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Úvod

 Vzhledem k tomu, jak se společnosti, trhy i zákazníci vyvíjejí, je nutné neustále

rozvíjet různé metody managementu, marketingu, logistiky a dalších nezbytně důležitých

odvětví, které slouží k tomu, aby firma byla stále konkurenceschopnou a uspokojovala

požadavky trhu.

 V minulém století firmy existovaly v tzv. industriální době. S rozvojem informačních

technologií se však posunují do doby informačního věku. Znakem této doby je nejistota,

nejrůznější rizika a konkurenční boj, a tak úspěch dnešních firem závisí mnohem více než

na pracovnících odvádějící fyzickou práci na znalostních pracovnících. Znalostním

pracovníkům již není potřeba podrobně vysvětlovat, jak mají dělat svou práci, ale zadat

požadované cíle. S tímto vývojem je spojeno velké množství souvislostí. Každá oblast řízení

firmy prochází neustálým vývojem. Z hlediska managementu pozorujeme stále se vyvíjející

manažerské metody a techniky. Vzhledem k tomu, že úspěch managementu v jedné firmě se

nedá s jistotou uplatnit v jiných firmách, dochází k různým variacím a obměnám

manažerských metod, avšak ani tyto obměny nemohou zaručit úspěch. Nejdůležitější je

vybrat ty správné metody a použít je ve správnou dobu na správném místě.

 V této bakalářské práci bych chtěl nastínit některé manažerské metody a aplikovat je

na společnosti, která se zabývá mezinárodní automobilovou nákladní dopravou. Páteří této

práce bude znázornění SWOT analýzy a několik dalších neméně důležitých manažerských

technik, které mohou podniku pomoci při hledání konkurenční výhody a získání co

největšího tržního podílu.

 Tato bakalářská práce se dělí na čtyři hlavní části (teorie manažerských metod,

představení společnosti, aplikace SWOT analýzy, závěr).
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 Uvědomuji si, že manažerských metod a technik je v dnešní době velké množství,

avšak v daném rozsahu bakalářské práce není možné popsat veškerou problematiku

související s řízením podniku a proto vybírám jen některé manažerské techniky, které

mohou pomoci podniku na cestě k úspěchu.

1. TEORIE MANAŽERSKÝCH METOD

Manažerské metody jsou velmi důležité a tvoří základ práce každého řídícího

pracovníka. Dnešní doba s sebou nese neustálé změny a přináší nové problémy, které nutí

manažery vymýšlet stále nová řešení všedních i nevšedních situací. O tom, zda bude

manažerská metoda úspěšná, či nikoli, rozhodne trh. Každá metoda má i svůj životní cyklus,

který souvisí s použitelností, univerzálností a v neposlední řadě také úspěšností. Díky tomu

se moderní manažerské metody neustále vyvíjejí a usnadňují práci těm, kteří je nastudují,

jsou schopni je aplikovat na případu v praxi a dále je rozvíjet na potřeby své společnosti. 

Se samotnými technikami vedení úzce souvisí i analýza situace, v níž se podnik

nachází a vymezení problému určeného k řešení. Stejně tak je důležité, předpovídat budoucí

vývoj a potřebnými kroky si zajistit lepší postavení na trhu, než jaké má konkurence.

1. MANAŽERSKÉ METODY

Manažerské metody a techniky jsou vnímány jako analytické a systematické metody,

které manažeři používají jako podklad svého rozhodnutí. Upravují pohled manažera na daný

problém. Při jejich správném používání můžeme docílit zvyšování výkonnosti a

efektivnosti.

Tyto techniky jsou používány při všech aspektech plánování, organizování, vedení a

kontroly. Užívají se zejména v následujících oblastech:

obecný management – zde se uplatňují spíše manažerské dovednosti

(komunikace, vyjednávání, řízení), ale zvládnutí základních manažerských technik
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(strategické plánování, SWOT analýza, výběr strategie, stabilizace, delegování a další) je

také žádoucí.

marketing – tato činnost je velmi důležitá pro každý podnik a zvládnutí

marketingových technik (marketingový výzkum, segmentace zákazníků, marketingový mix

atd.) je pro podnik velmi důležité.

provozní management – využívá a kontroluje vstupy tak, aby bylo dosaženo

určitého výstupu (výsledku). Zde se požívají následující techniky (just-in-time, abc, TQM)

finanční management – zde jsou zásadní plánovací, rozpočtové a kontrolní

techniky. Jedná se o systém řízení peněžních toků, tak aby podnik fungoval co

nejefektivněji.

personální management – hlavní roli hrají techniky, jako jsou audit lidských

zdrojů, plány rozvoje, zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků a motivace

zaměstnanců.

výkonnost a efektivita – tyto techniky napomáhají snižování nákladů,

zvyšování produktivity. Jedná se například o audit řízení.1

Všechny výše uvedené oblasti je potřeba dokonale zvládnout, protože  tvoří páteř

každého podniku a nezabezpečení byť jen jedné oblasti by mohlo mít fatální negativní

výsledky.

1.2. TECHNIKY PROGNÓZOVÁNÍ

      Umění předvídání vývoje trhu je nezbytnou součástí úspěšného podnikání. Plánováním

do jisté míry omezujeme nejistotu z budoucího vývoje. V případě, že bude předvídání

vývoje přesné, stane se plánování efektivní a jednoduchou záležitostí. Podniku to zajistí

potřebné informace pro určení směru podnikání.
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 Krátkodobé plánování určuje, jakým směrem se bude ubírat organizace v nejbližší

době (jaké zakázky přijmeme, kolik bude potřebovat zaměstnanců apod.) a provádí se

zpravidla na dobu kratší než jeden rok.

 Dlouhodobé prognózování hodnotí, co se stane, pokud se výrazně nezmění podmínky

pro podnikání. Rozhodujícími faktory pro dlouhodobé prognózování jsou

(makroekonomické ukazatele, právní prostředí, technické prostředí, stálí odběratelé,

preference spotřebitelů, vstup konkurence).

____________________
1 ŚULEŘ, O. Manažerské techniky 1. vyd. Olomouc, Rubico, 1995, 225 s. ISBN 80-85839-06-7

 K prognózování můžeme použít: a) statistické techniky, b) subjektivní techniky nebo

c) techniky technologického předvídání. Kombinace více druhů metod nám dává větší šanci

k určení přesného výsledku. 

ad a) Statistické metody

 Statistické techniky vycházejí z předpokladu, že budoucnost bude odpovídat

dosavadnímu vývoji. Jednou z technik je analýza trendů a cyklů, která spočívá ve

shromáždění různých dat. Předpověď je založena na extrapolaci, tedy na tom, že bude

pokračovat dosavadní vývoj. Základní výsledky mají podobu tří křivek, které představují:

lineární trend, exponenciální trend, S-křivka.

ad b) Subjektivní metody

 Subjektivní techniky jsou používány tehdy, pokud nemáme k dispozici statistická data.

Jsou založeny čistě na intuici a pocitech. Používají se v kombinaci s jinými technikami,

abychom se vyvarovali omylu. Jednou z technik je hodnocení prodejci. Pracovníci prodeje

jsou tázáni na svůj názor, jak se bude v budoucnu vyvíjet prodej. Tyto odpovědi jsou pak

shromažďovány a vyhodnocovány. Musíme zde požít analýzu z hlediska sklonu

k případnému optimismu či pesimismu, výsledky musí být reálné.

ad c) Techniky technologického předvídání
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 Techniky technologického předvídání, poukazují na možný vývoj z technické stránky.

Jednou z technik je extrapolace technologických trendů. Při této technice jsou

shromažďovány trendy v technologickém vývoji, s kterými do budoucna počítáme.

 Ať už se organizace rozhodne použít jakoukoli metodu prognózování, vždy by měla

vybrat faktory, které jsou pro organizaci zásadní. Společnost si musí být také vědoma toho,

že budoucnost je nejistá  a měla by vypracovat alternativní řešení. 

 Pomocí přesného předvídání získává společnost vhodné předpoklady pro vytvoření

úspěšného strategického plánování.

1.3. TECHNIKY STRATEGICKÉ ANALÝZY

Techniky strategické analýzy pomáhají managementu určit přesnou pozici firmy na

trhu. Zejména analyzují: a) strukturu prostředí, b) segmentaci trhu, c) konkurenci,

d) politicko-ekonomickou situaci s ohledem na sociální a technologickou oblast, e) zdroje. 

A nejkomplexnější analýzou je f) SWOT analýza. Tyto techniky nastíní managementu, kam

se firmy uchylují, možnosti firmy a dále jak tyto možnosti využít.

 Základní techniky strategické analýzy tvoří analýza struktury prostředí, SWOT analýza

a analýza zdrojů.

ad a) Analýza struktury prostředí

 Tato analýza vedení společnosti zobrazuje, jaké tři strukturální síly organizačního

prostředí na společnosti působí. Jedná se o sílu výrobku, trhu a konkurenci. Ke zjištění

struktury prostředí se užívá analýza segmentace trhu, analýza struktury konkurence a PEST

analýza.2

ad b) Analýza segmentace trhu



7

Analýza segmentace trhu nám zobrazuje hranice trhu současného a budoucího. Její

pomocí můžeme také hledat možnosti rozšíření hranic výrobku či služby a trhu. Metody

segmentace trhu člení jednotlivé části z hlediska geografického (zeměpisného),

demografického (sociálního), podle velikosti zákazníka, podle jakosti a podle cenové

hladiny.3

 Po vymezení segmentů by se jednotlivé části měly analyzovat z hlediska velikosti trhu,

potencionálního růstu, hrozeb představovaných, existující nebo potencionální konkurencí a

podle příležitosti získat v segmentu konkurenční výhodu.

____________________
2,3 ŚULEŘ, O. Manažerské techniky 1. vyd. Olomouc, Rubico, 1995, 225 s. ISBN 80-85839-06-7

ad c) Analýza struktury konkurence

 Zde se jedná především o to, zda-li jsme schopni získat na stávajícím trhu konkurenční

výhodu, zda-li máme potenciál k růstu a jak se naše organizace dokáže vyrovnat s pěti

konkurenčními silami, které jsou uvedeny v následujícím Porterově modelu:

   -                     noví účastníci trhu, potencionální účastníci a hrozba vstupu nových účastníků

náhradní výrobky nebo služby

odběratelé a jejich vliv

dodavatelé a jejich vliv

konkurenti a charakter jejich soupeření 4

Čím je větší síla některého ze zdrojů u konkurence, tím je těžší situace pro naši

společnost. Za účelem získání konkurenční výhody a růstu budeme muset výrazně předčit

konkurenci.

Obr. 1 Strukturální analýza ropného průmyslu (podle B Richardson – R. Richardson, 1989)

5
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____________________
4,5 ŚULEŘ, O. Manažerské techniky 1. vyd. Olomouc, Rubico, 1995, 225 s. ISBN 80-85839-06-7

ad d) Analýza PEST

Pomocí analýzy PEST získáme přehled o makrookolí společnosti a zejména o

nejdůležitějších makroekonomických faktorech.

P – politická

E – ekonomická

S – sociální

T – technologická
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 Politické faktory a právní úprava patří k významným okolnostem při podnikání. Právo

upravuje nejen samotné podnikání, ale i vymezuje prostor pro podnikání. Definuje právní

podmínky pro vznik společnosti, její chod i možnosti ukončení podnikání.

 Ekonomické faktory nám dávají přehled o ekonomickém vývoji  a ekonomických

trendech. Ekonomický růst vede ke vzrůstu spotřeby a zvyšují se tak šance uspět na trhu.

Stejně důležitá je i míra inflace, úroková míra a fiskální politika státu.

 Sociální a demografické ukazatele mapují strukturu obyvatelstva,  zejména z hlediska

náboženských, etnických, vzdělávacích podmínek, mobility pracovních sil i kvality

pracovního a osobního života.

 Technologické faktory slouží k přehledu o inovační činnosti, nových řešeních a

objevech. Cílem je tedy vyhnout se zaostalosti a získat konkurenční výhodu zavedením nové

technologie.

Tato analýza poskytuje vedení organizace širší a futurističtější pohled na situaci,

v níž se firma nachází. Důležité je umět filtrovat jen ty skutečnosti, kterou jsou pro podnik

významné. Tento přehled užitečně ovlivňuje rozhodování managementu, kterým směrem se

bude organizace ubírat. Musí být orientován na zákazníka a mít vypovídací schopnost o

faktorech, které budou mít na organizaci zásadní vliv. 

 Příkladem mohou být změny v průměrném věku populace, díky němuž firma musí

inovovat výrobky či upravit služby na základě tohoto údaje.

ad e) Analýza zdrojů

Při této analýze je zkoumána organizace zevnitř. Analýza naznačuje, jak by mohly být

zdroje přeskupeny, aby organizace dosahovala lepších výsledků. Při provádění analýzy

zdrojů je nutné zodpovědět následující otázky:

Jaké zdroje máme?
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Jak efektivně jsou naše zdroje využívány?

Nakolik jsou naše zdroje flexibilní?

Jsou naše zdroje v rovnováze?

Nakolik jsou organizační zdroje ve vzájemném souladu a jako celek

v souladu    

  s okolním prostředím?

Jaký je stupeň a charakter „zaostávání“ zdrojů? 6

Příkladem mohou být nadbytečné zásoby, které zbytečně váží peněžní prostředky, jež

mohou být investovány, nevyužité skladovací prostory nebo nevyužité výrobní linky.

Důležité je také uvědomění si toho, jaké zdroje máme a jakým způsobem je současně

využíváme. Flexibilita zdrojů je rovněž velmi důležitá, pomocí zdrojů lze uspokojit

zákazníka. Pokud má však zákazník nestandardní požadavky je na místě zdroje uzpůsobit

tak, aby byl zákazníkův požadavek uspokojen.

ad f) Analýza SWOT

 K tomu aby bylo strategické plánování úspěšné, musí mít management komplexní

znalost okolního prostředí i vlastní firmy. Toto povědomí musí předcházet samostatnému

výběru strategie. 

Jednou z manažerských technik poznání je analýza SWOT, která v sobě kombinuje

prvky všech předchozích analýz. Její výhodou je relativní jednoduchost a efektivita. SWOT

analýza rozlišuje dva pohledy na vnitřní situaci podniku (silné a slabé stránky) a dva

pohledy na vnější okolí podniku (příležitosti a tržní ohrožení).

____________________
6 ŚULEŘ, O. Manažerské techniky 1. vyd. Olomouc, Rubico, 1995, 225 s. ISBN 80-85839-06-7

V anglické zkratce SWOT jednotlivá písmena značí:

 S  - Strenghs (silné stránky)

W - Weakness (slabé stránky)
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 O - Oportunities (příležitosti)

 T - Threats (hrozby)

Analýza SWOT je postavena na předpokladu, že organizace bude maximálně těžit ze

svých silných stránek a minimalizuje slabé stránky. Většina autorů se ve svých publikacích

shoduje na následujícím členění:

 Silné stránky – jsou to vnitřní přednosti, díky nimž může získat konkurenční výhodu.

V organizaci panují jasná pravidla, management i celá organizace jsou ztotožněni s cíly

organizace. Společnost má potřebná know-how, dobré jméno u zákazníků, přístup ke

kvalitním technologiím. Je kapitálově silná a zdravá, má rozsáhlé distribuční kanály a stálé

zákazníky, zaměstnává potřebné množství kvalifikovaných pracovníků. Tohle všechno jsou

silné stránky společnosti, díky nimž může získat konkurenční výhody.

 Slabé stránky – jsou to vnitřní nedostatky vedoucí k nižší výkonnosti a efektivnosti.

Takovýmto nedostatkem může být předlužení společnosti, chybějící zdroje, neschopnost

managementu, zastaralé technologie, špatná pověst u zákazníků, chybějící či špatně

fungující marketing. Všechny tyto nedostatky společnost brzdí a je třeba pracovat na jejich

odstranění.

 Příležitosti – vidí firma v současných nebo budoucích podmínkách v prostředí, které

svým vlivem kladně přispívají organizaci. Mezi tyto podmínky patří například: možná

expanze na nové trhy, zákonná opatření, rostoucí poptávka a s tím i více zákazníků, získání

nových technologií, koupě lepšího materiálu. Příležitosti je nutno chápat především

z dlouhodobého hlediska.

 Hrozby – jsou to současné nebo budoucí nepříznivé podmínky v prostředí. Do těchto

podmínek patří například: zákonná opatření, vstup silné konkurenční společnosti, pokles

počtu zákazníků, nedostatek kapitálu pro další expanzi, uvedení nových výrobků

konkurencí, zhoršující se přírodní prostředí, vyčerpání některých přírodních zdrojů.
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 V tabulce 1 jsou uvedeny klíčové otázky týkající se analýzy externích a interních

podmínek organizace. 

Tab. 1 Klíčové otázky analýzy externích a interních podmínek

(podle A. A. Thopmson, Jr. – A. J. Strickland, 1984) 7

EXTERNÍ

Příležitosti Hrozby

Dodávat další skupině zákazníků?

Vstup na nové trhy?

Rozšířit výrobní program pro lepší

uspokojení zákazníků?

Vertikální integrace?

Schopnost se připojit k lepší strategické

skupině?

Sebeuspokojení konkurenčních firem?

Rychlejší růst trhu?

Jiné příležitosti?

Vstup nového konkurenta?

Rostoucí cena polotovarů?

Pomalejší růst trhu?

Nepříznivá vládní politika?

Rostoucí konkurenční tlaky?

Zranitelnost recesí?

Rostoucí moc zákazníků, resp. dodavatelů?

Měnící se potřeba a vkus zákazníků?

Nepříznivé demografické změny?

Jiné hrozby?

INTERNÍ

Přednosti Nedostatky

Jasné kompetence?

Adekvátní finanční zdroje?

Dobrá pověst u kupujících?

Vedoucí postavení na trhu?

Dobře formulovaná strategie?

Izolace od silných tlaků konkurence?

Vedoucí postavení v technologii?

Nákladové výhody?

Konkurenční výhody?

Schopnost inovovat výrobky?

Osvědčený management?

Jiné přednosti?

Žádné jasné strategické řízení?

Zhoršující se konkurenční postavení?

Zastaralé zařízení?

Nízká ziskovost?

Nedostatek řídícího talentu?

Chybějící klíčové dovednosti?

Špatné sledování prováděné strategie?

Zranitelnost konkurenčními tlaky?

Zaostávání ve výzkumu?

Příliš úzký výrobní program?

Konkurenční nevýhody?

Jiné nedostatky?
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________________________

7 ŚULEŘ, O. Manažerské techniky 1. vyd. Olomouc, Rubico, 1995, 225 s. ISBN 80-85839-06-7

Po zodpovězení na tyto otázky mohou manažeři porovnat výsledné externí

příležitosti a interní hrozby ve čtyřech kvadrantech, viz. obr. 2.

Obr. 2 Diagram analýzy SWOT (podle R. J. Aldag, T. M. Stearns, 1987) 8

V kvadrantu I se příležitosti externího prostředí pojí s interními přednostmi. Tento

kvadrant odpovídá na to, jakým směrem se bude organizace v budoucnu ubírat, zda-li

vstoupí na nové trhy apod.

V kvadrantu II pozorujeme neschopnost podniku využít externí příležitosti kvůli

interním nedostatkům ve firmě.
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V kvadrantu III vidíme situaci, kdy podnik může ohrozit hrozba, která využije

interního nedostatku. Například na trh vstoupí konkurent s novým výrobkem a v důsledku

naší inovační neflexibility nás to může ohrozit.

V kvadrantu IV nastává situace, ve které externí hrozba může poškodit některou

z našich organizačních předností. Příkladem může být vedoucí postavení naší firmy, které

ohrozí nový konkurent, jenž vyrábí levnější a u zákazníků oblíbenější výrobky nebo vstup

nadnárodní organizace se silnou kapitálovou základnou.

____________________
8 ŚULEŘ, O. Manažerské techniky 1. vyd. Olomouc, Rubico, 1995, 225 s. ISBN 80-85839-06-7

SWOT analýza může být také nástrojem pro sestavení analýzy konkurence. Cílem je

předpověď reakcí konkurence na očekávané hrozby a příležitostí vzhledem k jejich silným a

slabým stránkám.

Tab. 2 SWOT konkurence 9

Hrozby (T) Příležitosti (O)

Slabé stránky konkurence

(W)

Reakce konkurenta na

hrozby okolí s ohledem na

jeho slabé stránky

Reakce konkurenta na

příležitosti okolí s ohledem

na jeho slabé stránky

Silné stránky konkurence

(S)

Reakce konkurenta na

hrozby okolí s ohledem na

jeho silné stránky

Reakce konkurenta na

příležitosti okolí s ohledem

na jeho silné stránky

Analýza SWOT je vhodným nástrojem pro tvoření strategických plánů, jelikož

umožňuje managementu vidět reálný rámec pro hodnocení současné i v budoucí situace.

Díky tomu mohou manažeři určit několik strategických plánů a vybrat ten, který bude

nejlépe vyhovovat organizaci v budoucnosti. Analýza SWOT může být prováděna v určitém
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intervalu, aby vedení podniku mělo informace o vývoji společnosti. Další předností SWOT

analýzy je její komplexnost, a tak ruku v ruce s dobrým strategickým plánem a

managementem napomůže zvyšovat výkonnost a efektivitu firmy.

1.4. Strategické plánování

Strategické plánování je poměrně mladou manažerskou metodou, kterou se v minulosti

mnoho manažerů nezabývalo. Toto plánování je důležité ve všech organizacích, obzvláště

pak v těch velkých. Strategii jako takovou můžeme vnímat jako prostředek, který slouží

organizaci k tomu, aby dosáhla požadovaného výsledku či stanoveného cíle

____________________
9 SEDLÁČKOVÁ H., BUCHTA K. Strategická analýza 2. vyd. Praha, C. H. Beck, 2006, 121 s. 

ISBN 80-7179-367-1

Úspěšná strategie zahrnuje strategický plán a vymezuje strategické řízení jako

prostředek k implementaci strategického plánu do praxe. Důležitá je rovněž kontrola

plánování.

1.4.1. Strategický plán

 Každý strategický plán musí mít svůj cíl, jež znázorňuje, kde by měla firma být po

jeho úspěšném provedení. Cíl strategického plánu můžeme určit pomocí tří otázek

sepsaných v následující tabulce.

Tab. 3 Klíčové otázky ke stanovení strategického plánu

(podle A. A. Thopson, Jr. – A. J. Stickland, 1984) 10

Otázky ke stanovení strategického plánu

1. Co budeme dělat a pro koho to budeme dělat?

2. Jakých cílů chceme dosáhnout?

3. Jak budeme řídit podnikové činnosti, abychom dosáhli zvolených cílů?

 Po zodpovězení těchto tří otázek je vhodné strategický cíl podrobně rozpracovat a určit

si více alternativních plánů, které mohou být aplikovány ve specifických situacích
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(například při změně zákonných opatření, při vstupu velkého konkurenta na trh) operativně

změněny a jejich změna bude ku prospěchu věci. 

1.4.2. Strategické řízení

 Samotné strategické řízení představuje v každé firmě velice složitý proces, který je

potřeba zvládnout jednak k tomu, aby firma vůbec přežila, a aby byla také zisková a

perspektivní. Strategické řízení nám dává obrázek o tom, jak se manažeři rozhodují o

strategickém plánu, jakým způsobem jej určí, jakým způsobem jej uvádějí do praxe a jak jej

následně kontrolují. Strategické řízení je proces, který začíná při začátku podnikání, a nikdy

nekončí. Lze jej označit za proces, při němž je velmi důležitá komunikace na pracovišti a

řídící pracovníci musí dokázat, že mají tvůrčí dovednosti. 

_____________________
10 ŚULEŘ, O. Manažerské techniky 1. vyd. Olomouc, Rubico, 1995, 225 s. ISBN 80-85839-06-7

Při strategickém řízení musí vedení společnosti výstižně vysvětlit strategický plán

podřízeným zaměstnancům. Důležité je, aby nedocházelo k informačnímu šumu a všichni

zaměstnanci, kterých se strategický plán týká, byli s plánem seznámeni a mohli jej

naplňovat.

Rovněž je důležité kontrolovat, zda-li se podnik od svého plánu zbytečně neodklání,

případně je vhodné strategický plán operativně upravovat v závislosti na nahodilých

skutečnostech v mikrookolí i v makrookolí, kdy je změna strategického plánu žádoucí.

1.4.3. Strategické cíle

 Strategické cíle představují ve firmě očekávané výsledky po naplnění strategického

plánu a za přispění strategického řízení. Důležitá je především formulace cílů a také míra

jejich zobecnění. Podnikové cíle jsou především prezentovány ekonomickými ukazateli

(např. doba návratnosti, ziskovost, vnitřní výnosové procento, rentabilita, atd.). 

 Podnikové cíle by měly naplňovat určité předpoklady. Souhrn těchto předpokladů bývá

označován „SMART“ 11
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S  - Stimulating - Stimulující

M -  Measurable - Měřitelné

A - Acceptable - Přijatelné pro ty, kdo je budou naplňovat

R - Realistic - Reálné

T - Timed  - Vymezené v čase

 Je smutnou skutečností, že někteří řídící pracovníci si neuvědomují, jaký dopad může

mít stanovení nesprávného cíle. Zejména pak vymezení ze strany akceptovatelnosti těch,

kteří jej mají plnit. Dochází pak ke zhoršení sociálního klimatu na pracovišti i  k demotivaci

pracovníků.

 Dobře koncipovaný strategický plán, spolu s dobře vymezenými podnikovými cíli a

dobrým řízením je základním předpokladem k přežití podniku v období tvrdé konkurence a

nejistých, stále se měnících podmínek.

____________________
11 SEDLÁČKOVÁ H., BUCHTA K. Strategická analýza 2. vyd. Praha, C. H. Beck, 2006, 121 s. 

ISBN 80-7179-367-1

Shrnutí

Dokonalé zvládnutí těchto základních manažerských metod a schopnost uplatnit je

v praxi může vést ke zkvalitnění postavení podniku. Mohou nastat i případy, kdy řídící

pracovník ovládá tyto metody, avšak chybí mu jakákoli kreativita, a tak se snaží okopírovat

již zaběhlé systémy řízení od jiných firem, avšak to v dnešní době nestálého prostředí a

tvrdého konkurenčního boje není možné. V případě, kdy se k těmto metodám a technikám

připojí ještě vynalézavost a schopnost přizpůsobit metody potřebám firmy, pravděpodobnost

úspěchu výrazně vzroste. 

 Zvládnutí výše uvedených manažerských metod není zárukou úspěchu managementu.

Neméně důležitá je také práce s informacemi, jejich správné uchopení a interpretace. Dále

se musí v osobě řídícího pracovníka skloubit i schopnosti analytického myšlení, výborné

komunikace, empatie, naslouchání, asertivity a obchodního ducha. 
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 Veškeré manažerské techniky lze nastudovat, stejně tak lze ovlivnit osobu manažera

například kurzem rétoriky, obchodních dovedností apod., avšak stejně ne všichni

zaměstnanci se mohou stát dobrými řídícími pracovníky. Může jim totiž chybět některá

z klíčových vlastností osobnosti, které nelze získat studiem ani praxí, např. respekt u

podřízených, umění správně motivovat podřízené a vtáhnout je do děje apod.

 Na základě poznatků získaných studiem uvedených manažerských metod jsem se

pokusil provést SWOT analýzu na potřeby firmy M+L Logistik, s. r. o.

2. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 M+L logistik, s. r. o. se sídlem v Praze 4 vznikla 29. října 1992. Jedná se o firmu, která

se primárně zabývá nákladní automobilovou dopravou. Firmu založili dva společníci. Pan

Josef Melzer a Luděk Loukota. Postupem času společnost rostla, změnila sídlo a v dnešní

době sídlí v Jinočanech. M+L Logistik, s. r. o. má i tři další pobočky, dokonce jednu

zahraniční. 

 Společnost měla v roce 2007 198 zaměstnanců a 154 nákladních automobilů a

základní kapitál v dnešní době činí 5 000 000 Kč. Za celou dobu působnosti firmu vedou

pouze dva výše zmínění společníci.
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 M+L Logistik, s. r. o. je od roku 2004 držitelem certifikátu podle normy ISO

9001:2000 v oblasti služeb a dále je členem Česmad Bohemia a KLM (Klubu logistických

manažerů).

2.1. Historie společnosti

M+L Logistik s.r.o. byla založena dne 29. října 1992 se sídlem v Praze 4. Na začátku

podnikání byly k dispozici pouze dvě nákladní vozidla typu Avia. S růstem společnosti bylo

nutné změnit sídlo, a tak se společnost dne 13. ledna 2003 přestěhovala z Prahy 4 do

Jinočan, kde ji můžeme najít i dnes. Další pobočky se nacházejí v Praze, kde byla založena

v roce 1998 v Brně, kde vznikla v roce 1999 a v Krakowě, kde firma otevřela svou pobočku

v roce 2003.

Upsaný základní kapitál činil v době založení firmy 120 000 Kčs a byl splacen

společníky ve stejné míře, přičemž 53 000 Kčs byl finanční vklad a 7 000 Kčs činil

majetkový vklad. Dne 25. listopadu 1997 bylo základní jmění zvýšeno na celkových

300 000 Kč. Firma dále posilovala a základní kapitál byl opět navýšen dne 3. září 1998 na

1 000 000 Kč. K zatím poslednímu navýšení základního jmění došlo 13. ledna 2003, na

částku 5 000 000 Kč. Společnost ve své dosavadní existenci neměnila právní formu a tak je

stále společností s ručením omezeným.

2.2. Služby

 M+L Logistik, s. r. o. vznikla primárně za účelem nákladní automobilové dopravy.

Zakládajícími předměty podnikání byly: silniční motorová přeprava, vnitrostátní

zasilatelství a mezinárodní zasilatelství. S rozvojem firmy se rozšířil i předmět podnikání.

V roce 1997 o opravy motorových vozidel, pronájem motorových vozidel, pronájem

nemovitostí a koupě zboží za účelem dalšího prodeje. V roce 1998 se rozšířilo podnikání o

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a prodej jedů, žíravin a pesticidů. V roce

2001 došlo k zatím poslednímu rozšíření předmětu podnikání o zastupování v celním řízení

a skladování zboží a manipulace s nákladem. 



20

 Hlavní portfolio služeb obsahuje konvenční, kontejnerovou, chladírenskou a ADR

dopravu. Další důležitou nabízenou službou je skladování. Schéma objemu jednotlivých

druhů přepravy můžete vidět níže, viz graf 1.

 Společnost nabízí i další služby. Zejména se jedná o přepravu kamionů po železnici

(RoLa) a přepravu kamionů prostřednictvím lodí (RoRo) prostřednictvím smluvních

partnerů. Dále firma poskytuje prodej a pronájem kontejnerů.

 Zásilky jsou monitorovány systémem GPS a jsou standardně pojištěny ve výši

10 000 000 Kč. Dále je možné zásilky připojistit prostřednictvím připojištění Cargo.

Graf 1 Portfolio služeb10

____________________
10 Interní materiál M+L Logistik, s.r.o.

Společnost také nabízí skladování v moderních prostorách, které jsou dostupné u

všech dopravních tepen nejen v ČR, ale i v zahraničí. V nabídce jsou různé typy skladování,

například Cross Docking, Supply chain management, Labeling a Packing.
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O růstu M+L Logistik, s.r.o. vypovídá i následující graf, který zachycuje růst tržeb

v letech 2003-2006.

Graf 2 Vývoj tržeb11

 Co se tržeb týče, je nutné ještě zmínit, že přibližně 20 stálých zákazníků tvoří 80 %

tržeb. Mezi nejdůležitější zákazníky patří například Ragensburger a Chicita.

2.3. Firemní poslání

 Firemní poslání bývá v praxi často označováno jako podniková kultura. Rozumíme tím

tedy postoje firmy k zákazníkům, k samotným zaměstnancům, ke kvalitě poskytovaných

služeb i nejširšímu okolí podniku.

 Úkolem tohoto poslání je zřetelně definovat poslání společnosti a podpořit týmové

chování zaměstnanců v dopravní společnosti při poskytování služeb mezinárodní a

vnitrostátní nákladní přepravy a služeb celní deklarace. M+L Logistik, s. r. o. rozděluje

firemní kulturu na: a) poslání firmy, b) týmová pravidla

____________________
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11 Interní materiál M+L Logistik, s.r.o.

ad a) Poslání firmy

-  Orientujeme se na solidní zákazníky, solidně s nimi jednáme a vážíme si jich.

- Preferujeme stabilní vztahy se zákazníky.

- Jsme profesionálové.

- Vybíráme a vychováváme kvalitní dodavatele a nabízíme jim příležitosti. 

- Jsme pro dodavatele stabilní subjekt.

- Vybíráme a vychováváme zaměstnance, kteří jsou ochotni se učit, nasloucháme

 jim, motivujeme je a tvoříme s nimi tým.

- Dodržujeme legislativu.

- Jako člen Česmadu ovlivňujeme podnikatelské prostředí a jsme platným

členem

 řetězce dopravců.

- Jsme solidní, stabilní a konkurence schopný subjekt s možností dalšího

rozvoje.

- Jsme ohleduplní k životnímu prostředí.12

ad b) Týmová pravidla

    - Respektujeme se navzájem.

- Nasloucháme si.

- Pomáháme si a podporujeme se navzájem.

- Neskáčeme si do řeči.

- Dodržujeme dohody.

- Jsme proaktivní a hledáme nové cesty.

- Snažíme se pochopit ostatní.

- Nehledáme jediné správné řešení.

- Aktivně pěstujeme dobré lidské vztahy.

- Jsme si všichni rovni.

- Stále se učíme a rozvíjíme.
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- Podporujeme pozitivní přístup vedoucí ke spokojenosti.

- Jsme loajální k firmě a podporujeme společné cíle.

- Jsme flexibilní vůči vnitřním i vnějším zákazníkům.

            - Tento systém je otevřený.13

____________________
12,13 Interní materiál M+L Logistik, s.r.o.

 Snahou každého v podniku je toto poslání naplňovat a co nejvíce se s ním ztotožnit,

protože každý nespokojený zákazník se může obrátit na konkurenci a naopak každý získaný

zákazník konkurence může skrývat velký potenciál.

2.4. Personální politika

 Vzhledem k počtu zaměstnanců, který činí přibližně 190, firmu můžeme zařadit do

středních firem. Pro úspěšný růst je zvlášť důležité zvolit správnou personální politiku.

Firma si uvědomuje, že díky zaměstnancům lze dosáhnout výrazné konkurenční výhody,

avšak při špatném výběru zaměstnanců je možné způsobit značné škody, ať už se jedná o

nedodržení dodacích podmínek a ztrátu zákazníka, nebo i pošpinění dobrého jména firmy.

 Mzdový systém je nastavený fixně s výjimkou dispečerů, kteří mají provize

z hospodářských výsledků firmy.

 V rámci firmy jsou zavedeny zaměstnanecké benefity, například: stravenky a příspěvek

zaměstnavatele na penzijní připojištění.

 Firma čerpala dotaci z evropských sociálních fondů, která byla schválena 17. ledna

2006, a to ve výši 4 000 000 Kč. Díky této dotaci řidiči procházejí školením ekologické

jízdy, kterou provádí Mercedes-Benz, dále pak probíhá výuka angličtiny pro řidiče. Lidé

z vedení společnosti procházejí kurzy rétoriky a je možné navštěvovat MBA studium.

 Společnost se v současné době potýká s nedostatkem řidičů, který bohužel nezasáhl jen

ji, ale dá se říci že celou Evropu. Pracovní pozice řidiče je velmi fluktuovaná a řidiči často

odchází ke konkurenci kvůli nepatrně vyšší mzdě. Mezi odbornou veřejností panuje také
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názor, že řidičů z povolání je nedostatek. Tento názor poskytuje vysvětlení nedostatku

řidičů. Je běžnou praxí, že čeští řidiči, jezdí pro západoevropské společnosti a

východoevropští řidiči zase jezdí pro české společnosti. 

 Tato situace pak vede k tomu, že nedostatek řidičů způsobuje to, že nejsou optimálně

využívána nákladní vozidla. Pro příklad uvádím, že se v tuto dobu jedná asi o patnáct

vozidel.

2.5. Organizační struktura

 Ve firmě zaměstnávající okolo 190 lidí by bylo velmi těžké se zorientovat, nebýt

stanovené organizační struktury. Organizační struktura dává jasný přehled o nadřízenosti,

podřízenosti a vzájemné provázanosti jednotlivých podnikových útvarů. Schéma, které je

uvedeno v příloze vyobrazuje jasnou organizační strukturu ve firmě M+L Logistik, s. r. o.

Z organizační struktury uvedené na následující straně je patrné, že se jedná o

liniovou organizační strukturu, na jejímž vrcholu zaujímají místo jednatelé a jim jsou

zodpovědní vedoucí čtyřech hlavních oddělení: obchodního oddělení, finančního oddělení,

oddělení provozu a servisu a oddělení podpory. Mezi těmito dvěma liniemi je manažer

controllingu. Největší částí podniku je oddělení obchodní, které lze dále rozčlenit na

dopravní služby, skladovací služby a pronájem strojů.  Naproti tomu relativně malým

oddělením je ADR poradenství, které se zabývá poradenstvím v oblasti dopravy

nebezpečných nákladů. Díky splnění přísných norem, má podnik také možnost převážet

nebezpečný materiál. Tato služba sice nepřináší velký objem tržeb, nicméně je zdrojem

zajímavé konkurenční výhody na tak tvrdém konkurenčním trhu, jakým nákladní

autodoprava bezpochyby je.

Firma pro některé činnosti související s podnikáním využívá outsourcing a buduje

stabilní síť dodavatelsko-odběratelských vztahů s jinými společnostmi. Jedná se například o

provádění auditu účetnictví firmou Deloitte Audit, s. r. o., ostrahu objektu provádí firma

Besico Praha, s. r. o. Dále jsou externími partnery zajišťovány například služby právnického

charakteru, personální ředitelky, účtárny, vymáhání pohledávek, manažera IT a manažera

kvality. 
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 Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality. Oddělení spadající do systému kvality

jsou v organizační struktuře značená šrafováním a jedná se o části oddělení chladírenské

dopravy (spedice – dispečer, vlastní doprava – dispečer, řidiči), kombinované dopravy

(spedice – dispečer, vlastní doprava – dispečer, řidiči a celní deklarant), personální oddělení,

oddělení řízení kvality, oddělení správy informačních technologií a oddělení provozu

údržby, správce a uklízečky. 

Obr. 3 Organizační struktura M+L Logistik, s. r. o. 14
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____________________
14 Interní materiál M+L Logistik, s.r.o.

2.6. Obchodní politika

 Jak již bylo výše zmíněno, tak přibližně 20 stálých zákazníků vytváří 80% objemu

tržeb společnosti. Ostatní obchody jsou předmětem konkurenčního boje i dohod mezi

dopravními společnostmi. Nákladní automobilovou dopravu můžeme rozčlenit na čtyři

základní skupiny:

kontejnerová doprava

chladírenská doprava

konvenční doprava

ADR – přeprava nebezpečných nákladů (jedů, pesticidů)

Při sjednávání převozu kontejnerů se na trhu vyskytují překvapivě dohody o tom, která

firma zakázku přijme.

 Při přepravě zboží v chladících návěsech jsou uskutečňovány burzy. Dopravce, který

nabídne nejnižší cenu, nejrychlejší dopravu, případně splní jiné důležité podmínky, získá

zakázku.

 Konvenční doprava, kterou se myslí přeprava nákladu v plachtových návěsech, se řídí

platným tarifním ceníkem.

 Při tzv. ADR dopravě, tedy dopravě nebezpečných nákladů, je cena individuální.

Záleží na náročnosti celé přepravní situace.

 Při cenové tvorbě se klade důraz především na prokázání profesionálního přístupu

k zákazníkům, na flexibilitu zakázky a na vysokou kvalitu, která jde ruku v ruce se

spokojeností zákazníka.
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 Ke snížení nákladů přispívá vlastní čerpací stanice, servis nákladních vozidel a

v neposlední řadě také dohoda s řetězci Shell a Twag o levnější naftě pro řidiče M+L

Logistik, s. r. o. Díky podepsání kontraktu o odběru velkého množství vozidel

Mercedes-Benz byla poskytnuta množstevní sleva na nákup nákladních automobilů.

2.7. Vozový park a ekologie

 Jak již bylo výše napsáno, vozový park v počátcích firmy čítal dva nákladní

automobily značky Avia. V roce 1995 byla zakoupena první vozidla značky Mercedes-Benz

a dnešní době jejich počet činí přibližně 150, všechna jsou od výše uvedeného výrobce. 

V roce 2006 by podepsán s tímto výrobcem automobilů důležitý strategický kontrakt

o dodávkách vozidel a tak je zřejmé, že společnost bude i v následujících letech odebírat

nové nákladní automobily této značky.

 Ve firmě M+L Logistik, s. r. o. se vyskytují čtyři základní typy nákladních vozidel:

tahače s návěsem uzpůsobeným k přepravě nákladů pod kontrolovanou 

  teplotou (ATP), tzv. chladírenská přeprava

tahače s návěsem uzpůsobeným pro přepravu kontejnerů

tahače s návěsem pro přepravu konvenčních nákladů, tzv. plachtové návěsy

nákladní automobily pro přepravu nebezpečných nákladů

Nákladní automobily jsou financovány prostřednictvím operativního leasingu, který

je sjednán vždy na tři roky. Díky takto krátkému intervalu je možné, aby automobily plnily

moderní bezpečnostní požadavky i nejpřísnější emisní normy a byly tak šetrné vůči

životnímu prostředí. Pro názornost situace uvádím, že nejstarší auta splňují emisní normu

EURO 3 a nejnovější normu EURO 5. 

Pro provoz nákladních automobilů je stanovena přibližná norma naježděných

kilometrů, která činí 7500 km/auto/měsíc. 
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Kvůli velkému počtu vozidel bylo v rámci M+L Logistik, s. r. o.  v roce 2005

zřízeno  servisní středisko nákladních automobilů. Tento servis má certifikát

Mercedes-Benz a umožňuje provádět základní opravy, jako jsou například mechanické

opravy, pneuservis, výměnu provozních kapalin. Pokud dojde ke složitější poruše, na kterou

interní servis nestačí, je nutné navštívit autorizovaný servis Mercedes-Benz, který má pro

náročné opravy potřebné vybavení i odborně školený personál.

2.8. VSTUPNÍ ÚDAJE PRO PROVEDENÍ SWOT ANALÝZY

Pro to aby byla SWOT analýza efektivní, je důležité přesně vymezit problematiku

automobilové nákladní přepravy. Tento druh přepravy je v dopravním sektoru zcela

nepostradatelnou součástí. Jedná se o druh dopravy, která má u nás bohatou historii, který

zažil rozvoj po listopadu 1989, kdy se k nám začala dodávat velká spousta výrobků ze

zahraničí. Tato skutečnost k nám spolu s novými výrobky přivedla i zahraniční investory a

také konkurenci ve formě nadnárodní společností zabývající se přepravou. Dopravní sektor

je velmi stabilním a stále se rozvíjejícím odvětvím.

 Při přepravě nákladů na dlouhé trasy se zde objevuje konkurence jiného druhu

dopravy, a sice dopravy železniční, lodní a letecké. 

Železniční doprava je velmi efektivní a navíc také ohleduplná k životnímu prostředí.

Její slabinou jsou však ne příliš flexibilní dodací lhůty a také omezené pokrytí železnicemi

v Evropě. Dochází pak k tomu, že aby byl náklad dopraven k zákazníkovi, musí se náklad

z vlaku přeložit na nákladní automobil, což přináší další náklady. 

Lodní doprava je u nás velmi omezená a díky splavnosti našich řek, je možné

náklady dopravovat pouze po Labi směrem do Německa. Při přepravě nákladu na lodi, se

tak musí zpravidla kombinovat dále železniční či automobilová doprava.

Nákladní letecká doprava je poměrně rozšířená. V naší republice mohou letadla

využívat na letiště v Praze-Ruzyni, Praze-Kbelích, Pardubicích, Hradci Králové, Brně a

v Mošnově. Při další přepravě nákladu ke koncovému zákazníkovi je opět nutné využít

železniční či automobilovou dopravu.
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Z výše uvedených možností nákladní přepravy je zřejmé, že osobní automobilová

přeprava je opravdu nevylučitelná a je tedy zajištěná potřebná poptávka po těchto službách.

Zejména pak v přepravě na kratší vzdálenosti se ostatní druhy dopravy nemohou

s automobilovou rovnat.

 Samotná nákladní automobilová přeprava je odvětvím, kde panuje velmi tvrdý

konkurenční boj mezi zúčastněnými firmami. Velkou část trhu zabírají nadnárodní

společnosti, například DHL, která kombinuje automobilovou i leteckou přepravu. 

 Dopravní společnosti se snaží budovat dlouhodobé a perspektivní

dodavatelsko-odběratelské vztahy se svými zákazníky a přitom stále hledají nové

příležitosti, aby bylo zabezpečeno nejen přežití firmy, ale i perspektivní růst.

 Velmi významnými faktory, které ovlivňují automobilovou dopravu jsou ceny ropy,

respektive nafty, cena práce, množství kapitálu a v neposlední řadě také platná legislativa a

zákonná nařízení o automobilové nákladní přepravě. Rostoucí cena nafty, kapitálu a práce

nutí autodopravce pravidelně zdražovat své služby, neboť jsou to právě ceny, které tvoří

většinu nákladů. 

 Automobilovou dopravu zcela jistě nečeká negativní vývoj, vzhledem k tomu že lidé

spotřebovávají stále větší množství statků, staví se nová obchodní centra a zlepšuje se

silniční infrastruktura.
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3. APLIKACE TEORIE NA POTŘEBY SPOLEČNOSTI

 Na základě nabytých informací studiem odborné literatury a zkoumání firmy jsem se

rozhodl aplikovat SWOT analýzu na potřeby společnosti.

SWOT analýza slouží ke zjištění postavení firmy. Jejím úkolem je analyzovat silné a

slabé stránky společnosti, nalézt na trhu nové příležitosti a zcela jasně definovat hrozby.

Bylo prováděno posouzení firmy jako celku. 

Tím, že si firma uvědomí své silné stránky a slabé stránky, má možnost provést

nápravná opatření za účelem maximalizování firemních předností a minimalizování

interních nedostatků. 

Dalším krokem bylo nalezení nových příležitostí, které jsou na trhu již k dispozici,

nebo se jejich objevení očekává. Vymezením ohrožení firma získala přehled o aktuálních či

budoucích hrozbách, které by mohly omezit chod firmy.

Informace, díky kterým bylo možné SWOT analýzu zpracovat jsem získal osobní

konzultací s vedoucí dispečerů, od které jsem dostal různé prezentace společnosti, interní

materiály společnosti, ale i její osobní zážitky, zkušenosti a názory na problematiku, která

aktuálně sužuje firmy.

Prostřednictvím této SWOT analýzy může společnost podniknout kroky potřebné ke

zlepšení postavení na trhu, zvýšení obratu i zisku, zkvalitnění poskytovaných služeb a
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získání nových zákazníků. Dále může odstranit nežádoucí vlivy, zvýšit efektivitu práce i

spokojenost zákazníků. SWOT analýza je nezbytnou součástí strategického rozhodování.

SWOT analýza byla provedena přehledem silných stránek, slabých stránek,

příležitostí a hrozeb, který je uveden na následující straně.

Podrobnější materiály nelze dle instrukce firmy zveřejnit. Jejich výsledné hodnoty

jsou uvedeny v tabilizované formě.

INTERNÍ

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

- stálí odběratelé

- důraz na kvalitu služeb      

   (normy ISO 9001)

- flexibilita

- profesionalita

- solidní jednání

- ohleduplnost k životnímu   

  prostředí

- dobré sociální prostředí

- dodržování legislativy

- členství v ČESMAD

- pečlivý výběr zaměstnanců

- výchova a školení

  zaměstnanců

- dobré jméno firmy

- absence více poboček 

  v zahraničí

- nedostatek řidičů  s praxí

  (problém i konkurenčních firem)

- nedostatek dispečerů s praxí

- insolvence odběratelů a časově     

  náročné vymáhání pohledávek

- spory oddělení dispečinku se

  servisem

- legislativa v oblasti dopravy

  (potřebné zdravotní testy, 

  osvědčení profesní způsobilosti)

- nedostatečné informace na

  webových stránkách

EXTERNÍ

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

- nadbytek zákazníků

- růst poptávky

- možnost spojení se

  s nadnárodní organizací

- odchod řidičů ke konkurenčním

  firmám

- růst ceny nafty

- zastavení růstu koruny
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- možnosti rozvoje podnikání

  ve skladování

- expanze na východní trhy

- možnost zřízení

  plnohodnotného servisu

- rozvoj podnikání v oblasti

  logistiky

- zavedení legislativních omezení

  v oblasti dopravy

- rostoucí ekologické nároky

- agresivní konkurence ve formě

  nadnárodních společností

- zranitelnost případnou recesí a

  stagnace rozvoje autodopravy

Tab. 4 Přehled silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb

3.1. Hodnocení a doporučení návrhů

Díky provedení SWOT analýzy je patrné, že na firmu působí velké množství faktorů,

ať už mikroekonomických, makroekonomických či demografických. Analýzou jsem dospěl

k několika zlepšovacím návrhům a doporučením, které lze použít při zlepšování pozice

firmy i pro rozšíření stávajícího podniku. Doporučení je rozděleno do čtyřech částí: a)

doporučení pro eliminaci slabých stránek firmy, b) doporučení pro eliminaci hrozeb, c)

vyhodnocení příležitostí, d) hodnocení silných stránek.

ad a) Doporučení pro eliminaci slabých stránek

 Jednou z negativních stránek je nedostatek řidičů. Tento stav je mezinárodním

problémem a potýkají se s ním autodopravy ve všech evropských zemích. Řidiči často mění

své zaměstnavatele jen kvůli nepatrně vyšší mzdě. Firma se je snaží nalákat na firemní

benefity ve formě kurzů, diet, či příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění.

K udržení řidičů by mohlo pomoci zavedení provizního systému k fixní mzdě, například

provize za ujetou vzdálenost, provize ze zisku na uskutečněném obchodu, prémie za

naplnění fondu pracovní doby nebo příplatky za práci přesčas v částce nad rámec zákona. 

 Některé společnosti využívající služeb firmy M+L Logistik, s. r. o. nejsou schopné

dostát svým závazkům a včas zaplatit za provedené služby. Řešením by bylo zavést místo

faktur směnky, které se řídí poměrně přísným Směnečným a šekovým zákonem a jejichž

vymáhání by bylo rychlejší a efektivnější. Další možností je prodej pohledávek
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specializované společnosti. Toto řešení však snižuje příjmy firmy, protože faktoringová či

forfaitingová společnost nekupuje pohledávky za nominální cenu.

 Dalším vnitřním problémem firmy jsou spory dispečerů s mechaniky. Tento problém

tkví v tom, že dispečeři chtějí, aby nákladní automobily jezdily, protože z toho dostávají

provize a mechanici mají zájem na tom, aby byly vozidla v dobrém technickém stavu.

K řešení se nabízí zabezpečit rychlejší a hladší průběh oprav vozidel například zaměstnáním

dalších mechaniků.

ad b) Doporučení pro eliminaci hrozeb

 I když je autodoprava perspektivním odvětvím, může se stát, že se poptávka po

těchto službách z jakéhokoli důvodu zmenší a hrozí ohrožení stability firmy. Proto je

vhodné diverzifikovat své podnikání a nesoustředit se jen na samotnou autodopravu.

Řešením může být budování mezinárodní sítě skladů či jiných logistických systémů.

 Může se také stát, že bude vládou přijato nějaké opatření výrazně omezující

podnikání v autodopravě, například zákaz jízdy kamionů v určité dny. Toto nařízení může

přijmout, jak vláda České republiky, tak vláda státu, kam zásilka směřuje. Legislativu je

potřeba bezpodmínečně dodržovat. Proto navrhuji, aby měla firma své zastoupení v co

největším počtu států a v případě nepříznivého vývoje, by mohla přesunout své podnikání.

 Neustálý růst ceny ropy a následný růst cen ropných produktů vede k zamyšlení

automobilek nad použitím alternativních zdrojů pohonu pro svá vozidla. Pokud by se cena

ropy vyšplhala neúměrně vysoko, mohly by být vozidla opatřena zástavbou zařízení

spalující LPG nebo CNG. 

ad c) Vyhodnocení příležitostí
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 Hlavní příležitostí firmy je získat více zákazníků, jelikož na současném trhu je

přebytek poptávky. Při tomto kroku je důležité, aby firma byla schopná dostát svým

závazkům a zaměstnávala dost řidičů, jejichž problematika byla výše nastíněna.

Další příležitostí je proniknutí na nové trhy, zejména mám na mysli východní trhy,

které se rychle vyvíjí. Znovu se objevuje trend, kdy čeští podnikatelé znovu působí na

ztracených východních trzích. Pro podnikání v zahraničí je vhodné zřídit tamní zahraniční

pobočku. S těmito záměry může firmě pomoci státní organizace Czech Invest či Czech

trade.

Společnost má již zkušenosti s provozováním servisu nákladních vozidel, a tak by

mohla svůj servis provádějící základní opravy rozšířit na plnohodnotný servis určený nejen

pro plnění svých potřeb, ale také ostatních zákazníků.

ad d) Hodnocení silných stránek

M+L Logistik, s. r. o. má přibližně 20 stálých odběratelů, díky kterým je realizováno

zhruba 80 % celkových tržeb. Bylo by vhodné navýšit počet stálých odběratelů. Řešením je

získání zákazníka od konkurence. Můžeme mu nabídnout nižší cenu služeb, při obětování

části svého zisku. Při aplikaci tohoto postupu je třeba určit cenovou strategii a řídit náklady.

Dalším řešením jak zvýšit počet stálých odběratelů, je aktivní oslovení nových zákazníků.

Nové zákazníky je potřeba vytipovat, následně oslovit a při osobním jednání využít

obchodních dovedností a dotáhnout obchod do konce.

Firma je držitelem certifikátu ISO 9001:2000 v oblasti služeb a má zavedený systém

managementu kvality. Je tedy zřejmé, že dbá na kvalitu poskytovaných služeb a právě na to

zákazníci slyší. Proto navrhuji, aby se pokusila získat další certifikáty ISO v oblasti

skladování či logistiky. Díky těmto dalším certifikátům bude pro zákazníky, kteří poptávají

služby v této oblasti, atraktivnější.
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Členství společnosti v Česmad jí zajišťuje jistou možnost ovlivnění podnikatelského

prostředí. Firma by se měla snažit prostřednictvím této organizace co nejvíce ovlivnit

například chystanou dopravní legislativu ve svůj prospěch.

Nejdůležitější součástí každé firmy jsou její zaměstnanci. Proto je potřebné udržovat

nadále příznivé sociální klima na pracovišti i ho nadále zlepšovat. Dobrým nápadem  jsou

jistě teambuildingové akce pořádané společností, které slouží k poznání zaměstnanců mezi

sebou a jistě stmelí kolektiv.

SWOT analýza byla provedena na firmu jako celek. Vzhledem k doporučenému

rozsahu bakalářské práce  jsem se pokusil rozebrat nejdůležitější záležitosti a faktory

týkající se fungování firmy. Je patrné, že problematika řízení podniku je mnohem

obsáhlejší. 

Závěr

Manažerské metody jsou vskutku důležitou součástí řízení každé organizace. Na

současném trhu panuje tvrdý konkurenční boj, a tak se firmy snaží nalézt jakoukoli

konkurenční výhodu, která by zlepšila jejich postavení na trhu, zajistila přežití podniku a

která by zabezpečila perspektivní růst firmy. 

Správným využíváním manažerských metod může firma zlepšit své tržní postavení,

zvýšit obraty, zisky, efektivitu i produktivitu práce či lépe využívat dostupné zdroje. Použití

manažerských metod s sebou nese i velké požadavky na řídící pracovníky. Musí být schopni

rozhodovat efektivně a často rychle na základě získaných informací. Důležitou součástí

onoho rozhodování jsou bezpochyby informace a proto řídící pracovníci s nimi musí umět

vhodně pracovat, zejména je sbírat a filtrovat, aby bylo rozhodnuto pouze na základě

opravdu důležitých informací. 
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Pomocí této bakalářské práce jsem se pokusil teoreticky popsat některé manažerské

techniky a metody a jednu z nich prakticky aplikovat na potřeby společnosti. Cílem mé

snahy bylo pomocí SWOT analýzy zjistit postavení firmy, analyzovat její silné stránky,

slabé stránky, příležitosti a ohrožení.

V první části této bakalářské práce je popsána teorie manažerských metod. Jsou zde

rozebrány různé techniky, od těch, které mají za úkol předpokládat budoucí vývoj situace na

trhu přes techniky strategické analýzy, strategického plánování a řízení až po určení

strategických cílů. Závěrem této části je shrnutí.

Ve druhé části práce je představena společnost M+L Logistik, s. r. o. a to z hlediska

historie, poskytovaných služeb, personální politiky, organizační struktury, obchodní

politiky, vozového parku a ekologie. Závěr této kapitoly je věnován vstupním údajům pro

provedení SWOT analýzy a problematice autodopravy. Zejména je zde popsána konkurence

autodopravců ve formě železniční dopravy, říční a letecké  nákladní dopravy.

Obsahem této práce je samotná SWOT analýza. Pomocí této analýzy jsem se pokusil

rozpoznat silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které na firmu působí. Díky

zpracování silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb do tabulky jsem dostal

kompletní přehled o situaci firmy. Pokusil jsem se pomocí této analýzy provést hodnocení a

doporučit návrhy, které by přinesly zlepšení stávající i budoucí předpokládané situace. 

U slabých stánek jsem identifikoval jako jednoznačně největší problém společnosti

nedostatek řidičů, který má za následek nevyužité zdroje ve formě stojících a nákladních

automobilů i přes dostatek zákazníků, poptávající tyto služby. Nastínil jsem také opatření,

která by mohla být nápomocna při udržení řidičů. Dalším problémem je insolventnost

odběratelů služeb, jež firmu může dovést do druhotné platební neschopnosti, návrhy k řešení

situace jsou také popsány. Vnitřní spory se objevují v každé organizaci v různé míře,

závažnosti a ani M+L Logistik, s. r. o. není výjimkou. Do sporu se dostávají dispečeři

s mechaniky. Možná řešení jsou opět popsána. 
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Největší hrozbou se mi jeví neustálý růst ceny ropných produktů, který neustále

zvyšuje cenu služeb autodopravců. Východiskem z této nepříjemné situace může být použití

alternativních druhů pohonu automobilů, například pohon na CNG nebo LPG. Tento typ

pohonu můžeme vidět v některých městech u vozidel městské hromadné dopravy, a proto je

vhodný i pro nákladní přepravu. Hybridní osobní automobily, které využívají kombinaci

elektromotoru a benzínového či dieselového motoru nejsou moc rozšířené. Zastavení těchto

druhů pohonu do nákladních automobilů je stále věcí výzkumu a tedy možnou hudbou

budoucnosti. 

Pokud firma vyřeší problém nedostatku řidičů, může využít příležitosti nabízející se

východních trzích, které rychle rostou a je zde vysoká poptávka po dopravních službách.  Při

hodnocení příležitostí je zcela evidentní problém nedostatku řidičů, který způsobuje

neuspokojení poptávky i na území České republiky. Díky nabytým zkušenostem je podle mě

možné rozšířit svůj základní servis na plnohodnotný a opravovat automobily konkurenčních

nákladních autodoprav. Další obrovskou příležitostí je využití znalostí a dovedností

v oblasti logistiky při budování logistického centra, které zažívají v posledních letech velký

rozvoj nejen u nás, ale také ve východní Evropě.

Při hodnocení silných stránek jsem zjistil, jak moc je důležité, že má firma stále

odběratele. Pokud by se jí podařilo získat stálé zákazníky konkurence, určitě by to bylo

velkým přínosem. Společnost je držitelem certifikátu ISO v oblasti služeb a má zavedený i

systém managementu kvality. Rozšířením o ISO normy v oblasti skladování či logistiky by

jistě získala konkurenční výhodu. Silnou stránkou společnosti jsou bezpochyby její

zaměstnanci, na pracovišti panuje příznivé sociální klima, tedy pokud pomineme již

zmíněné spory dispečerů a mechaniků.

V průběhu bakalářské práce proběhly konzultace s vedoucí dispečinku, díky které

jsem získal potřebné informace a náhled na firmu jako celek. Věřím, že tato práce bude pro

firmu přínosem, a že některé poznatky získané SWOT analýzou budou využity při řešení

různých problémů. 
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