
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 
 Ve své diplomové práci jsem prováděl marketingový výzkum nových zdrojů 

konkurenčních výhod spojených se zavedením celohliníkového tepelného výměníku na trh. 

Práci jsem prováděl ve společnosti Visteon - Autopal Hluk s. r. o. Součástí výzkumu je 

porovnání dvou celohliníkových tepelných výměníků vyráběných společností. K výzkumu 

jsem použil metody vícekriteriálního rozhodování. Výsledky výzkumu byly stěžejní pro 

nalezení konkurenčních výhod.  

V závěru ukazuji, jakých konkurenčních výhod společnost dosáhla celohliníkovou konstrukcí 

a jak by ještě mohli produkt více zhodnotit. 

 

Klíčová slova: Marketingový výzkum; vícekriteriální rozhodování; celohliníkový tepelný 

výměník; konkurenční výhody. 

 

 

 

 

Abstract 

 In my dissertation, I made marketing research on new sources of competitive 

advantages associated with the introduction of all-aluminum heat exchanger on the market. I 

conducted  the work at Visteon – Autopal Hluk s.r.o. copany. The research was to compare 

two all-aluminum heat exchangers manufactured by the company. I used multi-criteria 

decision making Metod for the research. The results were fundamental for finding competitive 

advantages. The findings have revealed which competitive advantages the company had 

achieved by all-aluminum construction and how it could   evaluate the produkt even more.

  

 

Keywords: Marketing research; multicriteria decision; all-aluminum heat exchanger; a 

competitive advantages. 
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1 ÚVOD 

 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku, která není pro veřejnost až tak známá a 

probíraná, ale pro automobilový průmysl je bezesporu důležitá. Práci zpracovávám ve 

společnosti Visteon-Autopal Hluk s.r.o. Společnost se zabývá výrobou komponentů pro 

automobilový průmysl. Jedním takovým komponentem je i tepelný výměník, který jsem 

podrobil své analýze. V oblasti automobilového průmyslu je velká a dynamická konkurence a 

je tedy nutné mít výrobky, jež budou v tomto konkurenčním boji pro firmu výhodou. Proto se 

společnost neustále zabývá výzkumem využití nejrůznějších materiálů, konstrukčních 

možností, technologií výroby apod. V dnešní době jsou velmi určující požadavky zákazníků, 

kteří si diktují podmínky a jsou tak hlavním hybným členem v postupu vpřed v tomto odvětví. 

Dnešní automobily se neustále vyvíjí ať už po stránce designu, ale také hlavně po stránce 

pohonu automobilů. Tento vývoj sebou nese neustále větší a větší požadavky na komponenty, 

jenž jsou uloženy v srdci automobilu, tedy v motoru. Požadavky jsou větší hlavně v oblasti 

hmotnosti komponentů, velikosti, výdrži a samozřejmě ceně. Tyto požadavky nutí společnost 

neustále vyvíjet a klást si otázky typu: 

 

o Jaký bude vhodný materiál? 

o Jaké materiály používá konkurence? 

o Jde použít jeden druh materiálu? 

o Jak zajistit výdrž? 

o Jak snížit hmotnost? 

 

Poznatky, které společnost získá po zodpovězení těchto otázek a mnoha dalších využije při 

konstrukci výrobku. Souborem podobných otázek prošel samozřejmě také tepelný výměník, 

jenž je podroben mému zkoumání, kde jeho hlavní inovací oproti předchozímu typu je použití 

celohliníkové konstrukce. Tento typ výměníku má velkou výhodu v konstrukci, v rychlosti 

výroby, ceně výměníku, a velká výhoda spočívá v následné recyklaci výměníku. Cílem mé 

práce je najít konkurenční výhody, které byly dosaženy zavedením tohoto typu výměníku na 

trh a ukázat jak velké výhody to jsou oproti dřívějším typům výměníků. A také společnosti 

doporučit, který z projektů má větší potenciál, na který by se měli více zaměřit při jeho dalším 

využívání a jaké další kroky by produkt mohl ještě více zatraktivnit pro zákazníky. 
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2 Teoreticko metodologická východiska práce 

 

Pro svoji práci jsem si vybral určité aspekty z teorie, které budu ve své práci používat pro 

samotnou analýzu. Jsou to teoretické poznatky z knih, které využiji, abych provedl analýzu 

stavu a následně abych byl schopen definovat cíl práce. Vybral jsem si teorii z oboru 

marketingu, konkurenceschopnosti, benchmarkingu apod.  

 

 

2.1 Marketing 
 

Je proces výzkumu trhu, prodeje výrobků či služeb, jehož cílem je udělat taková opatření, aby 

byl nový produkt uváděn na trh ve vhodný čas a za vhodnou cenu. U stávajících produktů a 

služeb je cílem zvýšit jejich prodejnost, či udělat takové inovace, které umožní zvýšit 

prodejnost. [4]   

 

Marketingové příležitosti 

Marketingovou příležitost definujeme jako oblast potřeby a zájmu kupujících, v níž existuje 

vysoká pravděpodobnost, že tím, že tuto potřebu uspokojí, dosáhne podnik zisku. 

 Marketingová příležitost, je tím větší, čím je větší skupina lidí, jež nemá uspokojeny 

své spotřeby. [4]   

 

2.1.1 Hlavní zdroje tržní příležitosti 
 

Jako hlavní tržní příležitosti jsem vybral tyto následné tři situace, které jsou dále popsány. 

Jsou to situace, které mohou na trhu nastat. 

 

1. Nabídka něčeho, čeho je na trhu nedostatek. 

2. Nabídka neexistujícího výrobku, nebo služby novým, nebo lepším způsobem. 

3. Nabídka nového výrobku nebo služby. 

 

Nabídka něčeho, čeho je na trhu nedostatek 

Je-li něčeho na trhu nedostatek a stojí-li zákazníci ve frontách, aby si to mohli koupit, existuje 

marketingová příležitost. Taková příležitost nevyžaduje velké množství marketingového 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
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talentu, protože příležitost je na trhu viditelná. Takové situace se dle mého názoru 

v automobilovém průmyslu vyskytují málo, pro takovou příležitost je typická přírodní 

katastrofa, nebo dříve období komunismu. 

 

Nabídka neexistujícího výrobku nebo služby novým nebo lepším způsobem 

Podniky používají několik metod nacházení nápadů, jak vylepšit nějaký existující výrobek či 

službu. Zde si představíme tři metody: metoda detekce problémů, metoda ideálů a metoda 

spotřebního řetězce. 

 

a) Metoda detekce problémů 

 

Je mnoho výrobků na trhu, jež zákazníci akceptují v současné době, aniž by jim přinášely 

dokonalé uspokojení. Pracovníci marketingu pracují na průzkumu u zákazníků, co by se 

mohlo ještě vylepšit. 

 

Moje auto má velkou spotřebu. 

Moje auto má malý kufr. 

Baterie v automobilu má slabou kapacitu. 

Světlomety na automobilu mají malou svítivost. 

 

Každý z těchto výrobků signalizuje tržní příležitost. Je třeba zmínit, že metoda detekce 

problémů většinou vede ke zlepšení výrobku či služby, nikoli k jejich inovaci. 

 

b) Metoda ideálů 

 

V tomto případě je úkolem pracovníků marketingu hovořit s určitými skupinami lidí a 

požádat je, aby si představili ideální verzi užívaného výrobku nebo služby. V řadě případů 

jsou jejich přání snadno uspokojitelná. Ale některá přání zákazníků se mohou zdát zdánlivě 

protichůdná a někteří lidé by si řekli, že to nejde, ale lidé z marketingu mají opět 

marketingovou příležitost, jak vydělat velké peníze. 

 

c) Metoda spotřebního řetězce 

 

V tomto případě pracovník marketingu při rozhovoru spotřebitele požádá, aby uvedli 

jednotlivé kroky toho, jak produkt získávají, používají a zbavují se ho. Poté pracovník 
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zpracuje mapu ,,spotřebního řetězce‘‘ a pak se u každého zamýšlí nad tím, zda by firma 

nemohla přijít s nějakými novými výrobky, službami nebo přínosy.   

 

Nabídka nového výrobku nebo služby 

Předchozí studie jsou závislé na studiu toho, jak zákazníci nakupují, a na průzkumu jejich 

vyjádřených potřeb. Spotřebitelé mají ovšem omezené představy, pokud jde o nové výrobky, 

nebo služby, které by mohly být plodem technologických průlomů nebo tvořivé image. [4]   

 Podniky čerpají nové nápady z celé řady zdrojů. Doufají například, že se jejich 

prodejci doslechnou o nových potřebách zákazníků a ty se donesou zpátky do podniku. Je zde 

možnost také doufat v informace od svých výzkumných a vývojových skupin. To má ovšem 

problém v tom, že lidé pracující ve výzkumných centrech pracují na určitých úkolech a tak už 

nerozvíjejí své vlastní nápady.  

 

2.1.2 Marketingový výzkum 
 

‘‘Marketingový výzkum je systematicky prováděný sběr, úprava, zpracování, analýza, 

interpretace a prezentace informací, které slouží k identifikaci a řešení různých 

marketingových situací v podniku nebo organizaci.‘‘ 

P. Kotler 

 

Všechny činnosti, které slouží ke sběru dat a získávání informací lze označit za proces 

marketingového výzkumu. [7]   

 

 

Informace získané marketingovým výzkumem umožňují především: 

o Poznat a porozumět trhu 

o Identifikovat příležitosti, problémy a hrozby, které jsou spojeny s podnikáním na 

tomto trhu 

o Formulovat směry marketingové činnosti 

o Hodnotit její výsledky 

 

Marketingový výzkum není omezen jen na trh, existují i jiné možnosti jako např.: 

o Výzkum konkurence 
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o Výzkum prodeje 

o Výzkum průmyslového trhu 

o Výzkum image 

 

Typy marketingového výzkumu 

 

Typ marketingového výzkumu vybíráme dle účelu výzkumu. Zde jsou možné typy výzkumu: 

o Monitorovací 

o Explorativní 

o Deskriptivní 

o Kauzální 

 

Monitorovací výzkum 

Je monitorován na poskytování informací o výsledcích činnosti firmy a informací o vnějším 

marketingovém prostředí. Hlavní podstata je v soustavném sledování, analýze interních údajů 

o prodeji, zásobách, objednávkách apod. Jeho účelem je včas odhalit možné potíže, nebo 

naopak příležitosti, které se mohou na trhu naskytnout. [7]   

 

Explorativní výzkum 

Často označovaný jako předvýzkum, se uskutečňuje v počátečních fázích rozhodovacího 

procesu a obvykle je určen k předběžnému zkoumání s minimem nákladů. Jeho účelem je 

přispět k pochopení definovaného problému. Informace se získávají ze snadno dostupných 

zdrojů. [7]   

 

Deskriptivní výzkum 

Jeho úkolem je poskytnout obraz o určitých aspektech tržního prostředí v daném období, 

popsat a charakterizovat jevy a procesy, které jsou důležité pro rozhodování. Deskriptivní 

výzkum se vyznačuje jasně definovaným problémem. Informace jsou získávány studiem 

sekundárních údajů a zejména dotazováním. [7]   

 

Kauzální výzkum 

Slouží ke shromáždění důkazů o kauzálním výzkumu. Hlavním úkolem je zjištění příčin 

sledovaných skutečností a na zkoumání vztahů mezi kauzálními faktory a účinkem, který je 
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předmětem predikce. Informace se získávají především metodami šetření a experimentálními 

metodami. [7]   

 

 

Proces marketingového výzkumu 

 

Proces je veden v pěti základních krocích: 

 

1. krok – definování problému 

Proces definování problému je ve většině případů nejdůležitějším krokem v celém 

marketingovém výzkumu. Po vyjasnění toho, co je předmětem výzkumu, je obvykle následně 

zpracováván plán výzkumu. Plán obsahuje cíl výzkumu, metody, techniky, velikost 

zkoumaného vzorku a způsob zpracování dat. 

 

2. krok – analýza situace a určení zdrojů informací 

Po definování problému je dobré provést analýzu v oblasti informací. Tato analýza nám 

vyřeší, jaké jsou dostupné informace a které je zapotřebí zjišťovat. V podstatě pracujeme 

s primárními a sekundárními zdroji informací. 

 

3. krok – sběr informací  

Zde se rozhodujeme, jak informace získáme, jaký použijeme typ výzkumu, to vše záleží na 

našich finančních možnostech a samozřejmě na časových. 

 

4. krok – analýza interpretace informací 

Po shromáždění informací následuje jejich analýza a interpretace. 

 

5. krok – závěrečná zpráva – řešení problému 

Závěrečným krokem je zpracování a interpretace zprávy. Závěrečná zpráva musí obsahovat 

stanovení předmětu a cíle výzkumu, přehled postupů, popis zkoumaného souboru, shrnutí 

základních poznatků výzkumu, doporučení pro následné řešení problému.  
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2.1.3 Náklady podniku 

 

Náklady jsou obvykle definovány jako peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení 

prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Představují v penězích 

vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a živé práce na výrobu a realizaci produkce. [1] 

 

Náklady rostou v podniku neustále po dobu průběhu reprodukční cesty. Je proto nutné 

vymezit časový interval, ve kterém budeme náklady sledovat. 

 V praxi se časový interval určuje za kalendářní období a to můžou být např. měsíc, 

rok. Mohou být však zvolena teoreticky i jiná období sledování. 

 

Pro potřeby praktického řízení je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých kritérií. 

Klasifikační hlediska mohou být různá a jsou dána účelem sledování nákladů. Za hlavní 

hlediska členění nákladů v podniku lze označit jejich třídění podle. [1] 

 

 nákladových druhů 

 položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic 

 závislosti na objemu výroby 

 místa jejich vzniku a okruhů odpovědnost 

 

 

Druhové členění 

 

Druhové náklady slouží především k zachycení nákladů jako celku. Jsou to dle jejich 

charakteru náklady většinou externí, tj. náklady, které vznikají spotřebou prostředků a práce, 

které si podnik zajišťuje nákupem. Náklady se člení: 

 

- Spotřeba materiálu a energie 

- Osobní náklady 

- Finanční náklady 

- Mimořádné náklady 

 

 



14 

 

Kalkulační členění 

 

Cílem kalkulačního členění je zjistit jak velké náklady připadají na určitý výkon neboli 

výrobek, práci (kalkulační jednici). Při tomto členění nákladů je tudíž třeba přiřadit všechny 

náklady příslušnému nositeli (hledisko příčinné souvislosti) a zároveň přihlížet k možnosti 

početně technického přiřazení nákladů k příslušnému výkonu (hledisko přičitatelnosti). [1] 

 

Dle kalkulačního členění lze náklady rozlišovat: 

- Přímé – Jsou to náklady kde dle jejich charakteru lze přesně určit přímý vztah 

ke kalkulační jednici. 

- Nepřímé – Jsou to náklady kde dle jejich charakteru nelze přesně určit přímý 

vztah ke kalkulační jednici. U těchto nákladů se náklady rozvrhují na 

jednotlivé výkony podle určitých zvolených základen. 

 

Základní strukturu lze charakterizovat pomocí tzv. 

Typového kalkulačního vzorce: 

 

Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

1. – 4. Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní režie 

1. – 5. Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

1. – 6. Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

1. – 7. Cena výkonu (základní) 

       
      Tabulka č. 1 Typový kalkulační vzorec [1] 
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Náklady dle závislosti na objemu výroby 

Dalším členěním nákladů je členění na variabilní a fixní náklady. Tyto náklady se vztahují na 

objem výroby, kdy fixní se nemění, kdežto variabilní náklady se mění se zvyšující se nebo 

klesajícím objemem výroby. 

 

Náklady dle místa vzniku 

Takovéto členění nákladu se výrazně používá ve velkých podnicích, kde se náklady dělí dle 

tzv. hospodářských středisek. Jsou zde náklady rozděleny dle místa vzniku a také dle 

odpovědnosti za náklady. Příklady hospodářských středisek ve velkých podnicích: Výrobní, 

správní, odbytová, hospodářské. 

 

2.1.4 Investiční rozhodování 
 

Investiční rozhodování před nás v podstatě klade otázku, jaké hodnoty se dnes vzdáváme, 

abychom získali jinou hodnotu v budoucnosti. Investice má smysl jen tehdy, jestliže dnešní 

hodnota bude v budoucnu vynahrazena ve větší míře. Obětujeme tedy nějakou dnešní 

hodnotu za hodnotu budoucí. Zatímco dnešní hodnota je jistá, budoucí hodnota je vždy 

nejistá. 

 

Podnik může kapitál investovat do pořízení majetku: 

 

o hmotného – například zakoupením modernějšího výkonnějšího stroje podnik může 

zvýšit produktivitu práce a tím i tržby za prodané výrobky 

o nehmotného – zakoupením know-how jiného podniku se lze lépe prosadit na trhu 

o finančního – podnik může koupit akcie jiného perspektivního podniku a očekávat 

dividendy, nebo koupit depozitní certifikáty a mít za rok jisté úroky apod. 2

Investiční rozhodování řeší dvě základní otázky: 

1. Kolik a kdy investovat? 

2. Do kterého majetku investovat (hmotný, nehmotný, finanční) či do kterého 

projektu investovat? 
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Zavádění nových výrobků 

 

Výběr námětu: 

 

o velké firmy mají úsek technického rozvoje, který toto řeší 

o nové podněty přicházejí z řad pracovníků, v oddělení technologického rozvoje, od 

konkurence, nebo od externí firmy pomocí průzkumu 

o náměty přicházejí z 2 hlavních zdrojů:       a) Technika a technologický pokrok 

          b) Analýza a poznání poptávky na trhu 

 

Při výběru námětu vývoje a výroby nového výrobku je důležité znát odpovědi na 

otázky:  

 

1. Zda nový výrobek odpovídá strategii firmy?  

2. Jak velké nám hrozí riziko?  

3. Jsou náklady s vývojem extrémně vysoké?  

 

 

o v případě neúspěchu si to firma započítává do ztrát 

o je nutno výrobek testovat 

o čím je testování výrobku důkladnější, tím méně je riziko, že ho nepřijmou  

o pozor na čas!!! Konkurence nás může předběhnout (když budeme testovat moc 

dlouho) 

 

Podnikatelská analýza:  

 

o zabývá se cílovým trhem výrobku (kam ten výrobek budeme směřovat)  

o tržním podílem 

o podílem na trhu 

o životním cyklem (růst, nový život, pád) 

o ziskem 

o je důležité předběžně stanovit cenu, distribuci atd.  
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o v podnikatelské analýze se firma podrobněji zabývá náklady na vývoj a výrobu 

s předpokládaným prodejem a ziskem. Důležité je stanovit minimální prodej, který by 

zajistit návratnost vložených prostředků 

 

Rozvoj výrobku:  

 

o časově a finančně nejnáročnější fáze 

o jakmile výrobek prošel úspěšně předchozími fázemi, začíná se vyrábět  

 

Je nutno stanovit:  

 

1. Kolik času?  

2. Kolik pracovníků?  

3. Kolik financí bude potřeba? 

 

 Jakmile se překročí hranice, je nutno projekt ukončit.  

 

 

2.2 Poznatky z kapitoly 
 

Z této kapitoly bych vybral jako nejdůležitější věci pochopit náležitosti týkající se 

marketingu, příležitostí na trhu, nákladů podniku. Všechny tyto odvětví jsou v sobě 

provázány a je nutné nezanedbat ani jednu z částí. Kdy je potřeba udělat taková marketingová 

opatření, aby byl nový produkt uváděn na trh ve vhodný čas a za vhodnou cenu. Tím využít 

příležitostí, které se nám na trhu objevují. Tyto příležitosti jsou větší s narůstajícím počtem 

neuspokojených zákazníků. Je však nutné sledovat i stránku nákladovou, kde musíme dobře 

uvážit, je-li to pro nás výhodné. 

 

3 Vybrané aspekty konkurenceschopnosti firmy 
 

Situace na trhu, kdy se prodejci výrobků, nebo služeb, snaží nezávisle na sobě získat přízeň 

kupujících, a to s cílem dosáhnout konkrétní podnikatelský cíl, jako např. zisk, velikost 

prodeje a (nebo) podíl na trhu. Konkurenční soutěžení mezi firmami se uskutečňuje na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
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základě cen, jakosti, doprovodných služeb nebo kombinací těchto a dalších faktorů, které 

zákazník pozitivně hodnotí. Spravedlivá a nedeformovaná konkurence je klíčovým pilířem 

tržní ekonomiky. 

 

Konkurenceschopnost na firemní úrovni 

 

Lze ji chápat jako schopnost vyrábět a prodávat konkrétní produkt za podmínky zachování 

rentability. Konkurenceschopná firma musí být schopná v případě potřeby snížit výslednou 

cenu produktu a nabídnout vyšší kvalitu, než jsou schopni jejich konkurenti. Firmy zvyšují 

svoji produkci a prodej natolik, nakolik existuje v rámci trhu příležitost realizovat trh. Právě 

zisk posunuje firmu vpřed v konkurenčním boji na trhu. Generovat zisk a expandovat na trhy 

mohou jen ty firmy, které jsou schopné produkovat svoje výrobky s nižší úrovní nákladů, než 

je tržní cena produktu, a zároveň s nižšími náklady, než je toho schopná konkurence. Úroveň 

nákladů se stává jedním z rozhodujících determinantů konkurenční schopnosti firmy. [3] 

 

Různá pojetí konkurenceschopnosti 

 

Konkurenceschopnost v mikroekonomii: 

Hlavní podstatou mikroekonomické teorie firmy je postavena na zkoumání chování firmy 

v konkurenčním prostředí. 

Formy konkurence z pohledu mikroekonomie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek č. 1 Konkurenceschopnost v mikroekonomii [10]    
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Konkurenceschopnost v makroekonomii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obrázek č.2 Konkurenceschopnost v makroekonomii [10]   

 

 

 

Porterova teorie konkurenčních sil: 

Porterův model nám představuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na 

působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a 

výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. 

Model rivality na trhu popsal Michael E. Porter z Harvard School of Business Administratic. 

Vyvinul síť, která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit 

příležitosti a ohrožení podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obrázek č.3 Porterův model [10]    
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3.1 Teorie benchmarkingu 
 

Neexistuje přesná a jasná definice, ale benchmarking je možné definovat jako standard pro 

srovnání měření a je zaměřen zejména na porovnávání s přímými konkurenty. [6] 

 Stopy benchmarkingu se najdou v podnikových výkazech, v investičních důvodech, 

v založení podnikové strategie a v mnoha dalších opatřeních. Čím úspornější je konkurenční 

zápas, tím více je také třeba motivovat vlastní rozhodnutí srovnáním s konkurencí. Proto se 

takto benchmarking stává pevnou součástí strategického uvažování.  

 

Umístění benchmarkingu 

 

Prvním nepochopením benchmarkingu by došlo, když by si firma založila samostatný oddíl 

zabývající se benchmarkingem. Benchmarking patří co nejblíže tam, kde se rozhoduje o 

konkurenci, o počínání na trhu, o politice vůči konkurentům. Měl by tedy být co nejblíže 

vrcholovému managementu. V personálním pojetí by se dalo říci, že každý z pracovníků 

podniku by měl být lepší jak u konkurence. To ovšem není až tak zcela pravda, záleží na 

kapitálové síle, na charakteru zákazníků atd. Od manažerů se očekává, že údaje o 

konkurentovi podají v podniku tak že jim porozumí všichni.  

 

Konkurenční zpravodajství 

 

Postupem času, jak se benchmarking vyvíjel, podniky přicházely na to, že je potřebné vyznat 

se v tržních manévrech konkurentů. Samostatný benchmarking jim přišel neúplný. Začaly 

tedy zkoumat konkurenci důkladněji. Postupně se tedy pak utvořila nová funkce podniku – 

konkurenční zpravodajství. 

Podniky pochopily, že protivníka je nutné neustále sledovat, tak ať vědí vše o jeho úmyslech a 

možnostech. Tak se postupně naučily sbírat údaje, analyzovat a předvídat činnosti účastníků 

trhu.  

 

Poslání konkurenčního zpravodajství  

Obecně vzato, je třeba sjednotit znalost akce s protiakcí. Kdo se zabývá podnikovým 

posláním, politikou, strategií, potřebuje mít představu, jak se k tomu postaví podnikatelé, 

veřejnost a zejména konkurence. [6] 



21 

 

3.2 Vícekriteriální rozhodování 
 

Tato oblast matematického modelování nepředkládá univerzální teorii, reprezentovanou 

jedním algoritmem, vhodným pro všechny typy úloh. Poskytuje však nesčetné modelové 

nástroje, které lze využít při řešení rozhodovacích procesů. Zabývá se hodnocením podle 

několika kritérií, protože hodnocení dle jednoho kritéria může mít jiný výsledek, jako 

hodnocení pomocí dalšího kritéria. Proto se při hodnocení používá více kritérií, aby 

hodnocení bylo účinnější. [11]   

 V teorii vícekriteriálního rozhodování pracujeme s kritérii, kterých je obecně k, a s 

variantami, kterých je obecně p. Hodnotu, které dosahuje varianta i pro j-té kritérium 

označíme symbolem yij a budeme ji nazývat kriteriální hodnotou. Poté uspořádáme tyto 

hodnoty do matice, kterou budeme nazývat kriteriální maticí. Řádky matice jsou tvořeny 

jednotlivými variantami, sloupce kriteriální matice odpovídají jednotlivým kritériím. 

Obecně tedy kriteriální matice vypadá následovně: 

 

 

 

 

 

Typy kritérií 

 Kritéria maximalizačního typu – žádoucí je vyšší hodnota kritéria (např. jakost 

výrobku, apod.). [14]   

 Kritéria minimalizačního typu – žádoucí je nižší hodnota kritéria (např. míra 

zmetkovitosti výrobku, cena výrobku, doba dodání výrobku, apod.) [14]   

 

Stanovení vah kritérií 

Váhy vyjadřují relativní důležitost jednotlivých kritérií. Existuje několik metod pro stanovení 

váhy, např.: [13]   

 metoda pořadí 

 bodovací metoda 

pkpp

k

k

yyy

yyy

yyy

....

...............
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 Fullerův trojúhelník 

 Saatyho metoda 

 

Metoda pořadí 

Založena na uspořádání kritérií od nejdůležitějšího po nejméně důležité. Nejdůležitějšímu 

kritériu je přiřazena hodnota k druhému kritériu v pořad, pak hodnota k – 1, atd. Nejméně 

důležité kritérium má přiděleno číslo 1. Váha i-tého kritéria vi se získá dle vztahu: [14]   

 

     

 

 

Bodovací metoda 

Založena na kvantitativním ohodnocení důležitosti kritérií pomocí bodovací stupnice např. od 

1 do 5. Čím je kritérium pro rozhodovatele důležitější, tím přidělí vyšší bodové ohodnocení, a 

opačně. Váha i-tého kritéria vi se získá dle stejného vztahu: 

 

 

 

 

 

Fullerův trojúhelník 

Rozhodovatel postupně srovnává dvojici kritérií mezi sebou (binární komparace). Z každé 

dvojice vybere to kritérium, které je pro něj důležitější a označí ho. Jsou-li obě kritéria stejně 

důležitá, označí obě dvě. Sečte se počet označení u každého kritéria. Odhad váhy se získá 

stejným způsobem, jako u předchozích metod: [14]   
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Saatyho metoda 

Jedná se o komplexní postup odhadu vah kritérií. Kdy jde o kvantitativní párové porovnání. 

Rozhodovatel porovnává, podobně jako u Fullerova trojúhelníku, všechny možné dvojice 

kritérií. Stupeň důležitosti jednoho kritéria před druhým je ovšem vyjádřen pomocí stupnice 1 

až 9, přičemž: 

 

1 – obě kritéria jsou stejně důležitá 

3 – kritérium i je mírně důležitější než kritérium j 

5 – kritérium i je značně důležitější než kritérium j 

7 – kritérium i je velmi silně důležitější než kritérium j 

9 – kritérium i je absolutně důležitější než kritérium j 

 

 

Metoda váženého součtu 

Při použití této metody pracujeme s váhami jednotlivých kritérií, které jsou buď dány, nebo 

které jsme již nějakým vhodným způsobem odhadli (metodou pořadí, bodovací metodou, 

metodou párového srovnávání, metodou kvantitativního párového srovnávání). Máme tedy 

dány váhy v = (v1; v2; : : : ; vk) pro k maximalizačních kritérií. Metoda váženého součtu pak 

maximalizuje vážený součet.                     Spočítáme proto hodnotu tohoto váženého součtu 

pro každou variantu a za kompromisní variantu vybereme tu, která bude mít vážený součet 

nejvyšší. 

 

3.3 Poznatky z kapitoly 
 

Z této kapitoly je důležité pochopit, že konkurenceschopnost na trhu je velmi zásadní věcí, 

protože pokud firma ztratí toto postavení, tak se rázem dostává do velkých problémů. Pro 

podporu konkurenceschopnosti může využívat benchmarking, který je zaměřen právě na 

porovnávání s konkurenty. Jako porovnávací metoda např. výrobku firmy s konkurenčním 

nám může posloužit vícekriteriální rozhodování, za pomoci kterého jsme schopni výrobky 

zanalyzovat. Opět vidíme, že je zde velká provázanost různých oborů z teorie. 
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4 Marketingová analýza produktu 

 

Pro samotnou analýzu budu používat poznatky, které jsem získal z úvodních tří kapitol. Jde 

hlavně o poznatky z teorie benchmarkingu, marketingu a hlavně z oblasti vícekriteriálního 

rozhodování. Z oblasti vícekriteriálního rozhodování budu hlavně využívat Saatyho metodu 

zjištění vah kritérií a dále pro následné vyhodnocení budu používat metodu váženého součtu. 

Za pomocí těchto poznatků pak následně celou práci vyhodnotím. 

 Pro samotnou analýzu je potřeba si nastínit jaká je situace v podniku a jakých 

výrobků se bude problematika týkat.  

Celá problematika se týká celohliníkových tepelných výměníků. Problematika je velmi 

obsáhlá, ale já se zaměřím na to, jaké se naskytují na trhu příležitosti pro společnost Autopal 

Hluk. Hlavní příležitosti a využívané příležitosti jsou spojené s konkurenčními výrobky.  

 Firma pracuje na vývoji vlastních výrobků, ale velká část výměníků, které společnost 

Autopal nabízí, vzejde z prozkoumání trhu a vybrání si potencionálně nejlepšího výrobku a 

jeho následného předělání. 

Vybraný výrobek je podroben velkému množství analýz a zkoumání, aby se přišlo na 

výhody a nevýhody výrobku konkurence. Následně se pak zpracují možnosti, jak by se dal 

výrobek vylepšit a zváží se, zda by výhody, které by se provedly, byly dobré pro zákazníky a 

hlavně jestli by se pak dále výrobek dostatečně prodával.  

Pro mě byly zajímavé dva produkty. Jsou to produkty celohliníkových tepelných 

výměníků, které mají vnitropodnikové označení Transit V34x a EATON. 

 Oba dva produkty jsou ve fázi, že se pracuje ještě na dalších a dalších vylepšeních, ale 

výroba výrobku už běží. Oba produkty srovnám pomocí vícekriteriálního rozhodování. 

Výměník, který bude lepší, pak následně přesně rozeberu, a ukážu, jaké konkurenční výhody 

společnost tímto výrobkem dosáhne. A ještě se budu snažit nastínit, jakým směrem se budou 

inovace v tomto odvětví automobilového průmyslu vyvíjet. 

 Vývoj je hlavně ovlivněn požadavky zákazníků. Jaké mají zákazníci požadavky, 

takové součástky, se musí produkovat.   
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Představení společnosti 

 

Visteon - Autopal, s.r.o 

                Obrázek č. 4 Loga firmy 

Spisová značka: C 101504  

vedená u rejstříkového soudu v Praze  

Název subjektu: Visteon - Autopal, s.r.o 

IČO: 26914620 

Sídlo: Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000 

Den zápisu: 15. 12. 2003       

 

Historie Autopalu a jeho vývoj 

 

Autopal je firma s dlouholetou a bohatou tradicí. Společnost vyrostla z malého klempířství, 

které založil 4. října 1879 Josef Rotter. Na počátku dvacátého století byla výroba zaměřena na 

produkci svíček, petrolejových a acetylénových svítilen, kočárových lamp, lamp pro 

motorová vozidla a lokomotivy. V roce 1949 byl ustaven národní podnik Autopal, který byl 

až do roku 1992 výrobcem a dodavatelem osvětlovací a chladicí techniky pro všechny 

tuzemské výrobce osobních a nákladních automobilů, autobusů, traktorů, tramvají, lokomotiv, 

železničních vozidel, dodávkových vozů a speciálních vozidel. Hlavním historickým 

milníkem se stal 13. červenec 1993, kdy podnik koupila společnost Ford Motor Company. V 

dubnu 2000 se Autopal stal součástí nadnárodní společnosti Visteon-Corporation. Na 

Obrázku 4 vidíme, jaké jsou loga firmy Visteon a Autopal.  

 

 

VISTEON-CORPORATION 

 

Visteon-Corporation má sídlo ve Van Buren Township, stát Michigan v USA, v Šanghaji v 

Číně a německém Terpenu. Má více než 170 závodů ve 26 zemích a zaměstnává přibližně 

49.000 lidí. Na Obrázku č. 5 vidíme názorně, jak jsou rozmístěny některé závody Visteon, 

které mají návaznost na Autopal.   
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Společnost je předním světovým dodavatelem pro automobilový průmysl, který navrhuje, 

vyvíjí a vyrábí inovační produkty pro klimatizaci, interiéry, elektroniku a světelnou techniku 

pro výrobce automobilů a současně poskytuje širokou škálu produktů a služeb pro zákazníky 

na trhu s náhradními díly (aftermarket). Celou společnost řídí manažeři po celém světě, kteří 

si podniky v různých státech objíždí a kontrolují. Tito manažeři jsou rozděleni a podle toho se 

o celou organizaci starají. 

 Společnost koupila Autopal v roce 2000 a po jeho odkoupení se stala velmi 

významným hráčem na trhu v oblasti klimatizačních technologií a světelné techniky pro 

automobilový průmysl.  

 

Autopal u nás 

 

Autopal s více než 4500 zaměstnanci patří v České republice k největším společnostem nejen 

na Moravě, ale i v cele České republice. Zaměstnanci jsou rozděleni do tří velkých závodů, 

kde se vyrábí hlavně klimatizační a světelná technika pro automobilový průmysl. Tato 

technika je odebírána celou řadou automobilek po celém světě. Je jich celkem asi dvacítka, 

kde 57% odběru tvoří světelná technika a 43 % odběru tvoří klimatizační technika. Odběratelé 

jsou hlavní výrobci automobilů, jako např. Aston Martin, Audi, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, 

General Motors, Jaguar, Kia, Mercedes-Benz, Porsche, PSA Peugeot-Citroen, Reanult, Seat, 

Škoda Auto, Volvo a VW. 

 Hlavní výrobní závody jsou v Novém Jičíně obrázek č. 5, Hluku obrázek č. 6 a 

Rychvaldě obrázek č. 7. Dále pak prodejní kancelář pro náhradní díly (aftermarket) v Praze, 

sklad náhradních dílů pro střední a východní Evropu v Novém Jičíně a v neposlední řadě 

zákaznické středisko pro firmu Škoda Auto v Mladé Boleslavi. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Nový Jičín            Obrázek č. 6 Hluk                        Obrázek č. 7  Rychvald 
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Na obrázcích jsou letecké fotografie všech výrobních závodů se sídlem v České republice, 

kde největším závodem je závod v Novém Jičíně, který je na obrázek č. 5. Dále je zde 

obrázek č. 6 závodu v Hluku, kde se vyrábí klimatizační technika a pak následuje poslední 

obrázek č. 7 se sídlem v Rychvaldě, kde se vyrábí jak klimatizační tak i světelná technika.  

 

Logistické uspořádání uvnitř závodu Hluk 

 

Ve výrobních prostorech jak už i z obrázku č. 8 vidíme, jsou výrobní haly, kde probíhají 

nejdůležitější operace. Výrobní haly jsou tři kde, na každé je výroba přesně rozdělena, a kde 

jsou všechny výrobní operace do posledních detailů rozvrženy a naplánovány. I sebemenší 

chyby jsou totiž velmi drahé pro firmu. V závodě nejsou jen výrobní prostory, ale je zde i 

oddělení výzkumu, který je zde neméně důležitý. A ve kterém se provádí velmi důležité 

úkony při chystání nových výrobků a technologií. Jsou zde i budovy kde sídlí administrativa 

firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 Logistické uspořádání závodu 
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Zkušební oddělení: 

 

Ve zkušebním oddělení se zkoušejí všechny nové věci, které se vyvíjejí, aby se zjistilo, jestli 

navržené věci vyhovují, nebo jestli se musí poupravit, aby vydržely tlaky a nápory, které 

v autech nastávají. Provádí se zde mnoho druhů zkoušek na různých zařízeních. Mezi nejvíce 

používané patří zkoušky vibrační obrázek č. 9, tlakové zkoušky impulsní, tepelná komora 

obrázek č. 10.   

 Jsou zde schopni provádět testy v souladu s celosvětovou specifikací, pro A (C 

komponenty), radiátory, mezichladiče, kondenzátory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 Technika pro vibrační zkoušku   Obrázek č.10  Technika pro tepelné zkoušky 

 

 

 

V závodě se vyrábí klimatizační technika, jako jsou např:  

a. Chladiče   - Obrázek č. 11   

b. Kondenzátory 

c. Chladící moduly 

d. EGR chladiče 

e. Radiátory          

 

Obrázek č. 11 Obecné schéma chladiče 

 

Nevyrábí se zde jen klimatizační technika, ale také technika pro dopravu tekutin: 

a. A/C hadice (hliník + guma)  - Obrázek č. 12   

b. Celohliníkové hadice            - Obrázek č. 13   
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Obrázek č. 12  A/C hadice      Obrázek č. 13 Celohliníková hadice 

 

 

4.1 Tepelný výměník 
 

Tepelným výměníkem se rozumí zařízení, které je umístěno v chladícím okruhu automobilu. 

Jeho hlavním úkolem je chladit kapaliny tak, aby mohl motor fungovat bez problémů. Trendy 

v automobilovém průmyslu se neustále vyvíjejí a tím se musí vyvíjet i výrobky v něm.  

Dřívější výměníky kombinovaly plast a hliník, ale v dnešní době se už výměníky vyrábějí 

pouze a jenom z hliníku. To z mnoha důvodů, ať už jsou to standardy Evropské unie, která 

kladou velký důraz na ekologii, ale také je zde velký potenciál hliníku. Hliník je pro 

automobil ideálním materiálem do těchto součástí. Má velkou odolnost, je lehký, ekologické 

zpracování je vynikající, obnovitelnost poškozených součástí je také vysoká.      

 

Na ilustračních obrázcích vidíme, jak může vypadat celohliníkový výměník, jedná se o 

celohliníkový tepelný výměník obrázek č. 14. Na dalším obrázku vidíme dřívější typ 

výměníky, které se vyráběly pouze v kombinaci plastu a hliníku Obrázek č. 15.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázek č.14 Celohliníkový tepelný výměník       Obrázek č.15  Dřívější typ výměníku 
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Specifikace funkce tepelného výměníku 

 

Patří spolu s radiátorem a kondenzátorem do chladícího modulu tohoto auta. Zmíněný 

mezichladič je výměník tepla. To znamená, že zde jsou dvě nebo více kapalin, které se spolu 

fyzicky nedotýkají, ale přesto mezi nimi dochází k výměně tepla. Hlavní funkcí je potřebné 

ochlazování vzduchu, který vchází do turba tak, aby mělo turbo lepší možnosti pracovat a 

hlavně aby dosahovalo větších výkonů.  

 

Zmíněné mezichladiče se také montují na užitkový automobil Ford Transit Obrázek č. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obrázek č. 16 Ilustrační obrázek typu automobilu pro, který je výrobek vyráběn 

 

Automobil získává celohliníkovou konstrukcí velké výhody v provozu. Pomocí mezichladiče 

můžeme bezpečně zvýšit výkon a také kroutící moment automobilu. Znatelně se tím snižuje 

teplota uvnitř motoru a tím se zaručuje i delší životnost i vyšší výkon při stávajícím tlaku 

turba. Musíme si zde, ale dávat pozor na poklesu tlaků, tedy aby nedocházelo k velkým 

poklesům tlaků.  

 Tlaková ztráta, výkon, to jsou všechno požadavky zákazníků, od kterých se pak dále 

vše odvíjí.   

Například na výměník pro automobil Ford Transit byly požadavky od Fordu v hodnotách: 

 Velikost vstupního tlaku 240 kPa 

 Teplota vzduchu ze 175 °C 
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 Vzduch na teplotu 25 °C  

 

Rozměrové požadavky: 

 Délka trubky mezi záhlavím 400 mm 

 Výška trubice 10 mm 

 Šířka trubice 62 mm 

 Tloušťka trubice 0,04 mm 

 Počet trubek v hodnotě 8 

 

 

4.2 Likvidace 
 

Hliník, jako třetí nejrozšířenější prvek na Zemi, se vyznačuje malou hustotou, výbornou 

tepelnou a elektrickou vodivostí, kujností, tažností a odolností proti korozím. Na Zemi se však 

nevyskytuje v čisté formě. Nejvyšší koncentrace se nalézá v rudě bauxitu.  

Nespornou výhodou celohliníkového výměníku je jeho likvidace, protože zde je použit 

jen jeden materiál. Není nutné tedy nehliníkové části odstraňovat, aby bylo možné výměník 

zlikvidovat. Hliník je totiž 100% recyklovatelný a to navíc za použití 5 % až do 10 % energie, 

která byla použita na výrobu. Další výhodou je, že se hliník dá neustále používat. Recyklace 

nemá vliv na kvalitu hliníku. 

Na tepelné výměníky se dříve používaly plasty v kombinaci s hliníkem, a tudíž bylo 

náročnější další zpracování. Nejdříve se plasty musely odstranit, aby bylo možné hliník 

recyklovat. To sebou neslo větší časovou náročnost a hlavně finanční náročnost.  

 

 

 

Výhody spojené s likvidací 

 

Výhody jsou spojeny také hlavně v jeho následné likvidaci. Je to další krok, jak šetřit planetu 

a zároveň tím snížit náklady na výrobu a ještě zvýšit výkon modulu. 

Hlavní výhody výměníku spočívají v nižší cenně a hmotnosti produktu.  Cenová výhodnost je 

zde velmi velká, protože cena hliníku a mědi je velmi rozdílná. Díky této skutečnosti se může 
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cena výrobku zmenšit zhruba o čtvrtinu. Tímto jevem se stane firma ještě více 

konkurenceschopná.  

 Velký potenciál pro využití hliníkových výměníků představují zejména střešní chladící 

jednotky (tzv. roof tops), u kterých svou roli hraje váha, a zařízení pro autobusy. Hliníkové 

výměníky jsou zhruba o 20 až 25 procent lehčí, než ty klasické měděné. Vedle nižší ceny a 

hmotnosti mluví pro hliníkové výměníky i fakt, že cena hliníku na trhu je výrazně stálejší, tj. 

ne jako u mědi, kde výrazné výkyvy v ceně nejsou ničím neobvyklým. 

 

Výčet hlavních výhod celohliníkového výměníku: 

o Vyšší výkon o 20 až 40 % 

o Menší hmotnost o 20 až 25 % 

o Menší náklady na přepravu 

o Stálejší cena hliníku 

o Menší velikost výměníku 

o Možnost lepšího zakomponování k motoru 

o Rychlejší výrobní proces 

o Ekologické a jednodušší zpracování  

 

 

Velké automobilky a jejich dodavatelé 

 

Firma Autopal je předním dodavatelem svítících a chladících technologií do automobilů. 

Spolupracuje s renomovanými automobilkami. I společnost Autopal však není jediným 

dodavatelem např. chladícího potrubí pro Ford, protože automobilky se chrání proti výkyvům 

výroby závodů a tak má na jeden druh výrobku např. dva dodavatele, kteří dodávají podobný 

výrobek. Je to z důvodu opatrnosti, protože zastavení výroby v takové automobilce by bylo 

velkým problémem a to hlavně z hlediska finančního. Např. v automobilce Škoda je průměrná 

denní výroba asi 800 kusů automobilů denně. I z tohoto čísla vidíme, že při náhlém zastavení 

výrobní linky, by došlo k obrovským ztrátám.  

 Proto automobilky při výběru dodavatelů neupřednostňují na prvním místě cenu, ale 

hlavně kvalitu výrobků, spolehlivé dodací podmínky. Výrobky splňují velká kvalitativní 

opatření.  
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4.3 Konkurence společnosti v České republice 
 

Konkurence v odvětví automobilového průmyslu je obrovská. Automobilek je po celém světě 

velké množství a produktů dodávaných do automobilů je nespočet. Pro Autopal jsou hlavními 

konkurenty společnosti hlavně v České republice. Konkurence je pozorována, takže pokud 

konkurent vyvine nějaký nový výrobek, a přivede jej na trh, Autopal se okamžitě snaží nový 

výrobek získat a podrobně jej analyzovat. Analýza se provádí, aby se vidělo, jestli konkurence 

není v něčem napřed a nezískává tím na trhu výhodu a pokud opravdu nějakou výhodu získala 

tak se ji snaží okamžitě objevit, aby nepřišla společnost na druhou kolej v boji na trhu.  

 Každý nový výrobek dodaný na trh sebou nese mnoho různých zaregistrovaných 

patentů, a tudíž je další společnosti nemohou kopírovat bez jejich svolení. Společnost Autopal 

se snaží najít na výrobku od konkurence ještě nějaké nedostatky a ty následně využít tím, že 

výrobek přepracuje v oblasti výkonu, designu, technologie výroby, a v neposlední řadě 

v oblasti ceny.   

 

 

Mezi největší konkurenty na trhu pro firmu Autopal Hluk patří: 

 

 DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.  

 VALEO  

 BEHR 

 HONEYWELL 

 

 

 DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.  

 

Firma se zabývá taktéž výrobou tepelných výměníků a je předním dodavatelem velkých 

automobilek, jako jsou VW, Audi, Škoda, Lamborghini, Mercedes - Benz, BMW, Suzuki a 

dalších. Firma má sídlo v Liberci a zaměstnává kolem 1400 zaměstnanců. Firma je součástí 

nadnárodní společnosti DENSO CORPORATION kde její roční obrat přesahuje částku 6 mld. 

Kč. Firma byla v České republice založena v roce 2001, kdy její počáteční vklad od 



34 

 

zahraničního investora činil 3 mld. Kč. Tato investice od zahraničního investora je v České 

republice dosud jednou z největších. 

 

 

 VALEO 

 

Společnost Valeo má několik poboček v České republice je součástí velkého nadnárodního 

podniku, jenž má po celém světě 110 výrobních závodů a její sídla jsou rozmístěna ve 27 

zemích světa. Firma se specializuje na Termální systémy, pohodlí a řízení systémů pro 

podporu systémů a také samozřejmě na služby spojené s prodejem svých výrobků. Společnost 

dodává své výrobky různým automobilkám a specializuje se na osvětlovací a tepelnou 

techniku pro automobily. 

 

 

 BEHR CZECH 

 

Firma Behr Czech je opět tak jako předchozí firmy součástí skupiny, v tomto případě Behr. 

Firma má nyní dva své závody a to v Mnichově Hradišti a v Ostravě. Společnost Behr Czech 

byla založena v Mnichově Hradišti v roce 2000 a nyní je nejrychleji se rozvíjející závod 

společnosti Behr. V roce 2007 byla slavnostně otevřena nová výrobní provozovna v Ostravě, 

kde se vyrábějí komponenty pro chladící moduly pro automobily. V obou závodech pracuje 

něco kolem 1100 zaměstnanců a obrat obou firem přesahoval v minulých letech částku 10 

mld. Kč. Zde vidíme, že Behr je žádaným partnerem pro mnoho automobilek.   

 

 HONEYWELL spol. s.r.o. 

 

Společnost má v České republice několik svých poboček a to např. v Brně, Praze a Ostravě. 

Pobočky jsou výrobního charakteru, věnují se výzkumu a prodeji. Na našem území 

zaměstnává společnost přes 3000 zaměstnanců a to hlavně vědců a inženýru pro letecký 

průmysl, dopravní systémy a specifické materiály. Po celém světě pro společnost pracuje přes 

122 000 zaměstnanců, kteří pracují ve více jak 100 společnostech. 
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4.4 Porovnávané výměníky 
 

Po prozkoumání trhu jsem si vybral dva celohliníkové výměníky. Prozkoumávání trhu bylo 

provedeno na základě dat a rad ze společnosti, protože sám a se svými pravomocemi a 

dostupnými zdroji jsem nemohl provést objektivní prozkoumání. Všechny informace o 

podobných zařízeních jsou velmi dobře střeženy, protože to jsou pro firmu velmi citlivá a 

hlavně velmi důležitá data. Získání těchto dat pro konkurenci by bylo pro firmu velkým 

problémem v dalším boji o zákazníky na trhu. 

 Dle doporučení jsme si tak vybral dva produkty. Jedná se o Transit V34x a EATON. 

Jejich rozdílem je, že produkt EATON byl vyvíjen po prozkoumání trhu a nalezení vhodného 

výrobku konkurence, tak aby vyhovoval co možná nejvíce požadavkům zákazníka. Natož 

produkt Transit je vyvíjen výhradně v Autopalu.  

Tyto dva budu porovnávat a zjišťovat, který bude pro firmu nejlepší prodávat a na 

který by se měla více soustředit jak v oblasti vývoje tak, v oblasti následné propagace 

výrobku samotného. Nejde jen o tyto dva produkty, ale bude zde vidět, která varianta vývoje 

produktu je pro podnik lepším řešením. Dle výsledků pak dále budu analyzovat, jaké 

vylepšení a jaké druhy úprav byly na konkrétním výrobku provedeny, protože se jedná o 

výrobky, které vyráběla první konkurence a následně potom společnost výrobky analyzovala 

a následně upravila a vylepšila.  

Není ovšem možné výrobek od konkurence jen běžně zanalyzovat a pak ho následně 

vyrábět pod svým jménem. V průmyslu a všeobecně se nové technologie, postupy a know-

how si každá firma dobře chrání proti zneužití. Chrání si je pomocí zaregistrování na 

patentovém úřadě. Po zaregistrování nemůže nikdo bez jejich svolení kopírovat tu jejich 

zaregistrovanou věc. Proto i firma Autopal po důkladných analýzách pak dále výrobek 

kompletně přepracuje a vyvine si své vlastní postupy výroby, aby neporušovala patentové 

zákony. I firma Autopal má nepřeberné množství svých zaregistrovaných patentů, takže je 

chráněna před zneužitím. Také je schopna sama vyrábět za použití svých technologií a 

postupů jimi registrovanými. 

Nakonec dle provedených inovací najdeme směr, jakým by se mohl průmysl dále 

vyvíjet. Jaké další inovace by se v budoucnu mohli dělat. Nelze to však brát jako jasný směr, 

protože ten diktují hlavně sami zákazníci svými požadavky.  
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4.4.1 Mezichladič Ford Transit V34x 
 

Vývoj tohoto výrobku započal už v roce 2005. Kdy docházelo k prvním nápadům a 

požadavkům zákazníků. Hlavním důraz byl kladen na požadavky zákazníků. Tyto požadavky 

jsou v následném vývoji nejpodstatnější.  

Vývojem výrobku je nejprve veden modulací neboli grafickým zpracováním. Prvními 

kroky jsou provedení designu. Po vytvoření designu se musí výrobek zcela otestovat, 

vyhovuje-li a vydrží-li všechny tlaky a napětí. A také společnost Autopal podepisuje 

materiály, v nichž se zavazuje, k tomu že např. trubky u mezichladiče vydrží určité tlaky. To 

jsou podstatné věci, protože se může stát, že zmíněné podmínky jsou přehnané, tedy je trubka 

předimenzována a tak ji nebude snadné vyrobit a to sebou nese velké problémy.  

 Role zákazníka je výrazná a tak má konečné slovo. Zákazník si zpracuje požadavky, 

testy, které chce, aby výrobek splňoval. Po otestování se zpracuje finanční plán výroby, kolik 

strojů se musí nakoupit a kolik bude samotná výroba jednoho kusu stát.  

 Po cyklu všech těchto testů a domlouvání se rozhodne, zdali se bude výrobek vyrábět, 

nebo ne. Zákazník si případně určí, kolik výrobků chce, aby mu bylo např. za jeden rok 

dodáno. 

 

Požadavky však nemá jen zákazník, ale i samotná firma se chrání a má své požadavky. 

Jde např. o normy přijatelnosti ve výrobě. 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Tato norma přijatelnosti povoluje otisk pájecího rámu nebo železa na následujících místech: 

A, D - otisk pájecího železa na bočnici mezichladiče 

B     - otisk pájecího rámu na komoře mezichladiče 

C     - otisk pájecího rámu na víku mezichladiče  
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Posunutí vlnovce od víka. 

Tato norma přijatelnosti povoluje mezi prvním a posledním vlnovcem posunutí až do 10mm 

na čtyřech místech (4) u každého víka s vyjímkou prvního a posledního vlnovce (výkresová 

hodnota je do 2,5 mm).  

 

Poznámka: Měření od okraje víka zpět k vlnovci. Vlnovce nesmí být připájené k víku. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

            Obrázek č. 17 Posunutí vlna od víkovce 

 

Deformované vlnovce: 

Povolené jsou max. 3 vlny vedle sebe na maximálně 3 místech na celé vložce (holubí otvory). 

Deformované vlny nesmí spolu sousedit. Vlnovec musí být připájen k trubce/bočnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 18 Deformace vlnovce 
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Spotřeba materiálu Ford Transit V34x 

 

Ford Transit 

V34x 
Šířka Hloubka Délka Hmotnost/Kus Pc/jádro Hmotnost/jádro 

Trubice 150 0,4 420 0,68544 8 0,548352 

Externí fin 62 0,095 1898 0,030407478 7 0,212852 

Interní fin 406,3 0,095 334 0,03506596 8 0,280527 

Podpora 

na straně 
590 1,24 70 0,13929664 2 0,278593 

Chrlič 172,7 1,5 44 0,31003104 2 0,062006 

Záhlaví 310 1,5 110 0,13928 2 0,278256 

Krycí 

panel 
240 1,5 196 0,1919232 2 0,383846 

 Celková hmotnost: 2,0444339559  

          

Tabulka č.2 Spotřeba materiálu Ford Transit 

      

V tabulce č. 2 vidíme přesné hodnoty váhy, a rozměrů chladiče na Ford Transit V 34x. Je zde 

zpracována celková hmotnost výrobku podle materiálů potřebných pro výrobu. Z váhy 

vidíme, že to není příliš těžká součástka. I to je její výhodou, neboť v autech je co nejmenší 

hmotnost vždy výhodná. Auto má pak lepší vlastnosti, jak už rychlostní, tak i dynamické a 

ovládání je lepší. 

 

 

 

4.4.2 Mezichladič Eaton 
 

Společnost Eaton, pro kterou byl výrobek vyvíjen, je dodavatelem velkého množství 

součástek pro automobilový průmysl. Konkrétně tento mezichladič byl vyvíjen pro 

automobilku Audi, která jej montuje do svých motorů 3,0 l. Motor je vyobrazen na obrázku č. 

19, kde i pomocí šipek vidíme, že do tohoto motoru budou montovány dva mezichladiče. 
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Konkrétně u tohoto výrobku zvolila společnost Autopal strategii analýzy trhu. Na trhu 

se našel výrobek podobný, který by splňoval stanovené podmínky a pak byli proto provedeny 

analýzy výrobku a následné přepracování tak aby jej mohl Autopal vyrábět svými 

technologiemi, které má zaregistrovány a taky aby konečný výrobek splňoval požadavky 

zákazníka. 

Pro představu je zde obrázek č. 20 konkurenčního mezichladiče, a mezichladiče, jenž 

prodává Autopal. Je zde vidět, že zmíněné mezichladiče se od sebe na první pohled neliší 

skoro vůbec. I na tomto příkladu vidíme jak je design výrobků v automobilovém průmysl 

v odvětví komponentů do motorů podobný.  

 

     Umístění mezichladičů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek č.19 Umístění mezichladičů       Obrázek č.20  Mezichladiče Autopal a konkurence 

 

4.5 Poznatky z kapitoly 
 

Z této kapitoly jsou hlavní poznatky o porovnávaných výměnících, které jsou analyzovány 

v bodech 4.4.1 a 4.4.2. Jsou zde uvedeny důležité hodnoty, které použiji následně v samotné 

analýze a dle kterých budu určovat jaký, který výměník je pro společnost lepším. Bylo nutné 

si uvědomit, i jakou konkurenci společnost má z hlediska okolní hrozby. 
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5 Výzkum ekonomické a technické stránky produktů 

 

Analýza se bude vztahovat na dva produkty a to na produkty Transit a Eaton. Oba dva 

produkty jsou specifikovány na předchozích stranách, kde jsou charakterizovány hlavní věci 

obou produktů, které jsou potřebné pro analýzu.  

 

 PŘEDMĚT ANALÝZY 

Předmětem analýzy jsou dva celohliníkové tepelné výměníky. Jedná se o tepelné výměníky, 

které jsou používány v automobilovém průmyslu. Jde o tepelný výměník, jenž má označení 

Transit V 34x a o druhý jenž je označován Eaton. 

 

o NÁSTROJE ANALÝZY 

Nástrojem analýzy je vícekriteriální rozhodování. Jde o párové porovnání zvolených kritérií u 

obou produktů. Stanovil jsem kritéria, která budou mít nejvíce vypovídající hodnotu 

porovnání produktů. Mezi kritéria je zahrnuto kritérium OSTATNÍ tak aby se předešlo 

nesrovnalostem, proč nebylo použito jiné kritérium, než jsem zvolil. Konečné vyhodnocení 

bude vyhodnoceno pomocí bodovací metody. 

 

 CÍL ANALÝZY 

Cílem analýzy bude zjištění, který produkt je jak ekonomicky tak technicky lepší. Po tomto 

porovnání budou vybrány největší konkurenční výhody, které získává podnik. 

 

 

5.1 Ekonomická stránka produktů 
 

Ekonomické hledisko u jakéhokoliv produktu je to nejdůležitější. Firma musí mít velmi dobře 

spočítáno, jestli se jí investice do jakéhokoliv produktu vyplatí a není-li doba návratnosti až 

příliš dlouhá. Firma by měla mít např. zpracovaný bod zvratu, dobu návratnosti investice, jak 

dlouhá bude délka produktu. 

Je zde celá řada problémů a nástrah, se kterými je potřeba se vypořádat. 

V automobilovém průmyslu je každý den závod o vítězství nad konkurencí. Nákladová 

struktura může hrát velmi výraznou roli v tomto přetahování. 
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Celkové investice v produktu v automobilovém průmyslu jsou hlavní investicí na vývoj 

produktu, zkoušení výdrží a předepsaných norem, náklady na stroje a zařízení a také na 

nástroje.  

 

Financování strojů, nástrojů  

 

Financování produktu je důležitá součást a je na ni kladen patřičný důraz. Finance v dnešním 

světě jsou velmi podstatné a výnos z produktu je hlavním měřítkem dobrého produktu. Proto 

při tvorbě produktu musí být zpracována samozřejmě i část toho jaké jsou stroje, a nástroje 

pro výrobu potřeba a jak se budou financovat. 

 

Je zde možné: 

 Nakupovat nové 

 Použít stávající 

 Pronájem 

 

Financování: 

 Firma Visteon 

 Firma Visteon + zákazník 

 Zákazník 

 

 

V tomto produktu jsou použity všechny kombinace, které jsou zde uvedeny. Tyto podmínky 

byly dojednány přesně s odběratelem. Samozřejmě financování odběratelem je pro podnik 

nejvýhodnější, k tomu ovšem dochází v málo případech, kdy odběrateli na produktu velmi 

záleží a chce, aby bylo jeho uvedení do výroby v co nejkratším čase. 

 

Mezi hlavní finanční ukazatele a hlavní věci produktu bych zmínil: 

 

 Doba trvání projektu  

 Doba návratnosti investice  

 Roční poptávka 
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Např. Finanční ukazatele projektu Transit: 

 

 IRR byla stanovena na 19% 

 Variabilní náklady na kus byly stanoveny na 12 b.  

- Suroviny 5 b. 

- Nakupované díly 4,4 b. 

 Fixní náklady byly stanoveny na 3 b. 

 Investice do zařízení byla stanovena na 1012,3 b. 

- Nové zařízení 344,6 b. 

- Stávající zařízení 558,6 b. 

 

 

Z důvodu ochrany dat firmy nejsou zde uvedeny měny ani v jakých relacích ceny jsou, ale je 

to uvedeno v bodovém hodnocení. Je to nástin, jak vypadala finanční struktura celého 

projektu pro Transit.  

 

Konkurenční cena výrobku je velmi podobná a v konkurenčním boji není cena výrobku u 

odběratelů hlavním faktorem u výběru dodavatelů. Jak už bylo popsáno hlavní, je spolehlivost 

dodávek, jakost dodávek. Společnost má tedy na trhu výhodu nejen v jakosti produktů, ale její 

renomé po světě je velké. Velké automobilky mají dobré dodavatelské zkušenosti s odběrem 

produktů od Autopalu a to je taky dozajista velká výhoda v konkurenčním boji. Automobilky 

si nemohou dovolit riskovat dodavatele z např. východních zemí, který bude mít sice menší 

ceny, ale jak jakost, tak i zkušenosti s nimi nebude mít automobilka a tak nebude radši 

riskovat. Noví odběratelé pro automobilky musí projít určitými zkouškami na jakost, rychlost 

dodávek, schopnost reagovat na velikost počtu dodávaných kusů a pod…  To je velmi časově 

náročné a u některých projektů není na takové postupy čas. Těmito postupy už nemusí 

Autopal procházet, protože automobilky ví, že je Autopal splňuje. 

 Vztahy, které mají vybudované automobilky a dodavatelé jsou nesmírně důležité a je 

to také dozajista konkurenční výhoda. 
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5.2 Technická stránka produktů 

 

Tepelných výměníků na trhu je celá řada, každý je od sebe nějak odlišný. Odlišné jsou si 

designem a hlavně konstrukčními možnostmi. Konstruování se děje na základě požadavků 

zákazníků. Z požadavků pak vychází konstrukce, rázy, tlaky co musí výrobek vydržet. To 

znamená, že většina podobných výrobků na trhu je konstruována dle zákazníků a jejich 

požadavků. Požadavky v automobilovém průmyslu se neustále mění s vývojem automobilek. 

Automobilky přichází na trh s několika různými typy automobilů za rok a to sebou nese i jiné 

konstrukční požadavky na tepelné výměníky. Automobilky dělají tzv. facelift svých 

stávajících modelů anebo na trh uvedou zbrusu nový typ automobilu. Není však pravidlem, že 

do každého takto uváděného automobilu, se montují nové motory. Těch zase tolik není, ale 

motorů, které se neustále objevují je celá řada. Nynějším trendem jsou nízko obsahové 

atmosférické motory, které sebou přinášejí neustále větší požadavky na výdrž součástek 

v motoru.  

  

Mezi hlavní vylepšení, kterými se výrobek Autopalu od konkurence liší, jsou:  

 

 Jiný druh pájení vlnovce 

 Větší hustota vlnovce 

 Větší odolnost tlaku o 10-15 barů 

 Použitý jiný druh trubek 

 Menší rozměry výměníku 

 Design výměníku 

 Nižší cena výměníku 

 

Autopal se staví do velmi výhodné pozice na trhu díky vylepšením, které je schopen vyvinout 

oproti konkurenci. I když je výroba tohoto výrobku převedena do závodu v Hluku, tak na 

vývoji se podílí jak designéři a technologové nejen ze závodu v Hluku. Firma má hlavně 

několik center vývoje, která jsou rozeseta po celém světě. Mezi hlavní centra bych zmínil 

vývojové centrum ve Velké Británii a v Německu. Toto jsou hlavní centra, kde dochází 

k vývoji nejrůznějších technologií, postupů a samotných výrobků. Všechna centra mezi sebou 

komunikují a rozebírají poznatky a novinky co se objevili. Komunikace a přeposílání dat 

probíhá přes počítače, které jsou propojeny samotnou sítí Autopalu, kde jsou jejich interní 

data.       
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5.2.1 Porovnání produktů 
 

 

Porovnání produktů provedu dle dvou hlavních hledisek a tj. dle ekonomického a 

technického.  

 

5.2.1.1 Ekonomické porovnání 
 

Cílem ekonomického porovnání bude zjistit, který z produktů je z finančního hlediska lepší 

pro společnost. 

 

Kritéria: 

 

Volba kritérií proběhla po získání nejdůležitějších informací o obou produktech. Kritéria jsou 

zvolena tak, aby vyhodnocený výsledek byl co nejvíce vypovídající. Jsou zde použity kritéria, 

která Autopal uznává za nejdůležitější a nejvíce vypovídající o produktech. 

 

1. Návratnost investice (měsíce) 

2. Cenová nákladnost (body) 

3. Zájem trhu (body) 

4. Časová náročnost vývoje (měsíce) 

5. Ostatní kritéria 

 

 

Návratnost investice: 

Je to doba, za kterou se investice do projektu vrátí společnosti. Bude udávána v měsících. 

 

Cenová nákladnost: 

Z důvodu ochrany dat, nebudou zde použita přesná označení řádu investic, ale bude zde jen 

bodové označení. Toto kritérium vyznačuje, jak velké počáteční investice byly pro produkt 

použity do strojů pro výrobu a inženýrství. 

 

Zájem trhu: 

Zájmem trhu je kolik kusů, je celkem smluvně vázáno. Jde o množství za celou dobu trvání 

produktu. Toto hledisko bude opět uvedeno v bodovém ohodnocení. 
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Časová náročnost projektu: 

Jak dlouhá je doba od prvních jednání, až po dobu, kdy projekt přejde do výroby. Opět bude 

tato doba udávána v měsících. 

 

Ostatní kritéria: 

Následné kritérium nebude použito v analýze, je zde uvedeno, aby se předešlo 

nesrovnalostem, proč nejsou použita jiná kritéria než mnou zvolená. 

 

 

TRANSIT:         EATON: 

 

1) 40 měsíců      1) 39 měsíců  

2) 1194,8 b.      2) 1242 b. 

3) 775 b.                  3) 694,62 b. 

4) 24 měsíců      4) 13 měsíců 

 

 

Výpočet koeficientů pomocí Saatyho metody 

 

K1 – Návratnost investice  

K2 – Cena investice 

K3 – Zájem trhu            

K4 – Časová náročnost vývoje 

 

Kromě výběru preferovaného kritéria se určuje pro každou dvojici kritérií také velikost této 

preference (SAATY,1990). K vyjádření velikosti preferencí SAATY doporučuje bodovou 

stupnici (Tabulka č.3): [11] 

 

Pro přesné vyhodnocení budu používat i mezihodnoty.(2,4,6,8) [str. 18] 
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Tabulka č.3 preferencí SAATYHO metody: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejprve provedeme párové porovnání důležitosti mezi všemi dvojicemi kritérií a tato 

porovnání uspořádáme do Saatyho matice párových srovnání. K porovnávání používáme 

SAATYHO tabulku preferencí. (Tabulka č.3), [11], [str. 18] 

 

                                         K1         K2                K3               K4 

    K1  

                         K2 

                         K3 

                   K4 

 

Po utvoření matice párových srovnání můžeme přikročit k samotnému vyhodnocení vah, kde 

použijeme následující vzorec.  

 

 Pro výpočet Váženého geometrického průměru použiji vzorec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/16/17/1

315/15/1

6512/1

7521
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V tabulce č. 4 jsou vypočítané hodnoty kritérií zapsány a připraveny k samotnému hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z následující tabulky už vyplývají přesné hodnoty vah jednotlivých kritérií, které najdeme ve 

sloupečku Váženého geometrického průměru. Tyto hodnoty požijeme při následném 

vyhodnocení produktů.  

 

 

Hodnocení pomocí váženého součtu 

 

Přímé hodnocení produktů provedeme v následující tabulce pomocí bodového hodnocení, kde 

použiji vážené koeficienty (Tabulka č.5), [viz str. 18]. 

V tabulce pomocí metodou váženého součtu zjistíme výsledek hodnocení. 

Pro hodnocení používám trojčlenku. Používám trojčlenku s přímou úměrou a nepřímou 

úměrou. Tyto metody jsou použity ve sloupečku Transit a Eaton. Hodnota 100 znamená, že 

toto kritérium je splněno tím daným produktem lépe. V posledním řádku je uvedeno celkové 

vyhodnocení, jak dopadla celá analýza. Kde větší počet bodů znamená lepší výsledky.  

 

 

Tabulka č. 5 Ekonomické výsledky 

 

 wi (%) Transit Součet Eaton Součet 

Návratnost investice 50,32 97,5 49,06 100 50,32 

Cena investice 34,24 100 34,24 96,19 32,94 

Zájem trhu 10,25 100 10,25 89,63 9,19 

Časová náročnost vývoje 5,19 54,16 2,81 100 5,19 

Vyhodnocení    Součet       96,36 b.  Součet       97,64 b. 

 

 Geometrický průměr Vážený geometrický průměr (wi) 

K1 2,89250 50,32 % 

K2 1,96798 34,24 % 

K3 0,58856 10,25 % 

K4 0,29848   5,19 % 

Suma 5,747519216               Suma  100 % 
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5.2.1.2  Technické porovnání 
 

Cílem technické porovnání bude zjistit, který z produktů je z technického, neboli 

konstrukčního hlediska lepší.  

 

 

Kritéria: 

 

Volba kritérií proběhla po získání nejdůležitějších informací o obou produktech. Kritéria jsou 

zvolena tak, aby vyhodnocený výsledek byl co nejvíce vypovídající. Jsou zde použity kritéria, 

která Autopal uznává za nejdůležitější a nejvíce vypovídající o produktech. 

 

1. Délka výroby jednoho kusu (minuty) 

2. Tlaková ztráta chladiva (mbar) 

3. Tlaková ztráta vzduchu (mbar) 

4. Hmotnost mezichladiče (Kg) 

5. Ostatní kritéria 

 

 

Délka výrobního cyklu: 

Délka výroby jednotlivých součástek je velmi důležitá, s ohledem na úsporu času. Kde se 

snižující se časovou náročností je schopen podnik vyprodukovat za den více výrobků. Délka 

bude měřena minutách. 

 

Tlaková ztráta chladiva: 

Opět se jedná o konstrukční záležitost. Kde jde o velikost tlakové ztráty u chladiva, které je 

v mezichladiči použito. Výsledná hodnota bude uváděna v mbar.   

 

Tlaková ztráta vzduchu: 

Tlaková ztráta je pro mezichladič důležitou vlastností. Čím vyšší je výdrž, tedy nižší tlaková 

ztráta, tím je součástka samozřejmě lepší a dá se použít v automobilech s větším výkonem. 

Ztráta bude uváděna v mbar. 
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Hmotnost mezichladiče: 

Z technického hlediska je hmotnost výrobku jedno z nejvýznamnějších kritérií. Současným 

trendem, je automobily co nejvíce odlehčovat a tak je důležitá nízká hmotnost komponentů. 

Hmotnost bude uváděna v kilogramech.  

 

Ostatní kritéria: 

Následné kritérium nebude použito v analýze, je zde uvedeno, aby se předešlo 

nesrovnalostem, proč nejsou použita jiná kritéria než mnou zvolená. 

 

 

TRANSIT:                   EATON: 

 

1) 14 min 37 vteřin      1) 8 min 53 vteřin  

2) 155 mbar                                2) 100 mbar 

3) 14,4 mbar                      3) 10 mbar 

4) 2,0449 kg          4) 2,1433 kg  

 

Výpočet koeficientů pomocí Saatyho metody 

 

K1 – Délka výrobního cyklu 

K2 – Tlaková ztráta chladiva            

K3 – Tlaková ztráta vzduchu 

K4 – Hmotnost 

 

      K1         K2                K3               K4 

 K1  

                         K2 

                         K3 

                   K4 

 

12/14/13/1

213/13/1

4312/1

3321
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Po utvoření matice párových srovnání můžeme přikročit k samotnému vyhodnocení vah, kde 

použijeme následující vzorce. 

V tabulce č. 6 jsou vypočítané hodnoty kritérií zapsány a připraveny k samotnému hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z následující tabulky už vyplývají přesné hodnoty vah jednotlivých kritérií, které najdeme ve 

sloupečku Váženého geometrického průměru. Tyto hodnoty požijeme při následném 

vyhodnocení produktů. 

 

Hodnocení pomocí váženého součtu 

 

Přímé hodnocení výměníků provedu v následující tabulce pomocí bodového hodnocení, kde 

použiji vážené koeficienty (Tabulka č. 7), [viz str. 18]. 

V tabulce pomocí metodou váženého součtu zjistíme výsledek hodnocení. 

Pro hodnocení používám trojčlenku. Používám trojčlenku s přímou úměrou a nepřímou 

úměrou. Tyto metody jsou použity ve sloupečku Transit a Eaton. Hodnota 100 znamená, že 

toto kritérium je splněno tím daným produktem lépe. V posledním řádku je uvedeno celkové 

vyhodnocení, jak dopadla celá analýza. Kde větší počet bodů znamená lepší výsledky. 

 

Tabulka č. 7 Technické výsledky 

 

 wi (%) Transit Součet Eaton Součet 

Délka výrobního cyklu 39,98 59,36 23,73 100 39,98 

Tlaková ztráta chladiva 30,38 64,52 19,6 100 30,38 

Tlaková ztráta vzduchu 20,86 69,44 14,48 100 20,86 

Hmotnost 8,78 100 8,78 100 8,37 

Vyhodnocení    Součet       66,59 b.   Součet        99,59 b. 

 

 Geometrický průměr Vážený geometrický průměr (wi) 

K1 2,0597 39,98 % 

K2 1,5651 30,38 % 

K3 1,0745 20,86 % 

K4 0,4518   8,78 % 

Suma 5,1511               Suma  100 % 
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5.3 Návrh pro aplikaci 
 

Výsledek mé analýzy z obou hledisek je, že z ekonomického hlediska produkt Transit získal 

96,36 b. a technického 66,59 b. Kdežto druhý produkt, tedy Eaton získal z ekonomického 

hlediska 97,64 b. a technického hlediska 99,59 b. Z výsledků bodového vyhodnocení mé 

analýzy lze říci, že produkt Eaton je lepším jak z ekonomického, tak i technického hlediska. A 

to porovnáním obou výsledků analýz. Právě pro jednoduchost pochopení výsledku jsem si 

vybral následující vyhodnocení, lze totiž snadno přesně určit, který z projektů je lepším.  

Produkt Eaton podle mé analýzy vyšel lépe z hodnocení, má velkou výhodu v oblasti 

konstrukcí, neboť je dle konstrukčních náležitostí velmi propracovaný. Je schopný odvádět 

skvělé výsledky i v nejmodernějších motorech v automobilovém průmyslu. I z tohoto 

hlediska, kdy v dnešním světě se neustále automobilky předhánějí o titul nejrychlejší auto 

planety, jeho schopnost odolávat nejvyšším tlakům a rázům je velmi dobrá. Dle mého názoru 

bych tedy společnosti doporučil tuto konstrukci rozvíjet. Protože i dle bodového ohodnocení 

z technických hledisek je vidět velká propracovanost produktu. Pro následnou produkci by 

společnost mohla použít výrobek Eaton a inovovat jeho určité části tak, aby byl v budoucnu 

konkurenceschopným. Dalším mým doporučením by bylo, aby společnost investovala více 

peněz do větší reklamy výrobku u automobilek. U zájmu na trhu existuje ještě určitá volnost a 

je ještě možné, na výrobku provést lehké úpravy, tak aby byl výrobek zajímavý i pro jiné 

odběratele. Tím by se společnosti zvýšil odbyt výrobku, a tudíž samotné zhodnocení práce by 

bylo větší. Reklama u těchto druhů výrobků je velmi složitá, protože prakticky neexistuje, a 

tak je nutné hledat další cesty jak výrobek dostat k dalším zákazníkům a zvýšit tím jeho 

prodejnost. Prodejnost lze zvýšit za pomocí dalších inovací vzhledu, zvýšením výkonu nebo 

celkovou inovací produktu, ale to je velmi složité. Požadavky, které si dává většinou 

zákazník, se mohou lišit od konstrukce. Bylo by zbytečné dávat peníze do inovací stávajícího 

produktu, ale bylo by lepší začít pracovat na novém typu výměníku. 

 

Výčet konkurenčních výhod společnosti je dalším faktorem, který bych chtěl utvořit jako dílčí 

cíl práce. Jsou to nesporně velké výhody, kterých společnost dosáhla zavedením celohliníkové 

konstrukce na trh. Jsou to jak výhody přímo podnikové, ale také hlavně výhody, kterých 

společnost dosahuje zavedením typu celohliníkové konstrukce u mezichladičů. 
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1. Včasná reakce na podněty na trhu 

Sledování vývoje na trhu je velkou součástí konkurenční výhody, neboť včasná reakce na 

požadavky na trhu se stává nesmírnou konkurenční výhodou. Společnost, která zaváhá, poté 

těžce dohání ztrátu, která v důsledku toho vznikla.   

 Společnost uvedením celohliníkového tepelného výměníku získala konkurenční 

výhody nad několika společnostmi, ale nebyla to výhoda jediná. 

 

2. Úspora nákladů 

Nespornou výhodou pro podnik je i finanční výhoda. Neboť výroba dřívějších výměníků byla 

náročnější, jak z hlediska časového, tak i z hlediska nákladů na výrobu. S těmito úsporami 

firma ušetří peníze, které pak má možnost investovat do jiných aktivit a možnost tak získávat 

další konkurenční výhody. 

 

3. Odběratelsko dodavatelská komunikace 

Komunikace mezi odběratelem a dodavatelem je nesmírně důležitá. Požadavky zákazníků 

jsou ty, kterými se musí Autopal řídit a dle kterých je pak následně výrobek konstruován. 

Prvotní požadavky nemusí být vždy konečné, a proto je pak komunikace velmi důležitá na to, 

aby byl konečný výrobek vyroben dle požadavků. 

 

4. Ekologičnost výměníku 

Ekologická výhoda spočívá v jeho konstrukci. Díky použití pouze hliníku se dá snáze 

likvidovat, než předešlé výměníky v kombinaci hliníku s plastem. Dříve se museli plastové 

komponenty pracně odstraňovat a to přidávalo na časové náročnosti, to tím pádem nyní už 

odpadá. 

 

5. Cena výměníku 

Cena výměníku je velmi pečlivě zvažována, tak aby výrobek obstál v konkurenčním boji na 

trhu.  

 

6. Rozměrová výhoda 

Rozměrová výhoda je důležitá z hlediska výkonu automobilu. Díky této výhodě je schopna 

automobilka zvýšit výkon automobilu. Je to důsledkem malých rozměrů, které dávají výhodu 

automobilům s velkým výkonem, kde se dá použít více výměníku na chlazení, aby se celá 

soustava nepřehřívala, a zároveň se nijak výrazně nezvětšila velikost motoru. 
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7. Snížení nákladů 

Snížení nákladů je hlavně spojeno se stálejší cenou hliníku na trhu oproti mědi. Odpadá tedy i 

nakupování velkého množství mědi, když byla nízká cena a tím i skladování velkého 

množství zásob. Nyní je cena hliníku velmi stálá, tak se nenakupuje velká zásoba a nemusí se 

tak platit peníze za sklady. Další výhodou je i zlevnění samotného výrobního procesu, který 

firmě také ušetří náklady. 

 

8. Zvýšení výkonu 

Celohliníkovou konstrukcí dojde k 20–40 % zvýšení výkonu oproti starším výměníkům. Toto 

je významná věc v konkurenčním boji, protože automobily se neustále zrychlují a tak dochází 

v motoru automobilu k větším rázům, jak už teplotním, tak i tlakovým. Proto výměníky 

s větší odolností jsou a budou na trhu žádané. 

 

9. Snížení hmotnosti výměníku 

Celohliníkovou konstrukcí dojde k poklesu hmotnosti o 20-25 %. To je hodnota, která je 

velmi významná pro automobilky. Automobilky u některých svých modelů šetří každý 

kilogram a tak je pro ně zmenšující se hmotnost důležitá. 

 

10. Snadnější demontáž výměníku při reklamaci 

Používáním pouze hliníku při konstrukci usnadňuje následnou likvidaci při reklamaci. 

Dochází k tomu, protože není potřeba jako u dřívějších výměníků demontovat plastové 

komponenty na to, aby bylo možné provést roztavení hliníku v peci. Tato výhoda je nesmírně 

důležitá, neboť náklady na reklamaci se tím výrazně sníží. 
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6 Závěr 

 

V automobilovém průmyslu je velká konkurence, která se neustále vyvíjí a kde jsou kladeny 

velké nároky na kvalitu, nízkou hmotnost, velkou výdrž součástek. Některá tyto kritéria jsem 

použil do své analýzy, protože po konzultaci ve společnosti jsem zjistil, že jim má být kladena 

velká váha. Kritéria jsou pro samotnou analýzu velmi důležitá. Výběr jednotlivých kritérií pro 

analýzu je nesmírně důležitý proto, aby byla vypovídající hodnota celé analýzy co největší. 

Pro naplnění cíle jsem si vybral právě tuto analýzu a to z důvodu porovnání nejdůležitějších 

hledisek produktů. Kde párové porovnání těchto důležitých hledisek obou projektů odkryje 

silné a slabé stránky projektů. 

 Pro samotné vyhodnocení mé diplomové práce jsem použil bodové ohodnocení. Toto 

ohodnocení má velkou vypovídající hodnotu. Lze tedy snadno určit, který produkt je 

výhodnější. Data, která jsou zde použita, jsou z podkladů společnosti, která mi byla 

poskytnuta. Následným vyhodnocením analýz jsem došel ke dvěma výsledkům, a to 

z ekonomického a technického hlediska. Tyto hlediska jsem vybral, protože pro tento druh 

výrobku to jsou nejdůležitější oblasti. 

Pro naplnění cíle práce jsou výsledky z analýzy velmi důležité proto, abych byl 

schopen určit, který z dvou výrobků je pro firmu lepším a dává firmě větší konkurenční 

výhody. Z provedené analýzy jsem došel k závěru, že produkt Eaton je lepším ze dvou 

produktů z obou hodnocených hledisek. 

Dle mého názoru, kterého jsem nabyl prací na tomto problému, je ještě prostor na 

nové inovace a větší zhodnocení projektu. Do budoucna je celohliníková konstrukce velmi 

správným směrem, jakým se teď automobilový průmysl vydává v oblasti řešení tepelných 

výměníků. Tato konstrukce má nespočet výhod oproti staršímu typu výměníku a posouvá i 

hranice výdrže samotného výměníku zase o stupínek výše. Zvyšující se hladina výdrže je 

nesmírně důležitá, protože tlaky a rázy v automobilech se neustále zvyšují. Je však nutné u 

zákazníků zvolit správné metody propagace nových technologií, aby společnost získala ještě 

větší odbyt a tím by i její zisky z projektu byly ještě vyšší. Nestačí totiž jen dobrý výrobek, 

ale je nutné jej taky umět správně nabídnout na trhu a uspokojit co nejvíce zájemců. 
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