
 



 

 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním marketingového průzkumu tržních příležitostí 

průmyslového výrobku di-2-ethylhexylftalátu v podmínkách společnosti DEZA, a.s. 

Teoretická část popisuje vybrané aspekty marketingové analýzy, marketingového výzkumu a 

marketingové strategie jako východiska práce. Praktická část se zabývá výrobou, 

charakteristikou surovin a analýzou oborů použití výrobku. Marketingovým výzkum poznává, 

posuzuje a hodnotí výsledky makroprostředí, konkurenčních a tržních faktorů. Marketingová 

strategie vyhodnocuje klíčové faktory a ukazuje na variantní řešení. Práce zaměřuje pozornost 

na kritické faktory úspěchu představující zdroje konkurenčních výhod a vytváří návrh 

kritických hodnot pro budování zdrojů konkurenčních výhod. 

 

Klíčová slova 

Ftalát, legislativa, konkurenti, segmentace trhu, BCG model, klíčové faktory úspěchu, zdroje 

konkurenčních výhod, GE model, kritické hodnoty zdrojů konkurenčních výhod. 

 

Abstract 

This thesis is entitled  which deals with the processing of market research market 

opportunities for industrial product of di-2-ethylhexylphthalate in terms of stock DEZA. The 

theoretical part describes some aspects of marketing analysis, marketing research and 

marketing strategies as a way of work. The practical part deals with the production, analysis 

and charakterstikou fields of use. Marketing research discovers, assesses and evaluates the 

results of the macro, competitive and market factors. Marketing Strategy assesses key factors 

and points to alternative solutions. The work focuses attention on the critical success factors 

represent sources of competitive advantages and creates value for the design of critical 

resources, building competitive advantage. 

 

Keywords 

Phthalate, legislation, competitors, market segmentation, the BCG model, key success factors, 

sources of competitive advantage, the GE model, the critical value of the sources of 

competitive advantage. 
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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je zpracovat marketingový průzkum tržních příležitostí 

průmyslového výrobku di-2-ethylhexylftalátu a vytvořit návrh kritických hodnot pro 

budování zdrojů konkurenčních výhod. 

V současné době je vyvíjen značný tlak na omezování použití výrobku di-2-ethylhexylftalátu 

z důvodů legislativních podmínek. S nárůstem tlaku legislativy a substitučních výrobků, 

vznikl problém s uplatněním výrobku di-2-ethylhexylftalátu na trhu. Aby mohl být tento 

problém vyřešen, je nutné zmonitorovat tržní prostředí a konkurenční pozici výrobku. Zásadní 

význam pro monitorování a získávání informací má marketingový výzkum.  

Ten umožní rozkrýt a odhalit tržní příležitosti výrobku a také umožní snížit riziko podnikání. 

Chce-li podnik v současnosti i v budoucnu uspět, měl by usilovat o atraktivní zákazníky, 

koncentrovat se na výhodné segmenty a rozhodnout na základě klíčových faktorů o 

konkurenční schopnosti výrobku.  

Aby byl úspěch zaručen, je důležité identifikovat a vyhodnotit kritické faktory úspěchu a 

vytýčit na jejich základě správnou strategickou cestu. 

Dříve, než podnik zahájí tuto úspěšnou cestu je nutné, aby zaměřil pozornost na klíčové 

oblasti, kterými mohou být management, marketing a výroba. V těchto oblastech pak určil 

kritické faktory, jako významné zdroje konkurenčních výhod. 

Následně podnik může identifikovat takové významné zdroje, které se stanou pro výrobu di-

2-ethylhexylftalátu unikátní, jedinečné a pro konkurenty obtížně dosažitelné, respektivě 

nenapodobitelné. Tyto zdroje získají svou hodnotu a pokud je podnik propojí do určitých 

systémů, má pak výrobek hodnotu, kterou zákazník ocení.  

Správně sladěný a zrealizovaný návrh kritických hodnot pro budování zdrojů konkurenčních 

výhod výroby di-2-ethylhexylftalátu, mohou podniku zajistit vyšší ziskovost a lepší pozici 

výrobku na trhu.  

 

Důkazem toho je tato diplomová práce, která předkládá zpracování a vyhodnocení tržních 

příležitostí výrobku di-2-ethylhexylftalátu a ukazuje na možný návrh kritických hodnot pro 

budování zdrojů konkurenčních výhod. Tato práce je řešena v podmínkách společnosti 

DEZA,a.s. 
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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI DEZA, a.s. 

Jedná se o podnik, který je zpracovatelem surového dehtu a surového benzolu, což jsou 

vedlejší produkty vznikající při výrobě koksu z černého uhlí. Svou zpracovatelskou kapacitou 

450.000 tun/rok surového benzolu a 160.000 tun/rok surového dehtu patří mezi významné 

podniky v uvedeném oboru na světě. [1] 
 

1.1 Představení společnosti 

Společnost DEZA, a.s. sídlí od roku 1960 ve Valašském Meziříčí. V roce 1999 byla začleněna 

do skupiny Agrofert holding. Základní kapitál společnosti DEZA, a.s. představuje 

1.101.025.000,- Kč, registrovaný v obchodním rejstříku, který je od roku 2009, v držení 

Skupiny Agrofert holding, prostřednictvím jediného akcionáře – společnosti AGROFERT 

HOLDING, a.s. [2] 
 

1.2 Organizační struktura a výrobní program 

V současnosti je podnik rozdělen do devíti provozů. Nejdůležitější z nich jsou provozy dehet 

a benzol, ze kterých se logicky odvíjí zpracování dalších produktů ve společnosti DEZA. 

Schéma č.1: Organizační struktura DEZA, a.s. 

[autor práce: Pavlíková D.] 
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Z výše uvedené organizační struktury, které uvádí schéma č.1. je zřejmé, že výrobním úsekem 

pro tuto práci bude provoz dioktylftalát, který se zabývá výrobou di-2-ethylhexylftalátu. 

Aby mohl být produkt vyráběn, existuje souvislost mezi tímto provozem a provozem na 

zpracování dehtu, bez kterého by nebylo možné produkt di-2-ethylhexylftalát vyrobit. Na 

základě souvislostí s výrobou di-2-ethylhexylftalátu uvádím charakteristiku provozu dehet. 

Taktéž pro úplnost organizační struktury a výrobního programu uvádím charakteristiku 

provozu benzol. 

 
 Charakteristika provozu DEHET 

 

Dehtová část se skládá z výrobků ze zpracování černouhelného dehtu. Základním článkem 

této části výroby je dehtová destilace, která existuje v podniku od roku 1968 a tvoří jeho 

technologický základ. Díky jejímu spolehlivému chodu může podnik vyrábět celou řadu 

dehtových chemikálií a látek pro technickou praxi. 

Mezi nejvýznamnější výrobky z černouhelného dehtu lze zařadit černouhelnou smolu, která 

má průmyslové využití při výrobě anod v hliníkářském průmyslu a elektrod v ocelářském 

průmyslu. 

Navazujícími výrobky jsou technický a čistý naftalen, anthracen, technický karbazol, 

acenaften, fenol, o-kresol, směs m-krezolu a p-krezolu s obsahem 40% a 60 % hm. a dále 

směs xylenolů. 

Významnou částí dehtové skupiny výrobků jsou technické oleje, zejména impregnační a 

prací. Dále se vyrábí surovina pro výrobu sazí, ucpávkový lak a topné směsi. 

 

 Charakteristika provozu BENZOL 
 

Výrobky, které se obvykle zařazují do benzolové skupiny pocházejí ze zpracování surového 

koksárenského benzolu. Tato výroba byla v podniku zahájena v roce 1963. Díky vysoce 

účinné zpracovatelské technologii jsou to většinou individuální monoaromáty jako benzen pro 

syntézy a toluen pro nitraci o vysokém stupni čistoty. Tím jsou tyto produkty vhodné k 

nejnáročnější výrobě syntetických hmot, barviv, vláken, léčiv nebo kaučuku. Ostatní výrobky 

benzolové skupiny jako solventní nafty a xylen, mají své uplatnění jako rozpouštědla pro 

výrobu nátěrových hmot. 

 

 Další výrobky 
 

Navazujícími výrobami, které logicky vycházejí z možností dehtové destilace, jsou zejména 

výroba ftalanhydridu z naftalenu a bezprostředně navazující výroba ftalátových změkčovadel, 
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zejména di-2-ethylhexylftalátu (DEHP), s možností jednoduché změny na jiná změkčovadla 

( (typu adipátu, stearátů, maleinátu apod). 

Výroba anthracenu je dále zhodnocována jeho oxidací na anthrachinon, spojený s přípravou 

jeho vodných suspenzí pro použití jako katalyzátoru při výrobě celulózy. 

Doplňkovou výrobou jsou inden – kumaronové pryskyřice, kapalný oxid uhličitý. 

Podnikový výzkum umožňuje postupné zavádění výroby tzv. těžkých aromátů. Mimo již 

uvedené výrobky anthracen, karbazol, acenaften, jsou to také fluoren a výroba pyrenu. 

Jistou návazností na dehet je výroba sazí. Výrobu a prodej sazí zajišťuje firma CS CABOT. 

 

 CS CABOT, spol. s r.o. 
 

V roce 1994 byla uvedena do provozu nová výroba sazí CS CABOT, s.r.o. Valašské Meziříčí, 

Jde o společný podnik americké firmy CABOT Corporation Boston a DEZA, a.s. Valašské 

Meziříčí. Založením podniku CS CABOT dochází k úspěšnému spojení špičkové americké 

technologie se zkušenostmi a tradicí výroby sazí v DEZE již od roku 1938. 

 

 Řízení životního prostředí 
 

Ochrana životního prostředí je řízena podle zásad normy ISO 14001 : 2004 a kritérií 

Responsible Care (RC). Osvědčení Responsible Care s právem užívat logo RC je společnosti 

DEZA, a.s. uděleno s platností do roku 2012.  

V roce 2009 probíhalo změnové řízení integrovaného povolení pro „Soubor chemických 

výrob“. Průběžně byly splněny podmínky integrovaného povolení v oblasti ekologických 

investic, které směřovaly do instalace BAT technologií (BAT – Best Available Techniques) a 

spočívaly především v hermetizaci skladovacích zásobníků a snižování emisí zápachu.  

DEZA, a.s. průběžně komunikuje s orgány státní správy i samosprávy. Vede vstřícná jednání 

se zainteresovanými institucemi i s občany žijícími v okolí výrobního závodu. Zástupci 

závodu se pravidelně účastní diskusních setkání s mládeží, zaměřených na problematiku 

ochrany životního prostředí. 

Na úrovni Evropské unie závazné nařízení o nakládání s chemickými látkami (REACH) 

nabylo platnosti 1. června 2007. Společnosti vyplývají z přijetí této chemické legislativy 

povinnosti týkající se registrace chemických látek, které DEZA, a.s. vyrábí nebo je dováží ze 

zemí mimo Evropskou unii. DEZA, a.s. předpokládá splnění veškerých povinnosti 

vyplývajících legislativy REACH. [3] 

Z výše uvedených hlavních provozů, kterými jsou dehet a benzol, lze veškerou souvislost 

jejich zpracování shrnout do následujícího výrobního programu, který uvádí schéma č.2. V 
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tomto programu do podskupiny ftalátových změkčovadel patří i zkoumaný průmyslový 

výrobek di-2-ethylhexylftalát. 

Schéma č.2: Výrobní program DEZA, a.s. 
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2. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

Pro řešení zadané problematiky jsem využila teoretických poznatků z oblasti marketingové 

analýzy, marketingového výzkumu a strategického marketingového rozhodování. 

 

2.1 Vybrané aspekty marketingové analýzy 

Marketingová analýza představuje základ poznání tržních procesů a příčin chování účastníků 

trhu. Nedílnou součástí marketingové analýzy jsou nástroje k rozkrývání tržní pozice, 

odhalování kritických míst, příležitostí a trendů. Výstupem marketingové analýzy jsou zadání 

pro marketingový výzkum, signální informace pro proces regulace nákupní a prodejní 

politiky, managerská rozhodnutí a strategické rozhodovací procesy, zakládající budoucnost 

průmyslové firmy.[4] 

 

Při provádění marketingové analýzy se doporučuje její rozdělení na: 

• vnější analýzu, tj. analýza okolí výrobku, 

• vnitřní analýzu, tj. analýza vnitřních zdrojů a schopností. 
 

Okolí podnikového výrobku má pak následující strukturu, kterou znázorňuje obr.č.1. 

 

Obr.č.1: Struktura podnikového okolí výrobku. 

[autor práce: Pavlíková D.]
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2.1.1 Vnější analýza  

Tato analýza se zabývá identifikací a rozborem faktorů okolí výrobku, které ovlivňují jeho 

tržní pozici a vytvářejí potencionální příležitosti a hrozby pro jeho činnost. Orientuje se na 

vlivy trendů jednotlivých faktorů v makrookolí a mikrookolí. [5] 

V makrookolí se často mluví o tzv. SLEPT analýze, která představuje analýzu sociálních, 

legislativních, ekonomických, politických a technologických faktorů prostředí, které mohou 

ovlivnit podnikání a rozvoj firmy. [7] 

Hlavním cílem této metody je podnítit vrcholové manažery, aby se zabývali širšími, často 

relativně vzdálenými faktory a jejich vzájemnými souvislostmi. Tím se stali vnímavějšími k 

hrozbám a příležitostem vznikajícím v okolí daného výrobku. Podrobnější rozdělení faktorů je 

navrženo na obr.č.2. 

 

Obr.č.2: SLEPT analýza vlivu prostředí. [8] 
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Není nutné procházet a analyzovat všechny uvedené faktory. Na zkoumaný výrobek má 

obvykle pro stanovení atraktivnosti trhu vliv jen několik nejdůležitějších faktorů. Analýza 

musí být proto zaměřena na zákazníka a musí dávat přehled o takových faktorech, které by 

mohly znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby.  

 

Na rozdíl od makrookolí je mikrookolí představováno odvětvím. Odvětvím se chápe skupina 

společností, jejichž výrobky mají tak mnoho charakteristik, že uspokojí stejné potřeby na 

stejném základě, tj. soutěží o stejného zákazníka.[5] 

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

Konkurenční síly zkoumají základ konkurence v odvětví a bezprostředně ovlivňují 

konkurenční pozici a úspěšnost výrobku. 

Autorem mnoha užitečných koncepcí týkajících se konkurence a konkurenčních strategií je 

harvardský profesor Michael Porter. 

Porter se domnívá, že atraktivnost trhu a možnost získat konkurenční výhodu závisí na 

stávající konkurenční struktuře trhu a schopnosti společnosti vyrovnat se s následujícími „pěti 

konkurenčními silami“: [10] 

 

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

• náhradní výrobky (substituty) nebo služby, 

• zákazníci a jejich vliv, 

• dodavatelé a jejich vliv, 

• konkurenti a charakter jejich soupeření. 

 

Zároveň Porter říká, že čím větší je intenzita některého z uvedených pěti faktorů konkurence, 

tím těžší je situace společnosti a tím větší nároky jsou kladeny na její strategii. 

 

Porter jednotlivé konkurenční síly sestavil v modelu pěti sil, který níže znázorňuje obr.č.3. 

Jeho model dovoluje stanovit atraktivnost a výnosnost analyzovaného výrobku a určit 

příležitosti a hrozby. Cílem je určit intenzitu působení uvedených sil, identifikovat ty, které 

mají pro výrobek z hlediska jeho budoucího vývoje největší význam a které mohou být 

strategickými rozhodnutími managementu ovlivněny. 
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Obr.č.3: Porterův model pěti sil. [11] 

Potencionální
noví účastníci

Náhradní (nové) výrobky
(substituty)

ZákazníciDodavatele
Konkurenti v odvětví

       Intenzita soupeření

 

 

2.1.2 Klíčové faktory úspěchu  

Jsou důležitým krokem analýzy vnějšího okolí. Získané klíčové faktory z makrookolí a 

mikrookolí zahrnující vnější okolí, jsou určeny pro stanovení dvou dimenzí atraktivnosti trhu 

a konkurenčního postavení. Cílem je identifikovat potenciál pro konkurenční výhodu ve 

smyslu těchto klíčových faktorů, které určují schopnost výrobku prosperovat, to znamená 

identifikovat kritické faktory úspěchu. Konkurence je bitvou o konkurenční výhodu a k tomu, 

aby mohl výrobek prosperovat, musí splňovat dvě kritéria: 

• musí nabízet to, co zákazníci chtějí kupovat,  

• a musí přežít konkurenci. 

 

Nicméně o konkurenční schopnosti výrobku rozhodují klíčové faktory úspěchu, které 

nalézáme obvykle v oblastech: 

• technologie, výroby, marketingu, distribuce, organizace a řízení.  

 

Z toho vyplývá, že v těchto oblastech existuje velmi důležitý vztah mezi vybranými 

kritickými faktory úspěchu, jejími zdroji a konkurenční výhodou, který ukazuje obr.č.4. 
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Obr.č.4: Vztah mezi zdroji, schopnostmi, konkurenční výhodou a klíčovými kritickými faktoru 

úspěchu. [5] 

Klíčové                 
faktory úspěchu

Konkurenční 
výhoda

Strategie

Schopnosti

Hmotné          Nehmotné            Finanční               Lidské

Zdroje

 

 

Z obrázku je zřejmé, že dochází k rozšíření vnější analýzy ve smyslu zohlednění zdrojů 

výrobku. To představuje další velmi závažný aspekt ovlivňující úspěšnost výrobku, který je 

spojen s vnitřní analýzou.  

 

2.1.3 Vnitřní analýza  

Tato analýza je zaměřena na zdroje a schopnosti společnosti. Proto by každý vybraný klíčový 

kritický faktor úspěchu výrobku měl být ohodnocen z hlediska vlivu na budoucí prosperitu 

společnosti. To znamená, že úkolem je identifikace strategicky významných zdrojů a 

schopností jako zdrojů konkurenční výhody. 

 

Zdroje konkurenčních výhod můžeme klasifikovat do čtyř základních skupin: [5] 

 

1. Hmotné zdroje 

Určení hmotných zdrojů musí být širší než pouhý přehled strojů, zařízení nebo výrobních 

kapacit. Kromě základních charakteristik je nezbytné znát jejich další vlastnosti, které ovlivní 

jejich potenciál pro tvorbu konkurenční výhody. Jedná se např. o stáří, výrobní schopnost, 

technický stav, spolehlivost, determinující kvalitu výstupu (strategie diferenciace), pružné 

výrobní systémy (umožňující lepší strategii rozvoje výrobku). Právě pružné výrobní systémy 

mohou být pro mnoho konkurentů těžko napodobitelné. Tyto systémy dovolují společnosti 

produkovat vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky, při vysoké míře flexibility, umožňující 

pružně vyhovět individuálním požadavkům svých zákazníků.  
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2. Lidské zdroje 

Hlavní charakteristiky udávající počet a strukturu podle kvalifikace. Je vhodné doplnit je 

dalšími údaji, například o motivaci či adaptabilitě. Konkurenční výhoda může být založena na 

vysoce kvalifikovaných manažerech, pracovnících výzkumu a vývoje nebo velmi schopných 

prodejních zástupcích.  

V tomto směru je vhodné zmínit ztracenou konkurenční výhodu řady společností, které 

počátkem 90. let rušily, ve víře snižování nákladů, tzv. podniková učiliště. Během necelé 

dekády, kdy regiony postihla vlna nedostatku kvalifikovaných dělníků a není možné je získat 

z volného trhu práce, se některé z nich začínají k tomuto systému vracet. 
 

3. Finanční zdroje 

Jedná se především o zdroje charakterizované vlastními a cizími zdroji ovlivňující finanční 

strukturu a stabilitu společnosti. Cílem je opět určit, které zdroje jsou nezbytné a jsou k 

dispozici většině konkurentů a které zdroje jsou potencionálním základem pro konkurenční 

výhodu. 
 

4. Nehmotné zdroje 

Zahrnují jednak oblast technologie, např. patenty, licence, obchodní tajemství, know-how, a 

jednak oblast zahrnující pověst společnosti, ochrannou známku, značku atp. Klíčovými 

ukazateli jsou počet a význam patentů, výnosy z patentů a licencí, podíl pracovníků ve vývoji 

na celkovém počtu zaměstnanců atp. Velkou chybou pro získání konkurenční výhody je 

přehlédnutí či nedostatečná pozornost věnovaná významu nehmotných zdrojů. Některé 

společnosti staví svou konkurenční výhodu jedině na nehmotných zdrojích jako na 

znalostních databázích a schopnostech lidí. 

 

Z tohoto přehledu je možné identifikovat významné zdroje konkurenční výhody, které se pro 

výrobu mohou stát unikátní, jedinečné a pro konkurenty obtížně dosažitelné, respektive 

napodobitelné. Tyto zdroje mají svou hodnotu jsou-li organizovány do určitých systémů, jenž 

umožní výrobu daného výrobku takovým způsobem, že výrobek má hodnotu, kterou zákazník 

ocení. Jinými slovy činnosti a vazby mezi podnikovými zdroji jsou často mnohem důležitější, 

než zdroje samy o sobě.  
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Právě Porterův přístup vychází z toho, že konkurenční výhodu nelze pochopit a poznat, aniž 

by nebyla společnost chápána jako celek. Jejím zdrojem je množství činností, které společnost 

koná, když navrhuje, vyrábí, uvádí na trh, dodává a podporuje svůj výrobek. Každá z těchto 

činností může přispět ke konkurenčnímu postavení výrobku. Tyto činnosti Porter zahrnuje do 

svého hodnototvorného řetězce (obr.č.5) a říká, že hodnota je tou částkou, kterou jsou 

kupující ochotni zaplatit za to, co jim společnost nabízí. 

 

Obr.č.5: Porterův hodnotový řetězec. [11] 

Primární činnosti

Zisk

Technologie, výzkum a vývoj

Nákupní činnost

Řízení 
vstupních 
operací 

Výroba          
a          
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výstupních 

operací 

Marketing      
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odbyt

Servisní 
služby

P
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ti Infrastruktura společnosti

Řízení lidských zdrojů

 

 

Z obrázku je zřejmé, že hodnototvorné činnosti lze rozdělit do dvou následujících skupin: [11] 

 

1. Primární činnosti 

Takové činnosti, které jsou přímo spojeny s vytvořením a dodáním výrobku. 

Patří zde: 

• Řízení vstupních operací - činnosti spojené s přejímáním, skladováním a rozdělováním 

 vstupů na daný výrobek.  

• Výroba a provoz – činnosti spojené se zpracováním vstupů do finální podoby výrobku. 

• Řízení výstupních operací – činnosti spojené s vnitropodnikovou distribucí hotového 

 výrobku k zákazníkům. 

• Marketing a odbyt – činnosti spojené s přizpůsobením nabídky potřebám a požadavkům 

 zákazníků a s prodejem výrobku. 

•  Servisní služby – činnosti spojené s poskytováním služeb k zvýšení nebo udržení hodnoty 

 výrobku. 

Každá z těchto skupin primárních činností je spojena s podpůrnými činnostmi. 
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2. Podpůrné činnosti  

Činnosti, které nejsou přímo zapojeny do výroby, ale mohou vést ke zvýšení efektivnosti a 

výkonnosti. Patří zde: 

• Nákupní činnost -  zajišťující vstupy, které se dále užívají v hodnototvorném řetězci 

 společnosti. 

• Technologie, výzkum a vývoj -  sestávající z řady činností, které lze charakterizovat snahou 

 o zdokonalení výrobku či pracovního postupu. Pokud je činnost prováděna zvláštním, 

 dokonalejším způsobem, představuje konkurenční výhodu. 

• Řízení lidských zdrojů - sestává z činností týkajících se náboru, výběru, školení, 

 rozmisťování, odměňování či motivace zaměstnanců a vedení. Tyto činnosti zasahují do 

 všech ostatních činností.  

• Infrastruktura společnosti - sestává z řady činností a zahrnuje plánování a finance, řízení 

 jakosti, právní služby, informační systém aj. Infrastruktura podporuje celý systém hodnot. 

 

K určení významných zdrojů konkurenční výhody je nutné co nejpřesněji vymezit ty 

hodnototvorné činností, které mají vysoký potencionální diferenciační účinek. Lépe řečeno, 

propojení hodnotových činností je zdrojem konkurenční výhody. Společnost by tak měla 

strategicky důležité činnosti posilovat. Naopak ty činnosti, které jsou nepotřebné a nejsou 

zdrojem zvyšování hodnoty pro zákazníka, by měly být eliminovány. 

 

Na závěr této části mohu konstatovat, že marketingová analýza je nástrojem pro zkoumání 

širokého spektra informací a dat o vývoji trhu, tržního prostředí a obchodních vztahů, pohybu 

výrobku a služeb. Výsledkem jsou poznatky, zobrazení, trendy a prognózy o chování a 

budoucím chování účastníků trhu a tržního prostředí. 

Rozkrývá kritické body, jako zadání pro marketingový výzkum a proces řízení změn. 

Marketingová analýza vyžaduje široký rozsah znalostí na rozhraní technických a 

ekonomických oborů a schopnost analytického myšlení v souvislostech. [4] 

 

2.2 Vybrané aspekty marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum je cílevědomá a organizovaná činnost směřující k opatření informací o 

vnějším okolí výrobku, o relevantním trhu, popř. o některé části takového trhu. Zajišťuje 

všechny typy informací, které jsou pro výrobek důležité a není možné je získat z některé jiné 

části marketingového informačního systému. Je základním předpokladem uplatňování 
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marketingového přístupu k řízení, kterým je schopnost společnosti reagovat na stále se měnící 

situaci na trhu a v širším marketingovém prostředí. [12] 

Pro tržně orientované společnosti je marketingový výzkum podkladem pro výběr strategie 

jednotlivých trhů. Výzkum trhu je pak možno chápat jako součást marketingového výzkumu 

přinášející nám informace z trhu. 

 

Příprava marketingového průzkumu 

Jak už víme, základem úspěchu tržně orientované společnosti jsou především informace. Jsou 

to informace o trhu, průběžně se měnícím okolí a o vnitřní schopnosti a připravenosti 

společnosti na tyto změny a požadavky včas reagovat. Nejdůležitějším krokem je identifikace 

zákazníků. Je třeba znát, kdo jsou naši zákazníci, kolik jich je a co chtějí. Výrobce, který 

nabízí svůj výrobek by měl neustále poznávat, jaká je současná celková spotřeba výrobku ve 

společnosti. Zároveň by měl znát situaci tržních spotřeb v konečném výrobku. Z tohoto 

důvodu je nutno vymezit charakteristiku trhu a přistoupit k segmentaci trhu. 

 

2.2.1 Charakteristika trhu 

Charakteristiku, kterou považuji za rozhodující při prodeji je velikost trhu. Pro její analýzu 

jsou důležité tři tržní veličiny. Aby bylo možné tyto veličiny vyjádřit musí společnost na 

sledovaném trhu zjistit velikost jednotlivých zákazníků, např. podle oblasti použití výrobku, 

určit jejich geografickou oblast (země, region, místo) a  pak může přistoupit ke stanovení 

velikosti trhu. Jedná se o tyto tři veličiny: [12] 

Tržní potenciál – znamená celkovou možnou absorpční schopnost trhu pro daný výrobek za 

určitou dobu ve vztahu ke všem nabízejícím. Představuje tedy nejvyšší možnou tržní 

poptávku, s níž určitý obor může za určitou dobu počítat. Tržní potenciál se může v průběhu 

času zvyšovat nebo snižovat v závislosti na změnách, které jej ovlivňují. 

Tržní kapacita – zahrnuje všechna realizovaná množství daného výrobku všemi nabízejícími 

za určitou dobu. Poměr mezi tržní kapacitou a tržním potenciálem udává stupeň nasycenosti 

trhu v %.  

Tržní podíl – znamená podíl mezi spotřebou výrobku a tržní kapacitou za určité období. Tento 

ukazatel vyjadřuje, jak silné je postavení výrobku na trhu ve srovnání s výrobky 

konkurenčními. 
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Všechny tři tržní veličiny mohou být sledovány k určitému datu tzv. statické pozorování nebo 

v průběhu času, tzv. dynamické pozorování. Obr.č.6. znázorňuje tržní veličiny. 

 

Obr.č.6: Tržní veličiny. [12] 

       Tržby
    Tržní potenciál

  Tržní podíl

Tržní kapacita

  Tržní potenciál             Tržní podíl

  Tžní kapacita

    Čas
              Statické pozorování Dynamické pozorování  

 

Zpracované průzkumy směřují k tomu, aby bylo možno trhy daného výrobku ve společnosti 

tzv. segmentovat, tj. rozdělit do obchodně zajímavých a specificky odlišitelných částí. 

 

2.2.2 Segmentace trhu 

Trh je možno z různých hledisek členit na tržní segmenty, které pak vytvářejí strukturu trhu. 

Segmentace znamená rozčlenění trhu do tržních segmentů, což jsou stejnorodé potencionální 

skupiny zákazníků. Kritéria segmentace mohou být různá, např. to může být již výše zmíněná 

geografická oblast, počet zákazníků v jednotlivých segmentech apd. Základem je, aby tyto 

skupiny byly vnitřně co nejvíc homogenní a z vnějšího pohledu co nejvíc heterogenní. 

Po vymezení segmentů trhu by jednotlivé segmenty měly být dále zkoumány, aby byla 

zajištěna následující fakta: [10] 

a) přiměřenost současné velikosti trhu, 

b) potenciál růstu, 

c) hrozby představované existujícími nebo potencionálními konkurenty, 

d) příležitosti získat v segmentu konkurenční výhodu. 

 

Na závěr této části lze konstatovat, že marketingový výzkum je podkladem pro výběr strategie 

jednotlivých segmentů trhu. K tomu slouží marketingové nástroje, které umožňují zobrazení 

tržních situací a tržních map v reálném čase. Výsledkem nástrojů jsou pak managerská 

rozhodnutí a strategické rozhodovací procesy, zakládající budoucnost průmyslového výrobku. 
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2.3 Vybrané aspekty marketingové strategie 

Na marketingovou analýzu a marketingový výzkum logicky navazuje strategický marketing. 

Strategický marketing představuje v průmyslových firmách tu část marketingu, která je 

orientována k rozkrývání budoucích příležitostí a ohrožení v časově vzdálenějších 

horizontech, s cílem získání dostatečného předstihu pro zásadní strategická rozhodnutí. [4] 

V oblasti marketingu na rozhraní strategického rozhodování a budoucího vývoje tržního 

prostředí mohou marketingoví manažeři použít nejrůznější nástroje, které jim pomohou lépe 

zhodnotit situaci a vybrat vhodné strategie.  

Mezi nejznámější nástroje patří: [7] 

• model Bostonské poradenské skupiny = BCG model ( specificky model – založen na 

 zkoumání pouze dvou faktorů) 

• model společnosti McKinsey pro firmu General Electric = GE model – zkoumá více 

 faktorů. 

Role nástrojů:  

• slouží k posuzování tržního postavení a ziskovosti výrobku nebo k příležitostí segmentů 

 trhu daného výrobku, 

• slouží topmanagementu jako podklad při stanovení optimální struktury segmentů trhu, při 

 rozhodování o finančních prostředcích, při stanovení strategií přispívajících nejúčinněji k 

 dosažení podnikových cílů ve sledovaném časovém období, 

• napomáhá rozhodnutí, které výrobky či segmenty trhů podpořit v růstu a které stáhnout z 

 trhu. 

 

2.3.1 BCG matice  

Byla vytvořena firmou Boston Consulting Group. Základním předpokladem tohoto modelu je 

stanovení segmentů trhu výrobku a na tomto základě z hlediska dvou faktorů strategické 

úspěšnosti tyto jednotlivé segmenty následně zaznamenat do čtyř kvadrantů, které znázorňuje 

níže obr.č.7. 

 

Dva faktory faktory BCG matice: [6]  

• míra růstu trhu – rozlišuje rychle nebo pomalu rostoucí trhy. Vyšší míra růstu je 

 doprovázena nutností investovat peněžní prostředky. Míra tržního růstu je ukazatelem síly 

 trhu, jeho budoucího potenciálu a také atraktivity pro budoucí konkurenty. Mezním bodem 

 je 10% ročně. Míra růstu nad tímto bodem je označována za významnou.  
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• relativní podíl na trhu – představuje vytvořené pravděpodobné peněžní prostředky. Při 

 růstu tržního podílu se předpokládá, že bude vytvořeno více peněz. Rozlišuje se vysoký a 

 nízký relativní tržní podíl – podíl společnosti 1 : 1. Pokud společnost bude mít, např. 20% 

 tržní podíl a konkurenti také, pak bude podíl 1 : 1. Pokud mají konkurenti 60%, pak bude 

 podíl 1 : 3 a pozice naši společnosti je poměrně slabá. Pokud mají konkurenti pouze 5%, 

 pak bude podíl 4 : 1 a pozice naší společnosti bude poměrně silná. 

 
Čtyři kvadranty BCG matice s následujícími strategiemi: [5]  

• otazníky - jsou segmenty trhů se současným nízkým tržním podílem, přičemž tyto trhy 

 vykazují rostoucí tendenci. Společnost se musí snažit zlepšit pozici těchto segmentů, které 

 se mohou stát „hvězdami“. K tomu však potřebují pro svůj rozvoj a vybudování dobrého 

 postavení značné zdroje, zpravidla více než sami vyprodukují. Kromě finančních zdrojů 

 však vyžadují také mnoho času a kreativní energie manažerů. Zřetelná je určitá nejistota 

 s budoucím vývojem těchto segmentů. 

Doporučená strategie: rozšířit či zlepšit pozici horizontálním pohybem do pole „hvězdy“ 

 (vyžaduje finanční prostředky) nebo zrušit. 

 

• hvězdy - jsou segmenty trhů s vysokým růstem a vysokou konkurenceschopností. Tyto 

 segmenty mají vynikající postavení vzhledem k tomu, že jsou obvykle na začátku svého 

 životního cyklu, s předpokladem dalšího růstu se mohou v budoucnu stát z hlediska tvorby 

 hodnoty pro společnost velmi zajímavými. Společnost by se měla snažit udržet tyto 

 segmenty v dané pozici, což při vysokém růstu trhu obvykle vyžaduje vynakládání 

 dodatečných finančních prostředků především na reklamu a distribuci. 

Doporučená strategie: udržovat a podporovat dosaženou pozici. 

 

• dojné krávy - mají vysoký relativní tržní podíl na pomalu rostoucím trhu. Výsledkem je, že 

 zpravidla generují více prostředků, než samy potřebují. Tyto prostředky je potom možné 

 použít pro rozvoj „hvězd“ a „otazníků“. Tyto segmenty s dobrou konkurenční pozicí 

 obvykle představují hlavní zdroje realizovaných výnosů a zisků. Konkurenční výhoda 

 těchto segmentů je dána především relativně nízkými náklady vyplývajícími z velkých 

 objemů. Vhodnými strategiemi pro „dojné krávy“ je tedy zachování tržního podílu nebo 

 jeho snížení, potřebuje-li společnost rychle peněžní prostředky. 
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Doporučená  strategie: sklízet zisky z prodejů, získané finanční prostředky použít pro 

 financování „Dojných krav“, příp. je investovat do technického rozvoje a do oblastí 

 nových  segmentů. 

 

• psi: mají nízký podíl na trhu s pomalým růstem a nepředstavují proto perspektivní  skupinu. 

 Často jsou na konci svého životního cyklu. Setrvání na jejich dalším zařazováním do 

 výrobního programu není tedy efektivní. Vhodnou strategií je většinou opuštění  trhu. 

Doporučená strategie: postupně opustit či omezovat nebo zrušit. 

 

Obr.č.7: BCG matice a možné strategické pohyby segmentů trhu. [13] 
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Na základě těchto podkladů lze konstatovat, že úspěšnost výrobku na trhu ovlivňuje více 

faktorů, které však BCG model nebere v potaz. Je třeba širší pohled. Tento nedostatek byl 

vzat v úvahu při konstrukci GE modelu, ve kterém se uvažuje o více faktorech, mj. i o dvou 

faktorech použitých v BCG matici. 

 

2.3.2 GE matice 

GE matice model byl vytvořen firmou General Electric a zkoumá dvě hlavní dimenze: [13] 

• atraktivnost trhu – lze určit na základě identifikovaných faktorů z vnější analýzy, 

• konkurenční pozici – lze určit na základě identifikovaných faktorů z vnitřní  analýzy. 
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Ke kvantifikaci těchto dvou hlavních dimenzí je tedy nutno identifikovat faktory a určit jejich 

váhu. Jednotlivé faktory ohodnotit a vynásobit váhu bodovým ohodnocení. Pak je možno 

pozici výrobku zaznamenat do matice, kterou znázorňuje níže obr.č.8. 
 

Matice je rozdělena do devíti polí, která vytváří tři zóny s následujícími strategiemi: [6] 

• vlevo nahoře – strategicky výhodné postavení výrobku. Společnost by měla investovat a 

 podporovat jeho růst. Někdy označení „zelená zóna“. 

• diagonála – středně výhodné postavení výrobku. Je třeba zvážit do jakých segmentů 

 investovat , aby pozice výrobku byla ještě více atraktivnější. „Někdy označení „žlutá 

 zóna“. 

• vpravo dole – neatraktivní postavení výrobku. Společnost se musí zamyslet nad tím, jak 

 sklidit nebo jak se zbavit výrobku, je to tzv. „šedá zóna“. 

Z matice atraktivity trhu a pozice výrobku je možno určit hlavní pohyby finančních 

prostředků. Pohyby finančních prostředků jsou hlavně diagonální, směřující do oblasti 

„investovat a budovat“, „budovat selektivně“, a to proto, aby bylo možno u výrobku v těchto 

polích zesílit pozici, tj. uskutečnit jeho horizontální pohyb. 

 

Obr.č.8. GE matice a možné strategické pohyby  výrobku.  [8] 
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Závěrem kapitoly “Teoreticko-metodologická východiska práce” mohu konstatovat, že 

znalost faktorů vyplývajících z vnější a vnitřní analýzy pro formulaci strategie je velmi 

důležitá. Společnost se zaměří na klíčové faktory, které jsou z hlediska strategické pozice 

kritické.  

Strategický směr příležitostí či ohrožení segmentů trhu ukazuje BCG model. GE model pak 

umožní řešit atraktivnost trhu a konkurenční pozici výrobku.  

Z toho vyplývá, že je velmi důležité určit kritické zdroje konkurenčních výhod. Protože pro 

budování zdrojů konkurenčních výhod výroby daného výrobku, to představuje schopnost 

společnosti kritické hodnoty realizovat, to znamená schopnost přeměňovat hrozby v 

příležitost. 
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3. ANALÝZA VYBRANÉHO PRODUKTU 

Cílem této práce je zpracovat základní marketingový průzkum tržních příležitostí 

průmyslového výrobku di-2-ethylhexylftalátu a vytvořit návrh kritických hodnot pro 

budování zdrojů konkurenčních výhod. 

Pro splnění tohoto cíle se nejdříve zaměřuji na výrobu, charakteristiku surovin potřebných k 

výrobě di-2-ethylhexylftalátu, na jeho vlastnosti a použití. 

Výrobek di-2-ethylhexylftalát se vyskytuje pod zkratkou DEHP. Je známý především jako 

dioktylftalát a je označován zkratkou DOP. Patří do skupiny ftalátových esterů (ftalátů), které 

jsou vyráběné jako změkčovadla po celém světě.  

Změkčovadla jsou látky, které se používají v průmyslu plastických hmot. Mohou určitým 

způsobem ovlivňovat zdraví člověka, což je jeden z důvodů, proč jsou vyvíjeny tlaky na 

omezení jejich výroby. K nejdiskutovanějším z této skupiny patří právě di-2-ethylhexylftalát 

(DEPH), který v Západní Evropě tvoří 30% všech vyráběných změkčovadel. 
 

Dalšími názvy DEHP jsou: 

bis-(2-ethylhexyl)ester kyseliny 1,2-benzendikarboxylové, bis-(2-ethylhexyl)ester kyseliny 

ftalové, bis-(2-ethylhexyl)ftalát, bis(2-ethylhexyl) -1,2-benzenedikarboxylát, di(2-

ethylhexyl)orthoftalát, dioctyl ester kyseliny ftalové, octoil, BPH, DEH, Platinol DOP, Octoil, 

Silicol 150, Bisoflex 81, Eviplast 80, BEHP, Pittsburgh PX-138, Platinol AH, RC Plasticizer 

DOP, Reomol D79P, Sicol 150, Staflex DOP, Truflex DOP, Vestinol AH, Vinicizer 80, 

Palatinol AH, Hercoflex 260, Kodaflex DOP, Mollan O, Nuoplaz DOP, Fleximel, Flexol 

DOP, Good-rite GP264, Hatcol DOP, Ergoplast FDO, DAF 68. [4] 

 

3.1 Výroba DEHP a charakteristika surovin 

Ftaláty jsou jednou z nejdůležitějších položek portfolia produktů společnosti DEZA. Níže 

uvedená tabulka č.1 ukazuje, jaké ftaláty vyrábí společnost DEZA. 

 

V roce 1970 byla v někdejších Urxových závodech (dnes DEZA, a.s.) Valašské Meziříčí 

zahájená výstavba výrobny dioktylftalátu (DOP). Výroba produktu DEHP začala v roce 1972 

a byla projektována na výrobní kapacitu 30.000 tun ročně. Technologie byla výsledkem 

vlastního výzkumu a vývoje. Hlavní surovinou pro výrobu DEHP byl ftalanhydrid, získávaný 

katalytickou oxidací dehtárenského naftalenu přímo v závodě.[15] 
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Tab.č.1: Druhy a charakteristika ftalátů vyráběných v a.s. DEZA. [14] 

Česky Anglicky

dimethyl-
ftalát

dimethyl 
phthalate

DMP 1 131-11-3 194,2 1,19

diisobytyl-
ftalát

diisobutyl 
phtalate

DIBP 4 84-69-5 278,3 1,039

dibutylftalát
dibutyl 
phtalate

DBP 4 84-74-2 278,3 1,046

di-2-
ethylhexyl-

ftalát

di-2-
ethylhexyl 
phthalate

DEHP 
(DOP)

8 117-81-7 390 0,984

28553-12-0

68515-48-0

dipropyl 
heptylftalát

dipropyl     
heptylphtalat

e
DPHP 10 53306-54-0 446,68 0,9565

419 0,975
diisononyl 

ftalát
diisononyl 

phtalate
DINP 9

M     

[g.mol-1]

Hustota 

při 20oC 

[g.cm3] 

Název

Zkratka
Počet 

alkohol.    
C

Identifikační 
číslo CAS

 

 

Důvodem zavedení výroby DEHP přímo v závodě byla jednak ekonomická výhodnost 

návaznosti výroby ftalanhydridu a ftalátů a dále nutnost podstatně zvýšit výrobu ftalátů, které 

se do té doby vyráběly v cechu Organik v Otrokovicích.  

Protože prostorové podmínky v Otrokovicích rozšíření výroby neumožňovaly, byla výrobna o 

potřebné kapacitě vybudována ve Valašském Meziříčí, vedle výrobny ftalanhydridu. I když 

výrobní zařízení ve Valašském Meziříčí je univerzální a je tedy použitelné k výrobě většiny 

druhů ftalátů, vyrábí se na něm výlučně DEHP. Ostatní druhy ftalátů se vyrábí v odloučeném 

provoze - Organik v Otrokovicích. 

V tabulce č.2 můžeme vidět souhrnný přehled o výrobě DEHP. 
 

Tab.č.2:  Souhrnný přehled o výrobě DEHP.  [ 15]   

rok   1972   1973   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2005   2006   2007   

t   4.78   22.57   25.92   34.63   40.42   40.31   25.00   30.32   27,64   39.44   47.69   

   

Technologický postup výroby DEHP 

Důležitými surovinami k výrobě DEHP jsou ftalanhydrid, 2-ethylhexan-1-ol (alkohol) a 

pomocné látky. Základní technologický postup výroby DEHP znázorňuje schéma č.3. K 
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tomuto schématu je třeba říci, že tento technologický postup je stejný i pro ostatní ftaláty. 

Rozdíl je jen v tom, že pro každý druh ftalátů se použije odpovídající alkohol. 
 

 Schéma č.3:   Základní technologický postup výroby    DEHP.  [ 15]   
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Princip výroby DEHP 

DEHP se vyrábí esterifikací ftalanhydridu s alkoholem, kterým je 2-ethylhexan-1-ol, za 

přítomnosti katalyzátoru oxidu titaničitého (TiO2) s hydroxidem sodným (NaOH). Jako 

promotor se používá síran hlinitý. Pro odstranění příměsí zhoršujících stupeň zabarvení a 

zlepšení filtrace se přidává karborafin a křemelina. Proces je diskontinuální. Nejprve se 

reaktor pro přípravu monoesteru naplní alkoholem, přidá se směs katalyzátoru s promotorem, 

karborafinem a křemelinou. Následuje nadávkování potřebného množství ftalanhydridu. 

Okamžitě se zahájením přičerpávání ftalanhydridu probíhá exotermická reakce na mono(2-

ethylhexyl)-ftalát, dále jen monoester. Vzniklý meziprodukt se přemístí do některého z 

dalších reaktorů a zde následuje časově náročnější vakuová esterifikace do druhého stupně 

DEHP. Voda vznikající při reakci tvoří s alkoholem přebytečný azeotrop. Její páry s 

přebytkem alkoholu jsou odváděny přes kondenzátor a chladič do děličky. Horní vrstva 

obsahující alkohol se vrací do esterifikace. Po skončení reakce se oddestiluje přebytečný 

alkohol a následně se jeho poslední zbytky odstraní stripováním parou. Všechny operace 

probíhají pod dusíkovou atmosférou. Surový výrobek se ochladí na teplotu, která umožňuje 

kontakt se vzduchem bez zhoršení zabarvení a provede se odfiltrování tuhých příměsí, čímž 

se získá hotový DEHP. 

V příloze č.4 je zobrazen výrobní provoz dioktylftalát a výsledný produkt DEHP. 

 

Charakteristika surovin pro výrobu DEHP 

Ftalanhydrid 

Surovinovým zdrojem pro výrobu ftalanhydridu je naftalen a o-xylen. Zpracování těchto dvou 

základních surovin umožňuje zařízení instalované ve společnosti DEZA. Nejčastěji se tato 
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směs základních surovin zpracovává se zastoupením až 97% naftalenu. 
 

o-xylen – je ropného původu o čistotě 95%. Je dodáván v železničních cisternách a následně 

stáčen do skladovacího zásobníku výrobny benzol. Odtud je doplňován do denního zásobníku 

provozu ftalanhydrid. 
 

Naftalen technický – je vlastní výrobek společnosti DEZA. Připravuje se ve výrobním procesu 

z naftalenového oleje. Naftalen se čerpá potrubní trasou do denního zásobníku na provoz 

ftalanhydrid. 
 

Kvalitativní ukazatele ftalanhydridu jsou stanoveny PND 36 03 192: [15] 

min. 160 0C
primární max. 40 H.j. (Hasenovy jednotky zabarvení)

po tepelné expozici max. 100 H.j. (90 min. při 250 0C)
max. 0,025 hmotnostních
max. 0,005% hmotnostních

zbarvení taveniny

teplota tání

obsah maleinahydridu
obsah 1,4-naftochinonu  

 
 

2-ethylhexan-1-ol 

Z chemického hlediska se jedná o alkohol, který je surovinovým zdrojem pro výrobu esteru 

di-2-ethylhexylftalátu. 
 

 Kvalitativní ukazatele 2 - ethylhexan - 1 - ol jsou stan oveny ČSN 66 1220:  [ 15]   

zbarvení 10 H.j. 

hustota při 20  0 C 831 - 834 kg.m -3 

obsah vody max. 0,1% hmotnostních 
kyselost jako CH3COOH max. 0,4% hmotnostních 

bromové číslo max. 0,05% hmotnostních 180 - 185  0 C 

(destilační rozmezí max. 0,05g Br 2 /100g 2-ethylhexyl-1-ol) 

(obsah 2-ethylhexan-1-ol min. 99,8% hmotnostních)   
 

Pomocné látky  

Katalyzátor – alkalická suspenze TiO2, jedná se o meziprodukt při výrobě titanové běloby. 

Složení dodávek je akceptováno bez úprav. 

Orientační složení:  obsah TiO2:  140g TiO2 na 1 dm3 suspenze 

                                obsah Fe3+:    0 – 0,01% hmotnostních 

                                 pH:               9,5 – 12 
 

Síran hlinitý – 15 – 20 % hmot. vodný roztok používaný jako promotační přísada do 

katalyzátoru. 
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Aktivní uhlí – vyrobené aktivací polin některých jehličnatých dřevin, pod obchodním názvem 

Karbofín, Silicarbon apod.  

velikost částic: max. 0,1 mm. 
 

Křemelina – tříděná kalcinovaná přírodní křemelina (dle obchodní nabídky). 

velikost částic:  5 – 140 um.  
 

Hydroxid sodný (NaOH) –  cca 40 % vodný roztok, který se po naředění na koncentraci 20 – 

25 % hmot. používá pro alkalizaci surového DEHP.[15] 
 

Na závěr uvádím technologické schéma výroby DEHP z dehtu. Jak už bylo uvedeno, dehet je 

vedlejší produkt při výrobě koksu z černého uhlí a výchozí zpracovatelsou surovinou v a.s. 

DEZA. Ze schématu č.4 je tedy zřejmé, že dehet se v destilační koloně rozdestilovává na 

smolu a jednotlivé oleje, přičemž smola zaujímá největší podíl. Nás však v této situaci zajímá 

naftalenový olej, který se vede k dalším destilacím a v konečné fázi destilace se získá 

technický naftalen. Přidáním o-xylenu k naftalenu vznikne oxidací ftalanhydrid. Odtud již je 

nám znám výše uvedený princip výroby DEHP. 
 

Schéma č.4: Technologický postup výroby DEHET-DEHP. 

[autor práce: Pavlíková D.] 
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3.2 Charakteristika ftalátových esterů (ftalátů) 

Jedná se o organické chemické látky vyrobené z ropy, které se používají jako změkčovadla 

plastů, nejčastěji pro výrobu PVC. Zásadním způsobem ovlivňují zejména užitné vlastnosti, 

především pružnost, ohebnost, odolnost a prodlužují životnost (trvanlivost). Kromě velmi 

výhodných vlastností pro užití je významným faktorem jejich nízká cena. V západní Evropě 

se vyrábí ročně okolo 1 milionu tun ftalátů, přičemž více než 900.000 tun se používá jako 

změkčovadla.[16] 

 

Vlastnosti ftalátů  
 

Ftaláty jsou špatně rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v organických rozpouštědlech a nejsou 

těkavé. Jsou to většinou bezbarvé kapaliny, bez zápachu, jejich viskozita roste s počtem 

uhlíkových atomů v alkoholovém řetězci. Vyrábějí se reakcí ftalanhydridu s odpovídajícím 

alkoholem. 

DEHP je čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá olejovitá kapalina, bez zápachu, resp. se slabou 

charakteristickou vůní. Taje při teplotě – 46ºC a teplota varu činí 370ºC. Špatně se rozpouští 

ve vodě (0,3 - 0,4 mg.l-1), ale mísí se s většinou běžných organických rozpouštědel. Hustotou 

980 kg.m-3 je jen nepatrně lehčí než voda.[4] 

Struktura jeho molekuly C24H38O4 je znázorněna na obr. č.9. 

 

 

 

Ze struktury DEHP je zřejmý počet uhlíkových atomů v alkoholovém řetězci. Čím větší počet 

uhlíkových atomů v alkoholovém řetězci, tím lepší vlastnosti. Vlastnosti ftalátů jsou výrazně 

závislé na délce a struktuře alkoholového řetězce. Od toho se odvíjí použití jednotlivých 

ftalátů.[16] 

 

Obr.č.9: Chemická  struktura DEHP. [17] 
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Použití ftalátů  
 

Ftaláty se přidávají do plastů, hlavně (polyvinylchloridu - PVC, vinylchloridových pryskyřic 

a gumy) jako změkčovadlo. Výrobky na bázi PVC se používají např. k výrobě podlahových 

krytin, těsnění, kabelů, hadic. V obuvnickém průmyslu k výrobě podešví a holínek, v 

automobilovém průmyslu a ve stavebnictví jako konstrukční materiály. Dále k výrobě obalů, 

kancelářských potřeb, hraček, výrobků pro zdravotnictví atd. Mimochodem, ne všechny 

ftaláty jsou používány jako změkčovadla. Ftaláty jsou i součástí laků, parfémů, dekorativní 

kosmetiky, používají se v barvivech, těsnících materiálech, v lepidlech apod. Ftaláty se 

nepoužívají jako samostatná chemikálie, vždy jsou součástí nějakého produktu. 

V příloze č.1 jsou uvedeny nejběžnější používané ftaláty a jejich užití podle počtu uhlíkových 

atomů v řetězci.[16] 

DEHP se v Západní Evropě používá asi 30 % ze všech ostatních ftalátů. Úkolem DEHP, které 

se přidává do PVC je vytvořit takové měkčené PVC, aby při užití splňovalo potřebné 

požadavky. Důraz je kladen především na pružnost, ohebnost, odolnost a trvanlivost. 

Na základě uvedených údajů, lze provést analýzu konkrétních oborů použití  DEHP v 

konečném výrobku. 

 

3.3 Analýza oborů použití DEHP 

Pro rozkrývání tržních příležitostí a trendů jsem zaměřila pozornost na obory použití DEHP 

v konečném výrobku. DEHP má uplatnění v těchto oborech:  

 

Stavebnictví trend 01 

Uvádí se, že PVC je jedním z nejvýznamnějších polymerů používaných ve stavebnictví. Jeho 

produkce v Západní Evropě zaujímá až 50%. Má široké použití u konstrukčních materiálů, 

kde nahrazuje tradiční materiály jako dřevo, beton, pálenou hlínu. Je univerzální a má nízkou 

cenu. 

Konkrétní použití DEHP v PVC je pro opláštění a střešní krytiny. PVC plášť zajišťuje 

dlouhou životnost výrobku, čímž vyžaduje minimální údržbu. PVC je odolný vůči korozi, UV 

záření a má vysokou tepelnou izolaci. Můžeme zde zařadit i kryty bazénů. Jeho široké použití 

je pro podlahoviny, tapety, obklady stěn, hadice, těsnění a okenní fólie. Nepostradatelnými 

jsou ve stavebnictví různé fólie. Měkčené PVC se v menším množství aplikuje i do potrubí, 

okenních a dveřních profilů. Dále to jsou plastové clony (protiprůvanové) a kyvná vrata.[18] 

Použití DEHP v konečném výrobku můžeme vidět na obr. č.10. 
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Obr.č.10: Použití DEHP v konečném výrobku ve stavebním průmyslu. [19,20] 

 

Automobilový průmysl trend 02 

Plasty jsou v dnešní době v automobilovém průmyslu revolucí. Převážná část vozidel má více 

než 1000 dílů z plastů. Hlavními cíly v tomto průmyslu jsou design a celková hmotnost. 

Přibližně 12% z celkové váhy připadá na díly z měkčeného PVC. [20] 

Aplikace DEHP v PVC se týká převážně ochranné vrstvy pro nátěry podvozků, které 

prodlužují životnost. Průměrná životnost moderního silničního vozidla je 17 let, přičemž v 

minulosti konkrétně v roce 1970 to bylo 11,5 roků. [19] Díky nátěrům je podvozek chráněn 

proti písku, vodě a jiným nečistotám. Měkčené PVC můžeme použít i v interiérech vozidla. 

Jsou to kryty řadící páky, zvukové izolace, podložky, izolační a těsnící pásky, kabelové 

izolace, těsnící okenní profily, palubní desky, opěrky, sluneční clony.  

Výhoda měkčeného PVC přispívá k zajištění mnohem snadnějších tvarů a má tlumící 

vlastnosti. Spočívá ve snížování hmotnosti a opotřebení vozidla, ve zvýšování bezpečnosti a 

zajišťuje nižší cenovou dostupnost.[10] 

Použití DEHP v konečném výrobku můžeme vidět na obr. č.11. 

 

 

         

   
    Stadion se střešní krytinou                          Profily                                       Hadice 

Obr.č.11: Použití DEHP v konečném výrobku v  automobilovém průmyslu. [19,20] 

    

Části palubní desky                        Těsnění čelního skla 
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Elektrotechnický průmysl trend 03 

DEHP v PVC je používán jako izolační materiál pro kabely různých typů, při výrobě krytů 

pro spotřebiče a přístroje, především v telekomunikačním průmyslu. Asi 25% měkčeného 

PVC se používá na kabely a dráty. Výhoda měkčeného PVC je v jeho dlouhé životnosti, 

flexibilitě, univerzálnosti a v neposlední řadě jsou to opět nízké ceny. [20] Použití DEHP v 

konečném výrobku můžeme vidět na obr. č.12. 

 

 

Zdravotnictví trend 04 

PVC zde představuje materiál, který vyhovuje požadavkům a cenám pro celou škálu 

lékařského použití. V Evropě je spotřeba PVC pro zdravotnické prostředky 85 000 tun ročně, 

z toho jedna třetina je pro lékařské přístroje. Hlavním důvodem pro tak vysokou spotřebu je, 

že PVC je velmi všestranný, snadno zpracovatelný, bezpečný, stabilní a snadno se dá 

sterilizovat. Použití DEHP v PVC je pro krevní vaky, hadice pro dialýzu a výživu, ochranné 

jednorázové rukavice, nafukovací dlahy, dýchací a inhalační masky. [9] 

Použití DEHP v konečném výrobku můžeme vidět na obr. č.13. 

 

 

Obr.č.12: Použití DEHP v konečném výrobku v  elektrotechnickém průmyslu.  [19,20] 

   

         Kabelové spojky                       Oplášťování kabelů                              Kabely  

Obr.č.13: Použití DEHP v konečném výrobku ve zdravotnickém průmyslu.  [20] 

  

                                            Krevní vaky                           Hadičky  
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Obalový průmysl trend 05 

Obaly z PVC disponují vlastnostmi, které v takové rozmanitosti a intenzitě žádný jiný 

obalový materiál není schopen dosáhnout (schopnost nepropouštět vodní páry a plyny, 

nepropustnost pachů). Obaly slouží k modernímu balení na ochranu a zachování produktů. 

Obaly jsou pružné, lehké, cenově efektivní, transparentní a bezpečné. Hlavní aplikace jsou 

pro fólie. [19] 

Použití DEHP v konečném výrobku můžeme vidět na obr.č.14. 
 

 

Obuvnický a spotřební průmysl trend 06 

V obuvnickém průmyslu se DEHP především aplikuje do podešví pro obuv a do holínek. Plní 

zde funkci jako je pružnost, trvanlivost a zajišťuje protiskluzovou vlastnost. [20] Použití 

DEHP v konečném výrobku můžeme vidět na obr.č.15. 

Měkčený PVC s použitím DEHP se aplikuje také ve spotřebním průmyslu pro sprchové 

závěsy, ubrusoviny, nábytek, zahradní hadice (obr.č.15), rukojetí různých nástrojů, mapy, 

sportovní koberce, zavazadla, kreditní karty a jejich potisk. 

 

Obr.č.14: Použití DEHP v konečném výrobku v obalovém průmyslu.  [19] 

   

             Ochranná fólie                              Fólie pro léky                             Složky  

Obr.č.15: Použití DEHP v konečném výrobku v obu vnickém a ve spotřebním průmyslu.  [19] 

    

                                                  Holínky                 Zahradní hadice 
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Dopravní průmysl a jiná použití měkčeného PVC trend 07 

Jedná se o autoplachty na všechny druhy vozidel jako nákladní, přívěsy, návěsy a zároveň je 

možná aplikace DEHP pro reklamní potisk, dále se jedná o plachtové garáže. 

Využití měkčeného PVC pro plachty by mohlo být i pro opláštění skladových hal, veletržní 

stany, párty stany, přístřešky a prodejní stánky, reklamní transparenty, krycí plachty na 

bazény, jezírka a vodní nádrže, dílenské závěsy, tenisové kurty, pódia, markýzy. 

Velkou předností měkčeného PVC v uvedených výrobcích je dlouhá životnost při celoročním 

provozu i ve zhoršených povětrnostních podmínkách. Životnost se odhaduje na 10 let. [21] 

Možné použití DEHP v konečném výrobku můžeme vidět na obr.č.16. 

 

 

PVC v oblasti designu trend 08 

V poslední době je snahou uplatnit tento polymer v oblasti designu. Mezinárodní designová 

komunita se zajímá o práci s tímto materiálem v širokém spektru použití. PVCDESIGN je 

kulturní projekt pro komerční zájem o produkt z tohoto polymeru, neboť se jedná o 

fantastické kreativní médium. Jeho univerzálnost je oblíbenou formou pro použití návrhářů, z 

nichž mnozí uvítali moderní alternativu k tradičním materiálům, jako je keramika, kov a sklo. 

Polymer se zde nachází v mnoha flexibilních formách je odolný a lehký stejně tak, jeho 

schopnost být zbarvený a tvarován, dává návrháři příležitost, které by s použitím jiného 

materiálu neměl. [19] 

Použití polymeru v konečném výrobku můžeme vidět na obr.č.17. 

 

Obr.č.16: Možné použití DEHP v  konečném výrobku. [21] 

   
     Autoplachty + potisk                      Plachty na haly                       Transpa renty+potisk  
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Barvivářský průmysl trend 09 
DEHP se používá také v malých množství i v nepolymerních aplikacích jako jsou barvy a 

lepidla pro výrobky z pryže. [20] 

 

3.3.1 Výsledky z provedené analýzy oborů použití  

Na základě získaných trendů si myslím, že mohou být odhaleny tržní příležitostí 

průmyslového výrobku DEHP v těchto následujících oborech použití: 
 

trend 01 stavebnictví:  
pro opláštění a střešní krytiny stadiónů, bazénů, obkladů stěn a budov, pro podlahoviny, 

tapety, hadice, stavební fólie, těsnění a okenní fólie, pro plastové clony (protiprůvanové), 

kyvná vrata a v menší míře použití i do potrubí, okenních a dveřních profilů, 
 

trend 02 automobilový průmysl: 
pro nátěry podvozků, v interiérech vozidla pro kryty řadící páky, zvukové izolace, podložky, 

izolační a těsnící pásky, kabelové izolace, těsnící okenní profily, palubní desky, opěrky, 

sluneční clony, 
 

trend 03 elektrotechnický průmysl: 
hlavně pro kabely a dráty, dále pro opláštění nízkonapěťových kabelů, 
 

trend 04 zdravotnictví: 
hlavně pro krevní vaky, dále pro hadice pro dialýzu a výživu, ochranné jednorázové rukavice, 

nafukovací dlahy, dýchací a inhalační masky, 
 

 

 

Obr.č.17: Možné použití DEHP v oblasti designu.[22]  

                 

    V oblasti sportu-plachty                 V oblasti podlahovin             V oblasti budov-obklady  
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trend 05 obalový průmysl: 
hlavně pro fólie především ochranná, pro léky, různé obalové složky. 
 

trend 06 obuvnický a spotřební průmysl: 
hlavně pro podešve obuvi a holínek. Ve spotřebním průmyslu pro sprchové závěsy, 

ubrusoviny, nábytek, zahradní hadice, sportovní koberce, zavazadla, kreditní karty  
 

trend 07 dopravní průmysl a jiná použití: 
hlavně pro autoplachty, dále pro plachtové garáže, krycí plachty na bazény, jezírka a vodní 

nádrže, veletržní stany, párty stany, přístřešky a prodejní stánky, reklamní transparenty, pódia, 

tenisové kurty, markýzy. 
 

trend 08 PVC v oblasti designu: 
v oblasti sportu pro plachty, v oblasti podlahovin, budov pro obklady stěn, ale i opláštění a 

střešní krytiny. 
 

trend 09 barvivářský průmysl: 
nepolymerní aplikace hlavně pro barvy a lepidla, tiskařské barvy na autoplachty, na reklamní 

transparenty, na kreditní karty, v oblasti designu na plachty plachetnic. 

 

Z uvedených poznatků a trendů mohu konstatovat, že výrobek DEHP má široké a univerzální 

použití v plastikářském průmyslu na bázi měkčeného PVC, v oborech stavebního, 

automobilového, elektrotechnického, zdravotnického, spotřebního, dopravního průmyslu a v 

oblasti designu. Uplatňuje se v obuvnickém průmyslu. Lze ho také použít i v nepolymerních 

aplikacích a to především v barvivářském průmyslu.  Jeho předností je pružnost, ohebnost, 

odolnost, trvanlivost a hlavně nízká cena. Největší hrozbou pro omezování použití DEHP v 

konečném výrobku je legislativa. 
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4.  MARKETINGOVÝ VÝZKUM TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ 

Smyslem zpracování marketingového výzkumu je poznat a posoudit tržní prostředí a to 

jednak v makroprostředí a jednak situaci v odvětví jak z hlediska celkové velikosti trhu, tak z 

hlediska celkové situace v konkurenčním prostředí. Toto nám pomůže odhalit celkové 

perspektivy oboru podnikání a směry základní strategie, zda v daném oboru podnikání 

primárně expandovat a růst nebo zda udržovat pozici na trhu nebo zda vytěžit z trhu co se dá a 

postupně vyklízet pozici. 

 

4.1 Charakteristika makroprostředí 

Faktory v makroprostředí umožňují managementu lépe porozumět vlivům prostředí, kterým je 

vystavena a se kterými si musí společnost poradit. Pro analýzu faktorů v makroprostředí se 

nejčastěji používá analýza SLEPT a je modifikována především pro tyto specifické účely, 

kterými jsou:  

• legislativa, 

• životní prostředí. 

 

4.1.1 Legislativa 

Nařízením vlády EU (EEC) 793193 z 23.března 1993 jsou mnohé chemické látky, které se 

každodenně používají, podrobovány přísnému vědeckému hodnocení, především z hlediska 

jejich vlivu na zdraví člověka a na životní prostředí. Výsledkem tohoto hodnocení je 

dokument Evropské unie tzv. „EU Risk Assessments“ (hodnocení rizik), který popisuje a 

shrnuje veškerá vědecky získaná data a činí z nich závěry. [23] 

Dne 1.6. 2007 vstoupila v platnost nová chemická legislativa známá pod zkratkou REACH. 

Zkratka je odvozena od klíčových slov, které vystihují podstatu nového regulačního zákona: 

Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (registrace, hodnocení, povolání 

chemických látek). Cílem této evropské legislativy by měly být: [23] 

• lepší ochrana lidského zdraví,   

• lepší ochrana životního prostředí, 

• volný pohyb látek samotných nebo obsažených v přípravcích, nebo předmětech za 

 součastného zvýšení konkurenceschopnosti a inovace, 

• podpora rozvoje alternativních metod hodnocení rizik látek, 

• sjednocení právních předpisů týkajících se ochrany lidského zdraví a životního prostředí.  
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Co z legislativy REACH vyplývá? 

• Látka, která nebude mít osvědčení o registraci (bezpečnostní data toxikologická,  

fyzikálně chemická apod. podle legislativy REACH), nebude moci být vyráběna a 

obchodovana na národním i mezinárodním trhu. 

• Náklady spojené se získáním požadovaných bezpečnostních dat ponesou pouze výrobci 

nebo dovozci dané chemické látky. Náklady spojené s registrací a povoláním látek budou 

hrazeny z poplatků registrace a z části z rozpočtu EU. 

• Bude vytvořen určitý systém řízení rizik u látek s nebezpečnými vlastnostmi. 

 

V únoru 2008 byl téměř po 15 letech uzavřen a oficiálně vydán Risk Assesment pro DEHP. 

Jeho oficiální vydání nepřineslo žádné změny oproti dříve neoficiálně publikovaným 

závěrům. Ze studie vyplývá, že neexistuje obecné riziko poškození zdraví při jeho 

standardním použití, nicméně jsou definovány oblasti s možným rizikem. V následující 

tabulce č.3 jsou uvedena technická opatření, která byla a nebo budou, přijatá pro snížení 

pravděpodobných potencionálních rizik poškození zdraví nebo životního prostředí. 

 

 Tab.č.3:  Technická opatření DEHP.  [23]   

DEHP  ne bo (DOP)   

di - 2 - ethylhexylftalát   

o   Nařízením EU 2005/84/EC bylo zakázáno jeho použití  
v   dětských hračkách a výrobcích pro děti.   

  
o   Používá se, a bude se moci používat, pro potraviny,  

v   obalových materiálech, určených pro opakované použití,  
pro potraviny, které n eobsahují tuk.   

  
o   Omezení použití v   lékařských pomůckách . Evropská  

komise čeká na radu specialistů „Scientific Committee“  
(SCENIHR) na posouzení rizik a výhod z   použití DEHP  
v   lékařských pomůckách.   

  
o   Nastane povinnost dodržovat a měřit emisní limity  

DEHP v   ok olí továren  podle nařízení Rady EU  
76/769/EEC.   

  
o   Pro zaměstnance výroby budou stanoveny expoziční  

limity  podle nařízení Rady EU 98/24/EEC.   
  

o   Nastane povinnost dodržovat koncentrační limit DEHP  
v   povrchových vodách  na úrovni 1,3 ul/l podle „Water  
Framework Di rective 2000/60/EC.   
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Z toho vyplývá, že zavádění evropské chemické legislativy REACH je a bude dlouhodobý 

proces. Tento proces je rozdělen na několik níže uvedených procesních úkonů, které 

znázorňuje schéma č.5 Vývoj možné situace v legislativě REACH pro di-2-ethylhexylftalát 

(DEHP). 

 

Schéma č.5: Vývoj možné situace v legislativě REACH pro DEHP.[23] 

          

  

  

                                                        1.6.2008   

                           Říjen 2008   

    

  

    

  

  

  

    

  

      

     2009   

  

  

    

  2011   

  

       Ne     

  

    

      Ano   

  

  

1.6.2008   
Začátek před  -   registrace   

1.12.2008   
Začátek registrace   

ECHA zpracuje   
získávané informace   

1.12.2010   
Konec registrace   

DEZA  vstoupila do   
procesu s   DEHP a DBP   

ECHA vydá 1 oficiiální  
verzi tzv. „Candidate  

list“ i s   DEHP    

DEZA musí splnit  
podmínky nutné k  

registraci   

Do procesu REACH  
vstupují výrobci  

přípravků   

ECHA vydá další verzi  
tzv. „Candidate list“   

ECHA vydá předběžnou  
ve rzi přílohy XIV (látky  

k   autorizaci)  
pravděpodobně i  

s   DEHP    

Oficiální verze přílohy  
XIV (látky k   autorizaci)   

Zahájení procesu  
povolování (vstupní  

poplatek 50 000 Euro)   

2014 bude vydáno první  
rozhodnutí o povolení   

Dodatečné náklady na  
testování v   dopos ud  

neznámé výši   

Ukončení výroby   

 

 

ECHA – Evropská chemická agentura         “candidate list“ – seznam látek  
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Ze schématu je zřejmý postup situace v legislativě REACH pro DEHP a uvádí se, že realizací 

tohoto uvedeného nařízení by mělo být do roku 2020 dosaženo stavu, že v Evropské unii 

budou vyráběny a používány pouze chemické látky se známými vlastnostmi, a to způsobem, 

jehož bezpečnost bude prověřena. 

Dále se uvádí, že DEHP je zařazen do druhé skupiny látek CMR ( CMR - karcinogenní, 

mutagenní a látky toxické pro reprodukci) proto tento výrobek dne 1.12.2010 vstoupil do 

procesu povolání. Při procesu povolání bude zkoumáno, zda je v konkrétní aplikaci výrobku 

jeho použití bezpečné. Do procesu povolání musí výrobci uvést, zda-li existují nějaké 

alternativní náhrady a musí vypracovat scénář této náhrady. Proces povolání bude 

dlouhodobý, protože bude nutno předložit podrobnou dokumentaci toxikologických vlastností 

daného výrobku, různé expoziční scénáře apod.. První rozhodnutí „Komise“ o povolení bude 

pravděpodobně nejdříve v roce 2014. Do rozhodnutí komise však bude možné zkoumaný 

výrobek i nadále bez omezení používat jako nyní.  

Závěrem mohu říci, že výrobek DEHP je značně omezen podmínkami legislativy. V současné 

době jeho hrozbou je, že existuje náhrada ftalátu DEHP vyššími ftaláty a to ftaláty, které 

nejsou zařazené do skupiny látek podle výsledků „Risk Assessmentu“. Jsou to ftaláty DINP, 

DEHT, DINCH a neftalátová změkčovadla. Náhrada ftalátu DEHP do určité míry již nastala, 

protože byla vynucena požadavky na trhu. Nicméně z výsledků „Risk Assessmentu“ pro daný 

ftalát DEHP a z dlouhodobého bezpečného používání této látky je zřejmé, že k její úplné 

náhradě pravděpodobně v horizontu několika let nedojde. Na skutečný vývoj situace si však 

budeme muset asi ještě několik let počkat. 

 

4.1.2 Životní prostředí 

Ochrana životního prostředí je řízena podle zásad normy ISO 14001 : 2004 a kritérií RC. Tato 

zkratka je odvozena od klíčových slov Responsible Care a v překladu znamená Odpovědné 

podnikání. Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii je dobrovolná celosvětově 

přijatá a rozvíjená iniciativa v chemickém průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného 

rozvoje. Program Responsible Care, který byl poprvé představen v roce 1985 je koordinován 

Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA) v Evropě a Evropskou radou chemického 

průmyslu (CEFIC). Cílem je neustále zlepšování zdraví obyvatelstva a životního prostředí v 

souvislostí s výrobou, distribucí a užívání chemikálií. Právě za účelem měřitelnosti  tohoto 

pokroku je institucí CEFIC průběžně doplňována množina indikátorů s označením Key 

Performance Indicators (KPIs). Její obsah, čítající momentálně 16 samostatných ukazatelů, 

lze agregovat do těchto sekcí: [24] 
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• zdraví a bezpečnost na pracovišti – popis počtu úmrtí, úrazů a výskytu z nemoci povolání, 

• emise do ovzduší – sledování emisí skleníkových plynů, SO2, NOx a těkavých 

 organických látek, 

• kontrola odpadních vod – monitorování chemické spotřeby kyslíku, a dále množství 

 vypuštěných těžkých kovů, sloučeniny fosforu a dusíku do vody, 

• odpady – nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady, 

• využívání zdrojů – analýza spotřeby energie a vody, 

• doprava – nehodovost při distribuci a dopravě chemických látek, 

• a ostatní nespecifikované. 

 

Z údajů vyplývá, že uvedené indikátory představují rámec pro vykazování výsledků a 

monitoring. Společnost DEZA se rozhodla plnit principy programu Responsible Care a kromě 

dodržování obecných principů je povinna poskytovat právě tyto údaje ve formě stanovené 

odbornou příručkou. Výsledné zprávy jsou poté distribuovány národními asociacemi zpět do 

evropské informační sítě. Tytéž indikátory využívá společnost také ve svých zprávách o vlivu 

závodu na životní prostředí, určených pro širokou veřejnost. Společnost DEZA plní veškeré 

kladené podmínky a má právo s platností do roku 2012 používat ve všech svých prezentacích 

či publikacích logo Responsible Care.  

V souvislostí s legislativou a životním prostředí v příloze č.3 uvádím bezpečnostní list 

výrobku DEHP (DOP). 

 

4.2 Charakteristika konkurenčních faktorů 

U konkurenčních faktorů je třeba si všímat intenzity konkurence a jejich změn. Mezi kritické 

faktory patří zejména: 

• riziko substitučních výrobků, 

• existující konkurence. 

 

4.2.1 Substituce DEHP 

V současnosti je vyvíjen značný tlak na používání bezpečnějších změkčovadel, což jsou tzv. 

vyšší ftaláty, čili ftaláty s delším alkoholovým řetězcem a především neftalátová 

změkčovadla. Přehled ftalátových a neftalátových změkčovadel je uveden v příloze č.1 a č.2. 

Obecně lze nahradit ftaláty, coby změkčovadla flexibilních polymerů, jinými chemikáliemi, 

má to však několik úskalí, především: 
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• tyto látky nejsou široce použitelné (jako ftaláty), pro každou aplikaci je potřeba jiná látka, 

• jsou proti ftalátům většinou výrazně dražší. 

 

Je třeba zdůraznit, že důsledkem náhrady ftalátů jinými změkčovadly je pak nárůst cen 

samotného PVC a veškerých výrobků z něho vyráběných. Ceny neftálátových změkčovadel 

jsou tedy největší bariérou jejich substituce za ftaláty. Možné alternativní náhrady DEHP 

ukazuje tabulka č.4. 

 

Tab.č.4: Možné alternativní náhrady DEHP. [23] 

DEHP Možná náhrada
Podlahoviny DINP,DEHT
Produkty s filmem nebo vrstvou PVC DINP,DEHT, DINCH, ASE
Dráty a kabely DINP
Profily DINP
Obalová vlákna DEHT, DINCH, ASE
Podešve pro obuv DEHT, DINCH, ASE
Ostatní polymerní aplikace ostatní  

DINP    Diisononylftalát (CAS: 28553-12-0) 

DEHT   Di-(2-ethylhexyl)tereftalát (CAS: 6422-86-2) 

DINCH Diisononyl-1,2-cyklohexandikarboxylát (CAS: 166412-78-8) výrobce BASF 

ASE      Fenylesteryalkalsulfonové kyseliny (CAS: 91082-17-6) výrobce Lanxess 
 

 

4.2.2 Výrobci DEHP v Západní Evropě 

Všichni výrobci mají podobné postupy výroby DEHP. Objem výroby byl u všech výrobců v 

letech 2005-2007 stabilní a celková produkce činila přibližně 340.000 t/rok. Největším 

výrobcem DEHP je italská společnost Polynt Spa. Naše společnost DEZA ve spotřebě DEHP 

zaujímá předposlední pozici. Výrobci DEHP jsou uvedeni v tabulce č.5 a v tabulce č.6 jsou 

uvedeny jejich spotřeby. 
 

Tab.č.5: Výrobci DEHP v Západní Evropě . [25] 

Společnosti Město výroby Země
Arkema Colombes Francie
Deza a.s. Valašské Meziříčí Czech Republic
Oltchim S.A. Valcea Romania
OXEA GmbH Oberhausen Germany
Perstorp AB Perstorp Sweden
Polynt Spa San Giovanni Valdarno Italy
Zak (zaklady Azotowe Kedzierzyn SA)  Kedzierzyn- Koźle Poland  
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Tab.č.6: Spotřeby DEHP v Západní v Evropě. [25] 

2005 2006 2007
Arkema 59000 50000 54000
Deza a.s. 27638 39441 47687
Oltchim S.A. 41539 44190 39024
OXEA GmbH 56400 54700 57300
Perstorp AB 50000 50000 50000
Polynt Spa 67380 62920 67100
Zak (zaklady Azotowe Kedzierzyn SA) 42600 34000 26000
Celkem 345000 335000 341000

Společnosti
Spotřeba t/rok

 
 

Jak již bylo uvedeno, v Západní Evropě se vyrábí ročně okolo 1 milionu tun ftalátů, přičemž 

více než 900 000 tun se používá jako změkčovadla PVC (polyvinylchloridu). V letech 2005 – 

2007 spotřeba DEHP činila okolo 340.000 tun. 

Uvádí se, že obchod s DEHP v posledním desetiletí klesl na úroveň 39% roku 2000. [25] V 

následující tabulce č.7 je znázorněn vývoj a vypočítán růst spotřeby ftalátů.  

Na začátku 90. let DEHP reprezentoval 45% ze všech změkčovadel, v roce 2002 30%, ale v 

roce 2007 to už bylo pouze 22%. Spotřeba alternativních změkčovadel byla: 

DINP v roce 1990 13%, v roce 2002 31% a v roce 2007 vzrostla ještě více a to na 37% a 

DIDP v roce 1990 18%, v roce 2002 21% a v roce 2007 vzrostla ještě více a to na 24%. 

Z toho vyplývá, že pokles spotřeby DEHP je dán nárůstem používání alternativních 

změkčovadel, a to především diisononylftalátu (DINP) a diisodecylftalátu (DIDP).  

 

Tab.č.7: Vývoj [16] a růst spotřeby [tis.t]  jednotlivých ftalátů v Západní Evropě. 

[vlastní zpracování] 

rok DEHP DINP DIDP
DBP/  
DIBP

BBP DIOP
Lineární 
ftaláty

Ostatní Celkem

1990 408 117 173 66 34 34 34 24 890
1995 397 142 160 53 38 27 34 44 895
1997 449 155 165 56 32 27 31 49 964
2000 395 237 177 50 26 27 25 66 1003
2002 287 299 203 43 24 21 21 57 955
2007 222 378 245 41 26 19 22 77 1030

 
2002 30 31 21 5 3 2 2 6 100
2007 22 37 24 4 2,5 1,8 2,1 7,5 100

-4,5 5,3 4,13 -0,9 1,7 -1,9 0,95 7

Procenta ftalátů 2002 - 2007

Míra růstů ftalátů  2002 - 2007 [%]

Spotřeba ftalátů [tis.t]
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Z údajů vyplývá, že bude docházet k útlumu výroby levnějších typů ftalátů s menším počtem 

uhlíkových atomů v řetězci a to především DBP/DIBP dále DEHP a k nárůstu spotřeby ftalátů 

s vyšším počtem uhlíkových atomů v řetězci DINP a DIDP, protože mají lepší vlastnosti a 

nižší zdravotní rizika. 

Závěrem mohu říci, že pokles výroby DEHP a DBP/DIBP je zaznamenán i ve společnosti 

DEZA. Společnost na tuto situaci reaguje a v současnosti se zabývá vývojem nových typů 

ftalátů s vyšším počtem uhlíkových atomů v řetězci. 

 

4.3 Charakteristika tržních faktorů 

Mezi klíčové tržní faktory patří:  

• velikost, 

• růst trhu.  

Aby jsem mohla charakterizovat trh, bylo nutné zjistit, v jakých oblastech se výrobek DEHP 

používá. Dále zjistit zákazníky společnosti, vytvořit podle nich patřičné segmenty trhu a 

odhalit tržní příležitostí.  

Jak bylo uvedeno, DEHP se používá jako univerzální změkčovadlo pro PVC a využívá se pro 

výrobu široké škály produktů. Na západoevropském trhu mají největší podíl ve spotřebě 

DEHP výrobky dráty a kabely. 

Následující tabulka č.8 ukazuje situaci spotřeb DEHP v jednotlivých oblastech použití v 

konečném výrobku. 
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 Tab.č.8:  Spotřeba DEHP v   konečném výrobku na trhu v   Západní Evropě.   [ 6]   

Výroba v  
EU 

Import  Export 
Použití v  

konečném  
produktu 

Podíl ve  
spotřebě   

[%] 
Vnitřní užití: 
Podlahoviny 33,000 2,000 4,800 30,200 10,6 
Nátěry 11,000 700 1,600 10,100 3,5 
Produkty s filmem nebo  
vrstvou PVC 44,000 13,600 16,400 51,200 14,5 

Dráty a kabely 52,000 6,200 5,600 52,600 18,5 
Hadice a profily 31,000 1,600 3,000 29,600 10,4 
Obalová vlákna 31,000 2,200 1,400 31,800 11,2 
Lisované produkty 3,000 2,700 700,000 5,000 1,8 
Ostatní polymerní aplikace 12,300 10,900 3,100 20,100 7,1 
Nepolymerní aplikace: 
Lepidla 4,000 4,000 1,4 
Laky a barvy  500 500 0,2 
Tiskové barvy 1,000 1,000 0,4 
Jiné nepolymerní aplikace 20 20 0,0 
Vnější užití: 
Střešní krytiny 600 600 0,2 
Lakované střešní krytiny 3,000 3,000 1,1 
Dráty a kabely-vzduch 2,400 2,400 0,8 
Dráty a kabely-půdní 9,700 9,700 3,4 
Potahované tkaniny 12,800 12,800 4,5 
Podvozky aut 4,000 4,000 1,4 
Podešve pro obuv 19,400 19,400 6,8 
Nepolymerní aplikace: 
Laky a barvy  400 400 0,1 
Lepidla 3,300 3,300 1,2 
Celkem 282,000 40,000 37,000 285,000 100,0 

Oblasti použití  

Spotřeba (t/rok) 

  
 

 

4.3.1 Zákazníci DEHP 

Podíl ve spotřebě u každého zákazníka představuje poměr mezi spotřebou a celkovou 

spotřebou všech zákazníků za daný rok. Tito zákazníci jsou v tabulce č.9 uvedeni pod 

pořadovým číslem, protože společnost si nepřeje uvádět konkrétní označení zákazníků. 

Jednoznačně největším odběratelem je zákazník č. 17, který DEHP používá do podešví pro 

obuv. 
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Tab.č.9: Zákazníci  a podíl ve spotřebě  vzhledem k  užití DEHP. [vlastní zpracování] 

2009 2010 2009 2010

2. Pro gumárenský průmysl 23 50 0,22 0,59

3. již nebrali 0
4. 1000,96 350 9,76 4,15

5. 1089,88 55 10,62 0,65

6. 61,36 50 0,6 0,59

7. 197,04 0 1,92

8. 68,76 180 0,67 2,13
9. Pro změkčovadla 272,46 800 2,66 9,48

10. Pro výrobu PVC granulátu, pro PVC kabely 894,3 500 8,72 5,92

11. Pro změkčovadla 25 0,3

12. 1 0 0,01 0

13. Pro PVC granule 66,94 22 0,65 0,26
14. Pro podlahy, tapety a kabely 348,78 400 3,4 4,74

15. Pro injektáž botů 47,38 300 0,04 3,55

16. Pro výrobu barev 2,8 2 0,03 0,02

17. Pro výrobu obuvi 2611,72 2500 25,46 29,62

18. 132,14 200 1,29 2,37
19. již nebrali 0

20. 24,3 250 0,23 2,96

21. 86 50 0,84 0,59
Použití ve výrobě pryžových směsí, pro kabely 
na obaly drátů

23. 0,8 0,009

24. 220,42 500 2,15 5,92

25. Pro pryžové suroviny 23,12 0 0,23

26. 195,22 130 1,9 1,54

27. 57,1 75 0,56 0,89
28. 27,86 125 0,27 1,48

29. Pro změkčovadla 1 0,01
Pro tmelové spotřebitelské použití
Pro lepidla
Lepící a těsnící průmyslové použití
Pro vnitřní spotřebitelské použití
Průmyslové rozpouštědlo 
Lepící spotřebitelské použití
Vnitřní spotřebitelské používání rozpouštědel
Lepidla a tmely, průmyslové použití
Vnitřní a vnější profesionální používání rozpouštědel 

10258,3 8440,8 100 100

Firma

1.

Spotřeba                   
[tis.t]

Pro nátěry 

Pro mísení nebo směšování  
v dávkovém procesu 
Pro výrobu polotovarů nebo předmětů tabletováním
kompresí, protlačováním, peletizace
Pro nízkoenergetickou manipulací látek  
v materiálech nebo předmětů  

13,35 7,11

Podíl ve potřebě 
[%]

2,78 0,3

11,23 14,81

Použití DEHP

1151,9 1250

284,78 25

Celkem

1369,08 600

22.

30.
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4.3.2 Segmenty trhu 

Segmenty trhu jsem vytvořila na základě použití DEHP. Podle počtu zákazníků v 

jednotlivých segmentech za rok 2009 a 2010 jsem stanovila celkovou spotřebu, od které se 

odvíjí celkový podíl ve spotřebě na trhu. Ten je vypočítán poměrem celkové spotřeby a 

celkové spotřeby segmentu trhu za daný rok. Míra růstu na trhu je výrazem životaschopnosti 

jednotlivých tržních segmentů. Je vypočítána jako rozdíl mezi spotřebou analyzovaného a 

minulého roku, kdy získaným rozdílem spotřeb a poměrem minulého roku dostaneme míru 

růstu na trhu. 

Toto stanovení segmentů trhu podle použití vyjadřuje následující tabulka č.10. 

 

 Tab.č.10:  Segmenty trhu podle použití.  [vlastní zpracování]   

Sk

up

ina 

Segmenty trhu  
použití DEHP 

Rok Zákazníci  
Počet  

zákazní 
ků 

Celková  
spotřeba  

[t] 

Celk.  
podíl ve  
spotřebě  
na trhu  

[%] 

Míra  
růstu   
trhu     
[%] 

Gumárenský 2010 2,4,5,6,8          5 685 8,11 
průmysl 2009 2,4,5,6,7,8 6 2441 23,79 

Změkčovadla pro 2010 9,11,20,21,22,29 6 1151 13,64 
PVC 2009 9,20,21,22 4 668 6,51 
PVC 2010 10,13 2 272 3,20 

granuláty 2009 10,13 2 517,09 5,01 
Kabely + 2010 10,14,24 3 910 10,78 

Dráty 2009 10,14,24 3 806,35 7,86 
Podlahy +  2010 14 1 240 2,84 

Tapety 2009 14 1 210 2,05 
Podešve  2010 17,15 2 2800 33,17 
pro obuv 2009 17,15 2 2659,13 25,92 
Pryžové  2010 23,26,27,28 4 331,8 3,92 

směsi 2009 25,26,27,28 4 303,31 2,96 
2010 16 1 2,8 0,03 
2009 16 1 2 0,02 

Tmely + 2010 30 1 600 7,1 
Lepidla 2009 30 1 1369,08 13,35 

Mísící a směšovací 2010 1 1 1250 14,81 
procesy + nátěry 2009 1 1 1151,9 11,23 

2010 26 8440,8 100 
2009 25 10258,3 100 

-71,94 A 

72,31 B 

C -47,09 

D 12,9 

E 14,29 

F 5,3 

G 9,06 

H Barvy 28,57 

Celkem -17,71 

I 

J 

-56,23 

8,52 
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Příklad výpočtů jednotlivých proměnných pro segment B: 

• Velikost segmentu – součet spotřeb jednotlivých zákazníků např. za rok 2010 tj.  

 800 + 25+ 250 + 50 + 25 + 1 = 1151 tun 

                                                   1151 
• Podíl ve spotřebě na trhu:                 100   =  13,64% 
                                                  8440,8 
 

                                                  1151 - 668 
• Míra růstu na trhu:                             100   = 72,31% 
                                                  668          

 

Z tabulky č.10 vyplývá, že největší skupinu z hlediska počtu zákazníků a podílů na trhu tvoří 

skupina B, což jsou změkčovadla pro výrobu polyvinylchloridu. Počet zákazníků v roce 2009 

a 2010 klesl, taktéž klesla i celková produkce DEHP a to na úroveň 17,71 %. Výrazně klesl 

podíl ve spotřebě DEHP u gumárenského průmyslu, PVC granulátu, tmelů a lepidel. 

 

4.3.3 Hodnocení segmentů trhu pomocí BCG matice 

Získané informace o trhu jsem přehledně zpracovala v tab.č.11. Tabulka je doplněna o další 

proměnnou, a to relativní podíl na trhu, který vypovídá o schopnosti podniku konkurovat na 

trhu. Ten je vypočítán jako poměr mezi podílem ve spotřebě na trhu společnosti DEZA a 

podílem ve spotřebě na trhu v Západní Evropě. Na základě tohoto relativního podílu na trhu a 

míry růstu jsem jednotlivé segmenty trhů zakreslila do tzv. BCG matice, kterou znázorňuje 

obr.č.18. Základní myšlenkou je, že relativní podíl na trhu je spojen se ziskovostí a míra růstu 

trhu s perspektivností a potřebou investic do rozvoje skupin zákazníků daného výrobku. Pak 

je možné identifikovat čtyři skupiny zákazníků. 

 

Příklad výpočtu další proměnné pro segment B: 

 

                                                     13,64 
• Relativní podíl na trhu:                =  0,94 
                                               14,5 
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 Tab.č.11:  Segmenty trhu DEHP z   hlediska relativního podílu a míry růstu na trhu.  [vlastní 

zpracování]   

[%] 

Podíl ve  
spotřebě  
na trhu v  

EU  

Podíl ve  
spotřebě  
na trhu  
DEZA  

Relativní  
podíl na  

trhu  

Míra  
růstu trhu 

B Změkčovadla  14,5 13,64 0,94 72,31 
D Kabely + dráty 22,7 10,78 0,47 12,9 
E Podlahy a tapety 10,6 2,84 0,27 14,29 
F Podešev pro obuv 6,8 33,17 4,88 5,3 
G Pryžové směsi 11,2 3,92 0,35 9,06 
H Barvy 0,3 0,03 0,1 28,57 

Mísící a směš. pocesy 
nátěry 

8,52 

Sk
up

in
a 

Segmenty trhu 

4,8 14,81 3,09 J 

[%] 

  
 

 

Ještě než přistoupím ke konstrukci BCG matice je třeba vymezitpostup jejího zpracování: 

1. Vytvořit matici BCG, která představuje: 

 • vertikální osu –  je na ni sledována míra růstu na trhu a je rozdělena na dva díly. Za 

 mezník mezi nízkým a vysokým tempem růstu je považována hodnota 10%. Hodnota nad 

 tímto bodem je označována za významnou. 

 • horizontální osu – je opatřena logaritmickou stupnicí a je na ní sledován relativní podíl 

 na trhu. Z leva je ohraničen hodnotou 10, která znamená, že podnik má  desetkrát vyšší 

 spotřebu než  konkurenti. Zprava je ohraničen hodnotou 0,1 představující desetiprocentní 

 relativní podíl na trhu. Středová hodnota 1 vyjadřuje, že relativní podíl výrobku DEHP a 

 výrobku DEHP u konkurentů jsou vyrovnané. Bod 1 je dělícím bodem pro odlišení 

 vysokého a nízkého relativního podílu na trhu. 

2. Znázornit pozici jednotlivých segmentů v matici na základě tab.č.12. 

3. Zakreslit kruh kolem každého segmentu vzhledem k jeho podílu ve spotřebě. 

4. Určit vhodnou strategii pro každý segment. Šipka pak v daném poli ukazuje směr pohybu, 

 jak nakládat s finančními prostředky. 
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Obr.č.18: Příležitosti segmentů trhu BCG matici. [vlastní zpracování] 
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Nyní podle konstrukce BCG matice mohu identifikovat čtyři skupiny zákazníků: 

1. Otazníky – vyznačují se vysokou mírou růstu trhu a nízkým podílem na trhu. Největší 

 skupinu zákazníků z hlediska podílu na trhu tvoří  změkčovadla, dále v pořadí to jsou 

 barvy,  podlahy a tapety, kabely a dráty. Tyto skupiny zákazníků mají nejistou budoucnost. 

 Jejich další osud závisí na rozhodnutí managementu zda bude investovat do těchto skupin 

 zákazníků či nikoli.  
 

2. Hvězdy – jsou charakteristické vysokou mírou růstu na trhu a vysokým podílem na trhu. V 

 tomto poli se nevyskytuje žádná skupina zákazníků. Pokud by se vyskytla taková skupina 

 zákazníků budou mít značnou perspektivu pro podnik, to však vyžaduje vysoké investice 

 na udržení pozice. Přestože podniku by přinášeli výrazné tržby, zisky by byly prozatím 

 minimální. 
 

3. Dojné krávy – jsou skupiny zákazníků s malou mírou růstu trhu a vysokým podílem na 

 trhu. Jedná se o skupiny zákazníků, kde se výrobek DEHP používá do podešví pro obuv a 

 pro mísící, směšovací procesy a nátěry. Tyto skupiny zákazníků jsou vysoce ziskové a 

 představují hlavní zdroj příjmů společnosti. Příležitosti k další expanzi jsou však omezené. 
 

4. Hladoví psi – vyznačují se nízkou mírou růstu trhu a nízkým podílem na trhu. V tomto poli 

se vyskytuje skupina zákazníků pro pryžové směsi. Je to skupina s malou perspektivou, 

která přináší společnosti minimální zisky. 
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Z výše uvedených výsledků mohu konstatovat a hodnotit, že BCG matice poskytuje rámcový 

a systematický pohled na segmenty trhu. Lze z ní vyčíst návod pro jednání společnosti v 

oblasti rozvoje tržních příležitostí a k vytvoření nových konkurenčních výhod.  

Celkově hodnotím skupiny zákazníků jako méně vyvážené, s následujícími strategickými 

příležitostmi: 
 

 • skupiny zákazníků B, D, E, H (otazníky) – příležitost zlepšit jejich pozici horizontálním 

  pohybem do pole hvězdy. Vyžaduje to však finanční prostředky, 
 

 • skupiny zákazníků prázdné pole (hvězda) – pokud se zde dostane některý z otazníků je 

  třeba je udržovat a podporovat dosaženou pozici, 
 

 • skupiny zákazníků F, J (dojná kráva) – příležitost sklízet zisky z prodejů a získané  

  finanční prostředky použít pro rozšiřování otazníků, popř. použít finanční prostředky do 

  rozvoje nových oblastí použití výrobku DEHP, 
 

 • skupina zákazníků G (psi) – postupně omezovat či zrušit. 

 

Při hodnocení výsledků BCG matice, mohu konstatovat, že společnost má působnost ve 

výnosných segmentech „dojné krávy“, kterými jsou podešev pro obuv a mísící, směšovací 

procesy + nátěry. Právě tyto segmenty mohou generovat dostatek hotovosti (finančních 

prostředků) pro rozšiřování dalších segmentů, a to z pole „otazníku“ do pole „hvězdy“. 

Velkou příležitostí stát se hvězdou z pole otazníku mohou být změkčovadla a kabely + dráty, 

ale i ostatní segmenty jako podlahy + tapety a barvy. Získáním hvězdy nebo hvězd a následné 

udržení jejich pozice by sice vyžadovalo vynaložení dalších finančních prostředků (např. do 

reklamy, značky), ale na druhé straně prodeje výrobku DEHP do těchto segmentů značné 

finanční prostředky přinesou. Další příležitostí z výnosných segmentů umístěných v poli 

dojné krávy je, že z nich získané finanční prostředky mohou být použity do rozvoje nových 

oblastí použití výrobku DEHP. 

Na základě uvedených informací a údajů o západoevropském trhu výrobku DEHP je trh 

minimálně či nikoliv obsazen v oblastech použití pro obalová vlákna, tiskové barvy, 

potahované tkaniny (čalounění), podvozky aut a střešní krytiny. Díky těmto informacím a 

údajům se otevírá další příležitost použití našeho zkoumaného výrobku. 
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4.4 Shrnutí výsledků marketingového výzkumu 

Výrobek DEHP je na trhu přísně sledován z hlediska poškození zdraví. Podle chemické 

legislativy REACH musí mít tento výrobek osvědčení o registraci, zahrnující bezpečnostní 

data toxikologická, fyzikálně chemická apod. Pokud by k tomu nedošlo, nebude moci být 

tento výrobek vyráběn a obchodován na národním a mezinárodním trhu. I přesto, že byl 

vydán a po 15 letech uzavřen dokument „EU Risk Assessments“ pro DEHP, jeho oficiální 

vydání nepřineslo žádné změny. Z toho vyplývá, že neexistuje riziko poškození zdraví při 

jeho standardním použití, nicméně jsou definovány oblasti s možným rizikem. Nařízením EU 

bylo zakázáno používat DEHP v dětských hračkách a výrobcích pro děti. Jisté omezení je v 

obalových materiálech pro potraviny a v lékařství. Tento výrobek koncem roku 2010 vstoupil 

do tzv. procesu povolání, kde je nutno doložit nejpodrobnější dokumentaci toxikologických 

vlastností výrobku a zároveň existující alternativní náhrady. V roce 2014 vydá komise první 

rozhodnutí o jeho dalším používání. Do té doby je možno zkoumaný výrobek používat bez 

omezení jako nyní. 

Z poznatků vyplývá, že pro výrobek DEHP existuje riziko substitučních výrobků. DEHP lze 

nahradit a to především „vyššími“ typy ftalátů, které mají bezpečnější použití a lepší 

vlastnosti. Problémem při použití „vyšších“ typů ftalátů je, že pro každou aplikací je třeba 

jiný typ ftalátu a jsou podstatně dražší. Při aplikaci „nižším“ typem ftalátu DEHP je jeho 

použití v konečném výrobku všestranné, podstatně levnější a nedochází tak k „rapidnímu“ 

nárůstu cen u samotného PVC a výrobků z něho vyráběných. 

Z výsledků spotřeb jednotlivých ftalátů plyne, že v současnosti dochází k poklesu spotřeb 

DEHP díky jistým omezením plynoucí z legislativy. Zároveň dochází k nárůstu spotřeb 

„vyšších“ typů ftalátů, a to především DINP a DIDP. Je tomu tak díky nižšímu zdravotnímu 

riziku a lepším vlastnostem. 

Abych mohla posoudit tržní a konkurenční prostředí, musela jsem získat mnoho informací. 

Mohu tedy konstatovat, že z hlediska spotřeby na západoevropském trhu zaujímá náš výrobek 

DEHP ze sedmi největších konkurentů pátou pozici. Díky poskytnutým cenným informacím o 

zákaznících, jejich jednotlivých spotřebách a oblastech použití výrobku DEHP za rok 2009 a 

2010 jsem mohla zaměřit svou pozornost na vyhodnocení segmentů trhu a porovnat tak podíl 

a míru růstu na trhu naší společnosti, oproti všem výrobcům konkurujících s tímto výrobkem 

na západoevropském trhu. 

Z výsledku mohu hodnotit, že výrobek DEHP zaujímá z hlediska podílu na trhu dvě výrazné 

pozice v těchto oblastech použití a v tomto pořadí: 
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• podešev pro obuv,  

• mísící a směšovací procesy + nátěry. 

 

Toto jsou výnosné segmenty trhu. Výnosné proto, že tyto segmenty mohou generovat 

dostatek finančních prostředků, které společnosti zajistí příležitosti pro rozšiřování dalších 

současných segmentů nebo pro rozvoj trhu. 

Z hodnocení současných segmentů trhu si dovoluji konstatovat, že naší příležitostí z hlediska 

tržního růstu může být rozšiřování trhu především do oblastí použití DEHP v tomto pořadí: 

• změkčovadla - tento segment je jen o necelé jedno procento slabší než konkurenti, 

• barvy, 

• podlahy a tapety, 

• kabely a dráty. 

 

Pro rozvoj trhu si dovoluji konstatovat, že naší příležitostí z hlediska podílu na trhu může být 

získávání trhu v těchto nových oblastech: obalová vlákna, tiskové barvy, potahované tkaniny 

(čalounění), nátěry podvozky aut a střešní krytiny, protože  tyto oblasti použití DEHP jsou na 

západoevropském trhu jen minimálně obsazeny. 

 

Ze získaných poznatků a výsledků průmyslového výrobku DEHP je zřejmé, že informace a 

data jsou velmi důležitým podkladem pro odhalení kritických míst, příležitostí a trendů. Na 

základě těchto podkladů a údajů o úspěšnosti trhu mohu tvrdit, že o konkurenceschopnosti 

výrobku DEHP rozhodují klíčové faktory konkurenčních výhod, které mohou zajistit ještě 

lepší pozici výrobku DEHP. 
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5. ZOBRAZENÍ KLÍČOVÝCH FAKTORŮ KONKURENČNÍCH 

VÝHOD 

Po zjištění a vymezení segmentů trhu je důležité identifikovat potenciál pro konkurenční 

výhodu ve smyslu klíčových faktorů, které zajistí budoucí prosperitu výrobku. 

To umožní GE model. Na rozdíl od BCG matice, která obsahuje pouze dva faktory, GE model 

obsahuje více faktorů a tím podává širší pohled. 

GE model zkoumá dvě hlavní dimenze: 

• atraktivitu trhu ovlivňující vnější faktory, 

• konkurenční postavení ovlivňující vnitřní faktory. 
 

Než přistoupím ke stanovení atraktivity trhu a konkurenčního postavení výrobku DEHP 

(tab.č.12) a ke konstrukci GE modelu (obr.č.19) je nutné vymezit postup zpracování: 

1. Identifikovat faktory z výše uvedených charakteristik a zařadit je do každé dimenze – musí 

se odhalit ty, jež jsou pro společnost rozhodující z hlediska strategie. 

2. Vhodně změřit velikost faktorů. 

3. Pro každý faktor určit váhy, relativní důležitost a zjistit výsledné hodnoty za každý faktor. 

a) Váhy představují významnost jednotlivých faktorů pro společnost, součet se rovná 

jedné. Váhy jsou rozděleny podle významnosti takto:  

  • pro atraktivnost trhu    vysoká – střední – nízká váha čili 0,2 - 0,1 - 0,05, 

  • pro konkurenční postavení silné – střední – slabé váhy čili  0,2 – 0,1 – 0,05. 

b) Relativní důležitost – známkuje se současný stav každého faktoru či stupeň závislosti 

dimenze na daném faktoru, známky jsou od 1 – 5 (1 - velmi neatraktivní, 5 - velmi 

atraktivní). 

c) Výsledná hodnota faktoru – vynásobení vah známkami = dostaneme celkovou hodnotu 

za každý faktor. 

Pozn.: významnost vah a přidělení známek bylo hodnoceno na základě managementu 

společnosti DEZA. 

4. Zjistit výsledné hodnoty obou dimenzí – jednotlivé celkové hodnoty u faktorů se sečtou a 

 vytvoří hodnotu za celou dimenzi důležitou pro postavení výrobku. 

5. Umístit do matice dvoudimenzionálního hodnocení bod představující postavení  

 analyzovaného výrobku. 

6. Kolem bodu nakreslit kruh, jehož plocha vyjadřuje velikost daného trhu. 

7. Vyznačit tržní podíl našeho výrobku. 

8. Určit strategii. 
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Tab.č.12: Atraktivita trhu a konkurenční postavení výrobku DEHP. [vlastní zpracování] 

Faktor Váha Známka (1-5) Skóre
Velikost trhu 0,2 2 0,4
Míra růstu trhu 0,2 2 0,4
Struktura konkurence 0,1 3 0,3
Intenzita konkurence 0,05 4 0,2
Úroveň technologie 0,2 4 0,8
Legislativa a ŽP 0,2 5 1,0

Celková hodnota 1,0 3,1

Faktor Váha Známka (1-5) Skóre
Relativní podíl na trhu 0,2 2 0,4
Efektivnost reklamy 0,2 2 0,4
Kvalita výrobku 0,1 5 0,5
Postavení značky 0,2 1 0,2
Výrobní možnosti 0,1 5 0,5
Výrobní kapacita 0,1 3 0,3
Úroveň výzkumu a vývoje 0,2 5 1,0
Úroveň managementu 0,1 3 0,3
Celková hodnota 1,0 3,6

Atraktivnost trhu

Konkurenční pozice

 
 

 

Závěrem zdůrazňuji, že tato tabulka podává obraz o výsledných hodnotách obou dimenzí a 

zároveň rozhoduje o konkurenceschopnosti výrobku. Jedná se o dimenzi s vnitřními faktory, 

které ovlivňují konkurenční pozici výrobku DEHP. V této dimenzi podle nejnižších skóre 

byly určeny čtyři kritické faktory jako zdroje konkurenčních výhod, kterými jsou: 

• úroveň managementu, 

• výrobní kapacita, 

• postavení značky, 

• efektivnost reklamy. 
 

Nyní mohu přistoupit ke konstrukci a k hodnocení GE modelu. 

 

5.1 Hodnocení GE modelu  

Přistupuji-li k hodnocení GE modelu, je potřeba na základě výsledných hodnot obou dimenzí 

atraktivity trhu a konkurenčního postavení výrobku v GE matici vyznačit bod. Poté kolem 

bodu vyznačit kruh, jehož plocha je dána velikostí trhu, dále vyznačit tržní podíl a určit 

vhodnou strategii výrobku DEHP. 
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Obr.č.19: Vhodnost strategie podle atraktivity trhu a konkurenčního postavení v GE modelu. 

[vlastní zpracování] 
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Na obrázku č.19 je GE model rozdělen do devíti polí a vytváří tři zóny. Náš výrobek se 

nachází v diagonále, která je označená žlutou zónou. Pole výrobku charakterizuje středně 

výhodnou pozici a zároveň  oznamuje, jakou vhodnou strategii zvolit, aby pozice výrobku v 

diagonále byla ještě více atraktivnější. 

Myslím si, že když  budeme upřednostňovat příjmy z těch segmentů, kde se výrobek DEHP 

aplikuje do podešví pro obuv a pro mísící, směšovací procesy a nátěry, a z kterých podle 

modelu BCG vyplývá, vysoká ziskovost a poměrně malá rizika, můžeme tyto získané příjmy 

investovat do rozšíření segmentů a to především změkčovadel, kabelů a drátů, podlah, 

tapet a barev, kde dosáhneme zesílené pozice výrobku DEHP. 

Vhodnou strategii do pole doporučuji provést na základě již určených čtyř kritických faktorů, 

jako zdrojů konkurenčních výhod, zajišťujících možnou budoucí prosperitu výrobku. Tuto 

vhodnou strategii určuje variantní řešení. 

 

5.2 Variantní řešení marketingové strategie 

Jestliže bych měla v této časti posuzovat a hodnotit variantní řešení, musím nejprve 

konstatovat, že bez důkladně provedených analýz, vyhodnocených kritických klíčových 

faktorů jako zdrojů konkurenčních výhod a jejich závěrů nelze vytvořit vhodnou 

marketingovou strategii a taktiku v turbulentním a silně konkurenčním tržním prostředí 

průmyslového výrobku DEHP. 
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Diplomová práce je důkazem tohoto poznání a myslím si, že umožní managementu vyjasnit, 

jaké jsou současné pozice segmentů trhu a jaké se na trhu rýsují příležitosti a rizika pro jejich 

udržení či rozvoj na trhu. 

Z hlediska tržních příležitostí je zřejmé, že na základě GE modelu lze vhodnou strategii 

pozici výrobku DEHP posílit. Musíme však vycházet z BCG modelu, který navrhuje čtyři 

varianty příležitosti segmentů trhu. 

Z hlediska aplikací DEHP v průmyslových oblastech, v nichž lze vytvářet příležitosti, vidím 

tyto varianty v těchto jednotlivých segmentech trhu: 
 

I. Varianta: v segmentu změkčovadel pro plastikářský průmysl rozšířit současný trh, kde se 

jedná o tyto příležitosti v těchto oborech: 

a) stavebnictví:  

• pro opláštění a střešní krytiny stadionů, bazénů a obkladů stěn budov, zde je třeba 

 nepřehlížet oblast designu.  

• pro fólie jako protiprůvanové plastové clony a kyvná vrata, okenní fólie 

• v menší míře pro profily oken a dveří, 

b) automobilový průmysl: 

• pro podvozky jako nátěry, interiéry vozidla jako kryty řadící páky, podložky, části 

 palubní desky, 

c) zdravotnictví: 

• zdravotnický materiál jako krevní vaky a hadičky, 

d) obalový průmysl:  

• pro fólie jako ochranná fólie, pro léky, složky, 

e) spotřební průmysl: 

• pro potahované tkaniny (čalounění), 

f) dopravní průmysl: 

• pro plachty jako autoplachty, plachtové garáže, krycí plachty. 

 

II. Varianta: v segmentu barvy pro barvivářský průmysl, kde se jedná o nepolymerní 

 aplikace. Rozšířit současný trh a získat příležitost: 

a) tiskařský průmysl a design: 

• pro tiskařské barvy jako aplikace na autoplachty, reklamní transparenty, kreditní 

karty, v oblasti designu pro plachty plachetnic. 
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III. Varianta: v segmentu podlahy a tapety pro plastikářský průmysl rozšířit současný trh, 

kde se otevírá příležitost v oblasti designu. 

 

IV. Varianta: v segmentu kabely a dráty pro plastikářský průmysl rozšířit současný trh, v 

oblasti automobilového průmyslu. 

 
Z hlediska legislativy mohu konstatovat, že v jednotlivých variantech nejsou žádná omezení 

na používání DEHP. DEHP se nesmí používat ve směsích v plastifikovaném materiálu v 

koncentracích vyšších než 0,1% hmotnostních a to především v hračkách nebo ve zboží 

určeném pro děti. Tato podmínka platí i pro zdravotnický, obalový a spotřební průmysl.  

Z hlediska konkurence dochází k omezování a možnému zastavení výroby DEHP. Je tomu 

tak díky substitutům. Myslím si, že v tomto období by mohla nastat příležitost k nasycování 

trhu DEHP na základě variantního řešení. 

 

Variantní řešení 

Zdá se, že z  výše uvedených hledisek mohou strategický posun výrobku v GE  modelu, 

posílit všechny čtyři varianty atraktivních segmentů trhu, které hodnotím takto:  

Segment změkčovadel se mi zdá nejpříznivější, protože jeho míra růstu trhu za minulý rok 

byla největší 72,31 %, přičemž tržní podíl výrobku, byl jen o 0,76 % nižší než na 

západoevropském trhu. To znamená, že růst výrobku DEHP na novou, ještě lepší pozici by 

byl možný, ale je třeba určit kritické hodnoty na základě čtyř stanovených zdrojů 

konkurenčních výhod. Následně vybudovaná a dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda se 

projeví na vysoké atraktivnosti trhu a silné konkurenční pozici výrobku DEHP. Stejně tak 

mohu posuzovat a hodnotit i ostatní varianty segmentů trhu. 

Segment barvy se mi jeví rovněž příznivě, neboť míra růstu trhu za minulý rok byla 28,57 % 

a tržní podíl je oproti západoevropském trhu jen o 0,27 % nižší. 

Segment podlahy a tapety je však méně příznivý, míra růstu trhu za minulý rok byla 14,29 % 

a tržní podíl je oproti západoevropském trhu o 7,76 % nižší.  

Segment kabely a dráty je ještě méně příznivý, míra růstu trhu za minulý rok byla 12,9 % a 

tržní podíl je oproti západoevropském trhu o 11,92 % nižší. 

Z variantního řešení vyplývá, že budoucí tržní příležitosti nejvíce rozkrývá nejatraktivnější 

segment změkčovadel a segment barev. Znamená to, že pro perspektivní tržní růst je třeba 

určit kritické hodnoty pro budování zdrojů konkurenčních výhod, čímž se zesílí konkurenční 

pozice výrobku DEHP. 
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6. NÁVRH KRITICKÝCH HODNOT PRO BUDOVÁNÍ ZDROJŮ 

KONKURENČNÍCH VÝHOD 

Na základě získaných výsledků variantního řešení mohu zaměřit pozornost na klíčové faktory 

konkurenčních výhod, které se stávají rozhodujícími pro stanovení kritických faktorů 

úspěchu. 

Vzniklé kritické faktory úspěchu představují zdroje konkurenčních výhod a patří do oblasti 

managementu, marketingu a výroby. Každý z těchto faktorů představuje pro společnost 

takové hodnoty, které se mohou stát základními kameny konkurenční výhody. Dobře 

vybudovaná hodnota konkurenční výhody je nezbytně nutná pro zajištění prosperity, zejména 

s ohledem na působení konkurenčních tlaků. Chceme-li, aby náš výrobek DEHP v 

konkurenčním boji uspěl, navrhuji tento možný model kritických faktorů úspěchu, který je 

znázorněn na obr.č.20. 

 

 
Z modelu vyplývá, že je na managementu, aby se v oblastech výroby a trhu zdokonaloval. 

Právě vynikající znalosti, které jsou v současnosti považovány za strategický zdroj, se mohou 

stát dobře vybudovanou konkurenční výhodou. Díky manažerským schopnostem, na základě 

získaných znalostí, může docházet ke zvýšení výrobních kapacit a  rozšiřování trhu. K 

rozvoji trhu je třeba zvolit správnou reklamu, čímž vznikne příležitost získat si další 

zákazníky. Další příležitostí, jak můžeme přilákat zákazníky a zajimavě se odlišit od 

konkurence je dobře vybudovaná značka výrobku, která se může stát rovněž konkurenční 

výhodou. Výsledkem takto stanovených kritických faktorů konkurenčních výhod má 

podnik příležitost získat ještě vyšší konkurenční schopnost výrobku a vybojovat tak lepší 

pozici na trhu. 

Obr.č.20: Model kritických faktorů úspěchu. [vlastní  zpracování] 
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Jak by mohla společnost DEZA z tohoto modelu strategicky usilovat o posílení současné 

pozice výrobku DEHP a zlepšit jeho ziskovost? Zde jsou návrhy kritických hodnot pro 

budování zdrojů konkurenčních výhod: 

• Navrhuji, aby management, získával znalostní kapitál, který je dostupný v různých 

formách (odborné články, zprávy, knihy, patenty,software) a zároveň, aby 

zaměstnanci získávali tzv. lidský kapitál, zahrnující individuální dovednosti 

(vzdělávání, školení, různé tréninky, zkušenosti a poznání). Právě znalosti jsou 

jedinečné a těžko napodobitelné, nelze je nakoupit na trhu. Vytvářejí se zkušenostmi. 

Znalosti se nespotřebovávají a neposkytují tak v čase snižující se zisky, ale právě 

naopak, znalosti poskytují zvyšující se zisky. 
 

• Navrhuji vybudovat novou značku výrobku DEHP. Při zpracování této práce jsem 

zjistila, že náš výrobek nese pouze název di-2-ethylhexylftalát a nemá žádnou značku. 

Pokud chceme být dlouhodobě úspěšní a získávat trvalé hodnoty na trhu, je třeba 

vybudovat silnou obchodní značku. Investice, které by směřovaly ke zvyšování 

hodnoty značky by se dlouhodobě vyplatily a to z mnoha důvodů. Silná značka totiž 

odliší produkt od konkurence, je žádanější, vytváří loajalitu zákazníků, umožní nabízet 

produkt za vyšší cenu, je méně citlivá na výkyvy ekonomiky a má velkou finanční 

hodnotu. 
 

• Navrhuji na základě dobře vybudované značky zavést novou webovou reklamu 

výrobku DEHP. Ve společnosti se věnuje spousta času a prostředků, aby se udržel 

krok s rozvojem technologie, ale zapomíná se na investice do rozvoje reklamy. 

Reklamou je možné oslovit velké množství stávajících i potencionálních zákazníků, 

čímž můžeme docílit zvýšení užití výrobku. Aby se lépe značka výrobku dostala do 

povědomí zákazníků, měli by se manažeři při zadávání reklamy soustředit nejen na 

text, ale i na pocity vnímání, jako zrak a sluch. Proto pro náš výrobek doporučuji 

vytvořit efektivní reklamu, založenou na příběhu a to především na základě obrazu a 

zvuku.  
 

• Hlavním problémem, před kterým stojí dnešní společnost DEZA, je jak zvýšit 

výrobní kapacity výrobku DEHP, rychleji reagovat na požadavky zákazníků. Tento 

problém je možné odstranit moderními systémy. Jako významný „pilíř“ 

konkurenceschopnosti výrobku DEHP navrhuji procesní systém reengineering. Tento 

systém může být pro mnoho konkurentů těžko napodobitelný. Dovoluje podniku 
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produkovat vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky, při vysoké míře flexibility, 

umožňující pružně vyhovět individuálním požadavkům našich zákazníků. Výsledkem 

je pak hodnota, kterou zákazník považuje za významnou a žádoucí. Úspěšnost využití 

reengineeringu v delším časovém horizontuje vždy primárně podmíněna schopností 

zajistit průběžné, rychlé a efektivní odezvy na nové podnikatelské příležitosti. Ty se v 

dnešním chaotickém prostředí rychle a často zlomově mění. Proto také proces 

reengineeringu pro moderní firmy nekončí realizací jeho projektu. Dochází k 

inovačním cyklům, jak to měnící se tržní podmínky vyžadují.  
 

Z návrhu vyplývá logická provázanost, kterou na závěr znázorňuji na obr.č.21 takto: 

 

 

Významnost kritických hodnot je v tomto modelu důležitá, protože tvoří základ zdrojů pro 

budování konkurenčních výhod. Jak vidíme, jsou jednotlivé kritické hodnoty vzájemně 

propojeny s klíčovými faktory úspěchu jako zdroji konkurenčních výhod. 

Lze proto konstatovat, že tento návrh kritických zdrojů konkurenčních výhod výroby di-2-

ethylhexylftalátu, může být přínosem pro společnost DEZA a.s., čímž zajistí vyšší ziskovost a 

lepší pozici výrobku na trhu.  

 

Obr.č.21: Model vztahů kritických hodnot a zdrojů konkurenčních výhod.  [vlastní  zpracování] 
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 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zamýšlela nad návrhem kritických zdrojů konkurenčních 

výhod výroby di-2-ethylhexylftalátu. K odhalení a poznání kritických zdrojů bylo zapotřebí 

provést marketingový průzkum tržních příležitostí průmyslového výrobku di-2-

ethylhexylftalátu.  

Teoretická část předkládá východiska práce začínající analýzou výrobku, přes výzkum až po 

jeho strategii. Získané teoretické poznatky byly propojeny s praxí, a to v podmínkách a.s. 

DEZA. 

Marketingová analýza se snaží vytknout, jak se tento výrobek vyrábí, jaká je jeho 

charakteristika surovin, jak důležité jsou jeho vlastnosti a použití. Právě zde se začínají 

rozkrývat první příležitosti. Další příležitosti pak rozkrývá marketingový průzkum. Ten 

vyhledává informace a data pro stanovení faktorů v makroprostředí, v konkurenčním a tržním 

prostředí. Vzniklé klíčové faktory úspěchu dovolují určit atraktivnost trhu a konkurenční 

postavení výrobku. Následně marketingová strategie určuje pozici výrobku a vhodnými 

strategickými směry zahájí konkurenční boj v posunu o ještě lepší pozici. 

Do praktické části jsem promítla všechny souvislosti do konečných strategických úvah. To 

vyžadovalo mimořádné úsilí a současně představovalo tvrdou intelektuální práci. Ke zvládnutí 

výsledků bylo třeba aplikovat určitou metodologii. Do značné míry splňují tyto výsledky 

BCG matice a GE matice. Umožňují získat nástin strategické situace a konkurenční postavení 

výrobku DEHP. 

Pokud hodnotím výsledky své práce, došla jsem k následujícímu závěru. 

Z hlediska použití průmyslového výrobku di-2-ethylhexylftalátu jsem vytvořila segmenty trhu 

a stanovila tržní příležitostí. Svou pozornost jsem zaměřila na atraktivní segmenty, které se 

mohou stát úspěšnými a pro společnost mohou mít značnou perspektivu. Ty umožní odkrýt 

strategicky důležitý charakter konkurenceschopnosti výrobku a poskytnout tak užitečný a 

přehledný podklad pro návrh kritických hodnot, jako zdrojů konkurenčních výhod. Aby k 

tomu mohlo dojít, určila jsem klíčové oblasti a v nich kritické faktory úspěchu. To mi 

umožnilo vytvořit model návrhu kritických hodnot pro budování zdrojů konkurenčních výhod 

výroby di-2-ethylhexylftalátu.  

Myslím si, že tento návrh kritických zdrojů konkurenčních výhod výroby di-2-

ethylhexylftalátu, by mohl zajistit budoucí prosperitu pro společnost DEZA, a.s. 
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Seznam zkratek 

DEZA, a.s  Dehtové závody, akciová společnost 

CABOT, s.r.o. Corporation Boston, společnost ručením omezeným 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

aj. a jiné 

resp. respektive 

tis. Kč v tisících korunách 

hm % hmotnostní procenta 

um ikrometr 

max. maximálně 

CAS identifikační číslo 

počet alkohol. C počet uhlíkových atomů řetězci 

ECHA Evropská chemická agentura 

RC Responsible Care 

BAT Best Available Techniques 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals 

PVC Polyvinylchlorid 

CMR karcinogenní, mutagenní a látky toxické pro reprodukci 

ICCA Mezinárodní rada chemického průmyslu  

CEFIC Evropská rada chemického průmyslu  

KPIs Key Performance Indicators  

EU Evropská Unie 

BCG Boston Consulting Group matice 

GE General Electric matice 

DEHP (DOP) Diethylhexylftalát nebo-li dioktylftalát 

DHP Dimethylftalát 

DIBP Diisobuthylftalát 

DBP Dibuthylftalát 

DINP Diisononylftalát  

DEHT Di-(2-ethylhexyl)tereftalát 

DINCH Diisononyl-1,2-cyklohexandikarboxylát 

DIOP Diisooctylftalát 

ASE Fenylesteryalkalsulfonové kyseliny 

SO2 Oxid siřičitý 

NOx Oxidy dusíků  
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Příloha č. 1: Zkratky a charakteristika nejběžněji používaných ftalátů a jejich užití podle 

počtu uhlíkových atomů z alkoholu. 

 
 

Český Anglický

Diisobutylftalát Diisibutyl phthalate DIBP 4 84-69-5 278.3 1.039
Dibutylftalát Dibutyl phtaláte DBP 4 84-74-2 278.3 1.046
Diisoheptylftalát Diisiheptyl phtalate DIHP 7 41451-28-9 362 0.991
L  79ftalát L79 phtalate L 79P,79P 7-9 71888-89-6 380 0.985
L 711ftalát L 711 phtalate L711P,71P 7-11 68648-91-9 0.971
Di-2-ethylhexylftalát Di-2-ethylhexylphtalate DEHP (DOP) 8 117-81-7 390 0.984
Di-n-octylftalát Di-n-octyl phtalate DNOP 8 117-84-0 390 0.984
Diisooctylftalát Diisooctyl phtalate DIOP 8 27554-26-3 390 0.983
Dinonylftalát Dinonyl phtalate DNP 9 87-76-4 419 0.97

28553-12-0
68515-48-0

Diisodecylftalát Diisodecyl phtalate DIDP 10 68515-49-1 447 0.967
L 911ftalát L911 phtalate L911,911P 9-11 68515-43-5 454 0.96
Diundecylftalát Diundecyl phtalate DUP 11 3648-20-2 474 0.953
Diisoudecylftalát Diisoundecyl phtalate DIUP 11 85507-79-5 474 0.962
Undecyldodecylftalát Undecyl dodecyl phtalate UDP 11-12 68515-43-5 488 0.957
Dimethylftalát Dimethyl phtalate DMP 1 131-11-3 194.2 1.19
Diisotridecylftalát Diisotridecyl phtalate DTDP 13 27253 531 0.952
Butylbenzylftalát Butyl benzyl phtalate BBP 4-7 68515-47-9 312.3 1.119
Dipropylheptylftalát Dipropylheptylphtalate 10 53306-54-0

Identifikační 

číslo CAS
Zkratka

Počet 
alkohol.  

C

Diisononylftalát Diisononyl phtalate DINP 9

Název

419 0.975

M    

[g.mol-1]

Hustota 

při 20 
o
C 

[g.cm
3
]

 
 

Barevně zvýrazněny jsou ftaláty vyráběné v DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. 

 

Užití podle počtu uhlíkových atomů řetězci: 

 

C1 a C2 ftaláty jsou užívány v ne-PVC aplikacích. 

C3 a C7 ftaláty jsou užívány v aplikacích, kde je požadováno rychle tuhnutí, tvrdnutí, 

stabilizace a neprůchodnost, odolnost (pěnová kožená tkanina a podlahová krytina). 

C8/C9 a C10 ftaláty jsou nejpoužívanější změkčovadla užívaná pro aplikace jako stěnové 

krytiny, podlahové krytiny a v lékařství (medicíně). 

C11 až C13 ftaláty jsou užívany tam, kde je vyžadována vysoká tepelná stabilita 
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Příloha č. 2: Přehled neftalátových změkčovadel a jejich užití 
 

 
Adipáty – užití pro nízkotepelné plasty odolné proti ultrafialovému záření 

- bis(2-ethylhexyl)adipát (DEHA) 

- dimethyladipát (DMAD) 

- monomethyladipát (MMAD) 

- dioktyladipát (DOA) 

 

Citráty – užití v obalech na potraviny, ve výrobcích pro lékařské účely, v kosmetických 

přípravcích a v hračkách pro děti. 

- triethylcitrát (TEC) 

- acetyltriethylcitrát (ATEC) 

- tributylcitrát (TBC) 

- acetyltributylcitrát (ATBC) 

- trioktylcitrát (TOC) 

- acetyltrioktylcitrát (ATOC) 

- trihexylcitrát (THC) 

- acetyltrihexylcitrát (ATHC) 

- butyryltrihexylcitrát (BTHC, trihexyl o-butyrylcitrát) 

- trimethylcitrát (TMC) 

 

Citráty představují jednu ze skupin změkčovadel používaných v plastikářském průmyslu a 

mají jednu významnou přednost: 

Jsou hygienicky nezávadné (ekologicky přátelské, biologicky odbouratelné), proto jsou 

vhodné pro materiály přicházejíci do styku s potravinami (balení potravin), pro výrobky 

pro děti a pro materialy používané v medicíně a v kosmetice. 

Plasty měkčené citráty jsou tepelně stabilní. 

 

Mezi výše uvedenými citráty se nejvíce uplatňuje: 

• tributylcitrát je bezbarvý, a proto neovlivňuje ani barvu výsledného plastu. Jeho 

největší předností je dobrá tepelná stabilita měkčeného plastu. Dále je to: 

• triethylcitrát se užívá i v potravinářství jako voňavá přísada, 



 

  70 

• trioktylcitrát a tri-2-(ethylhexyl)citrát tvoří též jednu ze složek lepidel v příptavcích 

pro lékařské (zdravotnické) účely, 

• acetyltributylcitrát se používá do elektroizolačních nátěrů a potahů. Spolu s 

acetyltrioktalcitrátem je používán i v inkoustech. Je take součástí laků na vlasy tím je 

také: 

• acetyltriethylcitrát. 

Trimellitáty – plasty pro interiéry do automobilů a další aplikace, kde je vyžadována vysoká 

teplotní odolnost; jsou extrémně málo těkavé. 

- trimethyltrimellitát (TMTM) 

- tri-(2-ethylhexyl)trimellitát (TEHTM-MG) 

- tri-(n-octyl,n-decyl)trimellitát (ATM) 

- tri-(heptylnonyl)trimellitát (LTM) 

- n-octyltrimellitát (OTM) 

Maleáty 

- dibutylmaleát (DBM) 

- diisobutylmaleát (DIBM) 

Sebakáty 

- dibutylsebakát (DBS) 

Benzoáty 

Epoxidované rostlinné oleje 

Sulfonamidy 

- N-ethyltoluensulfonamid (o/p ETSA) 

- N-(2-hydroxipropyl)benzensulfonamid (HP BSA) 

- N-(n-butyl)benzensulfonamid (BBSA-NBBA) 

 

Fosfáty 

Glykoly / polyestery 

- triethylglykoldihexonoát (3G6, 3GH) 

- tetraethylenglykoldiheptanoát (4G7) 

 

Polymerní změkčovadla 

Funkci změkčovadel mohou v některých specifických případech plnit i jiné chemikálie, např. 

nitrobenzen, beta-naftylsalicylát atp. 
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Příloha č. 3: Bezpečnostní list výrobku DEHP (DOP). 
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Příloha č.4: Výrobní provoz dioktylftalátu a výrobek DEHP. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


