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1 Úvod 

 

Podnikání nikdy nebylo a také nikdy nebude ţádnou rutinní činností. Podnik musí odolávat 

řadě vlivů, které ne vţdy hrají v jeho prospěch. Jednou ze stěţejních schopností podniku je 

jeho způsobilost odolávat náročným podmínkám podnikatelského prostředí. Ţádný podnik 

nemá tuto vlastnost automaticky danou a je jen na podnikateli, respektive managementu 

podniku jak se k této otázce postaví. Být konkurenceschopný, například neznamená jen mít 

větší trţbu. O konkurenceschopnosti nelze usuzovat jen z jednoho ukazatele. 

Konkurenceschopnost podniku je velmi obsáhlý a sloţitý soubor, více či méně vzájemně se 

ovlivňujících postojů a chování podniku.  

 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma: ,,Nové dimenze konkurenceschopnosti 

průmyslového podniku“.  

Cílem této práce je zkoumání konkurenceschopnosti na základě vícekriteriálního přístupu, 

popsat a zanalyzovat konkurenceschopnost firmy a navrhnout nové směry rozvoje. 

 

Tato práce se skládá celkem z pěti logicky navazujících částí. Úvodní první část upozorňuje 

na sloţitost a aktuálnost tématu, kterým se následně práce zabývá. Druhá, teoretická část se 

zaměřuje na základní charakteristiku nových přístupů zkoumání konkurenceschopnosti. 

Zejména modelu IDINMOSU a vzájemným vazbám mezi jednotlivými prvky, které ovlivňují 

konkurenční moţnosti podniku. Třetí část se zabývá charakteristikou průmyslového podniku 

Massag a.s.. Od historického vývoje podniku, po současnou situaci a budoucí perspektivy 

podniku. Čtvrtá část se odvíjí z poznatků a analýz z předchozích pasáţí. Jsou zde naznačeny 

moţné cesty, kterými lze zvýšit konkurenceschopnost podniku. Na základě nabytých znalostí 

a informací o podniku se pokusím navrhnout řešení k zajištění konkurenceschopnosti podniku 

Massag a.s.. 
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2 Charakteristika řešené problematiky 

 

V úvodu by bylo vhodné provést nástin základních pojmů, se kterými se budeme v této práci 

setkávat. Práce se zabývá novými dimenzemi konkurenceschopnosti průmyslového podniku. 

Hned v úvodu spatřuji první pojem, který by bylo vhodné definovat.  

 

2.1.1 Konkurence  

 

Cílem této práce je zkoumání konkurenceschopnosti na základě vícekriteriálních přístupů a 

z toho důvodů povaţuji za důleţité v prvé řadě vysvětlit pojem konkurence a 

konkurenceschopnost. Slova to jsou sice podobná, ale jejich význam se liší.  

 

Slovo konkurence má svůj původ v latině, konkrétně pochází z latinského concurrere, „běţet 

spolu“ avšak má více významů. Konkurencí zpravidla rozumíme proces, v němţ dochází ke 

střetu zájmu rozdílných, nejčastěji protikladných subjektů trhu. Konkurence je neoddělitelná 

od trhu a je předpokladem fungování trhu
1
. Konkurence představuje soupeření, předhánění, 

soutěţení, neboli li hospodářskou soutěţ. 

 

Je zřejmé, ţe pojem konkurence má mnohem širší, ne jen ekonomický záběr. Konkurence 

zasahuje do sféry sociální, kulturní, etické, politické. V podnikání nelze pomíjet ţádný zorný 

úhel konkurence, přestoţe ekonomické hledisko je stěţejní.
1
 

 

Mikoláš
2
 dále uvádí, ţe konkurence je vztah dvou a více subjektů (konkurentů), a aby 

konkurent mohl vstoupit do konkurenčního vztahu, musí splňovat minimálně dva 

předpoklady: musí mít konkurenceschopnost a chtít vstoupit do konkurence. 

 

 

 

___________________ 

1
 FUCHA, K.; TULEJA, P. Základy ekonomie. 1.vyd. Praha: EKOPRESS 2003. 347s. ISBN 80-86119-74-2. 

2 
MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 

80-247-1277-6.
 



3 

2.1.2 Odlišné pohledy na konkurenceschopnost 

 

Úvodem této podkapitoly bych se rád zaměřil na názorové směry zahraničních autorů, kteří se 

konkurenceschopností zabývají. M. Porter
3
 říká, ţe konkurenční výhoda tvoří jádro 

výkonnosti podniku na trzích, kde existuje konkurence. Je tvořena hodnotou, kterou je podnik 

schopen vytvořit pro své kupující a která převyšuje náklady podniku na její vytvoření. Cena je 

to, co je kupující ochoten zaplatit a vyšší hodnota pramení z toho, ţe podnik nabídne niţší 

ceny neţ konkurenti za rovnocennou uţitnou hodnotu, nebo ţe poskytne zvláštní výhody, 

které více neţ vynahradí vyšší cenu. 

 

Z Porterových myšlenek lze vygenerovat dva základní typy konkurenční výhody, a sice nízké 

náklady a odlišnost, chcete-li diferenciace. Avšak podle Kotlera
4
 nejsou tyto způsoby jen dva, 

ale tři. Zmíněným třetím prvkem je schopnost poskytnout zákazníkovi větší hodnotu. Tento 

prvek spočívá v tom, ţe můţeme zákazníkovi ukázat vyšší cenu – čímţ částečně popírá 

Porterovy nízké náklady, ale zároveň ho musíme přesvědčit, ţe tato vyšší cena mu přinese 

niţší náklady, například díky nízké poruchovosti.  

 

Blaţek
5
 definuje konkurenceschopnost podniku tímto způsobem: „Konkurenceschopnost 

podniku je vlastnost (potenciál), který podniku umoţňuje uspět v soutěţi s jinými podniky. K 

tomu Mikoláš
2
 dodává, ţe tento potenciál je chápan jako rozdíl toho, co momentálně existuje, 

a stavu, který můţe nebo musí nastat. V tomto směru můţeme u obou autorů najít konsens. 

Naproti tomu autor Slaný
6
, uvádí poučku prostou, zato univerzálně pouţitelnou a ta zní: 

konkurenceschopnost je schopnost dosahovat dlouhodobého ekonomického růstu.  

Přes velké mnoţství odborných pouček na toto téma, je tento pojem závislý na specifickém 

oboru podnikání. Její pojetí se liší ve stavebnictví, zemědělství, či průmyslu.  

 

 

 

___________________ 

2
MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 

80-247-1277-6.
 

3
 PORTER, M. E. Konkurenční výhoda. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 626 s. ISBN 80-85605-12-0. 

4 
KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. 1.vyd. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4. 

5
 BLAŢEK, L. Výzkum konkurenceschopnosti podniků:aplikace stakeholderského principu. Vývojové tendence 

podniků. Svazek 1. Brno: Masarykova Univerzita v Brně 2005. ISBN 80-210-3847-0. 
6
 SLANÝ, A. Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně 2009, 

2009. 325 s. ISBN 978-80-210-5056-3. 
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Konkurenceschopnost z pohledu regionu 

Konkurenceschopnost regionů je významným faktorem, který přispívá k jejich rozvoji. 

Regiony, města a obce spolu soutěţí při vytváření, získávání, udrţení a podporování 

ekonomických subjektů. Tyto ekonomické subjekty totiţ stabilizují či generují nová pracovní 

místa, nové příleţitosti, přičemţ mají zásadní vliv na prosperitu, blahobyt a ţivotní úroveň 

regionů a obcí. Regionální konkurenceschopnost charakterizuje schopnost regionů generovat 

příjmy a udrţet úroveň zaměstnanosti v rámci národní a mezinárodní konkurence
7
. 

 

Konkurenceschopnost z pohledu managementu 

Veber
8
 ve své publikaci definuje konkurenční výhodu jako vyuţití takových faktorů ve 

fungování organizace, které jí umoţňují vytvořit a udrţet úspěšnou existenci.  

 

Konkurenceschopnost z pohledu personalistiky 

Autor Koubek
9
 uvádí, ţe rozhodující oblastí podnikového řízení se stává řízení lidských 

zdrojů, respektive personální řízení, protoţe má přímý vliv na konkurenceschopnost a 

podnikových cílů lze dosáhnout za předpokladu, ţe na správných místech jsou ti správní lidé. 

 

Konkurenceschopnost z pohledu zemědělství 

Konkurenceschopnost v zemědělství je formována jak technicko technologickou úrovní 

zpracovatelského průmyslu, tak také existencí různých forem nedokonalé konkurence. Autor 

Grega
10

 povaţuje za významné charakteristiky konkurenceschopnosti cenově nákladové 

poměry, za kterých je realizována zemědělská produkce. 

 

 

 

 

___________________ 

7
 WOKOUN, R. Regionální konkurenceschopnost: teorie a přístupy [online]. Praha. 2010 [cit. 2011-03-10]. 

Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1456/soubory/katedry/kres/4884317/14318877/Wokoun.pdf>. 
8
 VEBER, J. Management: základy, prosperita, globalizace. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. 700 s. 

ISBN 80-7261-029-5. 
9 

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press, 2007. 

399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 
10

 GREGA, L. Teoreticko metodologické aspekty posuzování konkurenceschopnosti zemědělství. 1. vyd. Brno: 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 82 s. ISBN 80-7157-822-3. 
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Faktory konkurenceschopnosti průmyslového podniku 

Průmyslový podnik je sloţitá soustava, která na jednu stranu ţije svým vlastním vnitřním 

ţivotem a z druhé strany ţije ţivotem vnějšího okolí. Z těchto důvodů je dobré rozdělit 

faktory konkurenceschopnosti na vnitřní a vnější
11

.  

 

Zdrojem konkurenceschopnosti je konkurenční výhoda, kterou podnik disponuje, a kterou 

nerealizuje ţádný z jeho konkurentů
1
. Konkurenceschopnost můţeme chápat jako schopnost 

podniku utkat se s předními podniky na trhu, obstát a zajistit si alespoň střednědobou 

prosperitu
16

. Jádrem konkurenceschopnosti je tedy uvědomělá tvorba a udrţení 

konkurenčních výhod. Je nutné, aby podniky místo pouhého eliminování nevýhod hledaly 

cesty, jak růst a budovat si výhody. Také autor Ludvík
12

 píše, ţe podstata konkurenčních 

výhod je spojována se schopností rychle, pruţně a také inteligentně reagovat na změny 

v podnikatelském prostředí.  

 

V otázkách konkurenceschopnosti podniků se zdůrazňuje celá řada faktorů, např. kvalifikace 

pracovní síly, přizpůsobivost podmínkám, dostupnost surovin, lepší technologie, vyšší 

produktivita práce.  

 

Vnitřní faktory: 

 Výrobní procesy (pouţívaná výrobní technologie, time management, organizace 

prostoru, metody a techniky zlepšování). 

 Výrobní prostředky (věková struktura, úroveň opotřebení a technický stav výrobních 

zařízení, flexibilita, úroveň vyuţití, úroveň automatizace). 

 Výrobní program (originálnost a ţádanost výrobku, různorodost a kvalita sortimentu, 

zásoby, materiální a energetické úspory, technologičnost konstrukce). 

 Řízení (pracovní prostředí, pouţívané styly řízení, systémy odměňování a motivace 

pracovníků, vztah k ţivotnímu prostředí). 

 

___________________ 

11
 TRNKA, F. Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky2004. 160 s. ISBN 80-7318-219-X. 
1
 FUCHA, K.; TULEJA,P. Základy ekonomie. 1.vyd. Praha: EKOPRESS 2003. 347s. ISBN 80-86119-74-2. 

12
 HUČKA, M. Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava: Ethic, 2005. 299 s. ISBN 80-

902713-5-9. 
16 

HISRICH, D. R.; PETERS, P. M.; SHEPHERD, A. D. Entrepreneurship. 7. vyd. New York: McGraw-Hill, 

2008. 647 s. ISBN 0-07-321056-0.  
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 Pracovníci (kvalifikace a odbornost, vztah k práci, produktivita, angaţovanost, 

mezilidské vztahy). 

 Informační systémy (přívětivé uţivatelské prostředí, funkčnost a kompatibilita, 

náklady jednorázové, náklady provozní, bezpečnost, komplexnost). 

 

Vnější faktory: 

 Dostupnost zdrojů a materiálu, cena, kvalita (lidské a materiální zdroje, pozemky, 

energie). 

 Trţní okolí (marketingový mix, SWOT analýza). 

 Právní a administrativní postupy a pravidla (makroekonomické nástroje, globalizace, 

integrační procesy, regionální a mikroregionální vlivy). 

 

Vyjímá vnitřních a vnějších faktorů je zapotřebí vymezit také faktory specifické. Mám tím na 

mysli takové faktory, které nejsou jakoby všeobecné, ale jsou dány specifiky různých odvětví. 

Vzhledem k tématu této práce se zde pokusím charakterizovat faktory, které jsou specifické 

pro průmyslové podniky. Konkurenční výhoda českých podniků spočívala doposud na 

relativně levné a kvalifikované pracovní síle. Tato výhoda jiţ zcela neplatí. Jak v současném, 

tak i budoucím období je potřeba zaměřit se na inovační aktivity.  

 

Specifika průmyslové konkurenceschopnosti 

Aby průmyslový podnik mohl být konkurenceschopný, musí se v prvé řadě zaměřit na 

inovační aktivitu. Tím jsou myšleny jak výrobkové inovace, tak inovace ve výrobě. Zde se 

dostáváme k dalšímu prvku, kterým je růst produktivity. Podstatnou roli zde hrají také 

narušené vazby podniků a vysokého školství. I přes zlepšení, které je viditelné například na 

projektu Vědecko – technologického parku Ostrava, je zde stále co dohánět. Pro 

konkurenceschopnost průmyslových podniků je klíčové: 

 Orientovat se na inovace 

 Zvyšovat produktivitu práce 

 Zlepšit spolupráci s VŠ 

 

V současné době je nezbytné zkoumat novou dimenzi pojetí konkurenceschopnosti firmy 

nejen na základě posuzování jejích „tvrdých" prvků, které lze bezprostředně měřit, ale do 

popředí vstupují tzv. „měkké" prvky, které jsou obtíţně měřitelné, ale jejichţ význam neustále 
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roste. Tyto prvky jsou výraznými sloţkami konkurenčního potenciálu a patří mezi ně identita, 

integrita, mobilita a suverenita. Postupem času se specifickým konkurenčním potenciálem 

násobícím konkurenční sílu firmy stávají čas a prostor. 

 

Pokud je podnik konkurenceschopný, tedy vyuţívá svého potenciálu, pak by dle logiky věci 

měl být také úspěšný a ziskový.  

 

2.1.3 Vícekriteriální přístup 

 

Proces rozhodování provází lidstvo od nepaměti, ale dříve se snad o rozhodování ani mluvit 

nedalo. Neúplnost a často také nepřesnost informací, způsobovalo, ţe šlo spíše o subjektivní 

volbu mezi horší, nebo lepší variantou. Teprve v 18. století s rozvojem vědy matematické a 

ekonomické se začínají objevovat snahy o exaktní přístup k těmto procesům
32

. V průběhu této 

doby se objevuje pojem teorie uţitku, která se postupně stává základem pro rozvoj 

vícekriteriálního hodnocení.  

 

Rozhodnutí se o konečném výběru jedné, nebo druhé varianty je často velmi obtíţné. Při 

rozhodování musíme zvaţovat velké mnoţství, často protichůdných kritérií. Vícekriteriální 

rozhodování tedy znamená brát v úvahu různá, zpravidla na první pohled nesouvisející a 

občas také protichůdná kritéria a na jejich základě vybrat tu nejlepší a/nebo tu nejméně 

špatnou variantu. Nicméně konečný výběr optimální varianty je počin převáţně individuální, 

jelikoţ záleţí na preferencích a postoji rozhodovatele. 

 

2.2 Vliv okolí na konkurenceschopnost 

 

Zkoumání konkurenceschopnosti podniku by nebylo úplné, kdybychom nebrali v potaz vlivy 

okolí. Faktory nacházející se v okolním prostředí podniku z velké části ovlivňují jeho 

strategické postavení. Okolí podniku působí jako neviditelná hranice, která odděluje podnik 

od okolí a zároveň otvírá prostor novým příleţitostem.  

 

___________________ 

32
DOUBRAVOVÁ, H. Vícekriteriální analýza variant a její aplikace v praxi. České Budějovice, 2009. 69 s. 

Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 
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2.2.1 Mikrookolí 

 

Mikrookolí podniku je okolí ve kterém podnik bezprostředně operuje a na jehoţ podmínkách 

fungování se aktivně podílí svou činností. Takţe analýza mikrookolí je ve své podstatě 

analýza odvětví ve kterém podnik působí.  

 

Zkoumání mikrookolí obsahuje především analýzu:  

 základních charakteristik odvětví 

 struktury odvětví 

 konkurenčních skupin 

 charakteru ţivotního cyklu odvětví 

 hybných změnotvorných sil 

 konkurenčních sil 

 klíčových faktorů úspěchu 

 atraktivity odvětví 

 konkurentů 

 

Při této analýze se management snaţí najít hybné síly, procesy způsobující změny v odvětví a 

klíčové faktory úspěchu. První krok této analýzy spočívá ve vymezení hranic odvětví, coţ 

samo o sobě není vůbec snadné, vzhledem k jejich těţké rozpoznatelnosti
13

. 

 

2.2.2 Makrookolí 

 

Díky analýze makrookolí, si můţe management snáze představit a uvědomit, jak a které 

faktory na podnik působí. Tato analýza umoţňuje rovněţ objevit příleţitosti, nebo hrozby 

v okolí podniku. 

 

Makorookolí představuje kompletní politickoekonomickou, sociální a technologickou sféru, 

které je podnik přímou součástí. Vlivy jako vnitro politická stabilita, inflace, demografická 

mobilita populace, nebo revoluční technologické inovace, výrazně ovlivňují efektivnost 

podniku a jeho úspěšnost. 

___________________ 

13
 SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 121s. ISBN 80-

7179-365-1. 
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Jelikoţ je kaţdý podnik jedinečný, proto schopnost reakce a adaptibilita na změny podmínek 

je nestejnorodá. K nejznámější analýze makrookolí patří PEST analýza, která bude popsána 

v jedné z následujících kapitol. 

 

2.2.3 Konkurenceschopnost v kontextu evropské integrace 

 

Se vstupem ČR do Evropské unie, respektive s přijetím podmínek týkajících se jednotného 

vnitřního trhu, došlo v mnohých oblastech průmyslu a obchodu k podstatným změnám. Krom 

zavedení společných technických a jiných norem, zjednodušení v oblasti export-import, 

nastaly změny také v oblasti konkurenceschopnosti podniků a potaţmo ekonomiky celé země.  

 

Obr. 2.1: Diagram změn obchodní politiky Slovenské republiky po vstupu do EU 

 

Zdroj: MACHKOVÁ H.; TAUŠER J. Mezinárodní konkurenceschopnost podniků po vstupu do EU. 1. vyd. 

Praha: Oeconomica, 2007. 206 s. ISBN 978-80-245-1228-0. 

 

Na obrázku č. 2.1 je znázorněna situace, která nastala ve Slovenské republice v souvislosti se 

vstupem země do Evropské unie. Slovenská republika je náš blízký soused a není tomu tak 

dávno co Slovensko a Česko byly jeden stát. Slovenská ekonomika je sice od té naší odlišná, 

avšak povaţuji ji za velmi blízkou a proto změny, které nastaly v tamější obchodně zahraniční 
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politice, nastanou z velké části také u nás. Jak ekonomika slovenské, tak naší republiky je 

determinována malým tuzemským trhem. V zásadě platí, ţe výkonnost těchto ekonomik se 

odvíjí od jejich schopnosti a umu prosadit se na zahraničních trzích
14

. Pokud se díváme na 

konkurenceschopnost země, je naše pozorování příliš zevrubné. Z tohoto důvodu se musíme 

z této makrosféry dostat blíţe k příčinám, které celkovou konkurenceschopnost vytvářejí. To 

jsou jednotlivé firmy nalézající se na území státu, v daném kraji v určitém městě. 

 

Nyní kdyţ vstoupíme do oblasti mikrosféry, zjišťujeme, ţe ekonomická úroveň krajů 

v podstatě vypovídá o úrovni jeho produkční aktivity a je moţné ji také podmíněně chápat 

jako základní ukazatel konkurenceschopnosti. Vyšší ekonomická úroveň obvykle znamená i 

vyšší schopnost v rozvoji daného kraje. K porovnání konkurenceschopnosti zemí, často slouţí 

údaje o velikosti HDP, kdybychom monitorovali otevřenost ekonomiky, musíme sledovat 

podíl exportu, nebo importu na HDP. 

 

Při hodnocení krajů, je nutné pamatovat na jistá zkreslení, která nastávají. Proto hodnocení 

krajů vychází z identifikace rozhodujících ovlivňujících faktorů, definovaných na základě 

investičních a rozvojových preferencích firem, které působí v národohospodářsky 

rozhodujících odvětvích průmyslu a v tzv. progresivních sluţbách
6
. Při hodnocení úrovně 

krajů je nutné uznat skutečnost, ţe jde o vnitřně heterogenní jednotky s územně výrazně 

diferencovanou kvalitou podnikatelského prostředí
6 

- KPP.   

 

Autor Slaný
6
 ve své publikaci provádí hodnocení jednotlivých krajů v ČR z hlediska jejich 

vhodnosti pro podnikání. Snaţí se o maximálně správnou objektivnost a z tohoto důvodu 

jednotlivé kraje posuzuje z dvojího hlediska, a sice z pohledu České republiky a z pohledu 

samotného kraje. Dále vymezil šest základních faktorů, např. obchodní podmínky (O), 

infrastrukturní faktory (I), nebo environmentální faktory (E), které v tomto hodnocení hrají 

klíčové role. 

 

 

 

___________________ 

14
 MACHKOVÁ, H.; TAUŠER, J. Mezinárodní konkurenceschopnost podniků po vstupu do EU. 1. vyd. Praha: 

Oeconomica, 2007. 206 s. ISBN 978-80-245-1228-0. 
6
 SLANÝ, A. Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně 2009, 

2009. 325 s. ISBN 978-80-210-5056-3. 
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Díky prostudování širokého spektra informací je následně schopen vyřknout nad krajem ortel 

o jeho vhodnosti pro podnikání, či nikoli. Pro některé kraje nebyly potřebné informace 

k dispozici, nebo nebyly zcela jasné a proto nejsou hodnoceny.  

 

Jak je patrno z obrázku č. 2.2, na vrcholu pomyslného ţebříčku se umístila Praha, která 

z pohledu ČR absolutně dominuje. Nás ale mnohem více zajímá kraj Moravskoslezský. Daná 

literatura do detailů nerozebírá mechanismus hodnocení krajů, tak nejsem schopen s absolutní 

jistotou říci, proč tento kraj získal takto nepříznivé hodnocení. Moravskoslezský kraj se 

nachází na samém konci hodnocení a jeho jediné pozitivum je vhodnost z infrastrukturálního 

hlediska. Neodpustím si připomenut, ţe v nedávné době došlo k zprovoznění zbývající části 

dálnice D1, která je významná jak z pohledu kraje, tak z pohledu republiky.  

 

Obr. 2.2: Hodnocení krajů podle skupin faktorů ovlivňující kvalitu podnikatelského 

prostředí.  

 

Zdroj: SLANÝ, A. Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně 

2009, 325 s. ISBN 978-80-210-5056-3. 

 

Z akademického hlediska znamená vyrovnat se s konkurencí uvaţovat ve třech variantách: 

přemoci ji, ţít s ní v míru, nebo s ní spolupracovat. Kaţdá moţnost má za určitých okolností 

své oprávnění, skýtá výhody i nevýhody. 
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Materiály Evropské unie definují konkurenci jako situaci na trhu, kdy se prodejci výrobků, 

nebo sluţeb snaţí nezávisle na sobě získat přízeň kupujících a to s cílem zajistit si konkrétní 

podnikatelský cíl, jako například zisk, nebo podíl na trhu. Toto soutěţení mezi firmami se 

uskutečňuje na základě cen, kvality, doprovodných sluţeb, nebo kombinací těchto, případně 

dalších zákazníkem pozitivně hodnocených faktorů
15

.  

 

Jen stěţí si nepovšimnout, ţe to jak se v dané ekonomice daří podnikům, tedy to jak jsou 

silné, stabilní a konkurenceschopné má významný vliv nejen pro ně samotné, nýbrţ pro celou 

ekonomiku daného státu a ta se následně projevuje v roli, kterou stát hraje v kontextu 

s evropskou integrací.  

 

2.2.4 Shrnutí kapitol*  

 

V úvodní kapitole byly objasněny a vysvětleny základní pojmy vztahující se ke 

konkurenceschopnosti. Najdeme zde rozdíl mezi konkurencí a konkurenceschopností, stejně 

tak zde nalezneme vysvětlení pojmu vícekriteriálnost, coţ je podstatné pro další práci. 

Konkurenceschopnost je nelehko uchopitelný pojem. Je to skoro tak obtíţné, jako se snaţit 

popisovat některé elektrotechnické zákony. Elektrický proud je nehmatatelný, ale kdyţ 

zapojíme lampičku do zásuvky, tak svítí. Firemní konkurenceschopnosti také neuchopíme do 

dlaně, ale víme, ţe kdyby podnik neměl tuto vlastnost, uţ dávno by byl pohlcen konkurencí.  

 

Vidíme, ţe pojem konkurenceschopnost není zdaleka tak jednoznačně vymezitelný, jak by se 

na první pohled zdálo. Existuje mnoho definic tohoto pojmu a doporučení pro podniky, co 

mají a nemají dělat. Nicméně ani Kotler s Porterem nejsou stejného názoru, ba dokonce pro 

jednoho je konkurenceschopnost představována nízkou cenou produktu a jeho diferenciací a 

pro druhého kvalitou, za kterou lze také poţadovat vyšší cenu. Sloţitost a obsáhlost tohoto 

pojmu nekončí jen u samotné definice. Konkurenceschopnost je také ovlivňována oborem 

podnikání, respektive specifickými faktory, které se v daném oboru vyskytují. 

 

 

___________________ 

15
 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Malé a střední podniky: konkurenceschopnost a aliance v Evropské unii. 

1. vyd. Praha: Managemet Press, 2004. 192 s. ISBN 80-7261-099-6. 

* 2. Charakteristika řešené problematiky a 2.2 Vliv okolí na konkurenceschopnost 
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2.3 Typologie aplikovatelných metod  

 

V rámci ekonomické literatury je moţno nalézt velké mnoţství přístupů, k problematice 

konkurenceschopnosti
6
. Do této kapitoly jsem vybral různé metody, od úplně základních, 

jejichţ aplikovatelnost je jiţ léty prověřena, aţ po to, které zatím nejsou ke zkoumání 

konkurenceschopnosti tak často pouţívány. 

 

2.3.1 SWOT analýza 

 

Patří k nejznámějším a zřejmě také nejrozšířenějším metodám zkoumáním 

konkurenceschopnosti. Jedná se o jednoduchý typ strategické analýzy stavu firmy, nebo 

organizace. Analýza vznikala v 60. a 70. letech 20 století a za jejího původce je povaţován 

Albert Humpry. Vzešla z výzkumného úkolu, jenţ byl prováděn na Standfordově univerzitě a 

jehoţ cílem bylo analyzovat příčiny neúspěchu při plánovacím procesu v amerických a 

britských společnostech. Výzkumný tým dělil příčiny nezdaru těchto firem do nám jiţ tak 

důvěrně známých čtyř kategorií. 

 

Obr. 2.3: SWOT matice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ROLÍNEK, L. Strategické řízení [online]. České Budějovice, 2004. 266 s. Skriptum. JIHOČESKÁ 

UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Dostupné z WWW: 

<http://home.zf.jcu.cz/public/departments/kuf/ufrpks_mgr/ufrp_kf2/data/2/spf/spf.pdf> + vlastní zpracování. 

 

___________________ 

6 
SLANÝ, A. Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně 2009, 

2009. 325 s. ISBN 978-80-210-5056-3. 

 

Externí 

faktory 

 

Interní 

faktory 
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K jejímu provedení je potřeba shromáţdit dostatečné mnoţství dat, protoţe se zde zkoumá 

stav firmy z hlediska silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příleţitostí 

(opportunities) a ohroţení (threats). Příleţitosti a ohroţení jsou externí faktory, které mohou 

napomoci hodnotu vytvořit, nebo naopak hodnotu zničit. Vzhledem k tomu, ţe tyto faktory 

vycházejí zvenčí – jsou externí a firma je nemůţe ovlivnit.  

 

K vzniku těchto faktorů dochází buď z konkurenční dynamiky průmyslu/trhu, nebo na 

základě demografických, politických, technických, právních, sociálních, či kulturních faktorů 

(PEST). Cílem této analýzy není zpracování seznamu silných a slabých stránek, příleţitostí a 

ohroţení, ale poskytovat uţitečné poznatky k tomu, aby podnik mohl rozvíjet silné stránky, 

tlumit slabé stránky a aby mohl být připraven reagovat na ohroţení a vyuţít příleţitosti
17

. 

 

Nejasnosti při provádění této analýzy mohou nastat u definování toho co je a co není např. 

silná stránka. Někteří autoři volili fakultativní výčet těchto prvků, avšak autor Tauer
18

 se 

k tomuto vyjadřuje následovně. Příleţitost je nějaká výrazná vnější situace, která má, nebo 

můţe mít pozitivní vliv vzhledem k rozvoji firmy. Hrozbou je negativní dopad z vnějšího 

prostředí na firmu. Za silné stánky se povaţují dovednosti, pozitivní potenciál a obdobné 

zdroje mající tento charakter. A poslední slabé stránky jsou představovány omezením, 

nedostatečnou znalostí, nedostatkem umu. 

 

Sestavení diagramu swot analýzy usnadňuje porovnání vnějších rizik a příleţitostí s vnitřními 

silnými a slabými stránkami. Kombinace těchto faktorů umoţňuje vznik různých variant 

strategií, které mají vliv na další činnost podniku. 

 

Možné výstupy, které poskytne SWOT analýzy 

 

SO – strategie k získání konkurenční výhody se vyuţívá silných stránek, jedná se o 

ideální stav 

 

___________________ 

17
 SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. 120 s. ISBN 80-

7179-365-1. 
18

 TAUER, V.; ZEMÁNKOVÁ, H.; ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU: Tvorba žádosti a realizace 

projektu krok za krokem: Metodika, pravidla, návody. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-80-

251-2649-3. 
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ST – tuto strategii podnik vyuţije tehdy, jestliţe je dost silný na konfrontaci s 

ohroţením 

WO – strategie k odstranění slabých stránek a to vyuţitím příleţitostí, které podnik má 

WT – tato kombinace patří mezi obrané strategie k odstranění slabých stránek a 

vyhnutí se vnějšímu ohroţení 

  

Výhod swot analýzy je celá řada. Je velmi dostupná, rychlá a kaţdý podnik si ji můţe levně a 

rychle udělat. Potřebné je smířit se s tím, ţe její realizace vyţaduje zapojení více pracovníků 

z různých oddělení a to z důvodu co nejvěrohodnějšího výsledku a minimalizace zkreslení, či 

chybných úsudků. Další nevýhoda, krom jiţ zmíněné subjektivity je ta, ţe swot analýza je 

příliš statická. Další zdroje říkají ano, swotka je velmi populární, ale pozor na konečné 

závěry. Swot analýza není ve skutečnosti ţádná analýza, je to pouze report
19

, který je jen tak 

dobrý, jak dobré jsou data, která jsou pouţita. 

Tato analýza se stala velmi oblíbenou pro její širokou aplikovatelnost a snadnou tvorbu. 

Hlavním účelem je setřídění a zaznamenání nejrůznějších faktorů a samotné zamyšlení se nad 

nimi.  

 

2.3.2 Metoda GM Trend 

 

V porovnání s ostatními zde uváděnými metodami se jedná o metodu velmi mladou. Metoda 

slouţí k pyramidové dekompozici potenciálu firmy
20

. Je postavena na několika základních 

krocích, které jsou odvozeny od teorie hodnotového inţenýrství a operačního výzkumu. Řídí 

se danými pravidly, např: jasné a konkrétní vymezení potenciálu, bodové ohodnocení 

potenciálu, výpočet absolutních a relativních hodnot potenciálu. Je zaloţena na syntéze 

(sloučení stejnorodých prvků) a synkréze (sloučení nestejnorodých prvků). 

 

Diagnostický přístup podnikatelských potenciálů GM-TREND se skládá z několika 

postupných činností. Stěţejním krokem je např. transformace „funkčně orientovaného“ 

hierarchického stromu potenciálů do procesní podoby: 

___________________ 

19
 GROSS, J. P. The Disadvantages of SWOT. Ehow [online]. 2010, no. 1, [cit. 2011-01-25]. Dostupný z 

WWW: <http://www.ehow.co.uk/list_6575560_disadvantages-swot-analysis.html>. 
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- bodově oceněné potenciály firmy jsou rozděleny do „kvalitativních“ skupin na silné 

nebo slabé stránky, příleţitosti a ohroţení
20

,  

- následuje nalezení interakcí (vztahová analýza) mezi jednotlivými potenciály 

v horizontální rovině (nezávisle na míře /velikosti/ potenciálů), nalezené vztahy 

zapíšeme do „incidenční“ tabulky a provedeme kauzální analýzu, přičemţ stanovíme 

orientaci interakcí potenciálu (např. od ohroţení OH1k silné stránce SI2, resp. OH1 → 

SI22)
 20

, 

- na základě incidenční tabulky sestavíme síťový diagram, ve kterém řešíme dvě úlohy: 

A) v síti hledáme řetězce s nejvyšší váhou, jde o součet absolutních hodnot 

příslušných měr všech potenciálů v řetězci 

B) hledáme řetězce s nejvyšším celkovým potenciálem – jde o součet všech potenciálů 

v řetězci s tím, ţe silné stránce a příleţitosti přiřazujeme znaménko (+) a slabým 

stránkám a ohroţením dáváme znaménko (-)
20

, 

- následuje vymezení výchozích, uzlových (zde se kříţí řetězce) a koncových 

potenciálů, rozvojových (převaha plusových potenciálů) a obraných (převaha 

záporných potenciálů) řetězců sítě atd. 

 

Implementace uvedeného diagnostického přístupu se můţe zejména v podmínkách malých a 

středních firem setkat s určitými nedostatky. Ty mohou být způsobeny především nedostatky 

v informačním systému firmy, odborné slabiny personálu, nekompetentnost majitelů firmy, 

neupřímnost, nedostatek času a financí k zajištění těchto aktivit, nedůvěra k vnějšímu 

prostředí
20

.  

 

Praxe však prokázala, ţe jakákoli snaha o odhalování (diagnostikování) podnikatelského, 

resp. konkurenčního potenciálu je přínosnější a uţitečnější neţ pasivita. Prostředky vloţené 

do této aktivity, pokud nepřinášejí hmatatelné finanční efekty, alespoň zabraňují dalším 

ztrátám. 

 

 

 

 

 

___________________ 

20
MIKOLÁŠ, Z. Soudobé koncepce ekonomiky a managementu podniku: aneb zamýšlení, přednášky a 

rozhovory kompetentních [online]. 1. vyd. Ostrava, 2008 [cit. 2011-03-02]. Dostupné z WWW: 

<http://moodle.vsb.cz/archiv10/course/view.php?id=655>. 
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2.3.3 PEST analýza 

 

Další součástí strategického managementu je analýza prováděna pomocí metody PEST. Přesto 

ţe je tato technika pouţívána jiţ přes tři desetiletí, není mnoho informací, které by mapovaly 

její důvod jejího vzniku. Její vznik se datuje do sedmdesátých let dvacátého století, tedy 

obdobě jako swot analýza a za duchovního tvůrce můţe být povaţován Francis Aguilar
21

. 

 

Pest analýza zkoumá, jak na podnik působí makrookolí, které je navíc rozděleno do čtyř 

základních skupin. Analýza má za úkol usnadnit určení oblastí, jejichţ působení má na podnik 

největší vliv a odhadnout k jakým změnám by mohlo dojít. Data získaná z této analýzy je 

moţné dále vyuţít při tvorbě scénářů vývoje podnikového okolí.   

 

PEST analýza je tvořena těmito faktory: 

 

 Politické a legislativní
13

  

 

Mezi politické a legislativní faktory, patří stabilní vnitropolitická situace, dobré a stabilní 

styky se zahraničními politikami. Velké změny nastaly v roce 2004, tedy v roce kdy naše 

země vstoupila do EU a rovněţ v roce 2007 kdy jsme vstoupili do Schengenského prostoru. 

Tyto dvě události v sobě skrývají pro mnohé podniky značné usnadnění ţivota v podobě 

sjednocování norem a zákonů. Pro jiné zase nové příleţitosti, ale současně i ohroţení. Do 

budoucna lze zde očekávat další výraznou změnu, která bude způsobena přechodem na 

jednotnou evropskou měnu.  

 

 Ekonomické
13

 

 

Tyto faktory jsou určovány elementární ekonomickou podstatou a ekonomickým rozvojem. 

Mezi základní ukazatele stavu makroekonomického okolí patří míra ekonomického růstu, 

úroková míra, daňová politika, velikost inflace a v neposlední řadě měnový kurz. Kaţdý 

z těchto vlivů ovlivňuje rozhodování a chování podniku.  

___________________ 

13
 SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 121s. ISBN 80-

7179-365-1. 
21

 EDWARDS, G. www.brighthub.com [online]. on Dec. 30, 2010 [cit. 2011-03-11]. History of the PEST 

Analysis. Dostupné z WWW: <http://www.brighthub.com/office/project-management/articles/101201.aspx>. 
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 Sociální a demografické faktory
13

 

 

Tyto faktory jsou spojovány s ţivotním stylem, vzdělaností, mobilitou a demografickou 

strukturou obyvatelstva. V současné době se zde odráţí stále více diskutované ţivotní 

prostředí. Podniky mění technologické postupy a pouţívají nové účinnější a šetrnější 

technologie. Například na Ostravsku při zhoršených rozptylových podmínkách jsou tzv. 

největší znečišťovatelé vyzývání k omezení výroby.  

 

 Technologické faktory
13

 

 

Odráţí se zde změny a novinky v technologiích. Jsou ovlivňovány inovacemi a technickým 

pokrokem. Nové technologie jsou nástrojem dosahování lepších hospodářských výsledků a 

zvyšují konkurenceschopnost podniku. Díky zkracování ţivotního cyklu produktu jsou nové a 

výkonnější technologie klíčové. Ovšem automatizace výroby mění poţadavky na mnoţství a 

kvalifikaci pracovníků 

 

Možné modifikace základního modelu 

Tato metoda se objevuje v četných úpravách např. jako  PESTEL (politické, ekonomické, 

sociální, technologické, environmentální, právní) či  STEEP. Jedná se jen o přidání dalších 

faktorů k původním čtyřem. Díky této analýze je podnik schopen v delším časovém horizontu 

objasnit strategické příleţitosti, či hrozby, kterým organizace čelí. Na závěr je potřeba 

zdůraznit, ţe všechny výše jmenované faktory jsou dynamické a tedy u nich dochází 

k neustálému vývoji. Poznání trendů v daných oblastech umoţňuje předstihnout konkurenty a 

vytvořit konkurenční výhodu
22

.  

 

2.3.4 Porterova teorie konkurenčních sil  

  

Tento model je jedním ze základních modelů, které se ke zkoumání konkurenceschopnosti 

pouţívají. Autorem je Michael E. Porter z Harvardské univerzity.  

 

______________ 

13
 SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 121s. ISBN 80-

7179-365-1. 
22 

LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1.vyd. Ostrava: Repronis, 2006. 154s. ISBN 80-7329-131-2. 
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Byť je nutno na Porterův model o pěti konkurenčních silách nahlíţet jako na výsledek 

určitého výzkumného zadání, je jeho pouţitelnost a aplikovatelnost velmi rozsáhlá. Model 

vysvětluje konkurenční chování prostřednictvím okolností, avšak jak jiţ bylo řečeno dříve, je 

zaměřen na chování pouze ve zkoumaném odvětví. Tato analýza byla vymyšlena jako protipól 

ke SWOT analýze, kterou Porter povaţoval za málo exaktní.  

 

Porterova analýza je tvořena těmito faktory: 

 

Konkurenti v odvětví 

Zde je představována konkurence v rámci uvaţovaného odvětví. V podnikové praxi malých a 

středních firem je velmi často konkurence nesprávně zúţená právě na tuto jedinou 

konkurenční sílu.  

 

Obr. 2.4: Konkurenční síly dle M. Portra 

 

Zdroj: ZIKMUND, M. Www.businessvize.cz [online]. 6 ledna, 2011 [cit. 2011-03-11]. Porterova analýza 5 sil vám prozradí, 

co ovlivní váš business. Dostupné z WWW: <http://www.businessvize.cz/planovani/porterova-analyza-5-sil-vam-prozradi-

co-ovlivni-vas-business>. 
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Dodavatelé 

Dodavatelé jsou relativně zajímavý sektor a to proto, ţe z jedné strany se dají povaţovat za 

spolupracovníky, kdy podniku jsou schopni vyjít v ledačem vstříc a z druhé strany stejně jako 

ostatní subjekty trhu usilují o dosaţení maximalizace svých ekonomických ukazatelů.  

 

Potenciál nově vstupující firmy 

Tato skupina je silně ovlivněna odvětvím. Je zde zahrnuto a zkoumáno jaké jsou finanční a 

institucionální překáţky pro firmy, které by případně do tohoto odvětí měly zájem vstoupit. 

Zda jsou do daného odvětví schopny vstoupit jen zaběhnuté a silné firmy, které potaţmo 

budou konkurenčně tvrdším oříškem, nebo je zde schopen vstoupit i běţný ţivnostník 

nemající velkou kapitálovou základu.  

 

Zákazníci 

Zákazníci jsou pro podnik velice důleţitá skupina, protoţe to jsou právě oni, kteří umoţňují 

firmě ekonomickou existenci. Vztah firmy a zákazníků je velmi podobný vztahu firmy 

s dodavateli. Zákazníky nelze vnímat pouze jako jednotlivce, kteří uskutečňují svůj 

ekonomický zájem, ale musíme si uvědomit také jejich vliv na chod a výkonnost firmy.  

 

Substituty 

Jsou to veškeré výrobky, nebo sluţby, které jsou svou povahou schopny zastat funkci výrobku 

nebo sluţby, která je firmou nabízena. Uvádí se, ţe rozhodnutí spotřebitele o substituci záleţí 

na ceně statků, avšak v dnešní době je pro jisté skupiny spotřebitelů důleţitá také kvalita, 

případně doplňkové sluţby související se substitutem.  

 

Možné modifikace základního modelu 

V devadesátých letech téhoţ století se u základních pěti sil začala objevovat síla šestá. Ve 

skutečnosti existují dva moţné faktory, které tuto sílu tvoří. Dle názorů profesorů z Yale 

univerzity je tato síla tvořena firmami, které prodávají doplňky, nebo doplňkové sluţby 

k výrobkům či sluţbám jiné firmy, tito se nazývají Complementors
23

. A druhou moţností je 

vláda, respektive veřejnost.  

 

___________________ 

23
 ZIKMUND, M. www.businessvize.cz [online]. 6 ledna, 2011 [cit. 2011-03-11]. Porterova analýza 5 sil vám 

prozradí, co ovlivní váš business. Dostupné z WWW: <http://www.businessvize.cz/planovani/porterova-analyza-

5-sil-vam-prozradi-co-ovlivni-vas-business>. 
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2.3.5 Metoda IDINMOSU 

 

Jiţ jsme si představili několik metod, které lze pouţít pro analýzu a zkoumání 

konkurenceschopnosti firmy. Další moţnou metodou zkoumání konkurenceschopnosti, je 

pouţití modelu IDINMOSU, který ve své publikaci
24

 ztvárnil autor Mikoláš a Folvarčná a 

jejíţ schéma je vykresleno v obrázku 2.5. Model je postaven na čtyřech pilířích, kterými jsou 

integrita, identita, mobilita a suverenita, které následně slouţí k dosaţení podnikové strategie, 

respektive vize.  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování modelu  

 

Základní myšlenka je asi takováto. Podnik mající určitou vizi, se snaţí dosáhnout zmíněných 

sloţek a tím si postupně vydobývá své postavení v na trhu.  

 

___________________ 

24 
MIKOLÁŠ, Z.; FOLVARČNÁ, A. Malá a střední firma. 1. vyd. Háj ve Slezsku: MÁJ, 2000. 67 s. ISBN 80-

86458-02-4. 

Čas 

Příroda 

Prostor IDENTITA 

M

O

B

I

L

I

T

A 

VIZE 

Finance, 

finanční 

partneři 

 

Interní 

procesy, 

technologi

e 

Znalosti, 

inovace, 

lidé 

 

I

N

T

E

G

R

I

T

A 

SUVERENITA Společnost 

Zákazníci, 

obchodní 

partneři 

 

Obr. 2.5: Model IDINMOSU 
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K tomu pouţívá prostředky jako finance, zákazníky a obchodní partnery, znalosti, podnikové 

procesy a technologie. Sloţky čas, prostor, společnost a příroda, nejsou v modelu uváděny jen 

jako faktory, které na podnik působí, ale rovněţ jako faktory, které jsou svým způsobem 

podnikem ovlivňovány. Tímto spojením je demonstrována vazba okolí na podnik a podniku 

na okolí.  

 

2.3.6 Shrnutí kapitol 2.3.1 – 2.3.5 

 

V těchto kapitolách jsme se seznamovali s metodami, které se pro zkoumání 

konkurenceschopnosti pouţívají. Uvedené metody nebyly vybrány prostou náhodou. Pest 

analýza se zabývá zkoumáním makrookolí podniku, Porterova metoda se naproti tomu 

soustředí na podnikové mikrookolí a metoda Harryho Pollaka zase hodnocením 

ţivotaschopnosti podniku. Pro snadnější představu o tom co nán vlastně analýzy říkají, uvedu 

příklad z vojenského prostředí. Zatímco SWOT analýza by Armádě ČR poměrně rychle 

ukázala, ţe nemá smysl bez loďstva útočit na Falklandské ostrovy (protoţe boj na moři je její 

zcela zásadní slabou stránkou), tak Porterova analýza by spíš řešila, kdo všechno můţe na 

Falklandy také zaútočit, co a jak moc ovlivňuje cenu, kterou bychom za útok zaplatili. 

Výsledek obou analýz by byl v zásadě stejný – na útok na Falklandy prostě nemáme vybavení 

ani peníze, ale cesta k tomu výsledku by mohla odhalit naprosto odlišné věci. A to je právě 

ten důvod, proč se dnes v praxi vyuţívají obě analýzy najednou
23

. 

 

Jak si jistě pozorný čtenář všimnul, uvedené metody byly primárně vytvořeny v souvislosti se 

specifickým výzkumným zadáním. Tyto metody vyuţívají hodnocení dle efektivity, nikoli 

podle potenciálu. Kaţdá z nových metod se také snaţila reagovat ne nedostatky metod 

předcházejících. Na základě výzkumu, který byl proveden na VŠB-TU Ostrava, bylo zjištěno, 

ţe tyto metody nekalkulují např. s podnikovou identitou a ţe jsou příliš statické. Neberou 

v úvahu potenciál času, či prostoru, který se můţe změnit na budoucí kapitál. Výjimkou je zde 

model IDINMOSU, který je vicekriteriální a bere v úvahu také měkké faktory a díky jeho 

pomoci je moţné hodnotit konkurenceschopnost podniku prozřetelněji a komplexněji. Na 

závěr metoda GM trend slouţí k syntéze a synkréze výstupů z výše uvedených metod.  

___________________ 

23
 ZIKMUND, M. www.businessvize.cz [online]. 6 ledna, 2011 [cit. 2011-03-11]. Porterova analýza 5 sil vám 

prozradí, co ovlivní váš business. Dostupné z WWW: <http://www.businessvize.cz/planovani/porterova-analyza-

5-sil-vam-prozradi-co-ovlivni-vas-business>. 
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2.3.7 Jednotlivé prvky modelu IDINMOSU 

 

Tento model zkoumá konkurenceschopnost z velmi širokého spektra a bere v úvahu takové 

skutečnosti, jejichţ samotný popis by vydal na několik dalších diplomových prací. Tento fakt 

je tedy příčinou toho, ţe jsem přistoupil k dekompozici modelu a popisu jeho jednotlivých 

sloţek v samostatných kapitolách, přičemţ největší pozornost budu věnovat podnikové 

identitě. 

 

Obr. 2.6: Dynamický model firemní identity 

 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. 

ISBN 978-80-247-2790-5. 

 

Identita 

 

Firemní identita je významný prvek ve firemní strategii. Přes zdánlivě prostý a jasný název je 

tato problematika sloţitější, neţ se na první pohled zdá. Firemní identita, neboli corporate 

identity
25

, bývá zaměňována s corporate designem, coţ je ovšem jen její část.  

 

___________________ 

25
 VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. ISBN 

978-80-247-2790-5. 
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O tom s čím vším lze firemní identitu zaměnit, lze napsat mnoho. Nás však hlavně zajímá jak 

firemní identitu chápat, aby nedocházelo k oněm záměnám a klamům. 

 

2.3.7.1 Definice firemní identity 

 

Corporate identity, představuje hlavní strategii podniku. Je také sociální technikou pro 

zaloţení, rozvoj a stabilizaci. Disponuje určitými vlastnostmi a způsoby prezentace, které 

organizaci spojují a zároveň ji odlišují od jiných
26

. 

 

Obr. 2.7: Spojitost firemní identity a image 

 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. 

ISBN 978-80-247-2790-5. 

 

Je tedy zřejmé, ţe primárním cílem firemní identity je vytvořit jednoznačnou prezentaci 

společnosti a to jak ve vnitřní tak vnější komunikaci. Základní funkce vnitřní komunikace je 

poskytnout zaměstnancům pocit soudrţnosti k organizaci a vnější komunikace zase musí 

organizaci jednoznačně odlišit od jiných a posílit tak její konkurenceschopnost.  

___________________ 

26
 SVOBODA, V. Public relations – moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing 2009. 240 s. ISBN 978-

80-247-2866-7. 
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Z tohoto modelu je moţno dále vysledovat čtyři základní prvky, z kterých se firemní identita 

skládá. Je rovněţ vidět, ţe veškeré prvky v modelu (design, komunikace, kultura, produkt) se 

vzájemně ovlivňují a rovněţ existují direktivní vazby těchto prvků a celkové firemní identity, 

stejně jako firemní image
25

.  

 

Bdělým čtenářům jistě neuniklo, ţe do rozboru firemní identity vstoupil firemní image, coby 

další prvek. Význam firemní image je dobře pochopitelný z obrázku č. 2.6. Vše co vytváří 

firemní identitu, ovlivňuje také image firmy. Docela dobře se podbízí moţnost tvrdit, ţe tyto 

dva pojmy jsou totoţné. Musím, však upozornit na značný rozdíl, který tento rébus uvede na 

pravou míru. Firemní identita je prostředkem k vytváření firemní image a firemní image je to, 

co vnímají koncové subjekty, kterými jsou například spotřebitelé, věřitelé, či různé zájmové a 

profesní sdruţení. Nyní se vrátíme o kousek zpět, respektive k modelu firemní identity, který 

byl uveden výše. Rozebereme si jednotlivé prvky, které jej vytváří. 

 

2.3.7.2 Firemní design 

 

Je první části z modelu firemní identity. Dosti často je také nazýván jako design manuál, coţ 

zní velice obsáhle a moţná taky trochu sloţitě. Jakmile si však tento pojem počeštíme, 

zjistíme, ţe se jedná o tzv. ,,jednotný vizuální styl“
25

 a to uţ zní pochopitelněji. Firemní 

design, je vytvářen početnou skupinou prvků, mezi které například patří: 

 

 prezentace jména a jméno firmy 

 firemní logo 

 firemní barvy, písemné styly 

 jasně identifikovatelný prvek na produktu, který jej odlišuje 

 grafická podoba obalů 

 a další sloţky odvíjející se od oboru a specifik podnikání 

 

 

 

___________________ 

25
 VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. ISBN 

978-80-247-2790-5. 
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Je to tedy způsob, jakým se firma prezentuje a hlavně jednoznačně odlišuje od firem jiných. 

Firemní design, přispívá k tomu, aby firma působila jako jednotný prvek. K snazšímu 

pouţívání firemního dizajnu přispívá také design manuál. 

 

2.3.7.3 Firemní komunikace 

 

Komunikace byla odpradávna základním dorozumívacím prostředkem. Přestoţe svět 

v ledasčem vyspěl a lidské společenství pokročilo kupředu díky vědě a technice, potřeba 

komunikace nezaniká. Ba naopak, její význam stále roste
27

. Komunikace se stala sloţitější, 

neţ kdykoli předtím, tedy mluvíme li o kvalitní a dobré komunikaci. O takové, která je pro 

firmu přínosem.  

 

Firemní komunikace je souhrn všech komunikačních moţností, kterými firma komunikuje jak 

s vnitřním, tak vnějším prostředím. Firemní komunikace má svým způsobem zvláštní 

vlastnost. Je to stavební prvek firemní kultury, kterou se budeme zabývat posléze, a rovněţ je 

to vnější projev firemní identity, o které bylo pojednáno výše
25

. Jak bylo v předešlém odstavci 

naznačeno, firemní komunikace není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Obrázek 2.8 znázorňuje pro organizaci nejvýznamnější skupiny, s kterými v různých 

kombinacích organizace komunikuje. Vysekalová uvádí, ţe firemní komunikace se skládá 

celkem ze sedmi vzájemně se doplňujících a provázaných prvků, kterými jsou
25

. 

 

1. Public relations
25

   

 

Vývoj společnosti v západní civilizaci, ale také ve středoevropských poměrech doznává 

změny, při nichţ veřejnost hraje ústřední roli, protoţe stále více se stává podstatné to, jak 

dalece je ochotna přijímat aktuální myšlenky, trţní produkty a společenské trendy. Pro 

podniky je nutné umět komunikovat s veřejností, aby dosáhly příznivých idejí, jinak řečeno 

získat podporu lidi, přiblíţit jejich postoj postoji podnikovému. Tyto činnosti jsou podstatou 

public relations – komunikační činnost utvářející vztahy s veřejností
25

. 

 

___________________ 

25
 VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. ISBN 

978-80-247-2790-5. 
27

 BROOKS, I. Firemní kultura jednici, skupiny, organizace a jejich chování. 1.Vyd.Brno: Computer Press 

2003. 269 s. ISBN 80-7226-763-9. 
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2. Corporate advertising
25

 

 

Obsah tohoto pojmu skrývá postavení firmy k otázkám veřejného zájmu, styl vystupování 

managementu firmy. Rovněţ zahrnuje reklamu v médiích, jimiţ inzeruje potřebná sdělení 

mířená do cílových skupin marketingu firmy. Pro vytváření jednotného obrazu organizace, 

musí být reklamní kampaně vţdy provázány jednotným vizuálním stylem
26

. 

 

3. Human relations
25

 

 

Za human relations se povaţuje komunikace, které uskutečňuje organizace na podporu 

vzdělávání, propagaci podnikových hodnot či sdělovaní všeobecných informací o organizaci. 

Zahrnuje také způsob inzerce k získání pracovníků. 

 

4. Investor relations
25

 

 

Obdobě jako ostatní mají vztahy s investory své specifika. Jedná se o zvláštní druh 

komunikace, jelikoţ jeho podoba je pro širší laickou veřejnost téměř nesrozumitelná. Vztahy 

s investory jsou udrţovány pomocí obchodních a výročních zpráv, zpráv pro akcionáře. 

 

5. Employee communications
25

 

 

Neboli také employee relations reprezentuje komunikaci směrem k zaměstnancům 

organizace. Tato sloţka firemní komunikace je chápána jako ucelený interní informační 

systém, či programy k informování spolupracovníků
26

. K těmto účelům jsou často vyuţívaný 

podnikové časopisy, podniková shromáţdění, výměnná informací nebo filmy.  

 

 

 

 

___________________ 

25
 VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. ISBN 

978-80-247-2790-5. 
26

 SVOBODA, V. Public relations – moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing 2009. 240 s. ISBN 978-

80-247-2866-7. 
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6. University relations
25

 

 

Význam této sloţky komunikace, která bývá někdy zahrnována do goverment relations, se 

stává aktuálním v několika posledních letech. Mnoho podniků si začalo uvědomovat teprve 

nedávno, jak důleţité je mít vztah s vysokými školami, jeţ obvykle představují vědecko-

výzkumnou kapacitu
26

, se školstvím a absolventy jimi vyprodukovanými obecně. 

 

Obr. 2.8: Komunikace k jednotlivým cílovým skupinám 

 

 

Zdroj: SVOBODA, V. Public relations – moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing 2009. 240 s. ISBN 

978-80-247-2866-7. 

 

 

 

 

___________________ 

25
 VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. ISBN 

978-80-247-2790-5. 
26

 SVOBODA, V. Public relations – moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing 2009. 240 s. ISBN 978-

80-247-2866-7. 
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Organizace mohou za pomoci tohoto nástroje provádět inovace svých produktů a sluţeb, 

zvyšovat vzdělanost svých zaměstnanců a nabídnout jim prostřednictvím vysoké školy 

moţnost získat zahraniční zkušenosti.  

 

Autorka Vysekalová
25

 uvádí ve své knize jen sedm sloţek firemní komunikace. Oproti tomu 

autor Svoboda
26

 třídí firemní komunikaci podrobněji a krom výše uvedených předkládá tyto: 

 

8. Corporate design
26

 

 

Působí v kaţdém prvku firemní komunikace. Jsou to veškeré jednotící prvky – typ písma, 

velikost, barva, logotyp, značka.  

 

9. Veřejná vystoupení
26

 

 

Tíhu této sloţky firemní komunikace nesou na svých bedrech převáţně představitelé 

organizace, kteří jsou z titulu své funkce vázání k různým povinnostem. Vystoupení na 

společenské akci můţe zvýšit prestiţ organizace. 

  

10. Propagace stanovisek
26

 

 

Pomocí tohoto nástroje se organizace vyjadřuje ke společenským, politickým, ekologickým, 

či dalším veřejným otázkám. Organizace masově sděluje svůj postoj a stanoviska k určitému 

problému. Dosti často se to provádí pomocí reklamy v médiích.  

 

11. Industry relations
26

 

 

V dnešní době jsou tyto vztahy jedny z klíčových. Jedná se o vztahy s odvětvovými, či 

oborovými průmyslovými partnery. Je to základ meziorganizační spolupráce, která zajišťuje 

silnější postavení vůči různým skupinám. 

 

__________________ 

25
 VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. ISBN 

978-80-247-2790-5. 
26

 SVOBODA, V. Public relations – moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing 2009. 240 s. ISBN 978-

80-247-2866-7. 
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12. Minority relations
26

 

 

Významnost této oblasti firemní komunikace, neroste jen v příhraničních, či problémových 

regiónech. Díky moţnosti volného pohybu se národností menšiny mohou objevit téměř všude. 

Tyto vztahy mají také politicko-ekonomický význam.  

 

2.3.7.4 Podmínky k uskutečnění firemní komunikace v organizaci 

 

Aby firma prováděla komunikaci opravdu správně a účinně, k tomu je třeba dodrţovat jistá 

pravidla. Organizace se musí naučit pracovat s jednotlivými prvky firemní komunikace a také 

vyuţívat jejich synergický efekt. Pro realizovatelnou komunikaci je potřeba, aby byly 

stanoveny firemní zásady, které mají být dostupné a zcela jasné kaţdému pracovníkovi 

organizace. Literatura
26

 uvádí, ţe tyto zásady by měly zahrnovat hodnotové představy 

organizace, základy jejího jednání a hlavní osoby v organizaci. 

 

Obr. 2.9: Šest typů komunikačních strategií 

Zdroj: SVOBODA, V. Public relations – moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing 2009. 240 s. ISBN 

978-80-247-2866-7. 

___________________ 

26
 SVOBODA, V. Public relations – moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing 2009. 240 s. ISBN 978-

80-247-2866-7. 
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Druhým předpokladem je nasazení firemní komunikace jako nástroj vedení organizace, coţ 

v překladu znamená, ţe musí mít podporu vedení a v neposlední řadě je nutné jí řídit a 

plánovat. Její řízení má vliv na synergický efekt jejich sloţek. Šest typů firemní komunikace, 

které jsou uváděny autorem Svobodou v knize Public relations – moderně a účinně jsou 

uvedeny na obrázku č. 2.9. Následující podmínkou je plánování firemní komunikace, do 

přesných cílových skupin, které jsou uvedeny výše. 

 

Shrneme li poznatky o firemní komunikaci, neboli corporate comunication, zjistíme, ţe to 

není jen jednotvárný prvek. Podnik potřebuje, aby jej okolí chápalo v tom nejlepším smyslu, a 

toto pochopení si musí taky umět vykomunikovat. Posláním firemní komunikace je, aby 

dokázala efektivně oslovit cílové skupiny a to nejlépe tak, aby vznikly kladné názory a 

postoje k firmě. Firemní komunikace dotváří firemní identitu, a aby se tak dělo je potřeba 

dodrţovat tři zmíněné podmínky. 

 

2.3.7.5 Firemní kultura 

 

Firemní kultura není nic dalšího, neţ následující prvek mozaiky zvané firemní identita. 

Zdánlivě nenápadný, přesto důleţitý a u úspěšných firem neopomenutelný prvek. Nelze 

jednoznačně říci, co přesně firemní kultura je. Jednoznačná a ustálená definice tohoto pojmu 

neexistuje. Vnímání toho pojmu je tedy velmi subjektivní záleţitostí. Kupříkladu Vysekalová 

rozumí firemní kulturou atmosféru uvnitř firmy, myšlení a způsoby jednání pracovníků 

firmy
25

.  

 

Na způsoby a chování pracovníků, respektive na vazbu mezi podnikovou kulturou a 

produktivitou práce se zaměřila autorka Bašistová
28

, která tento vztah zkoumala v jedné 

významné slovenské společnosti. Také v tomto případě je slyšet stejný názor na náročnost 

uchopení a přesného vymezení podnikové kultury.  

 

___________________ 

25
 VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. ISBN 

978-80-247-2790-5. 
28 

BAŠISTOVÁ, A.; FERENCOVÁ, M. Podniková kultura a produktivita práce – indikátor kvality: analýza 

v najväčšej cementárskej společnosti na východnom Slovensku. BLAŢEK, L. Konkurenceschopnost podniků 

[online]. 1 vyd. Brno: Olprint, 2008 [cit. 2011-01-21]. Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/do/1456/soubory/konference/4943473/Sbornik_1.pdf>. ISBN 978-80-210-4521-7.  
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Autorka ve svém modelu určuje pomocí mentální mapy čtyři podstatné charakteristiky 

podnikové kultury a nejvýznamnější faktory určující produktivitu práce. Podniková kultura se 

významnou mírou podílí na kvalitě pracovního ţivota zaměstnanců a rovněţ na celkové 

efektivnosti podniku. Kdyţ se řídícím pracovníkům podaří správné uchopení podnikové 

kultury, její cílevědomé řízení a ovlivňování, můţou tento prostředek dobře vyuţít k realizaci 

podnikových cílů. Snahou vedení by mělo být vytvoření podnikové kulturu, jeţ z globálního 

hlediska poskytuje jasný obraz o postavení společnosti, determinuje hlavní hodnoty, 

podporuje flexibilitu zaměstnanců a z hlediska jednotlivce poskytuje vzor pro jeho chování za 

účelem dodrţení etických hodnot podniku
28

. 

 

Obr. 2.10: Vztah mezi podnikovou kulturou a produktivitou práce 

Zdroj: BAŠISTOVÁ, A.; FERENCOVÁ, M. Podniková kultura a produktivita práce – indikátor kvality: 

analýza v najväčšej cementárskej společnosti na východnom Slovensku. BLAŢEK, L. Konkurenceschopnost 

podniků [online]. 1 vyd. Brno: Olprint, 2008 [cit. 2011-01-21]. Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/do/1456/soubory/konference/4943473/Sbornik_1.pdf>. ISBN 978-80-210-4521-7. 

 

___________________ 

28 
BAŠISTOVÁ, A.; FERENCOVÁ, M. Podniková kultura a produktivita práce – indikátor kvality: analýza 

v najväčšej cementárskej společnosti na východnom Slovensku. BLAŢEK, L. Konkurenceschopnost podniků 

[online]. 1 vyd. Brno: Olprint, 2008 [cit. 2011-01-21]. Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/do/1456/soubory/konference/4943473/Sbornik_1.pdf>. ISBN 978-80-210-4521-7.  
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Do jaké míry je podniková kultura schopna ovlivnit výkonnost podniku závisí na její síle a 

adaptabilnosti. 

 

2.3.7.6 Produkt 

 

Firemní produkt, nebo nabídka sluţeb je čtvrtým prvkem firemní identity. V organizaci má 

tuto oblast na starost marketing. Marketingové oddělení snad kaţdé organizace má jasně 

stanovený úkol, výrobek dané organizace musí být jasně identifikovatelný a rozpoznatelný
29

.  

 

Jelikoţ nabídka produktů a sluţeb je podstatou existence téměř kaţdé organizace a tím se 

stává firemní produkt nepostradatelný pro dotvoření obrazu firemní identity. Nelze o ní mluvit 

jen na základě firemní kultury, komunikace a designu, to by bylo jako číst knihu bez obsahu. 

Vztah mezi jednotlivými sloţkami firemní identity je velmi úzký. 

 

2.3.7.7 Firemní image 

 

Firemní image je efekt vzájemného působení všech čtyř výše jmenovaných dílčích částí 

firemní identity. Firemní image je rozebírán v mnoha publikacích a lze nalézt dostatek definic 

tohoto pojmu. Například z publikace Public relations – moderně a účinně, která definuje 

firemní image tako: Image je představa, kterou si vytvořila jedna veřejnost, nebo více 

veřejností a o nějaké osobě, podniku nebo instituci a to nikoliv jako dokreslený obraz, ale spíš 

jako mozaiku z pochycených, zlomkovitých a vzájemně se prolínajících detailů
26

. 

 

Firemní identita se v této souvislosti stává nástrojem pro řízení firemní image. Vytvoření 

správného firemního image, není snadná záleţitost. Organizace musí umět dobře a cíleně 

pracovat se všemi sloţkami, které jej ovlivňují a zároveň se jí musí podařit vytvořit image 

zcela originální, jasný a jednoznačný, nezaměnitelný s konkurenčně srovnatelnou firmou.  

 

 

___________________ 

26 
SVOBODA, V. Public relations – moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing 2009. 240 s. ISBN 978-

80-247-2866-7. 
29

 SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN978-80-

247-3339-5. 
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Stejně jako se vyvíjí organizace, vyvíjí se také její image, respektive je za pomoci nástrojů 

k tomu určených cíleně měněn.  

 

V další části zmíním zbylé tři faktory, které metoda IDINMOSU obsahuje. Jelikoţ jsem se 

zaměřil převáţně na podnikovou identitu, není přílišný prostor na to, abych těmto faktům 

věnoval takové mnoţství pozornosti. 

 

Integrita 

Při úvahách nad integritou se mi z dob aktivního sportování vybavuje věta táhnout za jeden 

provaz. Jde o to, aby kaţdý jedinec ve firmě si byl vědom skutečnosti, ţe na celkovém 

výsledku podniku se svou měrou, svou prací podílí. Integrita v podniku nenastává sama od 

sebe. V dnešní době se k podpoře podnikové integrity pořádají workshopy, firemní setkání, či 

teambuildingové akce. Pojem integrita, neb také jakási vnitřní jednota, či celistvost je docela 

sloţitě představitelný a velmi těţce srozumitelně popsatelný. Z tohoto důvodu jsem zůstal u 

interpretace od autora Mikoláše.  

 

Firemní integrita je dána její soudrţností a jsou v ní obsaţeny dva protiklady. Na straně jedné 

je její pruţnost a dynamičnost dána tím, ţe pracovníci dosahují své vlastní identity. Na straně 

druhé spojují tuto individualizovanou identitu s celkem, tzn. firmou. Pokud neexistuje jeden 

nebo druhý znak, dostává se firma do problémů a to nejen ekonomických
2
. 

 

Suverenita 

Kdyţ se například o někom řekne, ţe je suveréni, tak teda alespoň já si představím člověka, 

který je schopný sám se rozhodovat o věcech, které jsou pro něj dobré a které nikoli. 

Myšlenkou přirovnání podniku k lidskému jedinci, jsem se inspiroval u autorky Vysekalové
25

. 

To ţe člověk můţe rozhodovat sám o sobě, by se na první pohled mohlo zdát jako 

samozřejmé, ale ne vţdy tomu tak je. K tomu aby tak člověk mohl činit, musí mít jisté 

předpoklady.  

 

 

___________________ 

2 
MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 

80-247-1277-6. 
25 

VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. ISBN 

978-80-247-2790-5. 
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V útlém věku je toto rozhodování značně ovlivněno vůli rodičů a v pozdějším věku je 

zapotřebí mít moţnost a prostředky (nejčastěji finanční) k uskutečnění. Nelze tedy o všech 

firmách říci, ţe jsou suveréni – např. mluvíme li o holdingových uskupeních, kdy dceřiné 

firmy pouze plní úkoly od matky.  

Autor Mikoláš
2
 k tomu uvádí, ţe suverenita charakterizuje postavení firmy v podnikatelském 

prostředí. Firma je suverénní v případě, ţe má reálnou moţnost rozhodovat účelně a účinně o 

svém vývoji a tato rozhodnutí realizovat. 

 

Mobilita 

Pojem mobilita je všeobecně znám a věřím, ţe snad neexistuje nikdo, kdo by si jeho význam 

nebyl schopen vyloţit, avšak v souvislosti s konkurenceschopnosti, nastává drobný problém 

s uchopením tohoto pojmu.  

 

Firma je soubor hmotných a nehmotných prvků, které jsou uţívány k podnikání. Firma má 

někde své sídlo, výrobní, či skladovací prostory, prozaicky řečeno budovy, haly či kanceláře, 

které slouţí k podnikání. Je vůbec moţné, kdyţ je firma tímto vším poměrně dost svázaná se 

svým okolím, aby byla mobilní?  

 

Počet firem, které se fyzicky přemístily v posledním desetiletí stále roste
30 

I přes současnou 

situaci na realitním trhu, je v tomto ohledu uskutečňování mobility dost sloţitě. Při takto 

razantním kroku firma de facto zcela opomíjí svou územní integraci. Proto je potřebné hledat 

kroky vedoucí k mobilitě někde jinde. 

 

Za zdroj mobility se v dnešní době povaţuje pruţnost a přizpůsobivost podniku, jak uvnitř, 

tak vně firmy. Jinak řečeno, jedná se o schopnost podniku pruţně a správně reagovat na vývoj 

a potřeby trhu. Podnik, aby byl mobilní, musí být schopen vyrovnat se se změnou. To klade 

velké nároky na všechny, kdo v podniku pracují. 

 

___________________ 

2 
MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 

80-247-1277-6. 
30 

KNOBEN, J. Firm mobility and organizational networks: : innovation, embeddedness and economic 

geography [online]. 1.vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008 [cit. 2011-01-31]. The Effect of Firm 

Relocation on Firm Performace, s. Dostupné z WWW: 

<http://books.google.com/books?id=G9c7lcoL85IC&printsec=frontcover&dq=firm+mobility&hl=cs&ei=5b5GT

ZiKJsWhOurx0bkB&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=fa

lse>. ISBN 978-1-84720-245-1. 
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Od pruţné organizační struktury, přes znalé a schopné zaměstnance, aţ po kvalitní a 

spolehlivé stroje a vybavení. Firma musí mít schopnost adaptovat se, pohybovat se 

v časoprostoru a to materiálně i nemateriálně
2
.  

 

Mobilita je jediný aktivní prvek modelu IDINMOSU, který ovlivňuje konkurenceschopnost. 

Ostatní jeho části - identita, integrita a suverenita - jsou jiţ prvky statickými (vyjadřují moc). 

Malé firmy nemají takovou moc jako firmy velké. Z pravidla mají malou moc a malou 

mobilitu. Konkurenceschopnost je tedy svázána s mocí a podvolením. 

 

2.3.8 Shrnutí kapitoly* 

 

Při letmém pohledu působí popisované faktory dosti nesourodě a skoro se zdá, ţe jediným 

společným prvkem mezi nimi je ona podniková vize. Ovšem mezi prvky existuje vnitřní 

logika a to následujícím způsobem. Chce li být firma konkurenceschopná, musí mít takovou 

pozici, aby jí ostatní firmy byly schopny identifikovat a aby si uvědomili, s kým se potýkají. 

K tomu se zase celý celek musí vyznačovat rezistencí a soudrţností, tzn. integritou. 

Předpoklad soudrţnosti vytváří základ pro svébytnost firemní existence, tedy suverenitu a 

díky flexibilnímu rozhodování, které je umoţněno výše popsanými faktory se firma stává 

rovněţ mobilní. Celý tento kruh je pak nezbytný proto, aby firma byla konkurenceschopná. 

V konečném důsledku se nejedná o samostatné prvky, kterých se firma snaţí dosáhnout, ale o 

jejich vzájemné spolupůsobení. Konkurenceschopnost je pro podnik tedy víc, neţ se na první 

pohled zdá. Pokud konkurenceschopnost roste, roste podniková výkonnost a to zvyšuje 

hodnotu podniku. 

 

2.4 Syntéza použitých metod 

 

Zkoumání konkurenceschopnosti nebývá při pouţití běţných metod nikterak sloţité. Avšak 

tyto metody se zaměřují pouze na určitou část podnikového okolí a jiţ neberou v úvahu další 

podstatné faktory, kterými je konkurenceschopnost podniku ovlivňována.  

___________________ 

2 
MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 

80-247-1277-6. 

* 2.3.7. Jednotlivé prvky modelu IDINMOSU 
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První byla pouţita pest analýza, která od zhotovitele vyţaduje širší pohled na věc a pokud se 

snaţíme ji udělat dobře je také poměrně časově náročná. Díky ní dovedeme posoudit a vybrat 

skutečnosti, které se nacházejí v širokém podnikovém okolí. Její nevýhodou je pohled 

pozorovatele, který na ní má značný vliv. V tomto případě byla snaha subjektivitu 

minimalizovat a to tím způsobem, ţe do jejího vytváření, bylo zapojeno více pozorovatelů. 

Obdobné nevýhody můţeme shledat také u dalších jmenovaných metod. Pro kaţdou bychom 

mohli najít mnoho důvodů pro a také mnoho důvodů proti. Nicméně je tady jedna podstatná 

skutečnost, a sice, ţe samotné pouţití daných metod je jako klást cihly vedle sebe a doufat, ţe 

postavím dům. Všechny tyto metody jsou jen střípkem ve skládačce. Neměly by totiţ slouţit 

jako přímý podklad pro rozhodování, ale spíše jako přímý podklad k dalšímu přemýšlení.  

 

To ţe máme cihly, nám dává slušný základ pro stavbu, avšak k realizaci stavby je potřeba 

mnohem více. K doplnění chybějících dimenzí slouţí metoda IDINMOSU, která ledabylému 

kladení cihel jasný směr a jsme jiţ schopni postavit pevné zdi. 

 

Aby stavba byla dobře provedena, musíme mít plány, které nám říkají, co a jak se má udělat. 

Vodítkem se v tomto případě stává metoda GM TREND, jejíţ pomocí jsme schopni 

analyzovat konkurenceschopnost vícekriteriálním způsobem. Při zkoumání 

konkurenceschopnosti tato metoda poslouţí k  volbě správné cesty a hodnocení racionálního 

rozvoje firemního potenciálu. Pomocí tohoto nástroje syntetizuju získané poznatky a následně 

jsem schopen rozklíčovat, které z nich mají největší význam na podnikovou 

konkurenceschopnost, navrhnout různé strategie a vymezit cesty moţného rozvoje.  
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3 Analýza konkurenčních schopností podniku 

 

V této části diplomové práce si kladu za cíl pokusit se teoreticky získané informace a znalosti 

aplikovat v praxi. Pro tento účel se mi podařilo přesvědčit ke spolupráci společnost Massag, 

která v nedávné době málem bojovala o samotnou existenci a nyní se snaţí vydobýt si dobré 

jméno a prestiţ z nejlepších let.   

Tato část práce je rozdělena do dvou částí. V prvé části je společnost Massag, a.s., 

představena a to jak z historického hlediska, tak je také uváděn její současný stav, největší 

konkurenti a také odběratelé. Druhá část je jiţ část výzkumná, kde je prováděné zkoumání 

konkurenceschopnosti společnosti pomocí metod uváděných v předcházející kapitole. 

 

3.1 Stručné představení podniku 

 

Firma, pod jejímiţ okny protéká bílovický potok, která jiţ neodmyslitelně patří ke zdejšímu 

koloritu a bez níţ by Bílovec nebyl úplný. Obyvatelé ji vnímají jako neodmyslitelnou součást 

města. Dokázat tento fakt nedá příliš práce, protoţe i ten, kdo jen pokrčí rameny a řekne no a, 

Massag, si nedovede představit město bez této firmy. Oním důkazem je právě ono ledabylé 

pokrčení rameny, kterými říká, tato firma tu vţdycky byla a snad taky vţdycky bude.  

  

Firma, která zaměstnává jiţ několikátou generaci obyvatel z Bílovecka a přilehlých okolních 

vesnic. Zaţila 2. světovou válku a několika násobnou změnu politického reţimů. Firma, která 

překonala veškeré nástrahy minulosti a která dnes stále bojuje o své místo na trhu.  

 

3.1.1 Historie Massag a.s. 

 

Historie této společnosti je neodmyslitelně spojené se jménem vídeňského podnikatele 

Mathiasem Sahlchrem. Mathias se narodil 14. 7. 1803 a jako prvorozený syn, byl od mládí 

veden tak, aby mohl v pozdějších letech převzít rodinnou zemědělskou usedlost. Mladý 

Mathias však ze statku odchází ke svému strýci, aby se mohl vyučit tkalcovskému řemeslu. 

Později se přesunuje do hlavní metropole habsburské monarchie, Vídně
31

. 

___________________ 

31
 MYŠKA, M. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století. 2. vyd. 

Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 447 s. ISBN 978-80-7368-476-1. 
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Začátek jeho podnikatelské éry nastal 5. 2. 1829, kdy obdrţel potřebná povolení k výkonu 

řemesla a současně si otvírá první dílnu. Podnikání mu šlo natolik dobře, ţe postupně 

rozšiřoval dílnu a najímal další pracovníky, kterých kolem roku 1840 zaměstnával kolem 20. 

V tomto stádiu jeho podnikání se jiţ plně věnoval obchodní činnosti. Díky jeho všímavosti 

zpozoroval, ţe drobné textilní výrobky, např. bavlněné nitě, nebo knoflíky, musejí být 

dováţeny z ciziny.  

 

Patrně nejdůleţitější krok učinil roku 1850, kdy jako první v habsburské monarchii dovezl 

z Německa stroj na výrobu patentních knoflíků, který zdokonalil a nechal patentovat. Dalším 

velkým úspěchem o několik let později bylo zavedení výroby bavlněných šicích nití na 

cívkách, které byly ţádané díky rozmachu šicích strojů. Firma dále rostla a v roce 1859 

Mathias přibral do jiţ rodinné firmy své tři syny a zároveň došlo ke změně právní formy 

společnosti. Vznikla firma Mathias Salcher und Söhne Aktien Gesselschaft - Massag. 

Prvorozený zůstává s otcem ve Vídni, druhý syn se věnuje pobočce v St. Poltnu a nejmladší 

Ferdinand odjíţdí do Bílovce, tehdejšího Wagstadtu. 

 

Důvody, které vedly k zaloţení další pobočky právě v Bílovci, nejsou doposud známy. Zde se 

prvně produkují hlavně knoflíky, které firmu zpočátku proslavily. Výrobní portfolio se 

postupně rozšiřovalo o nejrůznější oděvní a obuvnické doplňky, aţ po lyţařská vázání.  

 

Firmě se podařilo překonat značně sloţité období a překonat nesnadnou dobu první i druhé 

světové války. Po skončení válečného období rodina Salcherů odjíţdí do Vídně, podnik je 

znárodněn a začleněn do národního podniku Koh-i-noor Praha. Obnovení značky Massag 

nastává roku 1990, kdy dochází k privatizaci podniku. V současné době je společnost Massag 

a.s. opět na vzestupu, byť se v roce 2008 meziročně propadla do ztráty necelých 72 mil. Kč a 

v roku 2009 čelila insolventnímu návrhu.  

 

3.1.2 Portfolio výrobků 

 

Původní produkty, kterými byly knoflíky, které společnost vyráběla, jiţ dnes v jejím portfoliu 

budeme hledat jen stěţí. Jediné co se alespoň částečně zachovalo, byť s nezbytným 

přizpůsobením potřebám dnešního trhu je výroba drobných kovových výrobků pro oděvní, 

obuvní a další průmysl.  



40 

 Drobné kovové výrobky 

 Oděvní, obuvní a sedlářské kování 

 Postrojové karabiny 

 Nejrůznější háčky, skoby, či klíčové krouţky 

 Pojízdné klece a pojízdné kontejnery 

 Palety a stojany 

 Nákupní vozíky 

 Skladová a regálová manipulační technika  

 Drátový policový systém 

 Mobilní bezpečností schůdky a schody 

 Výroba nástrojů 

 

Massag dále nabízí širokou škálu doprovodných sluţeb k firemním výrobkům, tak také sluţby 

vztahující se k oboru podnikání a kovoobrábění.  

 

 Povrchové úpravy 

 Zinkování, niklování 

 Mědění a mosazení 

 Vibrační omílání, cínování 

 Ultrazvukové odmašťování 

 Ohýbání trubek a drátů 

 Svařování  

 Zámečnictví 

 Poskytování softwaru 

 Logistické sluţby 

 

Šíře výrobkového portfolia je velmi široká. Tato skutečnost je způsobena historickým vývoje. 

V současné době se společnost soustředí spíše na výrobky slouţící ke skladovému 

hospodářství a manipulaci.  
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3.1.3 Konkurenti společnosti 

 

Najít firmu, o které bychom mohli říci, ţe je jasným konkurentem společnosti, není zcela 

snadné. Massag má velmi rozsáhlé portfolio výrobků v několika různých oborech podnikání. 

Z tohoto důvodu jsem se po konzultaci s vedením zaměřil na konkurenci v oblasti skladového 

hospodářství a manipulační techniky.  

 

V tomto odvětví má Massag tři významné konkurenty: 

 

1) Největší a nejvýznamnější společností v tomto sektoru je firma 

Wanzl. Tato firma je globálním partnerem obchodních řetězců. 

Má sedm výrobních závodů v Německu, Francii, Číně a České republice, v nichţ 

zaměstnává přes 3300 zaměstnanců. Ročně vyrobí a prodá přes dva miliony kusů 

různých typů nákupních vozíků. V České republice zaměstnává ve svém výrobním 

závodu necelých 300 zaměstnanců.  

 

2) Druhým nevýznamnějším konkurentem je francouzský Cadif. 

Tato firma je na trhu ,,teprve,, od roku 2000. Za tuto dobu 

vybudovala po Evropě dvanáct distribučních center a stala se jedením z lídrů v tomto 

oboru.  

 

3) Poslední z trojice nejsilnějších je finská 

společnost Hartwall. Obdobně jako Massag, má také tako firma jiţ mnohaletou tradici. 

Má své zákazníky v třiceti zemích na celém světě a prodejní pobočky v patnácti 

zemích. Pro zajímavost bych chtěl uvést, ţe významnými obchodními partnery této 

firmy jsou společnosti jako IKEA, Volvo, nebo Saab.  

 

Na další příčce se podle slov pana Ličky* nachází firma Massag a za ní jsou jiţ jen výrobky 

pocházející z Číny, které se ale údajně v posledních letech svou kvalitou velmi zvedly.  

 

 

 

___________________ 

* D. Lička, generální ředitel, místopředseda představenstva 
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3.1.4 Zákazníci 

 

Díky oboru podnikání má společnost Massag opravdu různorodé a široké portfolio zákazníků. 

Společnost patří k nejvýznamnějším v regionu, je čtvrtá ve své třídě na světě a proto není 

divu, ţe dodává jak místním malým a středním podnikatelům, tak velkým nadnárodním 

korporacím.  

 

Mezi nejvýznamnější zákazníky patří:  

 

Satos Libros 

Sezam – Chrudim Vela 

Markýz CZ BETA trade 

Medium Gates 

Lenka Ilíková Tesco 

Instal Magna 

Almet Key plastics europe 

Rema Škoda auto 

Briggs & Stratton IAC 

 

Zákazníků, se kterými společnost navázala dobré obchodní vztahy, si náleţitě cení a dává to 

jasně najevo. Hned naproti recepce je velká tabule s firemními logy těchto společností. Tato 

tabule má pro Massag velký význam a to z několika důvodu. Za prvé obchodním partnerům 

toto čestné místo lichotí a zadruhé, kaţdá návštěva, kaţdý obchodník jdoucí do Massagu musí 

kolem tohoto projít, a kdyţ vidí zvučná jména firem, kterým společnost dodává, bude vědět, 

ţe je na správné adrese. 

 

3.1.5 Cíle společnosti 

 

Současné cíle společnosti vycházejí z událostí z minulých let. Aby byl zvolený cíl, který je 

uveden v závěru této kapitoly snáze pochopitelný, je zde ve stručnosti nastíněn také minulý 

vývoj společnosti. 
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V roce 2004 firma obsadila první příčku v prestiţní soutěţi Subdodavatel roku, kterou v rámci 

projektu ,,Partnerství pro podporu přímých zahraničních investic v ČR“ zaštiťují agentury 

CzechInvest a Sdruţení pro zahraniční investice. Zmíněné prvé místo bylo za kontrakt 

s britskou společností Clares Merchandise Handling Equipmen na výrobu nákupních vozíků a 

manipulačních logistických prostředků.  

 

V nedávné době se firma těţce prala s finanční krizí, která jí velmi výrazně zasáhla. Dle slov 

vedení byl rok 2009 opravdu pohroma. Síla těchto slov je podloţena finančními výsledky 

společnosti. Zatímco v roce 2007 byl roční obrat ve výši 780 mil Kč a roku 2008 činil 

dokonce 980 mil Kč, tak v dalším období nastává prudký propad. 

 

Graf 3.1: Roční obraty společnosti Massag, za období 2007 - 2010 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tato událost má dvě příčiny, přičemţ nelze s přesností sta procent určit tu zásadní. V roce 

2008 vzniká rozdělením odštěpením, nová společnost s názvem Massag Stamping a.s. se 

sídlem ve Fulenku. Coţ v praxi znamená, ţe některé výrobky se přestávají vyrábět v Bílovci a 

jejich výroba se přesouvá do Fulneku. Druhou příčinou byla jiţ zmiňovaná ekonomická krize, 

která rovněţ svým dílem podepsala na velikosti obratu. 

Roky 
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Situace jde rovněţ dobře sledovat také na grafu č. 3.2, který dokumentuje vývoj počtu 

zaměstnanců v podniku. V tomto grafu je znázorněn celkový počet zaměstnanců, přičemţ 

dělníci jsou označeni barvou červenou a technickohospodářští pracovníci barvou modrou. 

Rok 2008 je v grafu uveden dvakrát, přičemţ první sloupec ukazuje počet zaměstnanců 

v srpnu tohoto roku a sloupec druhý znázorňuje stav ke konci roku, ostatně stejně jako další 

roky.  

 

Graf. 3.2: Zaměstnanci společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro určení hlavního cíle podniku, bylo toto seznámení v řeči čísle nezbytné. Tím, ţe došlo 

k rozštěpení podniku a k oddělení části výroby, došlo také ke změně cíle. Jak je vidět, 

společnost se nyní nachází v situaci, kdy se snaţí stabilizovat svůj trţní podíl. Hlavním cílem 

společnosti je tedy etablovat se na trhu logistické techniky.  
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3.2 Aplikační část 

 

V této části mé práce se budu pomocí výše zmíněných analýz snaţit najít a rozklíčovat 

podstatné vnější i vnitřní okolnosti, které mají vliv na konkurenceschopnost společnosti 

Massag, a.s. Jednotlivé výstupy z těchto analýz budou na závěr zpracovány formou swot 

analýzy a metodou GM trend. 

 

3.2.1 PEST analýza 

 

Tato analýza slouţí pro zjištění vlivů pocházejících ze sféry makrookolí podniku.  

K provedení této analýzy bylo nutné určit faktory, které významným způsobem podnik 

ovlivňují. Volba těchto faktorů byla konzultováná s místopředsedou představenstva 

společnosti Massag a.s., panem Ličkou*. 

 

Politické a legislativní faktory 

 

Politická situace je velmi významný jak v ţivotě občanů, tak také v ţivotě firem. Česká 

republika se jiţ řadu let hlásí k demokracii, coţ kladně ovlivňuje hospodářskou politiku, která 

se začala projevovat jako stabilní, konzistentní s potenciálem dalšího růstu. Významný krok 

se rovněţ odehrál roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Tento krok 

umoţnil exportujícím firmám, relativně snadnější ţivot a přinesl sjednocení legislativy a 

vyhlášek. Tyto klady jsou však doprovázeny zpřísněním legislativy v mnoha ohledech. Čím 

dál větší důraz je kladen na ochranu ţivotního prostředí a dodrţování ekologické legislativy. 

 

Souhrn: 

 Podpora podnikání ze strany státu – příznivá sazba daně, viz příloha č. 1.  

 Poměrně klidná politická situace – nestabilita všeobecně zvyšuje obavy investorů a 

obchodníků 

 Byrokratické omezení a překáţky 

 Negativní vlivy způsobené politickým rozhodnutím 

 Dobré jméno českých podniků v zahraničí 

___________________ 

* D. Lička, generální ředitel, místopředseda představenstva 
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Ekonomické faktory 

Stav domácí ekonomiky je reprezentován ukazatelem hrubého domácího produktu – HDP.  

 

Graf 3.3: Vývoj HDP 

Zdroj: www.kurzy.cz [online]. 1.10.2011 [cit. 2011-03-02]. Kurzy. Dostupné z WWW: 

<http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/> +vlastní zpracování. 

 

V grafu č.3.3, je viditelný výrazný propad hrubého domácího produktu a to od čtvrtého 

čtvrtletí v roce 2008, aţ do posledního čtvrtletí roku 2009. Od tohoto okamţiku se ekonomika 

opět staví na nohy a coţ je dokázáno kvartálním růstem HDP. 

 

Graf 3.4: Vývoj průmyslové produkce 

 

Zdroj: www.kurzy.cz [online]. 1.10.2011 [cit. 2011-03- 02]. Kurzy. 

Dostupné z WWW: <http://www.kurzy.cz/makroekonomika/prumysl/?G=4&A=1&page=2>.+vlastní zpracování 
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Souhrn: 

 Dopad nedávné celosvětová hospodářská krize  

 Rozšíření exportu do dalších zemí EU 

 Připravenost na zvýšení obratu firmy po ukončení hospodářské recese 

 Opoţděné platby od odběratelů 

 Sniţování stavu a sniţování mezd 

 Niţší ochota bankovních domů k poskytování úvěrů  

 Sílící globální konkurence  

 Vyšší poţadavky ze strany zákazníků – tlak na sniţování cen 

 Zvyšující se nároky na kvalitu 

 Rostoucí ceny vstupních surovin a energií – růst nákladů 

 Růst ceny pohonných hmot – nákladnější přeprava 

 

V grafu č. 3.4, je uváděn měsíční vývoj indexu průmyslové produkce. Hodnoty v grafu 

vypovídají o vývoji trţeb za vlastní výrobky a sluţby průmyslových podniků. Analogicky by 

se dle tohoto grafu dalo usuzovat o stavu ekonomiky. Klesající trţby indikují klesající 

poptávku po produktech podniků. Ta krom jiného, můţe být způsobena niţší poptávkou po 

výrobcích, coţ můţe indikovat oslabování ekonomiky, ba dokonce ekonomickou recesi.  

 

Sociální faktory 

 

Důkladné zabývání se těmito faktory je účelné pro zjištění velikosti populace a jejího dalšího 

zkoumání z hlediska věkového sloţení potencionálních zákazníků a rozdělování zákazníků do 

kategorií podle pohlaví, národnostního sloţení a náboţenského přesvědčení. Všeobecně je to 

studium lidské populace dle velikosti, rozmístění, hustoty, rasy, pohlaví, věku zaměstnání a 

dalších statistických hledisek.  

Kdyţ má podnik přehled o počtu lidí, kteří mají výuční list, maturitu a další vzdělání, snáze se 

mu mohou hledat noví pracovníci a rovněţ bude vědět, ţe v případě potřeby má z čeho čerpat. 

Na obrázku č.3.1 je znázorněna vzdělanostní struktura obyvatel ČR. Zaměříme li se na 

Moravskoslezský kraj, zjistíme, ţe situace zde není zcela tragická. Nicméně zcela růţové to 

také není. Jiţ na první pohled je v našem kraji velké mnoţství lidí, kteří dosáhli pouze 

základního vzdělaní. V našem kraji můţeme pozorovat velké mnoţství studentů, kteří 

absolvovali tříleté učňovské studium. Dostatek manuálních pracovníků je pro kraj určitě 
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přínosem. Evropa se však stává jedením velkým trhem, hranice států jsou jiţ otevřeny a jediné 

hranice, které v současnosti brání rychlé integraci, jsou kulturní a jazykové. 

 

Obr. 3.1: Vzdělanostní struktura obyvatel podle krajů v roce 2009 

Zdroj: www.czso.cz [online]. 2.3.2011 [cit. 2011-03-02]. Český statistický úřad. Dostupné z WWW: 

http://www.ostrava.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/EE003430EB/$File/80136310a2.pdf. 

 

Společnost Massag si plně uvědomuje nutnost vzdělávání svých zaměstnanců a také je 

patřičně hrdá na fakt, ţe se jí podařilo získat v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost grant na projekt ,,Znalosti zaměstnanců společnosti Massag a.s.“. 

 

Tab. 3.1: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: www.czso.cz [online]. 3.2.2011 [cit. 2011-03-02]. Český statistický úřad. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/nezamestnanost-xt>. 
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Důleţitým faktorem, který má podstatný vliv na kvalitu lidského ţivota a také na kvalitu 

ţivota v dané lokalitě je počet nezaměstnaných obyvatel. Tento údaj je uveden v tabulce č.3.1. 

Za touto skutečností je potřeba hledat víc souvislostí. Nemají li lidé práci, často nemají ani 

peníze k zabezpečení určité ţivotní úrovně. Ty si pak opatřují buď trestnou činností, nebo si 

berou půjčky od pofiderních nebankovních institucí, díky kterým se dostávají do dluhové 

pasti. To vede k úpadku morálky a kvality ţivota v regionu.  

 

Souhrn: 

 Růst vzdělanosti obyvatel  

 Zvýšené nároky zaměstnanců (benefity) 

 Zvyšující se nároky na zaměstnance 

 Odliv mladých lidí z Moravskoslezského kraje 

 Stárnutí populace 

 Neatraktivní učební obory v tomto odvětví 

 V budoucnu – zavedení školného 

 

Všechny tyto vlivy přímým způsobem ovlivňují chod firem. Zaměstnavatelé se s tímto snaţí 

sţít a přizpůsobovat se zaměstnancům. Na pracovišti vznikají vzdělanostní a generační 

rozdíly. Mladí, vzdělaní, draví, ambiciózní, ale zase často bez praxe v kaţdodenní konfrontaci 

s rozumnými a léty prověřenými pracovníky. A není to střed jen věku a vzdělání, ale rovněţ 

poţadavků a přístupu k hodnotám.  

 

Technické faktory 

 

V nedávné době společnost Massag investovala nemalé prostředky do modernizace svých 

výrobních zařízení. Naneštěstí po těchto výdajích nastala ekonomická krize, která přinesla 

společnosti několik dalších nepříjemných měsíců.  

 

Společnost se pyšní kvalitním výrobním zařízením, které jí umoţňuje splňovat i ty 

nejpřísnější evropské normy. Rovněţ vlastní krom v tomto obru standardní a zcela běţné 

normy ISO 9000, ISO 9001 normu ISO/TS 16949 pro spolupráci s automobilovým 

průmyslem. 
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Souhrn: 

 Růst investic do vědy a výzkumu – výkonnější zařízení 

 Tlak na ekologičnost celého výrobního procesu 

 Nedostatečné vyuţití výrobní kapacity technologického vybavení firmy při nedostatku 

poţadavků na výrobu 

 Poţadavek firemní flexibility 

 Rostoucí význam norem typu ISO 

 Nutnost splňovat technické normy 

 Rozvoj obchodování pomocí internetu 

 Zvyšující se význam doplňkových sluţeb 

 

Svou vyspělost se rovněţ snaţí demonstrovat na přístupu k ţivotnímu prostředí a sice tak, ţe 

se hlásí k uţívání tzv. EccoPallet. Coţ je plastová obdoba Euro palety, tvaru i rozměru tak jak 

jí známe, avšak ekopaleta je vyrobena z 98% recyklovatelného materiálu. Vyznačuje se nejen 

delší ţivotností, ale niţší hmotností a to sekundárně zapříčiňuje niţší emise a moţnost vyššího 

vyuţití přepravního prostoru. 

 

Analýza mikrookolí 

 

Mikrookolí podniku je okolí, které působí na podnik bezprostředně, lze ho nazvat 

odvětvovým, nebo oborovým okolím. K tomu abychom si vytvořili obrázek podnikového 

mikrookolí, pouţijeme analýzu pěti konkurenčních sil dle Portra. 

 

3.2.2 Porterova analýza 

 

Soutěžení mezi stávajícími konkurenty 

 

Společnost Massag má tři největší konkurenty, kteří jsou jmenováni v kapitole 3.1.3 

Konkurenti společnosti. Vzájemný souboj mezi konkurenty probíhá převáţně na cenové 

úrovni. Cena je důleţitý faktor, není však vţdy rozhodující. S konkurencí se lišíme např. v 

konstrukci dopravních klecí, povrchovou úpravou a šíří portfolia.  
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Podle slov p. Ličky* se další konkurence začíná formovat ve východoasijských zemích. 

Tamní firmy investovaly do nových zařízení a kvalitou produkce se postupně dotahují. 

V současné době se snaţíme hledat nové zákazníky a naší výhodou je jiţ zmíněné široké 

portfolio. Máme také některé unikátní kusy, které nikdo z konkurentů nenabízí. Je to součást 

naší dlouhodobé strategie. Chceme li se na tomto trhu stabilizovat, je potřeba najít okruh 

dobrých obchodních partnerů. Mít schopné vedení, které dokáţe reagovat na vývoj trhu a 

pracovat v tak náročných podmínkách. Musí rovněţ být schopno vytvořit dobré podmínky, 

protoţe zkušenosti pracovníků hrají v průmyslovém oboru nemalou roli.  

 

Důleţité je také mít dobré a výkonné stroje. Návrh je krásná věc, pokud ale není zařízení, 

které by jej dokázalo kvalitně opracovat a svařit, je produkt jiţ v této fázi odsouzen 

k neúspěchu. Massag se snaţí v maximální moţné míře provádět obnovy potřebného 

vybavení. Například v roce 2008 bylo zakoupeno speciální svářecí zařízení. Problém nastává 

v okamţiku, kdyţ vybavení podniku nedokáţe vydělat tolik, co by bylo schopno a díky 

celkovému poklesu v průmyslovém odvětví. Pořízení zařízení je financováno z převáţné 

většiny cizími zdroji (nejčastěji leasing, nebo úvěr) a splátky je potřeba hradit Nedávné 

období způsobilo Massagu nemalé potíţe, stroje pracovaly jen z části a některé zaměstnance 

bylo nutno propustit. Podstatnou roli v tomto směru hrají také inovace výrobků. Je nutné umět 

reagovat na nové trendy, avšak ještě lepší je vytvořit novou vlnu. Myslím to tak, ţe kdyţ 

navrhneme vylepšení u přepravního kontejneru (např. větší skladnost) musíme naše obchodní 

partery umět přesvědčit o výhodnosti tohoto řešení a ukázat jim jaké pozitivní důsledky to 

bude mít. Víme, ţe v tomto směru nejsme tak dobří a náš marketing není na příliš vysoké 

úrovni. Snaţíme se tento problém řešit, ale je to běh na dlouhou trať a výsledky se nedostavují 

tak rychle.  

 

Ohrožení ze strany nově vstupujících firem 

 

Toto ohroţení můţe nabývat dvou podob, a sice vstupem úplně nových firem, nebo vstupem 

firmy, která jiţ funguje, avšak doposud působila v jiném, či podobném odvětví. Vstup nových 

firem do tohoto odvětví není zcela jednoduchý a to z důvodu potřeby dosti velkého 

počátečního kapitálu.  

 

___________________ 

* D. Lička, generální ředitel, místopředseda představenstva 
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Některé stroje, například pro výrobu obuvních háčků, jsou natolik speciální a také fakt, ţe 

tento trh není a nikdy ani nebude mít potřebu se natolik rozvinout, aby v Evropě existovalo 

padesát výrobců nás činní výjimkou. Pravdou taky je, ţe se jedná o doplňkový sortiment a 

společnost nemá šanci uţivit se jen díky němu.  

 

Hrozba substitučních výrobků 

 

V současné době není vedení známo, ţe by existovaly výrobky, které by svou funkcí dokázaly 

nahradit produkty společnosti. Druhým dechem je však dodáváno, ţe u některých produktů je 

to jen otázka času a u jiných je to téměř vyloučeno. Jako příklad uvádí právě EcoPallety. Před 

5 lety by nikoho ani nenapadlo nahradit dřevěnou paletu plastovou. Jiţ jsme zaznamenali, ţe 

některé obchodní řetězce převáţně v západních zemích přechází od kovových nákupních košů 

k plastovým, rovněţ obdobu našich kovových uzamykatelných klecí, které slouţí k vystavení 

zboţí, nabízí náš francouzský konkurent v plastovém provedení. Jsou však výrobky, jako jsou 

přepravní a manipulační klece, které jsou vystaveny tvrdým podmínkám a jediný 

v současnosti dostupný materiál, který je schopen odolat, je kov a příbuzné slitiny. 

 

Vyjednávací vliv dodavatelů/odběratelů 

 

V tomto směru hodně záleţí na nabídce jiných firem. Stalo se nám, ţe náš odběratel dostal 

lepší nabídku od konkurence. Pochopitelně nechtěl říci od které, ale začal s námi vyjednávat o 

lepší ceně, jelikoţ s námi jiţ chvíli spolupracuje a je s námi spokojen, nechtěl jen tak přejít ke 

konkurenci. Museli jsme vést několik náročných jednání, neţ jsme dospěli ke konsenzu. 

V současné době nám běţí smlouvy, ve kterých máme ujednány podmínky, ale je nám jasné, 

ţe jakmile tyto smlouvy skončí, bude nutné opět zasednout ke stolu. Situace na trhu je velmi 

tvrdá a vyjednat si dobré podmínky není vůbec snadné.  

 

Rovněţ záleţí na pozici firmy. Je to takový začarovaný kruh, do kterého se dá dostat, ale 

vyţaduje to mnoho úsilí. Pokud se jedná o zavedenou firmu, která nehraje na trhu nějaké páté 

housle, můţe tato firma vyvíjet větší tlak na její dodavatele. Ti pak logicky jsou ochotni 

nabídnout o něco niţší cenu, protoţe vědí, ţe tato firma si nevezme tunu, nebo dvě, ale deset. 

Tím ţe firma je schopna svou pozicí získat materiál za výhodnějších podmínek je dále 

schopna nabízet její produkty za výhodnější ceny.  
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Souhrn: 

 Odborné znalosti a dovednosti řídících pracovníků na všech úrovních 

 Vysoce výkonné strojní zařízení a mechanizace 

 Kvalitní technologické zázemí firmy 

 Sílící konkurenční boj - cenová válka výrobců 

 V budoucnu je moţná substituce pouţívaných materiálů 

 Slabá vyjednávací pozice 

 Vysoké zadluţení cizími zdroji 

 Marketing a propagace 

 Stabilizovaný pracovní kolektiv 

 Jedinečnost výrobků 

 

Díky analýze pěti konkurenčních sil dle Portera jsme dokázali odhalit, jaké faktory v daném 

odvětví na společnost působí. Ve výše uvedeném souhrnu jsou tyto faktory přehledně 

uvedeny a budou dále pouţity k tvorbě swot analýzy. 

 

3.2.3 Analýza podnikové identity 

 

Firemní komunikace 

 

Dobrá zpráva je ta, ţe společnost Massag a.s., má svou podnikatelskou strategii, avšak ta se v 

několika posledních letech měnila a její současné znění je podstatně ovlivněno rozdělením 

společnosti, které jen pro připomenutí nastalo v půli roku 2008.  

 

V současné době, respektive od roku 2008 společnost ve své strategii uvádí snahu o 

diverzifikaci oblasti podnikání s cílem postupné stabilizace postavení na trhu jednotlivých 

trţních segmentů a to takovým způsobem, aby ve všech oblastech podnikání patřil Massag 

k lídrům trhu. Firemní komunikace je v tomto případě slabou stránkou firemní image. 

Uváděné strategie jsou formulovány dosti obecně. Přestoţe firemní strategie je uváděna ve 

výročních zprávách, je pro běţné zaměstnance nevhodná. Společnost má zformulovanou vizi, 

která jiţ byla dříve uvedena 
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Běţná komunikace společnosti s různými zájmovými skupinami není na nejlepší úrovni. 

V podniku si toto uvědomují a snaţí se jednotlivé prvky zlepšovat. Komunikace se 

zaměstnanci probíhá převáţně prostřednictvím nástěnek a informátorů. Komunikace 

v opačném směru, tedy od zaměstnanců k vedení probíhá formou schránky, kde zaměstnanci 

mohou v anonymitě vloţit své připomínky. Lička* však dodává, ţe zaměstnancům je dáván 

prosto na vyjádření ať uţ formou osobního setkání, nebo pomocí moderních komunikačních 

prostředků.  

 

Další důleţitou skupinou je veřejnost a s tím spojena public relations. V běţném ţivotě 

společnost nevydává do ţádných regionálních novin nějaké informace, či novinky ze ţivota 

společnosti. Kdyţ však nastane nějaká krizová situace, např. v roce 1997 kdy ve společnosti 

došlo k úniku toxických látek do místní říčky, společnost se k tomuto problému hojně 

vyjadřovala a informovala veřejnost o dalších postupech a opatřeních v mnoha regionálních 

tiskovinách. Město Bílovec pořádá kaţdoročně den města a dle mého názoru je chyba, ţe se 

společnost více neangaţuje. Je to dominantní prvek města a největší zaměstnavatel. Myslím 

si, ţe pár slov o činnosti podniku a jeho vývoji, plus nějaký transparent s logotypem by 

společnost mnohem více přiblíţilo občanům.  

 

V dnešní době informačních technologií má kaţdá společnost své webové stránky, které jako 

komunikační, ale hlavně informační prostředek nabírají na stále větším významu. Vzhledem 

k tomu, ţe společnost z velké míry má zahraniční klienty, tak důvod proč se automaticky 

zobrazují v angličtině, bych pochopil. Ovšem jiţ přes půl roku slibují také jejich francouzskou 

verzi, ale nic se neděje. Také se mi velmi často nezobrazí všechny odkazy hned napoprvé, tak 

jak by měly být. Při porovnání s konkurencí bych je zařadil na druhé místo, za společnost 

Hartwall. Určitě nejsou špatné, ale vzhledem k nepříliš dobré firemní komunikaci by měly být 

na takové úrovni, aby tento nedostatek nahradily.  

 

Firemní design 

 

V tomto směru je společnost na velmi dobré úrovní. Firemní barvy, logotyp, to vše dýchá 

starými časy a nostalgií. V příloze č. 2, je uváděna faktura společnosti z roku 1942. Je 

z období kdy se společnost jmenovala jen po jejím zakladateli panu Salcherovi.  

___________________ 

* D. Lička, generální ředitel, místopředseda představenstva 



55 

Od té doby, nedošlo v logytpu aţ na přeměnu Salcher v Massag k ţádným změnám.  

 

 

 

 

 

 

Společnost je hrdá na svou historii a povaţuje to za svou silnou stránku. Díky barevné 

kombinaci a zavedenému logotypu se společnost dokáţe velmi výrazně odlišit od svých 

konkurentů. Také vedení společnosti potvrzuje, ţe se zatím nesetkali se společností, jejíţ 

firemní barvy, logo, logotyp by byly zaměnitelné s Massagovským provedením. Dnes se 

můţeme jen dohadovat, proč byla zvolená oranţová barva, ale tato barva se vyznačuje 

optimismem a energií. Přestoţe společnost nemá design manuál, přísně dbá na dodrţování 

obecných zásad firemního designu.  

 

Reprezentačním místem společnosti je její sídlo. Obdobě jako z logotypu, také ze sídla 

společnosti dýchá historie. Není to vůbec špatně, ba naopak si myslím, ţe je to velmi silný 

prvek, který zanechá v kaţdém, kdo podnik navštíví hlubší dojem neţ současné kombinace 

oceli a skla. Problém je, ţe vedení sniţuje náklady ve všech směrech a také výdaje na opravy 

budov pokryjí jen to nejnutnější. Bohuţel není problém spatřit poškozené a opadané omítky, 

které vysloveně hyzdí celkový dojem.  

 

Firemní kultura 

 

Dle pozorování, které bylo prováděno během návštěv v podniku, usuzuji na dobrou 

podnikovou kulturu. Literatura přesně nestanoví co a jak by mělo vypadat, proto můj úsudek 

opírám o dodrţování všeobecných pravidel slušného chování. Atmosféra v podniku byla vţdy 

příjemná. Pracovníci dodrţovali obecně platné rituály chování a jednání. Společnost si je 

vědoma skutečnosti, ţe podniková kultura stojí na lidech v podniku. Nejen z tohoto důvodu 

usilovala o získání finanční podpory v rámci Operačního programu lidské zdroje a 

zaměstnanost, zaměřenou na znalosti zaměstnanců společnosti Massag a.s. 

Společnost si je vědoma ţe v konečném důsledku se jedná převáţně o dílčí krok, ale 

uvědomuje si, ţe i tímto je schopna prostřednictvím vzdělanějších a adaptabilnějších 

pracovníků zvýšit svou konkurenceschopnost.  

Obr. 3.2: Vývoj logotypu společnosti 

Zdroj: Massag, a.s. + vlastní zpracování 
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Firemní produkt 

 

Poslední sloţka, která spoluvytváří firemní image. V tomto směru je společnost Massag na 

vysoké úrovni. Její produkty splňují náročné podmínky týkající se kvality. Aby se společnost 

stala na evropském trhu konkurenceschopnější, zapracovala na celkovém procesu výroby a 

současné době krom certifikátu ISO 9000 a ISO 9001, je také drţitelkou certifikátu ISO/TS 

16949, čímţ deklaruje vysokou jakost a kvalitu svých výrobků. Společnost má tu výhodu, ţe 

její produkty jsou z velké míry jedinečné. Vlastní technologické oddělení se snaţí konstrukce 

vyráběné společností stále vylepšovat. Rovněţ se snaţí drţet výhodný poměr mezi ukazateli 

kvalita, odolnost, výkonnost a cena. Další výhodou je jejich myšlení v dlouhém časovém 

horizontu. Jsou si vědomi toho, ţe nic není na věky a proto vyvíjí takové produkty, aby se 

daly snadno vyměnit jen opotřebované části a nemusel se měnit celý produkt. 

 

Všechny výše zmíněné prvky spolu tvoří image společnosti Massaag, a.s. Vytvořit dobrý 

firemní image není snadná záleţitost. Image společnosti Massag se dá hodnotit jako 

průměrný. V některých jeho sloţkách má vysloveně slabá místa a v jiných si zase počíná 

velmi dobře. Z vlastní zkušenosti mohu jen potvrdit, ţe okolí podniku jej vnímá spíš chladně. 

Občané Bílovce registrují Massag jako kaţdý druhý běţný podnik ve městě. Ví, ţe existuje, 

ale jak a co se tam děje jiţ nikoli.  

 

Souhrn: 

 Nejasná firemní komunikace 

 Průměrná prezentace na webu 

 Minimální komunikace s nejbliţším okolím 

 Schopnost managementu v krizové komunikaci 

 Nezaměnitelný logotyp 

 Vhodné barevné provedení logotypu 

 Jasně identifikovatelné znaky 

 Dobrá firemní kultura 

 Stabilizovaný pracovní kolektiv 

 Neudrţované reprezentační místo 

 Chybí design manuál 

 Nevýrazný image společnosti 
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Podniková identita je sloţitá struktura mnoha prvků, které mají vzájemnou vazbu. Správně 

pouţívat kaţdý z mnoha prvků by si u této společnosti vyţádalo mnoho hodin práce a rovněţ 

vynaloţení nemalých finančních částek. Vyskytují se zde takové prvky, které mají na 

konkurenceschopnost podstatný vliv a které by se firma měla snaţit zlepšit. 

 

3.2.4 SWOT analýza 

 

Na základě předcházejících analýz, byla sestavena swot analýza, která slouţí jako nástroj 

k určení charakteristik klíčových faktorů, které mají vliv na strategické postavení podniku. Ze 

všech faktorů swot analýzy, které jsou uvedeny v příloze č.3, bylo společně vybráno pět 

nejdůleţitějších z kaţdé skupiny. Následně byl kaţdý z faktorů bodově ohodnocen v moţném 

rozmezí od jedné do pěti, přičemţ hodnota 1 je nejniţší a hodnota 4 nejvyšší moţné 

hodnocení. Kaţdý z takto hodnocených faktorů byl dále známkován na stupnici významnosti 

od moţné hodnoty 0, zcela nevýznamné, aţ po hodnotu 1 nejvíce významné. Výsledky swot 

analýzy jsou uvedeny v tabulce č.3.2.  

 

Tab. 3. 2: SWOT analýza 

Označení Silné stránky (Body)/Hodnocení  Významnost H*V 

Si 1 
Odborné znalosti a dovednosti řídících 

pracovníků na všech úrovních 
4 0,9 3,6 

Si 2 Kvalitní technologické zázemí firmy 4 0,6 1,8 

Si 3 Jedinečnost výrobků 4 1 4 

Si 4 Jasně identifikovatelné znaky 3 0,7 2,1 

Si 5 Dobrá firemní kultura 3 0,7 2,1 

   
Σ 13,6 

 

Slabé stránky (Body)/Hodnocení 
Významn

ost 
H*V 

Sl 1 Slabá vyjednávací pozice (-) 4 0,9 3,6 

Sl 2 Vysoké zadluţení cizími zdroji (-) 3 0,7 2,1 

Sl 3 Nejasná firemní komunikace (-) 3 0,8 2,4 

Sl 4 Průměrná prezentace na webu (-) 2 0,6 1,2 

Sl 5 Nevýrazný image společnosti (-) 4 0,9 3,6 

 

 

*Pokračování na straně 58 

Σ 12,9 
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Příležitosti (Body)/Hodnocení 
Významn

ost 
H*V 

P 1 
Podpora podnikání ze strany státu – 

příznivá sazba daně, viz příloha č.1. 
2 0,7 1,4 

P 2 
Dobré jméno českých podniků 

v zahraničí 
4 1 4 

P 3 
Rozšíření exportu do dalších zemí 

EU 
4 0,7 2,8 

P 4 

Připravenost na zvýšení obratu 

firmy po ukončení hospodářské 

recese 

4 0,6 2,4 

P 5 Zvyšující se nároky na kvalitu 4 0,8 3,2 

 
Σ 13,8 

 

 Ohrožení (Body)/Hodnocení 
Významn

ost 
H*V 

O 1 Byrokratické omezení a překáţky (-) 3 0,8 2,4 

O 2 Opoţděné platby od odběratelů (-) 4 0,5 2 

O 3 Sílící globální konkurence (-) 3 0,7 2,1 

O 4 
Rostoucí ceny vstupních surovin a 

energií – růst nákladů 
(-) 3 0,5 1,5 

O 5 

Nedostatečné vyuţití výrobní 

kapacity technologického vybavení 

firmy při nedostatku poţadavků na 

výrobu 

(-) 4 0,8 3,2 

  
Σ 11,2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tuto analýzu jsem pouţil ke dvěma účelům. Zaprvé slouţí jako nástroj k nalezení vhodné 

strategie pro společnost Massag a zadruhé jako podklad k metodě GM Trend. Pro GM Trend 

je zapotřebí také ohodnotit vybrané faktory, avšak s tím rozdílem, ţe nás zajímá to, zda se 

jedná o faktor kladný či záporný. Proto pokud se jedná o negativní potenciál je v závorkách 

uvedeno odpovídající znaménko.  

 

K sestrojení swot diagramu je nutné provést další výpočet.  

Silné stránky – Slabé stránky = 13,8 – 12,9 = 0,9 

Příleţitosti – Ohroţení = 13,7 – 11,2 = 2,5 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Díky těmto výpočtům se podařilo určit ve kterém kvadrantu swot diagramu se pohybujeme a 

podle toho jsme mohli také určit, která strategie je vyuţívaná. V tomto případě nám vyšla 

strategie SO – vyuţití. Tato strategie slouţí k získání konkurenční výhody. Podnik zde vyuţije 

své silné stránky, a jejichţ prostřednictvím se snaţí dosáhnout změny ve vlastí prospěch.  

Jistě by se chtělo začít pět chválu a nešetřit superlativy, ale pro podnik je dobré, aby si 

uvědomil statické nedostatky této analýzy. Proto jsem do swot diagramu přidal jak vertikální, 

tak horizontální pomocné osy a tři oranţové body. Osy protínající graf na souřadnicích 0,0 

představují současný čas t0, ke kterému se postupně přičítá období +1.  

 

Podnik se nachází v současnosti, tedy souřadnice 0,0 a první oranţový body.  A nyní, co je 

důleţité si uvědomit. Kdyţ podnik nebude nic dělat, nechá věci volně plynut, tak z okolností, 

které se v časovém horizontu t0 alespoň částečně jevily jako příleţitosti, se v dalším období 

stanou hrozby. Stejný osud je také u silných stránek, které se postupně mění na stránky slabé. 

Tyto skutečnosti jsou jednak způsobeny dynamickým vývojem u konkurentů, ale také 

celkovým technickým pokrokem ve světě. Současný stav si podnik bez další práce neudrţí 

navţdy. Nelze tedy jásat a vyhřívat se na vavřínech, ale pouţít jej jako odrazový můstek pro 

další práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3: Diagram SWOT 
O 

S 

T 

W 

t0 t0+1 
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3.2.4.1 GM – Trend 

 

V další části jiţ přikročím k metodě GM trend, coţ znamená, ţe jiţ začnu brát v potaz 

znaménka uvedená v závorce před slabými stránkami a ohroţeními, která se nachází ve 

sloupci swot analýzy s názvem hodnocení. Následující krok této metody obsahuje tvorbu 

incidenční matice. Sloupce a řádky obsahují informace ze swot analýzy. Díky této matici 

určíme vzájemné ovlivňování silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení. Tato matice 

také slouţí jako podklad pro tvorbu síťového grafu. Incidenční matice je uvedena v příloze č. 

4. V incidenční matici jsem postupoval obvyklou metodou severozápadního rohu. Matice 

znázorňuje jaké je vzájemné působení jednotlivých silných a slabých stránek, příleţitostí a 

ohroţení. K vyjádření různých vazeb mezi prvky matice jsem pouţil následující symboly: 

 

------ vazba neexistuje  ~ vazba není    

 příčina     následek  

 

Obr. 3.4: Síťový graf s liniemi potenciálu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na základě této matice byl sestaven síťový diagram rozvoje potenciálu. Sestrojení tohoto 

diagramu pomáhá k určení kritické rozvojové linie. Abychom mohli linie potenciálu určit, je 

nejprve zapotřebí v grafu vybrat jednotlivé počáteční, uzlové a koncové potenciály. Tento 

výběr je prováděn podle jednoduchých pravidel, která říkají, ţe počáteční potenciál je ten, ze 

kterého je nejvíce výstupů. 

 

V tomto případě se jedná o Si 1 a je označen nepřerušovaným fialovým kruhem. Koncový 

potenciál je uzel, do kterého vstupuje nejvíce cest. Jedná se o P 4 a je označen přerušovaným 

černým kruhem. Zbylé označené, jsou tzv. uzlové body, které jsou označeny červeným 

nepřerušovaným kruhem. První uzlový bod Si 2 je charakterizován kvantem cest, které přes 

něj procházejí proti tomu druhý P 3, zase kvalitou cest. 

 

Po sestrojení síťového grafu, je moţno přistoupit k výpočtu linií potenciálu. Linie potenciálu 

se počítá v relativní a absolutní hodnotě. Je to z toho důvodu, ţe tyto výpočty slouţí 

k určování kritické rozvojové, kritické obrané linie potenciálu (relativní hodnoty) a k určení 

nejvyšší moţné linie potenciálu, která se odvíjí od hodnot absolutních. Jednotlivé výpočty 

jsou uvedeny v příloze č. 6: Výpočty linií potenciálu. 
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4 Shrnutí analýzy a návrhy k implementaci 

 

V této fázi zkoumání konkurenceschopnosti, je zapotřebí vyhodnotit nalezené linie potenciálu 

a následně za přihlédnutí k těmto liniím navrhnout moţné varianty rozvoje společnosti 

Massag a.s. Obdobně jako v předchozí kapitole jsem také tuto rozdělil na dvě části, přičemţ 

v prvé části se věnuji popisu nalezených linií potenciálu a na jejich základě se v části 4.1 

soustředím na návrh nových směrů rozvoje společnosti Massag.  

 

Nalezení a popis linií potenciálu 

 

Na základě principů metody GM trend byly v síťovém grafu určeny tři základní linie 

potenciálu. Veškeré výpočty jsou uváděny v příloze č. 6. Jedná se o kritickou rozvojovou 

linii, obrannou linii a nejvyšší moţnou linii potenciálu.  

 

Kritická rozvojová linie potenciálu 

Tuto linii tvoří jednotlivé silné, slabé stránky, příleţitosti a ohroţení a dostaneme ji jako 

součet bodů v relativních hodnotách. Kritická rozvojová linie potenciálu znázorňuje činnosti, 

na které by společnost měla zaměřit, za účelem jejich zlepšení.  

 

Si1Si2P5P1P2P3O5Si2P5P1P2P3P4 

 

Jako počáteční uzel v síťovém grafu vyšel bod Si1 – Odborné znalosti a dovednosti řídicích 

pracovníků. Právě znalosti a zkušenosti vedou k vědomí, ţe k úspěchu vede cesta přes Si2 – 

kvalitní technologické zázemí firmy 

P5 – Zvyšující se nároky na kvalitu 

P1 – Podpora podnikání ze strany státu 

P2 – Dobré jméno českých podniků v zahraničí 

P3 – Rozšíření exportu do dalších zemí EU 

O5 – Nedostatečné vyuţití výrobní kapacity technologického vybavení firmy, při nedostatku 

poţadavků na výrobu 

P4 – Připravenost na zvýšení obratu po ukončení hospodářské recese 
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Nevýhodou této linie je skutečnost, ţe koncový uzel je vlastně příleţitost. To znamená, ţe jej 

společnost nemá ve svých rukou a jen se čeká, jak situace dopadne bez moţnosti jí přímo 

ovlivnit. Další nevýhodou této varianty je, ţe vede přes uzel O5, coţ je vlastně ohroţení, které 

společnost není schopna ovlivnit.  

Společnost by se také mohla zaměřit na moţnosti, které by tuto cestu usnadnily. Při správných 

krocích se lze dostat do cíle jiţ z příleţitosti P1.  

 

Kritická obranná linie 

Tato linie znázorňuje činnosti, které by mohly vést k ohroţení společnosti. V síťovém grafu 

byla vymezena tato cesta:   

 

Si1P3O3Si5 

Příleţitost s označením P3 - Rozšíření exportu do dalších zemí EU – můţe při nesprávném 

provedení způsobit společnosti jak finanční škody tak také dát prostor k uplatnění dalšího 

bodu a sice O3, kdy společnost Massag můţe být právě díky nepovedenému vstupu do dalších 

zemí EU vytlačena konkurencí.  

 

Mezi tyto faktory patří: 

Si1 – Odborné znalosti a dovednosti řídicích pracovníků 

P3 – Rozšíření exportu do dalších zemí EU 

O3 – Sílicí globální konkurence 

Si5 – Dobrá firemní kultura 

 

V této cestě je jedno velké nebezpečí, které se skrývá pod uzlem O3. Na tento bod by si 

společnost měla dávat dobrý pozor, jelikoţ můţe přímo ohrozit koncový bod P4. 

 

Nejvyšší možná linie potenciálu 

Tuto linii získáme obdobným způsobem jako kritickou rozvojovou linii, však s tím rozdílem, 

ţe sčítáme velikost bodů v uzlech v jejich absolutních hodnotách.  

 

Si1Si2P5P1P2P3O5Si2P5P1P2P3O3P4 

Tato linie je v konečném porovnání téměř identická s kritickou rozvojovou linií.  

Si1 – Odborné znalosti a dovednosti řídicích pracovníků 

Si2 – Kvalitní technologické zázemí firmy 
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P5 – Zvyšující se nároky na kvalitu 

P1 – Podpora podnikání ze strany státu – příznivá sazba dně 

P2 – Dobré jméno českých podniků v zahraničí 

P3 – Rozšíření exportu do zemí EU 

O5 – Nedostatečné vyuţití výrobní kapacity technologického vybavení firmy při nedostatku 

poţadavků na výrobu 

O3 – Sílící globální konkurence 

P4 – Připravenost na zvýšení obratu firmy po ukončení hospodářské recese 

 

Nevýhodou této linie potenciálu je to, ţe v ní je docela hodně otazníků. Její naplnění závisí 

z převáţné části na příleţitostech, coţ jsou vnější faktory, které firma není schopna ovlivnit. 

Avšak to, ţe je společnost připravena a ţe kalkuluje s těmi to faktory je dobře, jelikoţ 

v budoucnu se vyhne překvapení.  

 

4.1 Návrh nových směrů rozvoje společnosti Massag a.s. 

 

Dlouhodobou vizí společnosti, jak jiţ bylo částečně řečeno je úspěšně se etablovat v odvětví 

s logistickou a skladovací technikou na evropském trhu. Společnost má velmi mnoho silných 

stránek a společně s vyuţitím příleţitostí, které se v současné době otvírají je velká šance stát 

se silným a stabilním hráčem, ale k této pozici je potřeba lepšího vyuţití podnikového 

potenciálu. Současně, aby se tak mohlo dít, je potřeba zaměřit se na minimalizaci slabých 

stránek a pokusit se vytěţit maximum ze stránek silných. Při návrzích moţných kroků 

vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti je uplatněná varianta, která není výslovně 

zaměřena rozvojovým, nebo obraným směrem. Je snahou vyjít ze zlatého středu, tedy 

vyzdvihnout plusy a potlačit mínusy společnosti. To znamená, ţe pokud se Massag bude 

primárně soustředit na aktivní rozvoj svých silných stránek a vyuţívat příleţitostí, bude 

sekundárním účinkem potlačení slabých stránek a sníţení hrozeb z okolí. 

 

Stanovení cílů 

Společnost má jasně stanovovanou svou vizi, bohuţel k jejímu dosaţení vede dlouhá cesta, 

během které je potřeba plnit dílčí cíle. Vedení Massagu však tyto cíle stanoveny nemá, coţ dle 

mého názoru tuto cestu značně znesnadňuje. V tomto ohledu bych doporučil, aby vedení 

rozpracovalo stanovenou vizi do přiměřených dílčích cílů. V případě, kdyţ si vedení nebude 
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se stanovením konkrétních cílů zcela jisté, doporučil bych vyuţít sluţby specializované a 

zkušené poradenské firmy, která by mohla společnosti pomoct také při komunikaci těchto 

cílů. Přestoţe je tato varianta poměrně nákladnější, zajistí jistější výsledky.  

Vypracováním firemní strategie bude moţné zajistit také zlepšení podnikové komunikace a to 

jak interní tak externí. Existence strategie rovněţ umoţní hodnotit pokroky, kterých 

společnost bude dosahovat. 

 

Firemní komunikace 

V podniku panuje dobrá firemní kultura a také vnitropodniková komunikace je na dobré 

úrovni. Při aplikaci prvního bodu těchto doporučení, bude zapotřebí tuto komunikaci zlepšit. 

Vedení musí zaměstnancům jasně vysvětlit, jaké jsou stanoveny úkoly a také jaké důsledky 

bude mít plnění, či neplnění těchto cílů.  

Komunikace podniku s okolím jiţ obsahuje četné nedostatky. Společnost by se měla více 

zapojit do ţivota obce, se kterou je jiţ několik generací spojena. V dřívějších dobách, kaţdý 

člověk z okolí věděl, co Massag dělá. V dnešní době tomu tak není. Jistou část viny lze 

přisuzovat podstatné změně portfolia výrobků, ale zbytek je jiţ vinou vedení. Přístup vedení 

společnosti musí v tomto ohledu dostát razantních změn. Jejich liknavost k tomuto problému 

jde dobře vidět na jejich webových stránkách. Z mé strany bylo vedení společnosti 

upozorněno na fakt, ţe jejich prezentace na internetu není zcela v pořádku. Na stánkách se 

vyskytují drobné chyby a některé odkazy jsou jen formální a po kliknutí na ně, dostane 

uţivatel zprávu, ţe stránka se připravuje. Přestoţe od doby kdy se tak stalo, uběhlo jiţ několik 

měsíců, jejich stánky obsahují stále ty samé nedostatky. 

 

Zcela jistě bych doporučil inspirovat se v Nošovicích ve společnosti Hyundai, tedy u toho 

nejlepšího co lze v širokém okolí najít. Zlepšení firemní komunikace má řadu návazností. 

Jednou z nich je také zlepšení podnikového image, coţ pozitivně přispěje ke vnímání 

společnosti jejím okolím a rovněţ můţe mít vliv na zlepšení vyjednávací pozice společnosti. 

Zde se objevuje další návaznost. Z obyčejné firmy s názvem Massag, se stane ,,ten Massag,, a 

obchodní partneři jiţ nebudou při platbě dávat přednost významnějším společnostem, 

respektive budou, ale Massag jiţ bude mezi nimi. A díky zlepšení komunikace se můţou, 

kdyţ ne úplně, tak alespoň částečně minimalizovat slabé stránky a případná ohroţení.  
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Vstup na nové trhy a rozšíření exportu 

Massag má za dobu své existence jiţ četné zkušenosti s prodejem svých výrobků v zahraničí, 

kde navíc je o tyto produkty zájem. Vedení by této příleţitosti a zároveň silné stránky mělo 

vyuţít lépe. Všichni konkurenti Massagu mají své pobočky téměř v kaţdém státu v Evropě a 

vyjma společnosti Caddif i na ostatních kontinentech. Vedení v tomto směru musí uvaţovat 

více dopředu. V této společnosti chybí, nebo se zatím neukázal vizionář, osoba udávající 

směr, dlouhodobě plánující, atd. To můţe být způsobeno také tím, ţe vedení je příliš 

zaneprázdněno řešením běţných provozních problému. To se dá vyřešit pomocí personálního 

rozšíření. V tomto bodu bych navrhoval zkusit otevřít např. ve Velké Británii, protoţe právě 

zde má společnost úspěch hlavně díky spolupráci s obchodním řetězcem Tesco, obchodní 

pobočku. Zde bude zaměstnán prodejce, který zná místní poměry lépe neţ vedení a je schopen 

rozšířit zákaznické portfolio. Jestliţe se mu podaří zvýšit prodej a svou činností si vydělá na 

chod pobočky, budou to nové dveře pro Massag. Tato varianta je poměrně riskantní a 

ekonomicky náročná, proto se její realizace můţe udát do horizontu maximálně několika málo 

let, ale pokud Massag zůstane v současném stavu, bude dostiţen a nakonec také předstiţen 

progresivní asijskou konkurencí.  

 

4.1.1 Přínosy a rizika navrhovaných kroků 

 

Míra ekonomické náročnosti je značně závislá na výběru daného kroku a také na způsobu 

jeho provedení. Navrhované kroky jsou vzestupně řazeny dle finanční náročnosti. Odhady 

částek kolik by případné kroky stály a jaký by byl finanční důsledek, nebyly předmětem této 

práce a z toho důvodu, zde nejsou ani uváděny. 

 

Možné důsledky zvolených strategií 

Prvý návrh, kterým je stanovení cílů, je za předpokladu, ţe si cíle určí vedení společnosti 

samo bez pouţití poradenské firmy nejlevnější. Jasným přínosem je fakt, ţe společnost a 

všichni v ní budou vědět proč dělají to co dělají. Budou mít jasnou představu o tom, jaké 

důsledky bude mít neplnění dílčích cílů. Můţe se však stát, ţe společnost, respektive její 

vedení zvolí nevhodné cíle, nebo při jejich volbě bude příliš optimistická. To pak můţe 

vyvolat začarovaný kruh neplnění cílů a depresi zaměstnanců. Důsledky se budou dostavovat 

poměrně rychle, např. pololetně, ročně, atd. Záleţí na vedení společnosti, jak často bude 

provádět analýzu plnění cílů.  
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Oproti předcházejícímu, je snaha o zlepšení firemní komunikace jiţ docela drahá a její 

výsledky se nemusí projevovat tak rychle. To nakolik se společnost v komunikaci zlepšila a 

jakým způsobem to působí na okolí je zjistitelné mnohem problematičtěji. S přihlédnutím 

k současnému stavu, je jakákoli snaha o zlepšení komunikace lepší neţ ţádá. Vedení se sice 

můţe dopustit jistých chyb, avšak není moţné, aby důsledky způsobily jakékoli problémy.  

 

Samostatnou kapitolou je návrh týkající se expanze na nové trhy. Tento krok, co se týče 

náročnosti finanční, časové, lidské je nesmírně obtíţný a také riskantní. Ale v případě jeho 

úspěchu budou důsledky z něj plynoucí daleko výraznější a pozitivnější. Podstatná výhoda 

tohoto kroku spočívá ve zviditelnění společnosti a její přiblíţení se konečnému trhu. Tento 

krok je navrhován rovněţ z toho důvodu, ţe všichni konkurenti společnost mají své pobočky 

v různých evropských zemích a pokud se společnost chce řadit mezi ně, měla by se snaţit 

drţet krok. Avšak je důleţité provést řádnou přípravu k provedení tohoto kroku. Jedním 

z rizik je právě podcenění náročnosti tohoto kroku a z toho vyplývá, ţe vynaloţené úsilí a 

prostředky by přišly velmi brzy nazmar.  
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5 Závěr 

 

Dnešní doba se vyznačuje vysokou konkurencí a nasycením trhu. Z tohoto důvodu je důleţité, 

aby kaţdá firma znala své přednosti a dokázala je vyuţít ke svému prospěchu, věděla o svých 

nedostatcích a ty se snaţila potlačit, nebo odstranit. Jsou však případy, kdy znalost těchto 

základních faktorů nestačí a kdy je nutno zkoumat podnik z širší perspektivy.  

 

Cílem mé diplomové práce na téma ,,Nové dimenze konkurenceschopnosti průmyslového 

podniku“, bylo zkoumání konkurenceschopnosti za pouţití vícekriteriálního přístupu, 

následné zhodnocení a návrh nových směrů rozvoje společnosti Massag, a.s.. Při zhotovování 

své práce jsem vyuţil informace poskytnuté mi členem představenstva panem Ličkou, 

informace získané z firemního materiálu, ale také internet a odborné literatury. 

V druhé části práce jsem se zabýval teoretickým rozborem, souvisejícím se zadaným 

tématem. Popsal jsem rozdílné náhledy na zkoumání konkurenceschopnosti a rozdíly mezi 

pouţívanými metodami, které jsem také vzájemně konfrontoval. Největší část pozornosti byla 

věnována modelu vícekriteriálního hodnocení, respektive části zaměřující se na podnikovou 

identitu. 

 

V úvodu praktické části jsem uvedl zkoumaný podnik. Dále jsem vyuţil získaných poznatků a 

pomocí analýzy podnikových, ale také mimopodnikových aspektů jsem se snaţil hodnotit 

firemní situaci. Aby bylo moţno z výsledků provedených analýz odhalit podnikový potenciál, 

vyuţil jsem metody GM Trend, za jejíţ pomocí jsem provedl synkrézu a syntézu. Na základě 

těchto informací jsem došel k určitým návrhům a doporučením, které jsou uváděny 

v návrhové části této diplomové práce.  

 

Konkurenceschopností se jiţ dlouhá léta zabývá řada akademiků a na toto téma bylo jiţ 

mnohé napsáno. Vlivů ovlivňujících konkurenceschopnost je celá řada a nelze ani říci, jakou 

váhu tyto vlivy mají, jelikoţ je to vţdy individuální. Také rozvoj konkurenceschopnosti dané 

firmy je vţdy sloţitý a zaloţen na mnoha faktorech. Nicméně aby firma tohoto typu a 

velikosti mohla být konkurenceschopná, musí v ní být člověk, který si dokáţe představit, jak 

by taková firma měla vypadat za deset let. V závěru bych navrhoval, aby vedení využilo svých 

dovedností a soustředilo se na samotné vedení, stanovení vizí a rozvojových kroků, nikoli 

řešení provozních problémů.  


