

▪ Může konkurence lehce vyvinout náhradu za tento zdroj? 

▪ Je tento zdroj chráněn patenty? 

▪ Je těžké identifikovat jednotlivé procesy, operace nebo další faktory, které formují 

tento zdroj? 

 

2. Zjistit, jestli je náš podnik organizován pro využití těchto zdrojů 

K tomuto zjištění mohou dopomoct tyto otázky: 

▪ Má podnik efektivní strategické řízení? 

▪ Existují zde efektivní motivační a odměňovací systémy? 

▪ Odměňuje kultura společnosti inovativní nápady? 

▪ Je organizační struktura navržena pro využití zdroje? 

▪ Jsou zde skvělé manažerské a kontrolní systémy? 
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Obr. 52 Postup při VRIO analýze 

 

3. Chránit zdroje 

Pokud je identifikován zdroj, který obsahuje všechny 4 VRIO vlastnosti, měl by být chráněn 

všemi dostupnými způsoby. Přece jen, je to zdroj konkurenční výhody. První věc, která by 

se měla udělat, je upozornění vrcholového managementu na tento zdroj a doporučení, jak 

s ním nakládat pro snížení nákladů nebo pro diferenciaci produktů a služeb. Poté by se mělo 

přemýšlet o tom, jak tento zdroj udělat více nákladným na imitaci. Pokud ostatní podniky 

nebudou schopny tento zdroj napodobit za rozumnou cenu, tak zůstane vzácným o mnoho 

déle.  

 

4. Neustále kontrolovat VRIO zdroje a schopnosti 

Cennost zdroje se během času může změnit, a proto musí být neustále kontrolován, aby se 

zjistilo, jestli je stále tak cenný jako býval kdysi. Konkurence má také zájem o dosažení stále 

stejných konkurenčních výhod, takže budou chtít replikovat zdroje, což znamená, že už 

nebudou vzácné. Často se v podniku vyvíjejí nové zdroje nebo schopnosti VRIO, a jejich 

identifikací se mohou snadněji chránit zdroje konkurenční výhody. 

Hodnocení probíhá buď ve formě ano x ne, vysoká x nízká nebo malá, střední a vysoká. 

Výhodou analýzy VRIO je její jednoduchost a přehlednost.  
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Za předpokladu pozitivního vyhodnocení těchto čtyř aspektů se poté mohou zdroje stát podle 

metody VRIO konkurenčním faktorem (viz. Tab. 29). [6] 

Tab. 29 Význam zdroje pro konkurenční výhodu 

Charakteristiky zdrojů Strategické důsledky 

Cenný? Vzácný? 
Nákladné 

napodobit? 

Využíváno 

organizací? 
Konkurenční důsledky 

Dopad na hospodářskou 

výkonnost 
Kategorie SWOT 

Ne - - - Konkurenční nevýhoda Pod normálem Slabá stránka 

Ano Ne - - Konkurenční shoda V normálu Slabá stránka 

Ano Ano Ne - 
Dočasná Konkurenční 

výhoda 
Nad normálem Silná stránka 

Ano Ano Ano Ne 
Nevyužitá konkurenční 

výhoda 
Nad normálem 

Silná stránka a klíčová 

kompetence 

Ano Ano Ano Ano 
Trvalá Konkurenční 

výhoda 
Nad normálem 

Silná stránka a dlouhodobá 

klíčová kompetence 

Hodnocení zdrojů podle metody VRIO se používá pro zhodnocení situace podniku, jeho 

zdrojů a případného konkurenčního potenciálu, potenciálu zlepšení v dané oblasti nebo pro 

daný zdroj. Toto hodnocení slouží například pro strategické řízení rozvoje v jednotlivých 

oblastech nebo pro rozhodování o výhodnosti externího či interního zajištění procesů a 

služeb (tzn. rozhodnutí o outsourcingu). [28] 

4.5.3.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

VRIO analýza slouží ke zhodnocení vnitřních zdrojů a je vhodným nástrojem pro 

identifikaci silných a slabých stránek podniku. Přes vstupní vizualizaci (Obr. 53) se uživatel 

dostává do zadávací tabulky, kde je potřeba zadat vnitřní zdroje podniku. 

Obr. 53 VRIO analýza 
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Podnikové zdroje jsou rozděleny na fyzické, lidské, finanční a nehmotné. V aplikaci jsou ke 

každé skupině předdefinovány zdroje, ale uživatel si může sám zadat zdroje, které jsou (či 

nejsou) využívány v jeho podniku (Tab. 30).  

Tab. 30 Zdroje ve VRIO analýze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3.3 Návrh procesního diagramu  

 

Po nadefinování zdrojů postupuje zadavatel podle schématu (Tab. 31) a zodpovídá u 

každého zdroje na zadanou otázku – pokud je odpověď na otázku NE, zadavatel 

nepokračuje v dalších otázkách. Otázky jsou v tomto pořadí: Je zdroj cenný? Pokud ANO 

– Je zdroj vzácný? Pokud ANO – Je nákladné ho napodobit? Pokud ANO – Jak ho využívá 

podnik? Uživatel odpověď vybírá ze seznamu, kde je na výběr pouze Ano x Ne.   

Tab. 31 Hodnocení zdroje ve VRIO analýze 

 

Inputs

• nadefinování interních 
zdrojů podniku

• odpovídání na otázky u 
každého zdroje

Process

• výběr ze seznamu odpovědí

• na základě odpovědí se 
generují sumarizační tvrzení 
o jaký zdroj se jedná, a to z 
různých pohledů

Outputs

• konkurenčně výhodné zdroje

• zdoje a jejich dopad na 
hospodářskou výkonost

• silné a slabé stránky
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Na základě těchto rozhodnutí se k jednotlivým zdrojům generují strategické důsledky, viz 

Tab. 32.  V prvním šedém sloupci je identifikován výsledek za „konkurenceschopnost“. 

Dalším výstupem je dopad na hospodářskou výkonost a třetím sloupcem je rozhodnutí o 

slabé či silné stránce.  

Takto určené silné a slabé stránky lze navést do SWOT analýzy a ohodnotit jejich sílu. 

Nebo lze využít konkurenční výhody a zanést je do analýz konkurence.  

Tab. 32 Strategické důsledky 

 

 

4.6 Portfoliové analýzy 

4.6.1 BCG analýza 

BCG matice je v praxi velmi používaná metoda patřící ke strategickému plánování 

v managementu podniku a jedná se o jednu z nejpraktičtějších a na prezentování velmi 

pochopitelných analytických technik v organizaci. Má klíčový význam pro stanovení 

správné produktové strategie každého podniku. Může být rovněž vstupem do SWOT analýzy 

jako hodnocení produktového portfolia. Slouží především manažerům podniků, jako pomoc 

při řízení a rozhodování se o zdrojích. Zjednodušeně řečeno, BCG matice je užitečný nástroj 

pro rozdělení produktů podle jejich úspešnosti na trhu. BCG matice tak byla vytvořena za 

účelem analýzy produktového portfolia. Produktové portfolio je označení pro kompletní 

nabídku všech produktů (výrobků nebo služeb) daného podniku, jež je k dispozici 

zákazníkům. [4] 

4.6.1.1 Podstata BCG analýzy 

Matice BCG je metoda, kterou vynalezl v roce 1968 Brus Doolin Henderson z americké 

poradenské společnosti Boston Consulting Group – odtud také pochází její název. BCG 

matice se používá jak pro hodnocení produktového portfolia, tak je možné ji využít pro 

hodnocení klíčových obchodních jednotek, například divizí či jednotlivých společností velké 

korporace. Používá se tedy pro hodnocení portfolia produktů podniku při marketingovém či 

dalším prodejním plánování – Obr. 54. 

Její podstatou je hodnocení jednotlivých produktů, tedy výrobků či služeb podniku ve dvou 

dimenzích, a to hodnocení míry růstu na trhu (růst trhu) a hodnocení podílu na trhu (tržní 

pozice). Tržní podíl a rychlost jeho růstu se v čase u produktů mění. Výrobce musí proto 

řídit životní cyklus výrobku. [28] 

 

https://managementmania.com/cs/produktove-portfolio
https://managementmania.com/cs/marketing
https://managementmania.com/cs/produkt
https://managementmania.com/cs/vyrobky
https://managementmania.com/cs/sluzba
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Obr. 54 Životní cyklus výrobků  

Zdroj:Váchal, 2008 

Očekávané tempo růstu trhu – Odpovídá na otázku, zda trh produktu, na kterém podnik 

operuje má dostatečnou dynamiku či naopak je významným faktorem, který ovlivňuje 

rozhodování podniku o setrvání produktu či jeho odstranění z nabídky. Je vyjádřen jako 

procentuální roční tempo růstu trhu (aktuální nebo očekávané budoucí). Předpokladem růstu 

trhu jsou zvyšující se tržby za jednotlivé produkty. Vyjadřuje „životaschopnost jednotlivých 

tržních segmentů“. Na ose je tempo růstu trhu vyjádřeno na škále 0–20 %, přičemž za hranici 

mezi rychlým a pomalým růstem je považováno 10 %. Tempo růstu trhu se zachycuje na ose 

y. 

Relativní podíl na trhu – Jeho výše vypovídá zejména o konkurenceschopnosti podniku. 

Osu BCG matice, v níž je relativní tržní podíl zaznamenán, tvoří logaritmická stupnice, na 

níž je relativní podíl na trhu vyjádřen na stupnici 0,1 - 10, což značí 10 % až desetinásobek 

tržby největšího konkurenta. V praxi obvykle není možné provádět BCG analýzu, je-li 

relativní tržní podíl podniku menší než 10 %. Nízký a vysoký relativní tržní podíl jsou 

rozděleny hodnotou 1. Rovná-li se podíl této hodnotě, jsou relativní tržní podíly 

analyzovaného podniku a vybraného konkurenta vyrovnané. Při hodnocení podílu na trhu se 

nevychází z absolutního podílu, ale ze vztahu k podílu na trhu největšího konkurenta. Podíl 

zachycujeme na horizontální ose BCG matice. Tato osa využívá logaritmické stupnice, kdy 

hodnota 1 představuje situaci, kdy tržní podíl hodnoceného podniku je ekvivalentní podílu 

největšího konkurenta. [26] 

Celkový objem prodeje – Význam konkrétní prodávané položky vyjádřený jako celkový 

objem prodejů je naznačen obvodem kružnice, která zobrazuje daný produkt v BCG matici. 

Těmito osami je matice rozdělena do čtyř kvadrantů, z nichž každý reprezentuje jinou část 

produktového portfolia. Na základě míry naplnění těchto kritérií lze produkty zařadit do 

jednotlivých kvadrantů. Řádně vyplněná BCG matice může vedení podniku poskytnout 

cenný vhled do produktového portfolia a pomoci při strategických rozhodnutích týkajících 

se produktů. 

Kombinací obou dimenzí vzniká matice, do níž se umísťují produkty z portfolia podniku a 

jsou tak rozděleny do čtyř kvadrantů, viz Tab. 33.  Jednotlivé kvadranty BCG matice se 

nazývají: Otazníky (anglicky Question marks), Hvězdy (ang. Stars), Dojné krávy (ang. Cash 

cows) a Bídní psi (ang. Dogs). [6] 

 

https://managementmania.com/cs/produkt
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Tab. 33 BCG Matice 

 Vysoký tržní podíl Nízký tržní podíl 

Vysoká míra růstu Hvězdy Otazníky 

Nízká míra růstu Dojné krávy Bídní psi 

Zdroj: Podle Russell-Walling, 2012 

Je zřejmé, že jednotlivé produkty postupně mění svou pozici v portfoliu. Analýzy 

dosavadního vývoje a pravděpodobnosti budoucího vývoje těchto pozic jsou velmi dobrým 

základem pro stanovení strategických cílů a dalších plánů pro inovace v podnikových 

aktivitách. Na Obr. 55 lze vidět ideální stav a vývoj v jednotlivých fázích jednoho výrobku.  

Obr. 55 Bostonská matice a životní cyklus produktů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jakubíková, 2013 

Výsledky analýzy BCG matice pomohou podniku určit strategický plán celého portfolia 

produktů tak, aby každý z kvadrantů obsahoval produkty podniku. Ty musí být v 

kvadrantech vyvážené tak, aby produkty v kvadrantu dojných krav umožnily financování 

ostatních produktů, ale s ohledem na životní cyklus produktů je nutné mít v portfoliu podniku 

budoucí potenciál v podobě hvězd a otazníků. Na základě konkrétní strategie, situace a 

důvodů polohy jednotlivých  produktů v kvadrantech pak podnik musí rozhodnout o své 

produktové strategii. Je vhodné doplnit model o třetí dimenzi a tou je ziskovost daného 

výrobku či služby, která může být buď vysoká nebo nízká. Tak získáme ze čtverce krychli. 

V jejím rámci mají smysl zejména ty kvadranty, které odpovídají vysoké ziskovosti. Také je 

třeba zvážit, zda existuje odůvodněný předpoklad vysoké ziskovosti výrobku či služby v 

budoucnosti. [27] 

4.6.1.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

Portfoliová BCG matice, jakožto poradní instrument při dalším postupu plánování 

s výrobním programem podniku by měla ihned podávat výsledky o aktuální situaci 

jednotlivých výrobků.  

Snahou je, aby po zadání dat byla automaticky vyhodnocována tržní pozice výrobku a  

management by měl tak ihned k dispozici portfoliovou mapu, kde by na první pohled bylo 

vidět, co se z jeho produktovým portfoliem právě děje.   
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Vstupní obrazovky celého systému jsou vždy plně funkční a zadavatel má tak možnost zvolit 

si, jakou části analýzy se bude zaobírat a zároveň funguje tento obrázek jako výukový 

příklad. Horní lišta dává uživateli na výběr ze základních skript souboru. Skript „Info“ 

navádí, co se na které obrazovce zrovna provádí, skript „Zpět“ vrací uživatele na seznam 

dostupných analýz trhu.  Tlačítko „Pomoc“ uživatele navádí, jak v jednotlivých analýzách 

postupovat a poslední možnost „Menu“ umožňuje uživateli přecházet na vyhodnocení, které 

analýza nabízí, viz Obr. 56.  

Obr. 56 Vstupní obrazovka SWOT analýzy 

 

V tomto případě slouží vstupní obrazovka především k pochopení analýzy, jelikož ke sběru 

informací slouží pouze jedna tabulka a není možné nadefinovat analýzu fragmentovaně. 

Tento systém, který takto vznikl na Institutu ekonomiky a systému řízení na Hornicko-

geologické fakultě, bude používán i jako výukový systém v předmětech strategického 

managementu či marketingu. Proto je zde zakombinována i celá řada vysvětlujících prvků, 

viz Obr. 57, kdy při kliknutí na jednotlivé pole (hvězdy, otazníky, krávy a psi) se otevře 

okno, které popisuje, o jaké produkty se teoreticky jedná a jakou strategii k těmto výrobkům 

použít.  

Obr. 57 Výuková část 
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4.6.1.3 Návrh procesního diagramu  

 

Při rozkliknutí „tempa růstu trhu“ či „relativního tržního podílu“ (Tab. 34) se uživatel 

dostane na hlavní zadávací tabulku, kde je potřeba vyplnit všechna pole. Mátově zelená pole 

jsou určena k vyplňování a šedá pole jsou uzamknutá a uživatel tedy nemá možnost do nich 

vepisovat. V první řadě je nezbytné nadefinovat výrobkové portfolio, tedy jaké 

produkty/služby, výrobkové skupiny či SBU chce zadavatel (podnik) analyzovat a následně 

zadá další údaje důležité pro výpočet, viz Obr. 79.  

Tab. 34 Zadávací tabulka 

 

V horní liště lze vidět čas, v jakém se veličiny budou poměřovat, opět závisí na hodnotiteli, 

zda chce sledovat roční nebo měsíční bázi, tyto údaje se však zadávají již při vstupu do 

systému. 

Po zadání všech relevantních informací se v následující tabulce (Tab. 35) automaticky 

generují výsledky za jednotlivé oblasti, opět při rozkliknutí lze zjistit jakým způsobem 

k výpočtům dochází.   

Tab. 35 Tabulka generující hodnoty osy x, y, z 

 

Odborné publikace uvádí, že hodnota osy x je v logaritmické stupnici od 0,1 do 10, kdy 

ypsilonová osa tuto osu x protíná v jedničce. Krajní hodnoty osy y jsou od 0 do 20 %, kdy 

za rostoucí trhy jsou považovány trhy od 10- ti % růstu za rok. Po prvním testování na 

reálných datech však došlo ke zjištění, že tyto hodnoty nelze vždy naplnit. Pro některé 

odvětví platí různá specifika a nejde k rozlišným trhům, výrobkům či podnikům přistupovat 

stejně. Na základě tohoto poznatku byla vytvořena tabulka „osy grafu“ (viz Tab. 36), kdy 

Inputs

• nadefinování výrobků

• zisk u jednotlivých výrobků

• prodej výrobků

• celkový prodej výrobků na trhu

• prodej největšího konkurenta

Process

• míra růstu trhu

• podíl na celkových prodejích podniku

• podíl na trhu

• podíl největšího konkurenta na trhu

• relativní podíly

• podíl na celkových tržbách

• standartní nebo vlastní osy

• srovnání s ekonomickým portfoliem

Outputs

• BCG matice vlastní osy

• BCG matice standartní osy

• BCG matice versus ekonomické portfolio 
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uživatel může zvolit, zda chce „Standartní zobrazení“ os (zaškrtne tlačítko), tedy: osa x od 

0,1 do 10 se středem v 1, osa y: od 0 % do 20 % se středem v 10 %. Nebo chce zobrazení 

„Vlastní“ (nezaškrtne tlačítko), tzn. osa x je také logaritmická osa, kdy minimum je vždy 

v 0,1 a maximum je závislé na maximální hodnotě ze sloupce „relativní podíl“ z Obr. 58., a 

to tak, že pokud největší hodnota z tohoto sloupce je ≤ 10 maximum této osy bude 10 se 

středem v 1, pokud největší hodnota z toho sloupce bude > 10 maximum této osy bude 100 

se středem v 10.  

Hodnoty osy y jsou generovány ze sloupce „míra růstu trhu“. Minimum této osy je 

vypočítáno jako nejmenší hodnota ze sloupce „míra růstu trhu“ - 2 % a maximum osy y je 

nejmenší hodnota ze sloupce „míra růstu trhu“ + 2 %.  Hodnotu, ve které bude osa x protínat 

osu y, je potřeba zadat v mátově zeleném poli. Otázka zní: Od které hodnoty je trh pro podnik 

rostoucí?  

Tab. 36 Osy matice 

 

 

Tlačítkem „Změnit osy grafu“ se zadavateli zobrazuje graf s příslušnými osami, viz Obr. 58. 

Manažeři tak mohou vidět, jak jejich produkty či SBU vypadají v učebnicovém příkladu a 

jak si stojí ve vlastní specifické situaci.  

Obr. 58 Graf BCG (standartní osy, vlastní osy)  
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Další inovací tohoto řešení je zapracování ekonomického portfolia, které je také součástí  

softwarové aplikace (avšak není tématem této práce). Reaguje na nedostatek BCG matice, 

která nebere v potaz faktor výnosnosti produktu/SBU. Výrobek, který spadne do kategorie 

„psi“ může být velice rentabilní. Uživateli se tedy přes tlačítko „Srovnat s ekonomickým 

portfoliem“ zobrazí další graf, který mapuje ekonomickou výnosnost zadávaných jednotek. 

Kvadrant vpravo nahoře značí nejrentabilnější výrobky.  

Tab. 37 Ekonomické portfolio 

 

 

Obr. 59 Ekonomické portfolio 

 

4.6.2 GE matice 

GE matice, známá také pod názvy multifaktorová analýza nebo matice McKinsey je 

analytická technika používaná k hodnocení postavení podniku, jeho strategické obchodní 

jednotky nebo produktu v určitém oboru. 

https://managementmania.com/cs/strategicke-obchodni-jednotky
https://managementmania.com/cs/strategicke-obchodni-jednotky
https://managementmania.com/cs/produkt
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4.6.2.1 Podstata GE matice 

Hlavním důvodem pro vznik byla nedostatečnost matice BCG. Oproti této matici má GE 

matice nespornou výhodu více faktorové portfoliové matice. Matice General 

Electric/McKinsey je výsledkem dlouhodobého projektu, který na počátku 70. let minulého 

století měla na starosti poradenská společnost McKinsey & Company pro americkou 

centrálu společnosti General Electric3. Úkolem bylo dát vedení General Electric odpověď na 

to, co má se svými více než 150 společnostmi z různých odvětví podniknout a které z nich 

jsou pro něj důležité a kterých by se naopak měl zbavit. Ještě přesněji šlo o to zjistit, které 

podniky generují v danou chvíli General Electric dostatečné cashflow a do kterých by měl 

podnik s výhledem do budoucna vygenerovanou hotovost investovat. Klíčový problém byl 

však v tom, že mezi těmito 150 podniky z různých odvětví bylo potřeba nastavit nějakou 

společnou metriku, na základě, které by bylo možné toto rozhodnout. McKinsey nakonec 

přišla právě s maticí GE, která používá dva základní univerzální parametry pro porovnání – 

atraktivitou odvětví jako celku a silou daného podniku ve svém odvětví. [20] 

McKinsley matice se používá pro rozhodování, jak v budoucnu postupovat v investování. 

Analýza pomocí matice se nemusí provádět pro celou organizaci, ale může jít o analýzu 

jednotlivých strategických obchodních jednotek nebo výrobkových segmentů. Matice se 

používá u klíčových rozhodnutí, která dělá CEO a vrcholové vedení organizace. 

Výhodou portfolio matice GE ve srovnání s maticí BCG je mnohem širší, realističtější 

pohled na problematiku SBU. Oproti matici BCG přidává matice GE výrazně více kritérií, 

která jsou posuzována. GE matice je sofistikovanější než matice BCG, protože: 

▪ Atraktivita trhu zahrnuje široký soubor faktů (nejen růst), které mohou určit 

atraktivitu trhu nebo odvětví. 

▪ Konkurenční síla nahrazuje tržní podíl, na základě čehož je každá strategická 

podnikatelská jednotka zkoumána. Stejně i zde existuje řada faktorů určujících 

konkurenční pozici organizace než jenom tržní podíl. 

▪ Tato matice má devět kvadrantů, a to ji dělá sofistikovanější a použitelnější, než je 

matice BCG, která má jen čtyři kvadranty. [12] 

 

Atraktivita odvětví vynesená na ose y je hodnocena na základě poměrně širokého spektra 

kritérií.  Odvětví je proto třeba definovat velmi pečlivě a často i podstatně úžeji, než to dělá 

např. ČSÚ se svým dělením podle OKEČ.  

Konkurenční síla – na ose x se rozhodli konzultanti McKinsey vynést sílu daného 

podniku/divize/SBU ve svém odvětví. Bohužel, zatímco povědomí o značce či výrobní 

kapacita se dá hodnotit poměrně exaktně, úroveň manažerských schopností vlastního vedení 

či vlastní organizační schopnosti už zas tak moc exaktně změřit nelze. [41] 

V tabulce níže jsou uvedeny obecné příklady dílčích faktorů: 

 

                                                 

3 General Electric Company (zkráceně GE) je nadnárodní společnost se sídlem v americkém městě Fairfield 

ve státě Connecticut. GE vyniká zejména v oblasti dopravní technologie. Mezi další obory, na které se 

soustředí, patří: finančnictví, energetika, média a další. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/BCG_matice
https://cs.wikipedia.org/wiki/BCG_matice
https://cs.wikipedia.org/wiki/BCG_matice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEn%C3%AD_pod%C3%ADl
https://cs.wikipedia.org/wiki/BCG_matice


Kateřina Chuchrová: Systém analýz pro strategické rozhodovací procesy 

87 

 

Tab. 38 GE analýza I.  

Konkurenční pozice (vodorovná osa x) Atraktivita odvětví (svislá osa y) 

▪ podíl na trhu 

▪ růst tržního podílu 

▪ vnímaná hodnota výrobků / služeb zákazníkem 

▪ hrubá marže 

▪ hospodářský výsledek 

▪ produktivita 

▪ způsob financování 

▪ distribuční síť 

▪ efektivita marketingu 

▪ výrobní kapacity 

▪ kvalita dodavatelů 

▪ kvalita personálu 

▪ úroveň výzkumu a vývoje 

▪ relativní inovační potenciál 

▪ zkušenost managementu 

▪ velikost strhu 

▪ tempo růstu 

▪ ziskovost oboru 

▪ míra inflace 

▪ míra regulace 

▪ míra nezaměstnanosti 

▪ politická situace 

▪ síla konkurence 

▪ technologická náročnost 

▪ vliv na životní prostředí 

▪ legislativní aspekty 

▪ cenová stabilita 

▪ sezónnost trhu 

Zdroj: [45] 

Matice se skládá z devíti polí ve formátu 3x3. Na horizontální ose je vyznačeno konkurenční 

postavení podniku, na vertikální ose atraktivita trhu nebo oboru.  

Pro každý faktor jsou stanovena tři pásma dle situace podniku: 

Tab. 39 GE analýza II. 

 

Výsledkem je pak devět kombinačních polí. 

Každá z os je hodnocena ve třech stupních od minima do maxima nebo číselně 0–5 

(minimum – maximum). Na vodorovné ose (x) se sleduje sílu podniku, resp. konkurenční 

pozice portfolia. Na svislé ose (y) se vynáší atraktivitu trhu (oboru, odvětví). Každou z těchto 

dimenzí lze rozložit na více faktorů. Dílčí faktory se dají zúžit i rozšířit, jejich počet záleží 

na zadavateli. Používají se vždy takové, které v kontextu dávají smysl. [4] Pro konstrukci 
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matice GE se musí nejprve identifikovat dílčí faktory v rámci obou dimenzí a určit jejich 

konečné hodnoty. Určení těchto konečných hodnot je založeno na: 

▪ Stanovení vah významnosti daného faktoru pro podnik. Jejich součet se v modelu 

musí rovnat jedné. 

▪ Každému faktoru se přiřadí známka, která charakterizuje stupeň závislosti dimenze 

na daném faktoru. Známky se pohybují v rozsahu od jedné do pěti. Jednička znamená 

velmi slabý stupeň závislosti, naopak pětka znamená silnou závislost. 

Konečné hodnoty určují velikost a významnost obou dimenzí. Postavení podniku v modelu 

se určuje jako součet násobků příslušných vah a známek. 

Výsledné hodnoty představují základ pro umístění klasifikovaného podniku do 

dvourozměrné matice s devíti poli. [79] 

Obr. 60 Postavení v GE 

 

Zdroj: [10] 

Matice je pro strategické hodnocení rozdělena do 3 výrazných pásem dle síly každé z 

hodnocených dimenzí. Jednotlivá pásma jsou složena ze tří polí:  

▪ Investovat/rozšířit 

Podniky v těchto třech polích (1, 2 a 3) se nacházejí v tzv. zelené zóně v poměrně atraktivním 

odvětví, kde hrají významnou roli. Aby si svoji roli udržely, nezbývá jim než investovat do 

svého růstu. I při těchto investicích by však mělo být respektováno růstové pravidlo, protože 

podnik, který se vyčerpá nesmyslnými investicemi a zadluží se, může při nečekaných 

výkyvech rychle spadnout do nižších a podstatně méně příznivých částí matice. 

http://www.businessvize.cz/financni-rizeni/ctyri-pravidla-ktera-ochrani-vase-finance
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▪ Selektivita/tržby 

Podniky/divize/SBU či aktivity v těchto polích matice mají společné to, že jejich pozici lze 

shrnout jako nijak výjimečnou. Některé prameny pro pozice 4, 5 a 6 (jsou v tzv. žluté zóně) 

doporučují setrvat na stávající pozici, tj. nepouštět se do žádných velkých akcí ani 

nepanikařit. McKinsey k tomu dodává, že v těchto pozicích je dobré zaměřit se na 

„vyzobávání“ příležitostných drobečků, tj. najít v šedi všedního dne atraktivní a výnosnější, 

byť třeba i krátkodobou, aktivitu. 

▪ Vytěžit/zbavit se 

Poslední tři pole 7, 8 a 9 se nachází v tzv. červené zóně, jsou to taková pole pro dožití. Do 

těchto polí totiž podnik obvykle spadne z vyšších polí. SBU zde umístěné představují 

kandidáty na opuštění trhu. 

4.6.2.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

GE analýza je v této SW aplikaci naprogramována ze dvou hledisek. Prvním je, že podnik 

bude analyzovat pouze jednu jednotku (SBU, výrobek, divizi a podobně) a zaměří se na její 

současný a budoucí stav a druhou možností je, že bude analyzovat více jednotek (SBU, 

výrobků, divizí atd.) a bude analyzovat jen jejich současné postavení. K tomu prvotnímu 

rozhodnutí slouží vstupní obrázek č. 61, kdy zadavatel musí kliknout na příslušný popisek.  

Obr. 61 Vstupní obrazovka GE matice 

 

Při zvolení 1. možnosti, tedy zadávání jen jedné jednotky, se uživatel dostává na zadávací 

tabulku, která na levé straně nese faktory Atraktivnosti trhu a na pravé straně faktory 

Konkurenčního postavení.  

4.6.2.3 Návrh procesního diagramu  

 

Inputs

• nadefinovat faktory

• určení váhy

• zhodnotit míru naplnění 
faktorů v daném roce a 
odhad naplnění budoucího 
období

• velikost trhu

• podíl na trhu

Process

• hodnocení faktorů  na 
stupnici 0 až + 10

• intenzita faktoru 0 až 100 %

• Celkové průměrné 
hodnocení ve vztahu k 
vahám jednotlivých faktorů 

Outputs

• portfoliové grafy 
současného i budoucí 
postavení na trhu

• graf tržní výseče

• postavení versus vhodná 
strategie
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Tab. 40 Zadávací obrazovka GE matice I. 

 

Je nutné nadefinovat váhu jednotlivých faktorů podle individuálního uvážení a zhodnotit 

jejich míru na stupnici 0 až 10. Kdy 0 znamená nejhorší hodnocení faktoru a 10 nejlepší 

hodnocení faktoru. Toto hodnocení je možné provést i při budoucím vývoji. Následně je 

možno zadat velikost trhu nebo podíl na něm. Po vyplnění se uživateli zobrazí bublinový 

graf znázorňující současné a budoucí postavení a velikost bublin zobrazuje velikost trhu. 

Pod grafem je zobrazena ještě aktuální a plánovaná výseč trhu. 

Obr. 62 Výstup z GE I. 
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Druhou možností zadávání je tedy analyzování více jednotek. Kdy zadavatel přes toto pole 

vstoupí do zadávacích tabulek, viz Tab. 41. Nachází se zde dvě tabulky – jedna pro 

Atraktivitu trhu a druhá pro Konkurenční postavení. V první tabulce je potřeba nadefinovat 

jednotky, které se budou analyzovat a parametry, které se budou zkoumat.  

Tab. 41 Zadávací obrazovka GE matice II.  

 

Následně je nutné zadat váhu tvrzení a poté ohodnotit tvrzení opět body 0 až 10. Při analýze 

atraktivity odvětví je možné zadat i velikost trhu, na kterém daná jednotka působí – tento 

rozměr je velikost bublin v grafu. Po nadefinování libovolného počtu analyzovaných 

jednotek se vygeneruje bublinový graf znázorňující pozici jednotek.  

Obr. 63 Výstup z GE II. 
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Součástí vstupní obrazovky je také vizualizace budoucích výsledků, která slouží nejen jako 

výukový materiál, ale také jako nápověda při konečném rozhodnutí o podnikové strategii 

(Obr. 64). Díky této nápovědě lze tedy jednotku F zařadit do nejlepší kategorie a je tedy 

potřeba tuto pozici chránit a vyplatí se do ní i investovat, naopak jednotky B a A, u nich je 

potřeba uvažovat o dalším neudržování.  

Obr. 64 Strategie GE 

 

4.6.3 Ekonomické portfolio 

V této disertační práci nejsou předmětem finanční analýzy, avšak někdy je nutné se odkázat 

i na výsledky finančních a ekonomických analýz, proto pro rychlý přehled o tom, jak si stojí 

podnikové produkty, nebo SBU jednotky a pro další srovnání s výsledky jiných analýz je 

vytvořeno jednoduché ekonomické portfolio, které sleduje tržby za produkt/SBU. [77] 

4.6.3.1 Návrh procesního diagramu  

 

V prvním kroku zadavatel nadefinuje sledované položky – Tab. 42. Následně zadá tržby za 

dané produkty za analyzovaný rok a rok předcházející. Z toho se vygeneruje tempo růstu 

tržeb (6) a tržní podíl (7) za analyzovaný rok. 

∆𝑇 = (
226 000 000

205 000 000
− 1) ∗ 100 = 10%       (6) 

Inputs

•výrobkové portfolio

•tržby za jednotlivé 
produkty

•zisk za jednotlivé 
produkty

Process

•výpočet tempa růstu 
trhu

•výpočet tržních podilů

•výpočet rentability

•import dat z BCG analýzy

•normalizace hodnot 

Outputs

•normalizované 
ekonomické portfolio

•srovnání s BCG 
portfoliem
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𝑇𝑝 =
226 000 000

342 000 000
= 66%         (7) 

Dalším zadávaným údajem je zisk za danou jednotku v analyzovaném roce. Na základě 

tohoto údaje se vygeneruje rentabilita (8). 

𝑟 =
1 000 000

226 000 000
∗ 100 = 0,4 %        (8) 

Tab. 42 Ekonomické portfolio 

 

Stisknutím tlačítka „Importovat data z BCG“ se naimportují data z již provedené analýzy 

BCG, pokud BCG analýza prováděna nebyla, je potřeba tyto data zadat ručně, viz popisek 

výše. Tlačítko „Smazat data“ slouží ke smazání importovaných nebo nadefinovaných dat. 

Tlačítko „Skok na BCG“ umožňuje rychlý přechod na analýzu BCG pro další srovnání 

produktů.  

Zadaná data se normalizují a výsledkem je normalizované ekonomické portfolio (Obr. 65), 

které zobrazuje čtyři kvadranty, ve kterých se mohou produkty nacházet.  

Obr. 65 Ekonomické portfolio – grafy 
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4.7 Prognózy 

4.7.1 Prognóza ceny metodou Monte Carlo 

Prognostická praxe dnes již uplatňuje velké množství různých přístupů a metod 

(formalizovaných, expertních, intuitivních ap.). K dispozici má také celou řadu ověřených 

modelů, pomocí nichž lze řešit i velmi složité úlohy.  Toto množství metod je ještě 

znásobeno běžnou praxí jejich vzájemné kombinace nebo jejich prolínání. [8] 

4.7.1.1 Podstata metody Monte Carlo 

Historický přístup, který je asi nejpopulárnější, bere v úvahu všechny možnosti, které se již 

staly. Mnohdy se však manažeři nechtějí spokojit jen s minulostí a chtějí simulovat i 

charakter náhody.  

Metoda Monte Carlo je stochastická metoda používaná k řešení statistických problémů a 

samotná simulace je určitou virtuální reprezentací těchto problémů. Smyslem simulace 

Monte Carlo je modelovat na základě přijatelných vstupů možné výstupy, to vše s použitím 

statistiky, resp. počtu pravděpodobnosti. Monte Carlo simulace tak v sobě spojuje dva 

mocné nástroje, které umožňují získat strukturu výsledků pro jakýkoliv statistický problém 

s mnoha vstupy, které jsou komponovány dohromady znovu a znovu – Obr. 66. [16] 

Monte Carlo simulace má četné aplikace v jiných oborech, ale své místo má i ve financích. 

Tato simulace může být používána například v oblasti podnikových financí pro modelování 

komponent cash-flow projektu, které jsou ovlivněny nejistotou. Výsledkem je řada čistých 

současných hodnot (NPV) spolu s pozorováním průměrné NPV investice a její volatility. 

Investor tak může odhadovat pravděpodobnost, že NPV bude větší než nula. 
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Obr. 66 Schéma postupu metody Monte Carlo 

 

Zdroj: [75] 

Monte Carlo simulace se používá také pro oceňování opcí, kde se generuje mnoho různých 

cest pro získání ceny podkladového aktiva a každá cesta tak nese nějakou konkrétní odměnu. 

Tyto odměny jsou následně diskontovány zpět do současnosti a zprůměrovány pro získání 

výsledné opční prémie. Podobně se může postupovat při oceňování dluhových cenných 

papírů (fixed income) a úrokových derivátů. Monte Carlo simulace se však většinou používá 

při řízení portfolia a osobním finančním plánování. [36] 

Výhoda této simulace spočívá v její schopnosti zajistit škálu hodnot pro různé vstupy, což 

je zároveň největší nevýhoda ve smyslu, že předpoklady musí být přijatelné, protože výstup 

je tak dobrý, jak jsou dobré vstupy.  

4.7.1.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

Prognózování se zabývá předvídáním budoucího vývoje. Prognóza ceny, tedy to jak se bude 

vyvíjet cena u jednotlivých produktů či služeb, patří částečně do finančního plánování a 

částečně do marketingových odhadů.  

V SW aplikaci je připravena pro prognózování ceny metoda Monte Carlo tak, aby uživatel 

hodnotil s odbornou znalostí pravděpodobnosti, s jakou určí velikost ceny a tomu 

odpovídající pravděpodobnost, že odhadovaná cena nastane. Algoritmus pak na základě 

generování náhodných čísel při zadaném časovém jetí počtu cyklů vyhodnocuje, jakým 

způsoben napadá náhodné číslo do příslušného kumulativního intervalu pravděpodobnosti a 

následně vypočte průměr z příslušného počtu iterací. 

Algoritmus lze popsat následovně: 



Kateřina Chuchrová: Systém analýz pro strategické rozhodovací procesy 

96 

 

 

Vstupní obrazovku prognózy ceny lze vidět na Obr. 42. Už z obrázku je patrné, že 

významnou roli bude hrát zadání pravděpodobnosti, se kterou daná prognóza nastane. 

Obr. 67 Vstupní obrazovka prognózy ceny  
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Po kliknutí na vizualizaci se uživatel dostává do zadávací tabulky (Tab. 43), kde je možno 

zadat až deset výrobků. Následně je potřeba na základě historických znalostí zadat 

pravděpodobnou cenu, která může nastat. Záleží pouze na zadavateli, kolik možností uvede 

(maximální počet jsou čtyři), k nim je potřeba uvést s jakou pravděpodobností tyto ceny 

nastanou. V následujícím řádku se tyto procenta kumulativně sčítají a výsledek se musí 

rovnat 100 %.  

Tab. 43 Zadávací tabulka pro prognózu ceny 

  

4.7.1.3 Návrh procesního diagramu  

 

Ke spuštění analýzy slouží rámeček označen jako Monte Carlo motor. Po nadefinování 

pravděpodobných cen a pravděpodobností, se kterou nastane, je potřeba zadat poslední 

vyplňovací pole a to je čas. Je to čas v sekundách, po který má probíhat výpočet. Se zadaným 

časem se prodlužuje počet iterací4. Např. při 10 sekundách je cca 3 500 iterací, při 30 

sekundách je 10 500 iterací, ale samozřejmě záleží od výkonosti počítačového procesoru.  

Náhodné číslo je systémem vygenerované náhodné číslo z intervalu 0 až 100 %. 

Počet iterací udává, kolikrát bylo vygenerováno náhodné číslo za daný čas.  

 

                                                 

4 Iterace v matematice znamená proces opakovaného použití funkce s cílem přiblížení se, dosáhnutí cíle či 

výsledku. Každé opakování procesu je taktéž nazváno iterací a výsledky z jedné iterace se použijí jako vstup 

pro další iteraci. 

Inputs

•nadefinování 
výrobků

•zadání 
pravděpodobné ceny 
a pravděpodobností 
se kterou může 
nastat

Process

•motor MONTE 
CARLO

•POM

•náhodné číslo

•počet iterací

•čas

Outputs

•výsledná 
pravděpodobná cena
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Obr. 68 Motor Monte Carlo 

 

Po spuštění Monte Carlo motoru se v tabulce (Obr. 68) zobrazí hodnota „POM“ a „Výsledná 

Cena“. Ve sloupečku POM se nachází hodnota při každém vygenerování náhodného čísla, 

která byla vygenerována systémem a spadla do příslušného kumulativního intervalu 

pravděpodobností. Při jetí programu se tato hodnota mění podle počtu iterací. 

Posledním sloupečkem je „Výsledná cena“ tedy prognózovaná výsledná cena u jednotlivých 

produktů. 

 

4.7.2 Prognóza poptávky 

Předpovídání vývoje tržeb je výchozím bodem pro finanční plánování, protože tržby 

ovlivňují velikost všech ostatních finančních proměnných. Růst nebo pokles tržeb má vliv 

na obě strany rozvahy – aktiva na jedné straně a pasiva na straně druhé. Změny v oblasti 

tržeb mohou také ovlivnit každý prvek výkazu zisku a ztrát: náklady na prodané zboží, 

provozní náklady, finanční náklady, daň z příjmů apod. Přesná predikce tržeb umožňuje 

finančnímu manažerovi sestavit adekvátní jak krátkodobý, tak dlouhodobý finanční plán. [8] 

4.7.2.1 Podstata prognózy ceny 

Předpověď poptávky je jedním ze základních úkolů podnikového plánování. Podle Ehrhardt, 

M., Brigham, E. je prognóza tržeb převážně v kompetenci marketingového oddělení. 

Marketingová oddělení podniků mohou používat různé metody k prognóze tržeb. K 

vypracování prognózy tržeb používají marketingoví manažeři jak statistické údaje o 

minulých tržbách, tak odhady prodejů jednotlivých typů produktů, či odhady tržeb v 

jednotlivých obchodních oblastech. Pro prognózování tržeb se obvykle využívají tři základní 

přístupy: prognóza založená na expertním odhadu, analýza trendů a regresní analýza. [2] 

4.7.2.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

Bez ohledu na to, zda je potřeba předpovídat výdaje na další rok nebo plánovat očekávané 

výsledky, tato analýza automaticky generuje budoucí hodnoty, které jsou založeny na 

výpočtu lineárního nebo geometrického trendu. 

Prognóza prodeje je v této analýze nakonfigurována jako prognóza pomocí extrapolace 

v Excelu. V zadávací tabulce je v prvním sloupci zadavatel vyzván zadat data, která budou 

prognózována. Může jimi být objem prodeje, tržby atd. Čím více těchto historických dat 
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bude zadáno, tím bude prognóza přesnější. Zadavatel má možnost si přepnout, aby data byla 

v Kč nebo bez jednotek.  

Tab. 44 Analýzy trhu a poptávky 

 

4.7.2.3 Návrh procesního diagramu  

 

Do dalšího sloupce uživatel zapíše, jaké údaje bude sledovat – měsíce, roky atd. Třetí 

sloupec „Dopočet“ prozatím zůstává prázdný.  

Následně uživatel stiskne tlačítko „Aktualizovat graf“ a vygeneruje se mu na základě 

zadaných hodnot bodový graf, který nese údaje o dosavadní poptávce.  

 

 

 

Inputs

•nadefinování 
analyzovaných dat

•časové hledisko 
sledovaných dat

Process

•data v Kč nebo v čísle

•aktualizace grafu

•výpočet spojnice 
trendu

•výpočet koeficientu 
spolehlivosti

Outputs

•predikce poptávky

•předpokládaný vývoj 
trhu
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Obr. 69 Bodový graf 

 

Následně je potřeba zvolit vhodnou spojnici trendu. Software nabízí pět předdefinovaných 

možností předpovědi trendu, viz Obr. 70.  

Obr. 70 Koeficient spolehlivosti 

 

Při stisknutí jedné z níže uvedených funkcí se v grafu zobrazí spojnice trendu, rovnice a 

koeficient spolehlivosti R. Uživatel zapíše koeficient spolehlivosti do připravených buněk a 

následně stiskem křížku spojnici trendu vymaže. Takto by měl postupovat u všech 

uvedených funkcí. 

Uživatel zvolí tu funkci, kde se koeficient spolehlivosti nejvíce blíží jedné, v ukázkovém 

případě je to u polynomické funkce, tzn., že znovu klikem zvolí danou funkci.  

Obr. 71 Spojnice trendu 
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V grafu se zobrazí spojnice trendu zvolené funkce, spolu s rovnicí, kterou je tato funkce 

určena. Do pole „dopočet“ zadavatel přepíše zobrazenou funkci a za X zadává údaje ze 

sloupce 1 – tedy ze sloupce p. č.   

V tomto případě by tedy rovnice vypadala takto:  

𝑦 = 250 ∗ 𝐴10^2-2550*A10+10250       (9) 

𝑦 = 250 ∗ 1^2-2550*1+10250 

y = 7950 Kč 

Tento vzorec uživatel roztáhne i do ostatních buněk. Zadaná hodnota přesně neodpovídá 

nové hodnotě, jelikož koeficient spolehlivosti se blíží jedné, ale aby byly hodnoty stejné, 

musel by být R = 1. 

Tab. 45 Předpokládaný vývoj trhu 

 

Po tomto dopočtu se vygeneruje graf, který na základě extrapolace predikuje poptávku.  
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Obr. 72 Předpokládaný vývoj trhu – graf 

 

 

4.7.3 Scénáře vývoje okolí podniku 

Pro vytvoření efektivní strategie je nutné prognózovat budoucí vývoj podnikatelského 

prostředí.   

4.7.3.1 Podstata scénářů makrookolí 

V současné době je okolí podniku turbulentní a dochází k častým změnám. Často rovněž 

dochází k událostem, které jsou při formulaci strategie jen obtížně předvídatelné. V takové 

situaci není možné, aby se podnik fixoval pouze na jedinou (nejpravděpodobnější) prognózu 

budoucího vývoje okolí. Východiskem se stává aplikace koncepce tvorby scénářů. 

Scénáře jsou definovány jako popisy možných stavů budoucího vývoje okolí podniku. 

Koncepce tvorby scénářů je pak založena na vytvoření několika scénářů vývoje okolí a 

přípravě různých variant strategie pro každý z nich. V průběhu realizace strategie je pak 

možné, na základě skutečného vývoje v okolí podniku, pružně přecházet mezi předem 

připravenými verzemi strategií. Koncepce tvorby scénářů je tak cestou, která může pomoci 

účinně chránit podnik před neočekávanými změnami v podnikatelském prostředí. [68] 

Jako doporučený postup zpracování se jeví určení faktorů jednotlivých oblastí makrookolí a 

konkurenčního okolí, které mohou mít zásadní dopad na fungování podniku:  

▪ oblasti makrookolí – ekonomická, technologická, sociálně-kulturní, politicko-

právní,  

▪ oblasti konkurenčního okolí – odběratelé, dodavatelé, konkurence, výrobci 

substitučních produktů.  

Ohodnocení tří základních trendů vývoje vybraných faktorů, tj. růstu, stabilizace a poklesu, 

z hlediska:  

▪ velikosti vlivu na podnik – využívá se subjektivní bodová stupnice,  

▪ pravděpodobnosti výskytu.  

Vytvoření čtyř scénářů budoucího vývoje okolí podniku:  

▪ optimistického – vzniká výběrem trendů s největším pozitivním vlivem na podnik,  



Kateřina Chuchrová: Systém analýz pro strategické rozhodovací procesy 

103 

 

▪ pesimistického – je tvořen trendy s největším negativním vlivem na podnik,  

▪ realistického – skládá se z trendů, které se vyznačují největší pravděpodobností 

výskytu,  

▪ překvapivého – obsahuje trendy s nejmenší pravděpodobností výskytu.  

Body uvedeného postupu se doporučuje realizovat v týmu složeném z konzultantů 

poradenských firem, managementu a specialistů příslušného podniku.  [68] 

4.7.3.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

Naprogramovaná prognostika vychází z uvedeného teoretického postupu. V první zadávací 

tabulce č. 46 je nutné zvolit faktory jednotlivých markoekomických oblastí, které podnik 

ovlivňují ať už negativně či pozitivně. V této analýze by mělo jít jen o podstatné faktory.   

Tab. 46 Zadávací tabulka scénářů makrookolí 

 

Následně je potřeba zvážit, jaký vliv bude mít daný makroekonomický faktor při třech 

různých trendech vývoje.  Faktor může sílit (růst), stagnovat (stabilita) a slábnout (pokles). 

Tento vývoj musí zadavatel ohodnotit z hlediska vlivu na jeho podnik na bodové škále v 

rozmezí od -5 do +5 bodů, přičemž -5 představuje vysoce negativní vliv a +5 vliv vysoce 

pozitivní. Jako příklad lze uvést inflaci. Pokud bude inflace stále na 1,2 % znamená to, že se 

nemění, tedy je stabilní a pro podnik je to víceméně dobré, tzn. 1 bod. Pokud inflace poroste, 

bude to mít negativní vliv na podnik – ohodnocení známkou - 5. Opakem je, že inflace bude 

klesat a pro podnik to bude znamenat výborné podmínky – ohodnocení známkou +5. 
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4.7.3.3 Návrh procesního diagramu  

 

Nadefinované parametry se generují v Tab. 47. Na základě uvedených údajů lze vytvořit 

scénáře budoucího vývoje okolí podniku. Například optimistický scénář uvažuje pokles inflace 

a úrokových měr v ekonomické oblasti, snížení rychlosti technologických změn a oslabení 

hrozby substitučních technologií v technologické oblasti, růst množství volného času a kupní 

síly obyvatelstva v oblasti sociálně-kulturní a konečně urychlení integrace s EU a zvyšování 

počtu veřejných zakázek v oblasti politicko-právní.   

Pro toto nadefinování slouží rozbalovací seznam, kdy zadavatel u každého faktoru vybere, zda 

se jedná o růst, stabilitu či pokles. Následně se vygeneruje počet bodů (pomocí naprogramování 

funkce KDYŽ), který na základě rozhodnutí o vývoji trendu uživatel zadal v předchozí tabulce.  

Tab. 47 Definování scénářů 

 

Následně je vypočten průměrný vliv jednotlivých oblastí okolí jako aritmetický průměr 

velikosti vlivů faktorů z dané oblasti. Grafická prezentace vytvořených scénářů je uvedena na 

Obr. 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inputs

• nadefinování faktorů, které 
podnik ovlivňují

• ohodnotit dopad vývoje zadaných 
faktorů ze tří hledisek

• vybrání makroekonomických 
situací na tvorbu scénářů

Process

• hodnocení dopadu  na stupnici -5 
až 5

• výběr ze seznamu ze tří situaci 
které mohou nastat v daném 
scénáři - systéma utomaticky 
dopočte co to pro podnik na 
základě bodové škály znamená

• průměrná velikost vlivu

Outputs

• grafická prezentace jednotlivých 
scénářů

• textová verze očekávání 
makroekonomických faktorů v 
jednoltivých scénářích
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Obr. 73 Scénáře 

 

V optimistickém a realistickém scénáři převažují oblasti s pozitivním vlivem na podnik, tzn. 

příležitosti. Připravované varianty strategie by tak měly být zaměřeny na jejich využití. Naopak 

v pesimistickém a překvapivém scénáři převažují hrozby a odpovídající varianty strategie by 

měly zahrnovat opatření k jejich eliminaci. 

 

4.8 Analýzy syntézy 

4.8.1 SPACE analýza 

SPACE analýza je analytická technika, která se používá ve strategickém řízení a plánování.  

4.8.1.1 Podstata SPACE analýzy 

SPACE je akronym z Strategic Position and ACtion Evaluation. Analýza umožňuje vytvořit 

si představu o vhodné podnikatelské strategii pro daný podnik. Analýza hodnotí vnitřní 

a vnější prostředí a umožňuje navrhnout vhodnou strategii.  

Analýza popisuje vnější prostředí pomocí dvou kritérií: 

▪ Stabilita prostředí (SP) - je ovlivňována následujícími dílčími faktory: technologické 

změny, míra inflace, proměnlivost poptávky, cenové rozpětí konkurenčních výrobků, 

cenová elasticita poptávky, tlak ze strany substitutů. 

▪ Přitažlivost odvětví (PO) - je ovlivňována následujícími dílčími faktory: růstový 

potenciál, ziskový potenciál, finanční stabilita, využití zdrojů, složitost vstupu do 

odvětví, produktivita práce, využití kapacit, vyjednávací síla výrobců. 

Vnitřní prostředí je popsáno také dvěma kritérii: 

▪ Konkurenční výhoda (KV) - je ovlivňována následujícími faktory: podíl na 

trhu, kvalita produktů, životní cyklus výrobků, inovační cyklus, loajalita zákazníků, 

vertikální integrace. 

▪ Finanční síla (FS) - je ovlivňována následujícími ukazateli: návratnost investic, 

likvidita, míra zadlužení, požadovaný versus disponibilní kapitál, cash flow, obrat 

zásob. [18] 

https://managementmania.com/cs/strategicke-rizeni
https://managementmania.com/cs/planovani
https://managementmania.com/cs/korporatni-strategie
https://managementmania.com/cs/podnik
https://managementmania.com/cs/okolni-prostredi
https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost
https://managementmania.com/cs/produkt
https://managementmania.com/cs/penezni-tok
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Pro každý faktor v každém kritériu je přiřazena hodnota 0 až 6 (pro KV a SP 0 až -6). Pro 

určité kritérium je hodnota celkového faktoru vyjádřena průměrem z dílčích faktorů. 

Hodnoty faktorů se zanáší do grafu na osy, viz obrázek 74. 

V tom kvadrantu, kde je největší část plochy výsledného čtyřúhelníku, je vhodná varianta 

strategického chování určitého podniku. 

Obr. 74 Hodnocení SPACE analýzy 

 

Zdroj: Foret, 2012 

Strategické postavení podniku a varianty strategického chování jsou následující: 

Agresivní postavení – atraktivní a relativně stabilní odvětví, podnik má konkurenční 

výhodu a může si ji chránit; kritickým faktorem je možný vstup nových konkurentů do 

odvětví; lze uvažovat o nových akvizicích, zvyšování podílu na trhu a soustředění se na 

konkurenceschopné výrobky. 

Konkurenční postavení – atraktivní a relativně nestabilní prostředí, podnik má jistou 

konkurenční výhodu; kritický faktor je finanční síla podniku – podnik by měl hledat způsob 

jejího upevnění; řešením je možnost spojení s jiným podnikem, zvyšování hospodárnosti 

výroby a posilování hotovostních toků. 

Konzervativní postavení – stabilní odvětví s nízkou mírou růstu a finančně stabilní podnik; 

kritický faktor je konkurenceschopnost výrobků; podnik by měl chránit své úspěšné 

výrobky, vyvíjet nové a uvažovat o možnostech pronikání do atraktivnějších odvětví a 

snižovat náklady. 

Defenzivní postavení – neatraktivní odvětví, podniku chybí konkurenceschopné výrobky i 

finanční prostředky; kritický faktor je konkurenceschopnost; podnik by měl snižovat 

náklady, omezovat investice a zvážit odchod z daného odvětví. [46] 
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4.8.1.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

Tato analýza je jedna z mála analýz, která se již v teoretických zdrojích prezentuje 

v numerizované formě. Přes vstupní obrazovku (Obr. 75) se uživatel dostává do 4 

jednoduchých zadávacích tabulek, které charakterizují jednotlivá prostředí (Tab. 48).  

Obr. 75 Vstupní obrazovka SPACE analýzy 

 

Nadefinované faktory charakterizující jednotlivá odvětví je potřeba ohodnotit body 0 až 6, 

kdy 0 znamená nejmenší hodnocení a 6 největší hodnocení. Následně je spočtena průměrná 

známka za prostředí. 

Tab. 48 Vstupní obrazovka SPACE analýzy 

 

4.8.1.3 Návrh procesního diagramu  

 

Po zhodnocení všech čtyř prostředí se výsledky vygenerují v sumarizační tabulce, a to jako 

body v grafu, viz Tab. 49 a následně jsou dopočteny (vzhledem ke svému postavení na osách 

v grafu) jako obsah pravoúhlého trojúhelníku (vzorec č. 10). 

Inputs

•ohodnocení 
nadefinovaných faktorů 
jednotlivých prostředí

Process

•hodnocení tvrzení  na 
stupnici 0 až + 6

•průměrné známky

•výpočet ploch 
jednolivých postavení

Outputs

•sumarizační tabulka 
jednotlivých prostředí a 
velikostí ploch oblastí

•výsledky analýzy v 
bodovém grafu

•výsledky postavení v 
paprskovém grafu
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𝑆 =
𝑎+𝑏

2
            (10) 

Tím se získávají čtyři plochy, přičemž největší z nich znázorňuje postavení, které by měla 

organizace zaujmout ke svým podnikovým činnostem.  

Tab. 49 Výsledky SPACE analýzy 

      S 

Stabilita prostředí 2,50 Agresivní postavení 1,24 

Síla odvětví 
 

2,13 Konkurenční postavení 2,66 

Konkurenční výhody podniku 5,33 Defenzivní postavení 6,67 

Finanční síla podniku 1,17 Konzervativní postavení 3,11 

 

Obr. 76 Výsledky SPACE analýzy 
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4.8.2 SWOT analýza 

SWOT analýza, jejíž autorem je Albert Humphrey, který ji navrhl v 60. letech 20. století, je 

univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů 

ovlivňujících úspěšnost podniku nebo konkrétního záměru. Je výborným koučovacím 

nástrojem, který prostřednictvím čtyř zdánlivě jednoduchých položek donutí dlouze a 

důkladně přemýšlet o tom nejelementárnějším, co ovlivňuje dané podnikání. Označení 

SWOT představuje zkratku z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – 

slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. [28] 

4.8.2.1 Podstata SWOT analýzy 

Vzhledem k tomu, že SWOT analýza je velmi univerzální a jednou z nejpoužívanějších 

analytických technik, je její využití v praxi velmi široké. Je možné ji použít pro podnik jako 

celek nebo pro jednotlivé oblasti či produkty. SWOT analýza je jedním ze základních 

nástrojů strategického managementu. Kromě toho však přijde vhod i např. při výběrových 

řízeních na projektově orientované zakázky, v reklamě, PR i řadě jiných oborů. Podstatou 

SWOT analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé stránky vnitřního prostředí podniku a 

klíčové příležitosti a hrozby vnějšího prostředí a dále s nimi pracovat. 

Řada manažerů se domnívá, že nadefinováním faktorů je SWOT analýza hotová, avšak ta 

nejdůležitější část spočívá teprve v ohodnocení nadefinovaných faktorů. Existuje mnoho 

možností, jak dané faktory hodnotit. Kvantifikovaná hodnocení založena na bodové škále 

používají pro hodnocení silných stránek a příležitostí např. kladnou stupnici od 1 do 10 s 

tím, že 10 znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost. U slabých stránek a 

hrozeb se používá stupnice záporná, např. od -1 (nejnižší nespokojenost) až -10 (nejvyšší 

nespokojenost). Nebo lze použít také kvalifikovaná hodnocení, kdy se daný faktor může 

ohodnotit počtem plusů či mínusů. Získané hodnoty se následně převádí do grafu. [30] 
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Vnitřní faktory 

Vnitřní faktory zahrnují hodnocení silných a slabých stránek. Tyto prvky jsou totiž 

definované vnitřními vlivy – zejména lidským kapitálem, zkušenostmi, duševním 

vlastnictvím podniku a také jejím vybavením a kapacitami. Nejčastějšími vstupy jsou 

finanční analýza, hodnocení pomocí modelu EFQM, analýza hodnotového řetězce či analýza 

zdrojů. 

▪ Silné stránky -  je potřeba zjistit, co podnik dělá lépe než konkurence, jak je podnik 

vnímán zaměstnanci a jak ji vidí zákazníci, případně konkurence na trhu.  

▪ Slabé stránky – slabé stránky určují potenciální vnitřní slabiny podniku. Hledá se, 

v čem se podniku nedaří a v čem ostatní dosahují lepších výsledků. [22] 

 

Vnější faktory 

Vnější faktory zahrnují hodnocení příležitostí a hrozeb, které souvisí s okolním prostředím 

podniku. Faktem ovšem je, že tyto prvky jsou do značné míry ovlivněny také faktory 

vnitřními. Podnik totiž velice dobře může ovlivnit, jaké na trhu budou příležitosti, a může 

také aktivně předcházet hrozbám. Nejčastějšími vstupy zde jsou analýza trendů vzdáleného 

prostředí (PESTLE analýza), sektorová analýza (Porterova analýza) nebo analýza 

konkurenčního postavení (segmentace trhu, analýza potřeb zákazníků, analýza konkurentů). 

▪ Příležitosti – Příkladem příležitostí mohou být např. nové trhy, neustálé 

zkvalitňování výrobků, nové technologie, spolupráce s partnery, dotační programy 

atd.  

▪ Hrozby – Hrozby představují oblast, která s sebou přináší rizika. Pokud je nebudeme 

systematicky řídit, mohou přerůst v závažný problém. [23] 

 

4.8.2.2 Funkcionalita a vizualizace aplikace  

Komplexní systém strategických analýz zahrnuje také komplexní řešení SWOT analýzy. Je 

možno se maximálně zabývat jednotlivými částmi SWOT analýzy, klady a zápory 

ovlivňujícími podnikání, prostředím podniku, ale také komplexně celou analýzou. 

Vstupní obrazovka celého systému, viz Obr. 77 je plně funkční a zadavatel si má tak možnost 

zvolit jakou částí SWOT analýzy se bude zaobírat, a zároveň funguje tento obrázek jako 

výukový příklad SWOT analýzy, co vlastně jednotlivé části SWOT znamenají.  

Obr. 77 Vstupní obrazovka SWOT analýzy 
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Zadavatel klikne na příslušnou buňku a dostane se na obrazovku příslušné skupiny, kde si 

management musí vymezit své silné (slabé) stránky nebo příležitosti a hrozby.  

4.8.2.3 Návrh procesního diagramu  

 

Pro faktory vnitřního prostředí je nejdůležitější stanovit výkonnost příslušného faktoru na 

škále pro silné stránky 1 až 10 a pro slabé stránky -1 až -10, kdy ohodnocení známkou jedna 

znamená, že daný faktor není příliš efektivní, ohodnocení známkou deset znamená, že daný 

faktor je velmi výkonný. V druhém sloupci je pak potřeba nadefinovat intenzitu faktoru, kdy 

se hodnotí na škále 0 až 100 %. Pokud je faktor důležitý pro hlavní fungování podniku, tím 

více procent zadavatel zadává. Pokud se jedná o faktor, který není zásadní pro podnikání, 

bude mu udělena nízká procentuální hodnota.  

Řada autorů či návodů na vyhotovení SWOT analýzy zadavatele navádí – intenzitu či váhu 

faktoru navolit tak, aby součet byl roven jedné. Lze se však domnívat, že je nutné každý 

faktor hodnotit zvlášť – pro příklad lze uvést hodnocení příležitosti: „Získání dotace“. U 

tohoto faktoru se management domnívá, že jeho šance na získání dotace je 90 %. A proto 

není vhodné tuto pravděpodobnost poměřovat s ostatními faktory.  

U faktorů vnějšího prostředí se nestanovuje výkonnost a intenzita faktoru jako u silných a 

slabých stránek, ale u příležitostí se hodnotí „Atraktivita faktoru“ (body 1 až 10, kdy 

ohodnocení známkou jedna znamená nejméně atraktivní faktor a deset nejvíce atraktivní 

faktor) a pravděpodobnost vzniku (0 – 100%, kdy 0% znamená nulovou pravděpodobnost, 

že činitel nastane a 100%, že činitel nastane se sto procentní jistotou) a u hrozeb pak 

závažnost faktoru (body -1 až  -10, kdy mínus jedna znamená, že faktor není příliš závažný 

a mínus deset značí velmi závažný faktor) a pravděpodobnost vzniku (0 – 100%) faktoru. 

Pro posouzení silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb se nejprve hodnotí každá ze 

skupin ze dvou hledisek, a to z hlediska jeho výkonnosti a intenzity, které jsou zobrazeny v 

tabulce – Tab. 50. Pro srovnání všech čtyř skupin zároveň slouží vážená výkonnost skupiny, 

která se vypočítá dle vzorce:  

VVf = ∑ (Vf * If), kde         

 (11) 

VVf – Vážená výkonnost skupiny, 

Vf – výkonnost faktoru, 

If   - intenzita faktoru. 

Vážená výkonnost skupiny bude dále využita k celkovému hodnocení SWOT analýzy, viz 

kapitola 4.2.2.3.  

 

 

Inputs

• nadefinování silných a 
slabých stránek podniku

• nadefinování příležitostí a 
hrozeb

• hodnocení tvrzení

Process

• hodnocení tvrzení  na 
stupnici -10 až 0 a 0 až + 10

• intenzita faktoru 0 až 100 %

• vážená výkonnost skupiny

Outputs

• matice jednotlivých 
hodnocených dimenzí

• shrnující tabulka SWOT 
analýzy

• spider mapa vážené 
výkonnosti skupiny

• poziční mapy faktorů 
vnitřního a vnějšího 
prostředí
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Tab. 50 Tabulka silné stránky 

 

Po nadefinování základní tabulky se vygeneruje graf za danou skupinu, viz Obr. č. 78. 

Matice je rozdělena do čtyř kvadrantů, kdy v prvním kvadrantu se nachází ty faktory (v 

tomto případě silné stránky), které jsou pro fungování podniku důležité, avšak podnik by se 

v této oblasti mohl dále zlepšovat.  

V druhém kvadrantu grafu jsou nejefektivnější silné stránky, tedy ty faktory, které jsou pro 

fungování společnosti velmi důležité, a zároveň je podnik vykonává na nejvyšší úrovni.  

Třetí kvadrant značí ty silné stránky, které jsou nevýrazné, a to jak v hodnocení výkonnosti, 

tak pro podnik nemají zásadní význam. 

Čtvrtý kvadrant definuje ty prvky, které podnik vykonává na vysoké úrovni, leč pro podnik 

nemají zásadní význam v jeho oblasti podnikání.  

Obr. 78 Matice silných stránek 

 

Po nadefinování dílčích částí SWOT analýzy se uživateli zobrazí jednotná tabulka č. 51. 

Takovouto tabulku může uživatel využívat jako součást svého profilu či při projektových 

žádostech. SWOT tabulka je totiž často vyžadována při různých typech žádostí v bankách či 

jiných finančních i nefinančních institucích. 
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Tab. 51 Tabulka SWOT analýzy 

 

Součástí tabulky je také graf – Celkové hodnocení analýzy, viz Obr. 79 neboli Spider SWOT 

mapa, která zobrazuje dosažené hodnoty v dílčích oblastech. První obrazec představuje 

dosažitelná maxima, dle počtu zadaných faktorů, tzn. kolik bylo zadaných faktorů v dané 

skupině krát maximální počet možných bodů což je 10. Druhý lichoběžník představuje 

souhrnné ohodnocení v dílčích oblastech. Zadavatel tak vidí, jaké má v jednotlivých 

oblastech rezervy nebo naopak jak dobře pracuje s negativními faktory. 

Obr. 79 Graf celkové hodnocení SWOT analýzy 

 

Dalšími výstupy jsou grafy za vnitřní či vnější prostředí – Obr. 80. 
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Obr. 80 Hodnocení faktorů vnitřního prostředí 

 

 
 

4.9 Doporučení k aplikaci a systému 

Lze obecně konstatovat, že tento systém nemůže být univerzální a při práci s ním se mohou 

vyskytnout specifické odlišnosti a problémy, které vyplývají z více směrného řešení dané 

problematiky. V této oblasti se velice často pracuje s měkkými daty i měkkými hypotézami, 

které vyplývají ze zkušeností manažérů a jejich pocitu vnímání určitých dějů odehrávajících 

se na jejich operačním teritoriu. Už tento fakt transformace těchto poznatků do vstupů 

jednotlivých analýz v sobě přináší určitou míru subjektivity a z druhé strany samotná 

kvantifikace přenášeného poznatku v sobě může přenášet existenci určité deformace.  

Druhou problémovou oblastí je pak nízká schopnost manažerů aplikovat dílčí analýzy a 

jejich schopnost interpretace výsledků. Proto se pro eliminaci těchto problému při testování 

systému vždy vyplatil společný průnik jak znalostí a dovedností z oblasti předmětu analýz, 

tak znalostí a dovedností z oblasti tvorby těchto analýz.  

Velice důležitá je pak týmová interpretace výsledků vyúsťující v brainstorming celého 

managementu pro optimální využití těchto analýz. Dochází tak k eliminaci a potlačení  

teoretické oblasti nad praktickou a opačně, a tak výsledkem bude těžišťové využití výsledků 

těchto analýz. Již při samotném hodnocení lze využít více členů managementu, aby 

docházelo k co možná největší objektivitě hodnocení. Výsledky jsou tak průměrem za 

všechny hodnocené.  
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Závěr 

Strategické řízení realizované top managementem, případně i vlastníky podniku, zahrnuje 

aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním podniku, jeho 

dlouhodobými cíli, disponibilními zdroji a rovněž mezi podnikem a prostředím v němž 

podnik existuje. Neexistuje žádná univerzální strategie, jejíž aplikaci by bylo možné rozšířit 

za hranice konkrétního podniku. Vhodně zformulovaná strategie musí být podniku ušitá na 

míru. Základem je opírat se o syntézu výsledků strategické analýzy. 

Ve strategickém řízení je potřeba vyhodnocovat podnikatelské okolí, sledovat vývoj 

makroekonomických podmínek, mapovat je a vyhodnocovat, jaký mají na naše firemní 

úspěchy vliv. Každý podnik je ovlivněn charakterem okolí, v němž se nachází a v němž 

působí. V biologii platí, že genotyp je vnitřní soubor genů, který organismus nese a fenotyp 

ve výsledném projevu počítá i s variabilitou prostředí - např. dvě sesterské pampelišky, kde  

jedna roste na sluníčku a druhá někde v horách na kopci – můžou mít jinou vitalitu, přestože 

mají naprosto stejnou genetickou výbavu, a ne jinak je tomu i v podniku. 

Tématem této disertační práce bylo navrhnout komplexní model a systém analýz pro 

strategické rozhodovací procesy v průmyslových podnicích. 

V rámci teoretické části práce byly definovány očekávané výstupy a přínosy práce, byly 

stanoveny cíle a metodika práce. Dále bylo v práci detailně popsáno podnikatelské prostředí 

podniku, včetně strategického řízení, a to především oblast strategických analýz.  

Praktická část práce je věnována modelu a systému strategických analýz. Kapitola č. 3 je 

zaměřena na výběr analýz, sestavení modelu a následně SW systému. V této části jsou 

popsány vazby modelu, jeho funkce, možnosti a využité metody.  Jsou zde také uvedeny 

granty, díky kterým byla zajištěna kvalitní podpora při tvorbě tohoto výzkumu. Poslední 

částí této kapitoly je vysvětlení tvorby modelu a systému v čase, včetně testování na reálných 

datech. 

Další kapitola, nazvaná „Systém komplexních strategických analýz“, je koncipována tak, že 

každá z analýz je zde popsána z teoretického hlediska, kdy pro hledání informací byly 

využity české publikace, zahraniční zdroje, a především odborné výstupy. Dále je zde návod 

na její vyhotovení a prostřednictvím IPO modelu jsou zde popsány vstupy, procesy a výstupy 

jednotlivých analýz. Analýza obsahuje vizualizaci, aby se stala lépe zapamatovatelnou, 

obsahuje zadávací tabulky, výpočty a mnoho variant výstupů. Každá analýza je rovnou 

zobrazena i s příkladem, na kterém byla testována. 

Vědeckým cílem práce bylo vytvoření modelu strategických analýz a tento model následně 

převést do systému, včetně SW aplikace, což bylo praktickým cílem. V rámci této práce 

došlo k vytvoření modelu a matematického aparátu a následně SW aplikace, kdy se tato část 

opírala o studium teoretických zdrojů a rozhovorů s manažery podniků. Výsledná SW 

aplikace může být využívána v podnicích ke strategickému plánování a rozhodování. 

Výstupy ze systému budou také vhodným podkladem pro posuzování strategických změn. 

Celá tato část je v disertační práci popsána v kapitole č. 3 a 4. Současně byl také naplněn 

pedagogický cíl, jelikož SW aplikace bude vhodnou učební pomůckou při výuce 

strategického managementu a marketingu.  

Systém není úplným výčtem všech možných analýz, doba je velice turbulentní a je potřeba 

ho neustále rozvíjet, doplňovat o nové analýzy a potřeby trhu a podniků. 
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Závěrem je možné konstatovat, že předložená disertační práce potvrdila význam 

strategického řízení a využívání strategických analýz. Problematiku má tedy smysl dále 

rozvíjet a rozpracovávat. Do budoucna lze stávající databázi analýz neustále rozšiřovat, 

zdokonalovat matematický aparát, a především rozšiřovat o nové vyhodnocovací funkce 

např. „Co to znamená“ nebo „Co je třeba udělat“.  
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Conclusion 

Strategic management implemented by top management, or business owners, includes 

activities aimed at maintaining long-term consistency between the company's mission, its 

long-term goals, available resources, and between the enterprise and the environment in 

which the enterprise exists. There is no universal strategy whose application could be 

extended beyond the boundaries of a particular business. A properly formulated strategy 

must be tailor-made to the business. 

The basis is to rely on the synthesis of strategic analysis results. 

In strategic management, it is necessary to evaluate the business environment, to monitor the 

development of macroeconomic conditions, to map them and to evaluate what influence they 

have on our corporate successes. Every business is influenced by the nature of the 

environment in which it is located and in which it operates. In biology, the genotype is the 

internal set of genes that the organism carries and the phenotype counts with the variability 

of the environment - eg, two sister dandelions and one grows in the sun and the other 

somewhere in the mountains on the hill - they can have another vitality, even though they 

have absolutely the same genetic equipment, it can be similar case with the company. 

The topic of this dissertation was to design a complex model and system of analyses for 

strategic decision-making processes in industrial enterprises. 

Within the theoretical part of the thesis the expected outputs and benefits of work were 

defined, after that, objectives and methodology of work were set. Furthermore, the business 

environment of the company, including strategic management, was described in detail, 

especially the field of strategic analyses. 

The practical part is devoted to the model and system of strategic analyses. Chapter 3 focuses 

on analyses selection, modelling, and on the system. This part describes the model's 

connections, its functions, possibilities and methods. Grants are also provided, which has 

ensured quality support in the creation of this research. The last part of this chapter is an 

explanation of modelling and system creation over time, including real-time testing. 

The next chapter, called "System of Complex Strategic Analyses", is designed so that each 

of the analyses is described here from the theoretical point of view, where Czech 

publications, foreign sources and especially professional outputs were used to find 

information. There are also instructions for its elaboration and through the IPO model there 

are described the inputs, processes and outputs of individual analyses. The analysis includes 

a visualization to make it more memorable, includes spreadsheets, calculations and many 

variants of outputs. Each analysis is also displayed with the example on which it was tested. 

The scientific goal of the thesis was to create a model of strategic analyses and subsequently 

to convert this model into the system, including SW applications, which was a practical goal. 

In this work, a model and mathematical apparatus was created, followed by a SW 

application, where this part was based on studying theoretical sources and interviews with 

business managers. The resulting SW application can be used in enterprises for strategic 

planning and decision making. Outputs from the system will also be an appropriate basis for 

assessing strategic changes. This part is described in chapter 3 and 4 in the dissertation thesis. 

At the same time, the pedagogical goal was also fulfilled, as the SW application will be a 

suitable learning tool in teaching strategic management and marketing.  
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The system is not a comprehensive list of all possible analyses, the time is very turbulent 

and needs to be constantly developed, complemented by new analysis and market and 

business needs. 

In conclusion, it is possible to state that the submitted dissertation has confirmed the 

importance of strategic management and appropriate use of strategic analyses. Therefore, 

the problem should be further developed and elaborated. In the future, the existing database 

of analyses can be continuously expanded, mathematical apparatus can be improved and, 

above all, the database should be expanded with new evaluation functions such as "What it 

means" or "What to do". 
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