
 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          

 



 

                                                                          

 



 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          

Anotace 

 

Marketingová analýza představuje základ poznání trţních procesů a chování a příčin chování 

účastníků trhu. Nedílnou součástí marketingové analýzy jsou nástroje k rozkrývání trţní 

pozice a odhalování kritických míst, příleţitostí a trendů. Výstupem marketingové analýzy 

jsou zadání pro marketingový výzkum, signální informace pro proces regulace nákupní 

 a prodejní politiky, manaţerská rozhodnutí a strategické rozhodovací procesy, zakládající 

budoucnost průmyslové firmy. Výsledkem jsou poznatky, trendy a prognózy o chování  

a budoucím chování účastníků trhu a trţního prostředí. Marketingová analýza vyţaduje 

široký rozsah znalostí na rozhraní technických a ekonomických oborů a schopnost 

analytického myšlení. 
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Abstract 

 

Marketing analysis represents the basis of understanding of market processes and behavior 

and causes of the behavior of market participants. An integral part of marketing analysis 

 is a set of tools for revealing the market position and identifying bottlenecks, opportunities 

and trends. The output of the marketing analysis is assignment for marketing research, the 

signal information for the process of controlling buying and selling policies, management 

decisions and strategic decision-making processes, establishing the future of industrial 

companies. The results are findings, trends and predictions about future behavior and the 

behavior of market participants and market environment. Marketing analysis requires a broad 

range of knowledge at the interface of technical and economic fields and the ability of 

analytical thinking. 

 

Keywords 
 

Marketing analysis, design, investment, strategy, business, methods, tools, market, 

competition. 

 

 



 

                                                                          

 

Obsah: 

                                                                                                                   strana 

1. Úvod ……………………………………………………………………….. 8                                                                                                                                                                                                                             

2. Teoretický náhled ……..……………………………….…………………. 9  

    2.1. Teoretická východiska projektového řízení ……………………………………… 9   

          2.1.1. Ţivotní cyklus projektu a jeho fáze …………………………………………...10 

          2.1.2. Účastníci projektu ............................................................................................. 11          

          2.1.3. Cíl projektu ……………………………………………………....................... 12 

          2.1.4. Studie proveditelnosti …………………………………………………........... 13 

    2.2. Definování investičních strategií ………………………………………………… 14    

          2.2.1. Investiční politika ……………………………………………………………. 15 

          2.2.2. Investiční rizika ……………………………………………………………… 16       

    2.3. Marketing …………………………………………………………………………. 17 

          2.3.1. Definice marketingu …………………………………………………………. 17 

    2.4. Problematika marketingu a strategií v projektovém řízení ....………………… 18 

          2.4.1. Podniková strategie ………………………………………………………...... 18 

          2.4.2. Marketingová strategie ………………………………………………………. 19 

          2.4.3. Základní marketingové strategie …………………………………………….. 20 

          2.4.4. Nový produkt ………………………………………………………………... 21 

          2.4.5. Marketingový plán …………………………………………………………... 21 

    2.5 Marketingová analýza ……………………………………………………………. 22 

          2.5.1. Definice a základní struktura marketingové analýzy ………………………... 22 

 3. Teoretická - Analytická část …………………………………………… 23 

     3.1. Externí analýza …………………………………………………………………... 23 

     3.2. Interní analýza ……………………………………………………………….…... 24 

     3.3. Nástroje marketingové analýzy ……………………………………………….… 24 

     3.4. Swot analýza ……………………………………………………………………… 26 

     3.5. Situační analýza ……………………………………………………...................... 27 

     3.6. Segmentace trhu ………………………………………………………………...... 28 

     3.7. Finanční analýza ………………………………………………………………….. 29 

          3.7.1. Altmanová studie …………………………………………………………….. 30 

 



 

                                                                          

 

    3.8. Finanční plán ………………………………………………………………………. 30 

         3.8.1. Kalkulace …………………………………………………………………….... 31 

         3.8.2. Analýza bodu zvratu …………………………………………………………... 31 

         3.8.3. Finanční vyhodnocení …………………………………………………………. 32 

4. Praktický příklad marketingové analýzy ……………...……………….. 33 

    4.1. Strategie ……………………………………………………………………………. 33 

         4.1.1. Formulování strategie …………………………………………………………. 34 

    4.2. Analýza konkurence ………………………………………………………………. 34 

    4.3. Analýza investičního projektu ……………………………………………………. 36 

            (výpočet nákladů, výnosů a zisků) 

    4.4. Bod zvratu ………………………………………………………………………….. 37   

    4.5. Doba návratnosti …………………………………………………………………... 38 

    4.6. SWOT analýza ………................................................................................……….. 39 

    4.7. Bostonská matice …………………………………………………………………... 41 

5. Závěr…………………………………………………………………...………………. 43 

6. Seznam použité literatury…………………………………………………….…... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 8 - 

1.ÚVOD 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma, marketingová analýza investičního projektu 

průmyslového podniku, které je v dnešní době na programu kaţdé firmy, která chce přeţít 

v časech, kdy hospodářské a ekonomické krize oddělují úspěšné firmy od neúspěšných. 

Začátek je poměrně jasně zacílený na základní definice a vysvětlení pojmů z názvů 

bakalářské práce, které jsou doplněny o strategickou definici. Následné stránky popisuji 

určité náleţitosti, metody a charakteristiky marketingové analýzy. Analytická část, by se dala 

pro svůj široký obsah popsat na několik desítek stran, ale pro následnou stručnou praktickou 

část jsem vybral pár zásadních metod. 

Bakalářskou práci, bych chtěl přiblíţit činnost marketingového úseku při strategickém 

plánování podniku, a to v oblasti určité vize, kde se můţe poptávka rozrůstat, měnit, kolísat 

aţ zcela zmizet, dle vývoje politického a světového. 

Pro bliţší pochopení předešlé věty jsem „vytvořil“ firmu XY, která je samozřejmě smyšlená 

a pohybuje se v průmyslové výrobě. Její zaměření je ve výrobě ocelových konstrukcí 

a údrţbářských prací pro ţelezárenskou firmu. Investiční projekt a jeho marketingová 

analýza má firmu posunout z krajského trhu na trh celorepublikový. 

Podstata projektu spočívá v prodlouţení stávající dílny, a to z důvodu změny primárního 

výrobku. Nový produkt firmy není úplnou novinkou v portfoliu výroby. Jedná se o části, dílčí 

komponenty, ale i celé sestavy silničních a ţelezničních mostů. Tento segment trhu v sobě 

skrývá příleţitosti, ale samozřejmě s tím ruku v ruce jdoucí rizika. V podstatě se jedná o dva 

projekty – prodlouţení dílny a zaměření se na nový produkt. Při hledání odpovědi na první 

projekt se musí analyzovat druhý a následně rozhodnout. 

Praktická část marketingové analýzy je psána v pozitivním vidění let následujících. 

Firma XY uţ má úspěšně vyrobeno a bez reklamací prodáno, ať uţ jako hlavní výrobce nebo 

subdodavatel, několik silničních nebo ţelezničních mostů. Díky tomu a vstupu do podvědomí 

společnosti zabývající se touhle problematikou se úvaha o investování v tomhle směru jeví 

jako správná. 

Cílem bakalářské práce je ukázat jaké mohou být na některé otázky marketingové analýzy 

odpovědi a to z pohledu časové a věcné posloupnosti. Ne vţdy se tahle posloupnost dodrţuje, 

pokud jde o malé investiční projekty, ale velké firmy si nemohou dovolit zanedbat některé 

analytické kroky, neboť by to mohlo mít nedozírné následky pro budoucí 

konkurenceschopnost a existenci podniku. 
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2. Teoretický náhled 

 

2.1 Teoretická východiska projektového řízení 

Pojem projekt vychází z anglosaského pojetí slova „project“, které označuje proces plánování 

a řízení rozsáhlých operací.  

 

Definice – vzhledem k povaze a charakteru realizovaných projektů se definice mohou lišit 

                  v konkrétních formulacích. 

 

Několik definic: 

Projekt - je jedinečný proces skládající se z řady koordinovaných a řízených činností s daty  

               zahájení a ukončení, prováděný pro dosaţení cíle, který vyhovuje specifickým  

               poţadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. 

             - je dočasné úsilí vynaloţené na vytvoření unikátního produktu, sluţby nebo určitých 

               výsledku. 

             - je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, který má být 

               jeho realizaci splněn, má definován datum začátku a konce uskutečnění a má  

               stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. 

             - je charakterizován jedinečnosti, systémovostí, omezenými zdroji, nejistotou 

               a riziky. 

             - vzhledem ke své jedinečnosti a neopakovatelnosti, v sobě zahrnuje značné prvky 

               neurčitosti a rizika. 

             - projektem se rozumí dočasný souhrn činností a úsilí k vytvoření výrobku, 

               poskytnutí sluţby nebo dosaţení výsledků. (13) 

 

Kaţdý projekt má tedy svůj počátek a svůj konec. Pro zahájení projektu je mnoho důvodu – 

v závislosti na tom, o jaký projekt běţí. Projektem můţe být sanace poškozeného území, 

dovolená v Turecku, údrţba vlastního chrupu a mnoho jiných. 

 

Projekt je ukončen těmito okolnostmi: 

 - dosáhne se cílů, pro které byl zahájen 

 - ukáţe se, ţe se cílů nedosáhne a dosáhnout nemůţe 

 - pominula potřeba, kvůli níţ byl projekt zahájen.   
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2.1.1 Ţivotní cyklus projektu a jeho fáze  

 

Projekt je prvkem, který má charakter procesu. V době své existence se vyvíjí a posléze 

nachází v různých fázích, které nazýváme ţivotním cyklem projektu.  

Existuje celá řada definic ţivotního cyklu projektu - v této oblasti neexistuje shoda ani mezi 

teoretiky, hospodářskými sektory, ani mezi jednotlivými společnostmi. 

Ţivotní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichţ názvy a počet 

jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angaţována. (11) 

 

 

 

Fáze ţivotního cyklu projektu 

 

Rozdělení jednotlivých realizačních aktivit do logického časového sledu má za cíl zlepšit 

podmínky pro kontrolu jednotlivých procesů. Usnadňuje orientaci všech účastníků 

ve vývojových stádiích projektu a zvyšuje pravděpodobnost celkového úspěchu. 

Základní fáze: 

- fáze před investiční 

- fáze zadání 

- fáze realizace přípravy 

-  fáze realizace 

- fáze ověřovací 

- fáze uvádění projektu do uţívání (13) 

 

 

Obecně platí, ţe fáze ţivotního cyklu projektu definují: 

 

- jaký typ práce má být vykonán v příslušném stupni rozvoje projektu, 

- jaké konkrétní výstupy jsou v jednotlivých fázích generovány, jak jsou ověřovány  

  a hodnoceny, 

- kdo se zapojuje do aktivit projektu v jeho jednotlivých úsecích. 
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2.1.2 Účastníci projektu  

 

Primárním účastníkem výstavbového projektu je historicky vţdy ten, kdo má peníze 

nebo kdo si je dokáţe opatřit (např. získáním úvěru), chce je převést na hmotný kapitál 

a rozhodl se k tomu dojít cestou výstavby. 

 

Jde v podstatě o tři moţné osoby: 

 

Investora – zdroj finančního kapitálu 

Developera – zpracovatele kapitálu 

Stavebníka – správce kapitálu 

 

U větších projektu se tyto tři osoby buď vyskytují jako zcela samostatné právní celky, 

propojené pouze peněţními toky, anebo se nějak organizačně překrývají. (13) 

 

Pro primárního účastníka projektu je v prvopočátku nejdůleţitější zjistit a zanalyzovat  

zda je vůbec pro něho rentabilní do další fáze vstupovat. 

Tyhle údaje zjistíme za pomocí marketingových nástrojů, které by měly být součásti kaţdého 

většího projektu. Zvládnout a zapracovat výsledky marketingových zjištění do systému 

manaţerského rozhodování a řízení představuje schopnost zvládnout i následnou realizaci 

projektu.  
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2.1.3 Cíl projektu 

 

Nová hodnota – předmět, sluţba nebo jejích kombinace, která je výsledkem projektu 

a je reprezentována popisem určitého stavu, jenţ má v budoucnosti existovat. 

 

Cíle projektu hrají svou důleţitou úlohu v průběhu celého ţivotního cyklu projektu, 

nejdůleţitější úlohu však hrají ve fázi: 

 

a) zahájení projektu – vychází z nich zadání projektu a kontrakt, 

b) plánování – o jejich definici se opírají všechny podstatné plánovací dokumenty, 

c) uzavření projektu – celkový úspěch projektu a soubor výstupů projektu je měřen 

a akceptován podle stupně splnění těchto cílů. (11) 

 

 

Stanovení cílů projektu 

 

Cíle projektu představují slovní popis účelu, jehoţ má být prostřednictvím realizace projektu 

dosaţeno. Obvykle se jedná o hierarchickou strukturu definovaných stavů, podmínek 

a vlastností popisující budoucí výsledek projektu. 

 

Mezi nejdůleţitější dokumenty při realizaci projektu a splnění stanoveného cílu patří studie 

proveditelnosti, která se nachází v před investiční fázi a provádí nás vlastně celou etapou 

výroby a následné kontroly. 
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2.1.4 Studie proveditelnosti  

 

Studie proveditelnosti je dokument, který shrnuje všechny základní prvky projektu 

a umoţňuje rozhodnout o jeho rentabilitě a hlavních parametrech. (8) 

 

 

Studie proveditelnosti je jeden z významných nástrojů před investiční fáze ţivotního cyklu 

projektu, který se vyuţívá k posouzení a vyhodnocení zamýšleného projektu a rozhodnutí 

o jeho přijetí nebo nepřijetí. Jedná se o komplexní dokument, který pro posouzení 

a vyhodnocení projektu vyuţívá standardní osnovy. Jedná se v podstatě o strategii projektu. 

(12) 

 

Rozsah a podrobnost studie proveditelnosti závisí na velikosti, sloţitosti a specifičnosti 

projektu. V průběhu realizace projektu je nutné proveditelnost posuzovat vţdy, kdyţ dojde 

ke změnám, které mají podstatný vliv na projektové náklady a výsledky projektu.  

Proveditelnost projektu je důleţité zkoumat také tehdy, dojde-li ke změně plánu. 

 

Studii proveditelnosti lze povaţovat za východisko pro rozhodování o realizaci zamýšleného 

projektu z hlediska: 

 

Obchodního – přitaţlivost trhu, obchodní cíl projektu, strategie dosaţení cíle, konkurenční  

                        postavení, trţní potenciál, ceny a jejich vývoj, vývoj poptávky atd. 

Technického – technologie a výrobní zařízení, stavební úpravy, materiálové a surovinové 

                       vstupy, vliv na ţivotní prostředí, lidské zdroje. 

Ekonomického – doba návratnosti, míra výnosnosti investice, vnitřní výnosové procento, 

                            likvidita atd. 

 

Existují však i projekty, o jejichţ realizaci je rozhodnuto bez studie proveditelnosti 

jako např. havarijní stav, nevyhnutelnost změny, politické důvody atd. 
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2.2 Definování investičních strategií 

 

Investice patří k základním podmínkám dlouhodobé prosperity podniku a v dlouhodobém 

horizontu by podnik měl investovat minimálně do výše odpisu, aby vůbec zajistil obnovu 

svého majetku. Pro další růst a prosperitu by měl investovat prostředky ještě vyšší. 

Těţištěm významu investice není v utrácení peněz, ale v naději budoucích příjmů.  

Při rozhodování o investicích je sice třeba zvaţovat, zda na ně máme prostředky nebo kde je 

vzít, ale přesto je hlavním kritériem výběru investice schopnost zhodnocení. 

 

Při rozhodování o moţných investicích je třeba postupovat promyšleně, protoţe: 

- rozhodnutí o investici je tak rozsáhlé, ţe je z větší části nevratné 

- pracuje se s očekávanými hodnotami, je třeba brát v úvahu riziko a časový faktor 

- prostředky v investici vázané jsou takového rozsahu, ţe přijetí nevhodné investice můţe  

  zvrátit prosperitu celé firmy. (9) 

 

Důleţitým znakem je fakt, ţe výnos z investice je odloţen na pozdější dobu, čímţ se tato 

operace liší od jiných obchodních transakcí jako je např. koupě zboţí nebo jiných operací, při 

kterých dochází k platbě, případně k jiné okamţité či krátkodobé návratnosti. Za investice lze 

tedy povaţovat pouze operace střednědobé (délka trvání alespoň tři roky) a operace 

dlouhodobé (alespoň sedm let) a nikoliv tedy operace krátkodobého charakteru. 

 

 

Stanovení cílů investičního projektu v čase 

 

- Stanovení reálného času, ve kterém můţe být věcně a ekonomicky vyjádřených cílů  

  dosaţeno. 

- Rozvrhnout čas optimálně mezi hlavní milníky. 

- Zkontrolovat a upřesnit věcně a ekonomicky stanovené cíle v souladu s časovým  

   rozvrţením. 
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2.2.1 Investiční politika 

 

Předmětem investiční politiky jsou rozhodování o pořízení dlouhodobého nehmotného, 

hmotného nebo finančního majetku. Klíčovým problémem investiční politiky je fakt, 

ţe investice do dlouhodobého majetku jsou zdrojem současné a budoucí výkonnosti podniku  

z hlediska tvorby podnikových produktů, jejích objemu, kvality a inovativnosti.  

K hlavním problémům investičního rozhodování patří: 

- kolik a kdy investovat 

- do čeho investovat (9) 

 

Investiční rozhodování přitom ovlivňuje několik základních faktorů: 

 

1) Jaký je očekávaný výnos z investice? 

2) Jaké lze očekávat investiční riziko? 

3) Jaký je očekávaný dopad na likviditu podniku? 

 

Typy investic 

 

V podnikové praxi můţeme identifikovat celou řadu typu aktiv, do kterých podniky investuji 

s cílem získat ekonomický prospěch. 

 

Jednotlivé typy investic je moţné členit do dvou základních skupin: 

 

1) Reálné investice – jsou vţdy vázány na nějaký konkrétní předmět či podnikatelskou 

                                  činnost. 

2) Finanční investice – nejsou bezprostředně vázány na nějaký předmět nebo činnost  

                                       a mají povahu pouhé majetkové transakce. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 16 - 

2.2.2. Investiční rizika  

 

Pamatujme, ţe čím větší výnos od investice poţadujeme, tím vyšší riziko budeme muset 

připustit. Rizikem nazýváme obecně nebezpečí, ţe skutečný budoucí výnos naší investice 

se bude lišit od výnosu očekávaného. (5) 

 

Existuje šest základních rizik spojených s investováním:  

Inflační riziko  

- riziko inflace znamená nebezpečí, ţe se v ekonomice zrychlí růst cen zboţí a sluţeb. 

V takovém případě klesne kupní síla naší investice. Proto vţdy bereme v úvahu nikoliv 

nominální (tj. skutečně dosaţený) výnos, ale výnos očištěný o změnu cenové hladiny 

 (tzv. "reálný výnos"). 

 

Kreditní riziko 

- kreditní riziko se týká dluhopisů a znamená nebezpečí, ţe ten, kdo dluhopis vydává  

(jeho "emitent"), nebude schopen dostát svému závazku splatit nominální hodnotu dluhopisu. 

 

Úrokové riziko  

- je to nebezpečí, ţe s růstem úrokových sazeb klesne trţní cena akcií či dluhopisů a tím 

pádem i hodnota naší investice.  

 

Riziko likvidity  

- jde o riziko, ţe v době, kdy budeme chtít své aktivum přeměnit v peníze, tak to nebude 

moţné vzhledem k nedostatečné poptávce.  

 

Riziko trhu 

- jde o riziko, kterému podléhají všechny akcie či dluhopisy na konkrétním kapitálovém trhu. 

Vyplývá z ekonomických, politických i jiných podmínek, které jsou všem cenným papírům 

na daném trhu společné. Trţní riziko zahrnuje například riziko hospodářského poklesu, riziko 

politického převratu či riziko přírodních katastrof.  

 

Měnové riziko - jde o nebezpečí, ţe zahraniční měna, v níţ je naše aktivum denominováno, 

se během investičního období znehodnotí oproti domácí měně a díky tomu klesne výnos naší 

investice vyjádřený v domácí měně. (9) 
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2.3. Marketing  

 

Definice – 

 

P. Kotler: 

Marketing definujeme jako společenský a manaţerský proces, jehoţ prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či 

jiných hodnot. (3) 

 

Jaroslav Světlík 

Marketing je proces řízení, jehoţ výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné 

fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím 

splnění cílů organizace. (15) 

 

P. Drucker:  

Marketing je tak základní, ţe nemůţe být povaţován za separátní funkci. Je to kompetentní 

obchodní činnost viděná z hlediska jejího konečného výsledku - z hlediska zákazníka. (16) 

  

F. Nahodil: 

Marketing je nejefektivnější způsob řízení organizace, který zabezpečuje optimální 

uspokojování potřeb a zájmů producentů i konzumentů. (17) 

 

Americké marketingové asociace (AMA) : 

definuje marketing jako proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace 

a distribuce myšlenek, výrobků a sluţeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí 

poţadavky jednotlivců a organizací (AMA 1988). (18) 

 

Mnozí lidé se domnívají, ţe marketing je pouze věda o prodejních technikách či o reklamě, 

ale to jsou pouze vrcholky ledovců. Prodej a reklama jsou pouhou součástí rozsáhlejšího 

marketingového mixu, souboru marketingových nástrojů, které působí společně, 

aby ovlivnily příslušný trh. 

Marketing je nedílnou součásti strategie firmy. Pro vytváření dlouhodobých předpovědí 

a následných kontrol vyhodnocení stavu se strategie s marketingem překrývají. 
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2. 4. Problematika marketingu a strategií v projektovém řízení 

 

Strategie 

 

Definice: 

 

Slovník cizích slov - tam zjistíme, ţe se jedná o „chování zajišťující dosaţení cílů“.  

Učebnici managementu „Fundamentals of Management“ - jednání s určitým záměrem,  

                                  aktivity firmy jako důsledek strategického plánování, resp. konkrétní  

                                  pravidla a zásady, které jsou vyuţívány k dosahování strategických cílů. 

V aktuální české učebnici Management (Veber) – koncept celkového chování organizace, 

dlouhodobý program a pojetí činnosti organizace a alokace zdrojů potřebných k dosaţení 

zamýšlených záměrů. (2) 

 

Formulování strategie 

Cíle určují, kam se chce firma dostat. Strategie pak určuje, jak se tam dostat. Kaţdá obchodní 

jednotka vyţaduje pro své cíle strategie „ ušité na míru“. 

Máme tři základní typy strategie, které vytvářejí dobré východisko pro strategické myšlení: 

- nákladová priorita 

- diferenciace 

- ohnisko soustředění 

 

2.4.1. Podniková strategie  

- je základní představa o tom, jakou cestou budou dosaţeny firemní strategické cíle. 

Stanovují základní směřování podniku a v rámci něho vytyčuje základní cíle, kterých má být 

v budoucnosti dosaţeno. Zároveň stanovuje základní poţadavky na prostředky potřebné 

k dosaţení těchto cílů.  

Na koncipování strategie mají klíčový vliv zejména tyto faktory: 

1) Prostředí, ve kterém podnik působí (ekonomické a podnikatelské prostředí, situace  

cílových trzích). 

2) Názory a záměry vlastníků a zájmy a očekávání ostatních subjektů, které jsou vůči 

organizaci významněji zainteresovány (zákazníci, stát, věřitelé…) 

3) Situace samotného podniku (kvalita produktu a jejich konkurenceschopnost, systém  

řízení a jeho finanční situace). (5) 
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2.4.2. Marketingová strategie  

 

Po stanovení cílů projektu je třeba určit marketingovou strategii, která povede k dosaţení 

stanovených cílů. Ta vychází z analýzy poptávky cílového trhu a trţního potenciálu. 

U projektu, který je realizován v jiţ fungující organizaci, je nutné také identifikovat jeho 

stávající konkurenční postavení na trhu, jeho silné a slabé stránky a pokud moţno analyzovat 

i potenciální příleţitosti a hrozby. (12) 

 

Marketingová strategie vymezuje hlavní principy, jejichţ prostřednictvím chce podnik 

dosáhnout svých marketingových záměrů na cílovém trhu. Skládá se ze základních 

rozhodnutí o marketingových výdajích, marketingovém mixu a o směrování marketingového 

úsilí. Marketingová strategie vychází z celkové firemní strategie, která definuje způsob, 

jakým chce firma dosáhnout svých cílů. 

 

Marketingové strategické plánování  

Celková firemní strategie a marketingová strategie mají mnoho styčných bodů. Marketingová 

strategie se soustřeďuje především na potřeby zákazníků a jejích uspokojení jako na součást 

poslání firmy a jejích cílů. Marketingové oddělení sehrává klíčovou roli v procesu 

strategického plánování firmy, a to v několika oblastech. Marketing stanovuje základní 

filozofii – marketingovou koncepci, která naznačuje, jak má vypadat celková strategie firmy  

a jakým způsobem budou uspokojovány potřeby významných skupin zákazníků. 

Marketingoví odborníci poskytují pracovníkům plánovacích oddělení podklady a informace, 

pomáhají jim při identifikaci atraktivních trţních příleţitostí, vymezují celkový potenciál 

firmy a naznačují, jak firma můţe těchto příleţitostí vyuţít. (4) 

 

Strategický marketing 

Problematika marketingu, vstupujícího do strategického rozhodování a řízení 

průmyslové firmy vyţaduje vysoký stupeň týmové součinnosti a sdílení cílových hodnot. 

Principem strategického marketingu je maximální uchování objektivních hledisek 

hodnocení budoucích jevů při vysokém rozptylu moţných alternativ a cest k dosaţení 

cílových hodnot ve vzdálenějších časových horizontech, jako je rozhodování o 

efektivnosti budoucích investic, vývoj nových výrobků a navigace vzdělávání klíčových 

pracovníků průmyslové firmy. 
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2.4.3. ZAKLADNÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE  

 

I kdyţ by bylo moţné uvést celou řadu dílčích marketingových strategií, k základním, 

k nejznámějším a také nejrozšířenějším, označovaným také jako konkurenční strategie patří 

následující tři:  

strategie minimálních nákladů,  

strategie diferenciace produktu,  

strategie trţní orientace. (3) 

 

Strategie minimálních nákladů 

Při naplňování této strategie podnik cíleně usiluje o to, aby dosáhl co nejniţších nákladů na 

výrobu a distribuci a aby tak mohl nabízet své produkty či sluţby za niţší ceny neţ jeho 

konkurenti. Tím by měl získat konkurenční výhodu a z ní plynoucí větší podíl na trhu.  

Při pouţití této strategie však existuje určité riziko, ţe se na trhu objeví podnik s ještě niţšími 

náklady a ţe tak zlikviduje nebo silně poškodí právě ten podnik, který celou svou budoucnost 

zakládal jen na strategii minimálních nákladů. 

 

Strategie diferenciace produktu 

V tomto případě se podnik soustřeďuje na dosaţení dokonalého výkonu v některé oblasti, 

jeţ je pro zákazníka důleţitá a je oceňována trhem jako celkem Diferenciace (odlišení) 

produktu můţe mít mnoho podob.  

Mezi nejpouţívanější patří např.:  

-provedení, forma a tvar, uţité vlastnosti, jakost a kvalita, trvanlivost, provozní spolehlivost, 

údrţba a opravy, styl, image, značka, poradenství.  

 

Strategii diferenciace obvykle uplatňují především střední a menší podniky, jimţ jejich 

omezené finanční zdroje nedovolují vstoupit do přímé konfrontace s těmi podniky, které na 

trhu zaujímají vedoucí pozici.  

 

Strategie trţní orientace 

Při uplatnění této strategie se podnik zaměřuje spíše na jeden či více menších segmentů trhu 

a neusiluje o ovládnutí celého trhu nebo jeho větší části. Přitom se zaměřuje hlavně na to, 

aby co nejlépe rozpoznal potřeby zvolených segmentů, a snaţí se získat vedoucí postavení 

v určité konkrétní oblasti zájmu zákazníků. (4) 
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2.4.4. Nový produkt 

Vzhledem k rychlým změnám v preferencích, technologii a konkurenci musejí firmy plynule 

vyvíjet další výrobky a sluţby. Firma musí ovládat vývoj a řízení nových produktů. 

Firma musí změnám přizpůsobit marketingovou strategii, která zahrnuje tří části: 

- popis cílového trhu 

- umístění produktu a objem prodeje 

- podíl na trhu a cílový zisk v prvních letech. (3) 

 

Vývoj nových produktů 

Firmy, které v současné době zanedbávají vývoj nových výrobků, se vzhledem k silné 

konkurenci na trzích vystavují velkému riziku. Jejich produkty jsou zranitelné měnícími se 

potřebami a poţadavky zákazníků, novými technologiemi, zkracováním ţivotních cyklů 

 a rostoucí domácí i zahraniční konkurenci. Současně je třeba říct, ţe vývoj nových výrobků 

je riskantní. 

 

2.4.5. Marketingový plán 

 

Marketingové plánování je specifickou oblastí, která vychází z celkových plánů podniku. 

Marketingové plány se oproti komplexním plánům podniku či podnikatelské jednotky více či 

zcela zaměřují, pouze na oblasti produktu a trhu a rozpracovávají strategicky stanovené cíle, 

týkající se určeného cílového trhu.  

Marketingový plán je ústředním nástrojem pro řízení a koordinování marketingových aktivit 

podniku. Slouţí k implementaci a praktickému ověření zvolené marketingové strategie, z níţ 

vychází. (6) 

 

Pro potřeby marketingového plánu je nutné provést kvantifikaci získaných poznatků 

A hodnot tak, aby bylo moţno sestavit „komunikační most“ – způsob dorozumění mezi 

ekonomicko-finančním systémem dat, informací a ukazateli, hmotnými procesy 

technologických, kapacitních a majetkových vztahů, včetně systému řízení jakosti  

a informačním systémem firmy z hlediska způsobu ukládání dat a poznatků. 

Součástí marketingového plánu je marketingová analýza, která spočívá ve vnější analýze, 

tj. okolí firmy a vnitřní analýze firmy. 
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2.5. Marketingová analýza   

 

Definice: 

Marketingová analýza představuje základ poznání trţních procesů a chování a příčin chování 

účastníků trhu. Nedílnou součástí marketingové analýzy jsou nástroje k rozkrývání trţní 

pozice a odhalování kritických míst, příleţitostí a trendů. Výstupem marketingové analýzy 

jsou zadání pro marketingový výzkum, signální informace pro proces regulace nákupní 

a prodejní politiky, manaţerská rozhodnutí a strategické rozhodovací procesy, zakládající 

budoucnost průmyslové firmy. (6) 

Marketingová analýza je nástrojem pro zkoumání veškerých informací a dat o současném 

vývoji trhu, trţního prostředí a obchodních vztahů, pohybu výrobku a sluţeb. Výsledkem 

jsou poznatky, trendy a prognózy o chování a budoucím chování účastníků trhu a trţního 

prostředí. Rozkrývá důleţité body, které pouţijeme jako určité zadání pro marketingový 

výzkum a proces řízení změn. Marketingová analýza vyţaduje široký rozsah znalostí na 

rozhraní technických a ekonomických oborů a schopnost analytického myšlení. 

Firma provádí marketingové analýzy s cílem sestavit nejvhodnější marketingový mix  

a úspěšně jej uvést do praxe. Marketingové analýzy zahrnují proces plánování, implementace 

i kontroly. (3) 

 

 

Základní struktura marketingové analýzy 

 

Marketingová analýza tvoří základ, určité jádro marketingových činností průmyslové firmy. 

Marketingová analýza zastřešuje důleţité faktory, které mají podstatný vliv na výsledné 

chování účastníků trţního procesu.  

 

Základní strukturu marketingové analýzy tvoří tyto prvky: 

 

a) předmět marketingové analýzy 

b) cíl marketingové analýzy 

c) ovlivňující a ovlivňované procesy marketingové analýzy 

d) volba nástrojů marketingové analýzy 

e) implementace výsledků marketingové analýzy 
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3. Analytická část 

 

3.1.  externí analýza 

 

Analýza makro – prostředí - sledování a vyhodnocování vývoje přírodního, ekonomického, 

technického a technologického, demografického, politicko-správního, právního, sociálního, 

kulturního prostředí.  

Analýza oboru podnikání - zdroje pracovních sil, jejich kvalifikace, surovin, materiálu, 

polotovaru, konjunkturální cyklus. 

Analýza trhu - posouzení typu a rozsahu trhu, jeho úrovně, segmentace, vyhodnocení 

nabídky a poptávky, výrobních faktorů a zboţí, jejich dostupnost, pruţnosti, poptávky 

a nabídky, úroveň ceny a cenové rozpětí, dynamika a trend ceny. 

Analýza dodavatele - dodávka zboţí, energie, sluţeb, technické prostředky 

Analýza distribuce - systém distribuce a distribuční kanály, prostředníci, jejich počet a úloha 

v systému distribuce 

Analýza komunikace  

rozsah a úroveň propagace, uplatňování prvků marketingového mixu, informace, jejich 

mnoţství a struktura, moţnosti jejich získání, věrohodnost, existence či neexistence 

marketingového výzkumu. 

Analýza zákazníka 

segmentace trhu s cílem identifikace cílové skupiny zákazníků, chování zákazníka 

a faktory jeho ovlivňování, poznání rozhodovacího procesu zákazníka. 

Analýza konkurence 

identifikace přímé a nepřímé konkurence, hlavní konkurent, výrobková, cenová, 

distribuční a propagační strategie konkurence, chování konkurence. 

Analýza příleţitostí a rizik 

poznání pozitivních a negativních stránek, jeţ vyplývají z působení vnějšího prostředí 

firmy. (6) 
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3.2.  interní analýza 

- analýza trţní pozice 

- finanční analýza 

- analýza marketingové strategie 

- analýza nemarketingových elementů 

- analýza silných a slabých stránek firmy 

obrat - posuzují se diference obratu a jejich lokalizace 

podíl na trhu - hodnotí se podíl na trhu celkem a v trţním segmentu, podíl se porovnává                                         

                        s konkurencí, zkoumá se jeho dynamika, příčiny změn 

náklady - posuzuje se úroveň nákladů a jejich struktura 

trţby - hodnotí se výše trţeb z realizace výrobků, počet a velikost zakázek, zisk a jeho   

           efektivnost. (6) 

 

3.3. Nástroje marketingové analýzy 

Nástroje marketingové analýzy rozdělujeme do dvou skupin: 

 

1) nástroje využívající exaktních metod 

a) korelační a regresní analýza -  zkoumání statistické závislosti  

                                                  Y - závisle proměnná,  X - nezávisle proměnná  

             I) určení regrese (určení průběhu závislosti, určení tvaru závislosti)    

            II) určení korelace (určení těsnosti závislosti, určení síly závislosti) 

 

b) vyrovnání časových řad, zejména metoda nejmenších čtverců a metoda aproximace s 

vyuţitím  

směrodatných odchylek - metoda nejmenších čtverců je aproximační metoda, která spočívá 

v tom, ţe hledáme takové parametry funkce f, pro které je součet čtverců odchylek    

vypočtených hodnot od hodnot naměřených minimální. 

 

c) optimalizace zásob – optimalizace = Řízení zásob představuje komplex činností, které 

spočívají v prognózování, analýzách, plánování, operativních činnostech a kontrolních 

operacích v rámci jednotlivých skupin zásob i v rámci zásob jako celku, a které vytvářejí 

podmínky pro plnění stanovených podnikových cílů s optimálním vynaloţením nákladů 

a s optimální vázaností finančních prostředků v zásobách. 
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d) lineárního programování – je odvětví optimalizace. Řeší problém nalezení minima  

(resp. maxima) lineární funkce n proměnných na mnoţině, popsané soustavou lineárních 

nerovností. 

 

2) nástroje využívající empirických metod 

 

a) Porterová analýza – je zaměřená na oborové okolí firmy, které je ovlivněno především 

jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky. Firmy uspokojující zákazníky určitými výrobky 

a sluţbami si aţ na výjimky vzájemně konkurují a jsou více či méně závislé na určité skupině 

dodavatelů. Porterův model konkurenčního prostředí vychází z předpokladu, ţe strategická 

pozice firmy působící v určitém odvětví na určitém trhu je především určována pěti 

základními faktory. Těmi jsou vyjednávací sílá zákazníků, dodavatelů, hrozba vstupu nových 

konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem působících na daném trhu. 

 

b) Bostonská matice - podíl na trhu je určován jako podíl obratu naší SBU a obratu 

největšího konkurenta. Míra růstu trhu odpovídá procentnímu vyjádření růstu poptávky, 

zjištěné ze statistických údajů. Podle těchto determinantů je následně rozděleno celé pole, 

symbolizující prostor pro podnikání (trh) do čtyř kvadrantů, které představují všechny 

kombinace hodnot. Do tohoto prostoru se pak umísťují jednotlivé SBU v podobě kruhů, 

jejichţ průměr je úměrný podílu dané SBU na prodejním obratu. 

 

c) GE matice - Jednotlivé produkty jsou umísťovány do dvourozměrného prostoru 

(determinanty jsou aktivita trhu a konkurenční pozice), ale podkladem pro umístění je 

posouzení celé řady dalších faktorů, se kterými bostonská matice nepracovala např. investice, 

růst, selektivní přístup. 

 

d) Faktorová analýza - je statistická metoda, slouţící k tomu, aby vysvětlila rozptyl 

pozorovaných proměnných pomocí menšího počtu latentních proměnných – tzv. faktorů. 

Smyslem je tedy měřit něco, co není měřitelné přímo. 

 

e) Metody strategických scénářů - Jedná se o intuitivní proces, který začíná analýzou 

stávající situace. Skupina nezávislých odborníků nebo vývojový tým se potom pokusí 

sestavit logický popis toho, co by se mělo odehrát v budoucnosti, přičemţ jsou podrobně 

zkoumány detaily všech alternativních událostí. (6) 
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3.4. SWOT analýza  

 

SWOT analýza se vyuţívá pro podrobnou identifikaci vnitřních silných a slabých stránek, 

vnějších příleţitosti a ohroţení. Lze ji provádět i jako samostatný krok v rámci podnikového 

marketingového procesu. Podniky ji většinou umísťují na závěr situační analýzy, neboť 

sumarizuje ţivotně důleţité silné stránky a výrazné slabiny podniku ve vzájemných 

souvislostech s významnými příleţitostmi a katastrofickými hrozbami. Pomáhá podniku 

předvídat přitaţlivost jeho marketingové politiky nebo naopak obtíţnost, případně nemoţnost 

jejího provádění a realizace. Výsledky této analýzy zásadním způsobem ovlivňují vytipování 

a formulování marketingových strategií nebo strategických směrů. (1) 

 

SW analýza  

Rozbor silných stránek a příleţitosti ukazuje, v jakých směrech se bude pravděpodobně 

rozvíjet další činnost posuzované firmy s ohledem na udrţení a další rozvoj jejích silných 

stránek, které tvoří konkurenční výhodu. 

V SW analýze je třeba zejména zhodnotit - finanční sílu a zdraví firmy, míru její 

diverzifikace či naopak specializace, stabilitu vlastnické struktury, pozici v jednotlivých 

částech trhu, míru flexibility, schopnost pronikat do nových segmentů, technickou  

a technologickou úroveň, sloţitost a účelnost organizační struktury, goodwill podniku. 

OT analýza  

Spočívá v rozboru slabých stránek a hrozeb trhu, se kterými bude firma v budoucnu 

konfrontována a na které by se měla připravit - konkurence trhu, mezinárodní expanze 

(Čína), změna či fáze ţivotního cyklu výrobku, sluţby nebo odvětví, regulace trhu atd. (7) 

 

S - interní analýza - silné stránky firmy  

W - slabé stránky firmy  

O - externí analýza - příleţitosti a šance  

T - rizika a hrozby  

Na základě SWOT – analýzy lze určit faktory, které mají rozhodující vliv na podnikatelskou 

strategii firmy. 

S - umoţňují rozvíjet přednosti firmy a přes ně získávat výhody na trhu 

W - je třeba je odstraňovat nebo alespoň zmírňovat 

O - vyuţívat je pro posílení pozice na trhu a zvýšení konkurenceschopnosti 

T - zdravě riskovat, vyhýbat se hrozbám, minimalizovat škody 
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3.5. Situační analýza   

 

Analyzuje objektivně působící makroekonomické prostředí a zároveň hodnotí plnění 

dosavadních marketingových plánů firmy, tedy sleduje situaci ze dvou odlišných hledisek, 

které je nutno blíţe specifikovat. 

První hodnotící pohled se soustřeďuje na cíle trţní koncepce, plnění strategických záměrů 

a marketingových operačních plánů firmy pomocí standardních ukazatelů výroby a odbytu. 

Pro zkvalitnění vyhodnocovacího pohledu se mohou pouţívat další údaje o porovnávání 

výrobních kapacit, zásob, odbytu, rentability apod. 

Druhý hodnotící pohled má deskripcí význam. Soustřeďuje se na analýzu trţně obchodního 

prostředí, které ovlivňuje marketingové aktivity firmy. Existuje řada faktorů, které podmiňují 

objektivnost prostředí, v němţ působí vlastní firma i její konkurenti a které musí analýza brát 

v úvahu, chce-li působit komplexně: 

zákaznická sféra – projevuje se jako soustředěná poptávková síla měřitelných ekonomických  

                               faktorů a neměřitelných psychoanalytických činitelů 

chování a pozice konkurence – představuje sílu, která narušuje a stěţuje nabídkovou pozici  

                                                  firmy a akviziční proces při získávání zakázek 

instituční vlivy – představují organizační a správní síly, které omezují nebo naopak podporují 

                            průchodnost výrobků a sluţeb nabízených firmami k zákazníkovi 

právní systém – stav a vývoj legislativních norem ovlivňuje všechny účastníky trhu. (7) 

 

Výsledky situační analýzy se mohou zpracovávat do korelačních vazeb, které umoţňují 

vyhodnocovat sílu jejich vlivu na operační prostor a pozici jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu. 

 

Pomocí situační analýzy lze dospět ke dvěma závěrům: 

- nedostatky a trţní obtíţe firmy mají běţný průběh a dočasný charakter bez hlubších  

  následků. 

- existují hluboké obtíţe, které mají systémový charakter a vyţádají si delší čas nápravy. 

  Firma se vzdaluje svým obchodním a strategickým cílům. 
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3.6. Segmentace trhu     

 

Segmentace trhu umoţňuje firmám vymezit jejích příleţitosti v jednotlivých částech trhu. 

Firma musí vyhodnotit jednotlivé segmenty a rozhodnout se, které z nich se stanou jejím 

cílovým trhem. 

V procesu vyhodnocování různých trţních segmentů musí firma vzít v úvahu tři následující 

trţní faktory -  a) velikost segmentu a jeho růst 

                        b) strukturální atraktivitu segmentu 

                        c) zdroje a cíle firmy. (4) 

Firma musí nejdříve shromáţdit a analyzovat data o běţných prodejích v daném segmentu, 

o míře jeho růstu a očekávané ziskovosti. To je zvláště důleţité v segmentech, které mají 

odpovídající velikost a růstovou charakteristiku. I pokud má segment tu správnou velikost 

a potenciál růstu a je strukturálně atraktivní, musí firma zváţit vlastní cíle a zdroje v relaci 

k danému segmentu, musí zaměstnávat dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků a mít 

snadnější přístup ke zdrojům neţ její konkurence. Měla by vstoupit do určitého segmentu 

pouze tehdy, jestliţe můţe nabídnout sluţby či výrobky na nadprůměrné úrovni a získat tak 

výhodu před konkurenci. (3) 

 

Měli bychom na základě analýzy trhu být schopni popsat dynamiku trhu, tedy jak se daný trh 

rozvíjí a jaký podíl na trhu v příslušném segmentu spravujeme. 

 

 Informace o velikosti svého trhu můţeme získat nejjednodušeji z:  

 

• statistického úřadu - ročenky  

                                  - měsíční statistické pohledy  

                                  - další zprávy (např. týkající se krajů, zahraničního obchodu)  

 

• ročenky, měsíční a čtvrtletní zprávy poskytující informace o jednotlivých regionech  

 

• informační materiály ministerstev a ostatních vládních institucí (zprávy ministerstva 

hospodářství a průmyslu, financí, zemědělství apod.)  

 

• informační materiály Svazu průmyslu a dopravy, správních orgánů, jakoţ i odborů 

územního a městského plánování  
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 Konkurenční prostředí 

 

Do konkurenčního prostředí patří firmy, které prodávají stejné nebo podobné produkty, ty 

nazýváme skutečnými konkurenty. Firmy, které nám nekonkurují dnes, ale mohou nám 

konkurovat v budoucnu, nazýváme pak potencionálními konkurenty. (14) 

Pokud existuje na sledovaném trhu velmi mnoho firem, které nám konkurují, není potřeba 

studovat kaţdého. Měli bychom si konkurenty rozdělit na konkurenty hlavní a vedlejší. 

Hlavními konkurenty jsou firmy, které na našem trhu hrají velmi významnou roli a dále také 

firmy, které se velmi podobají firmě naší. Do vedlejších konkurentů pak patří ti zbývající ze 

seznamu konkurentů.  

 

3.7. Finanční analýza 

Ve finanční analýze sledujeme údaje uvedené v rozvaze nebo ve výkazu zisků a ztrát. 

Můţeme spočítat různé poměrové ukazatele, které jsou pro náš účel důleţité: 

                                

1) likvidity - a) pohotová = peněţní prostředky / splatné závazky 

                       b) běţná = krátkodobé pohledávky / krátkodobé závazky 

                       c) celková = peníze, pohledávky, zásoby / krátkodobé závazky 

 

2) výnosnosti, dle - a) vlastní kapitál = zisk, ztráta / vlastní kapitál 

                                b) výnosnost aktiv = zisk, ztráta / aktiva všechny 

 

3) aktivity – obrátky zásob = stav zásob ke dnu / trţba, výkony 

 

4) zadluţenosti – celková = všechny závazky / všechny pasiva 

 

Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic 

Pro hodnocení v závislosti na jejich typu, velikosti a dalších faktorech se pouţívají metody: 

- metoda výnosnosti investic 

- metoda doby splacení  

- metoda čisté současné hodnoty 

- metoda vnitřního výnosového procenta 

- metoda nákladu a uţitku (10) 
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3.7.1. Altmanová studie    

 

 syntetický ukazatel finanční - Altmanova studie bankrotu 

  

tahle studie vychází ze vzorce a výsledek nám ukazuje, v jaké se firma nachází finanční 

situaci. 

Je-li výsledek: menší neţ 1,81, tak má firma silné finanční problémy 

                        mezi 1,81 – 2,99, tak má firma nevyhraněnou finanční situaci 

                        větší neţ 2,99, tak má firma dobrou finanční situaci 

 

Altmanův vzorec  

 

A = 1,2a + 1,4b +3,3c + 0,6d + e 

 

Kde a = oběţná aktiva – krátkodobé závazky/ aktiva celkem netto 

        b = zisk po zdanění / aktiva celkem netto 

        c = zisk před zdaněním / aktiva celkem netto 

        d = vlastní kapitál / všechny závazky 

        e = trţby / aktiva celkem netto 

 

                                 

3.8. Finanční plán  

 

Nyní jsme v situaci, kdy máme jiţ velmi dobrou a podrobnou představu o projektu 

jako takovém a všech jeho ţivotních fázích. Je tedy moţné přistoupit k vrcholné 

disciplíně – tvorbě finančního výhledu (finančního plánu). Tuto činnost lze rozdělit do tří 

kroků. Prvním je provedení základní kalkulace jednotky výsledného výrobku či sluţby, 

druhým krokem je nalezení bodu zvratu a třetím je tvorba samotného finančního výhledu, 

z něhoţ budou následně vypočteny hodnotící ukazatele. (11) 
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3.8.1. Kalkulace 

 

Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle 

nějakého výkonu (výrobku nebo sluţby). K tomu abychom mohli kalkulovat úplné náklady 

na jednotku výkonu, musíme být schopni oddělit náklady fixní od nákladů variabilních resp. 

přímé náklady od reţijních. Pro úplnost si vymezme obsah těchto pojmů. 

• Fixní náklady – nemění se s objemem produkce (například nájemné prostor, ve kterých jsou 

                            sluţby poskytovány či vyráběny výsledné produkty) 

• Variabilní náklady – rostou s kaţdou dodatečnou jednotkou produkce (příkladem můţe být  

                                    spotřeba materiálu) 

• Přímé náklady (jednicové) – přímo je lze přiřadit jednotlivým druhům výrobků či sluţeb 

                                          (typickým příkladem jsou spotřebované suroviny nebo přímé 

mzdy) 

• Nepřímé náklady (reţijní) – náklady vynakládané na určité společné mnoţství výrobků, 

                               které není moţné přiřadit přímo ke konkrétní kalkulační jednici 

(výrobku). 

Jestliţe jsme schopni rozdělit náklady na přímé a nepřímé, můţeme provést kalkulaci, tedy 

určitý písemný přehled sloţek nákladů a jejich úhrn na kalkulační jednici. (10) 

 

3.8.2. Analýza bodu zvratu 

 

V předchozím případě pro nás bylo významnější členění nákladů pro kalkulační účely 

na přímé a nepřímé. V případě analýzy bodu zvratu, kde je naším úkolem najít 

takový objem produkce výrobků (počtu poskytnutých sluţeb), při kterém budeme 

dosahovat nulové výše zisku. K tomu potřebujeme náklady z druhového členění 

rozdělit podle jejich fixní či variabilní povahy. Další údaj, který nám musí být 

k dispozici je jednotková cena produkce. 

 

Bod zvratu pak nalezneme ze vztahu: 

 

          FN                                           FN – fixní náklady celkem 

Q = --------- 

          p – b                                        p – průměrná cena za jednotku 

                                                          b – variabilní náklady na jednotku (10) 
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3.8.3. Finanční vyhodnocení      

 

Pro rozhodnutí vlastníka o realizaci či pozastavení investice je potřebné všechny zjištěné 

poznatky převést do roviny ekonomické a provést finanční vyhodnocení dopadu realizace na 

hodnotu podniku. Dopad podniku je závislý nejen na čistě investičním rozhodnutí, ale i na 

způsobu financování, a to jednak počátečních výdajů, ale i celého průběhu investiční a 

provozní činnosti. Investiční a finanční rozhodnutí se pak promítají do parametrů 

vstupujících do hodnocení investic. (10) 

 

Finanční plán podniku                     

Dlouhodobý strategický plán obsahuje finanční rozhodnutí o dlouhodobých aktivech o 

pasivech podniku. Jsou to vlastně rozhodnutí o potřebě kapitálu na konkrétní projekty a 

způsob jejich financování. Finanční plán prověřuje proveditelnost, vychází ze skutečně 

dosaţené úrovně podnikových financí a prognózuje další vývoj. Jeho jádrem je investiční 

rozhodování a dlouhodobé financování. Vývoj zisku lze ovlivňovat zejména investičními 

projekty, zaváděním inovací. Finanční plán obsahující rozpočet investičních výdajů je 

členěný na jednotlivé investiční projekty s ekonomickým hodnocením. (2) 
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4. Praktický příklad marketingové analýzy 

                                   

Naše firma XY má své místo na regionálním trhu, ale to je pro ni málo. I přesto, ţe nemá 

momentálně ţádné finanční nebo zakázkové problémy, tak z hlediska budoucí prosperity 

je třeba strategicky investovat. 

Předmětem investice je prodlouţení stávající dílny o, cca. 50 metrů a to z důvodu zvětšení 

výrobního prostoru pro novou primární výrobu, neboť prozatímní parametry byly 

nedostačující pro zvýšení produktivity výroby a také pro získávání více prostorových 

zakázek. Následují určité kroky, které firma udělala s časovou a věcnou posloupnosti, 

aby svůj záměr zanalyzovala, přehodnotila a následně rozhodla.  

 

Prvním krokem je vţdy implementace strategie. 

                                                     

4.1. Strategie – podniková strategie firmy XY je dlouhodobá, neboť počítá s tím, ţe doba  

                          návratnosti investičního projektu dle finanční analýzy se rovná pěti rokům  

                         a předběţně dohodnuté zakázky pokryjí pracovní vytíţení prodlouţené dílny 

                         o dalších pět roků. 

              Dráţní orgány vedou samostatně statistiky mostů ţelezničních. Podle údaje, 

                         zveřejněného v roce 2006, je na ţelezniční síti v České republice 512   

                         nevyhovujících ţelezničních mostů. 

                         Podle údajů ministerstva dopravy je z celkových 4200 mostů na dálnicích,  

                         rychlostních komunikací a silnicích první třídy ve špatném stavu asi sedm  

                         procent. Coţ dělá 294 mostů. 

              Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) dá příští rok na opravy mostů 

                         v majetku státu 4,2 miliardy korun, tedy o 900 milionů více neţ letos.  

              K technickému stavu českých mostů se obrátila pozornost po katastrofě 

                         v americkém městě Minneapolis, kde se v roce 2007 zřítil most přes řeku  

                         Mississippi.  

 

Po optimistických prvotních strategických zjištěních musí firma svou strategií formulovat. 

Podle výše jiţ uvedených teoretických definic má na výběr ze tří kritérií.  
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4.1.1. Formulování strategie 

Pro firmu XY je vhodná varianta typu strategie pod názvem ohnisko soustředění, její definice 

vystihuje to, čeho chce firma na trhu dosáhnout a kterým směrem se chce v delším časovém 

období specializovat. 

 

definice ohniska soustředění – firma se zaměřuje na jeden či úzký segment trhu místo toho,  

                                                 aby usilovala o celý trh. Soustřeďuje se na to, aby co nejlépe  

                                                 poznávala potřeby těchto segmentů, a usiluje o vedoucí  

                                                 postavení v ceně nebo v jiné odlišné oblasti zájmů zákazníků. 

 

Firma má za sebou strategické rozhodnutí, takţe ji nic nebrání k výkonu marketingové 

analýzy, ke které se odhodlala a to je zjištění stavu konkurence v trţním segmentu.  

 

 4.2. Analýza konkurence 

 

Podstatné je, aby analýza konkurence byla prováděna systematicky, jen tak je moţné ze 

slabých stránek konkurence učinit naší výhodu a zabránit střetu tam, kde je náš protivník 

v silnější pozici. 

Při tom však nesmíme zapomenout, ţe na prvním místě stojí vţdy především dokonalá 

znalost potřeb zákazníků. Bez znalosti zákazníka a jeho potřeb nelze smysluplně ani 

efektivně rozbor konkurence na trhu provádět. 

  

Analýza konkurence nám musí přinést odpovědi na následující otázky: 

 

Uvádí konkurence na trh nové výrobky nebo sluţby?  

Jaký obraz se snaţí konkurence vytvářet o svém podniku?  

Jaké má konkurence cílové trhy, jaký podíl na trhu zaujímá?  

V čem si konkurujete? (cena, kvalita, sluţba, pohodlí zákazníků)  

Do jaké míry je konkurence zadluţená?  

Jaká je reklamní strategie a distribuce výrobků u konkurence?  

Co dělá můj podnik lépe neţ moji konkurenti? 
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tyto informace o konkurenci získáme: 

 

Seţeneme si jejich publikace a ceníky.  

Uděláme si kontrolní objednávku na jejich zboţí, prozkoumáme je důkladně včetně obalu.  

Navštívíme jejich provozy, nebo se zajdeme podívat do jejich obchodů.  

Obstaráme si informace o jejich zvláštních nabídkách pro zákazníky.  

Sbíráme jejich propagační materiály.  

Promluvíme si s jejich zákazníky, dodavateli, zaměstnanci. 

Zjistíme si ohlasy jejich práce na internetu.  

 

 

Pro naši firmu XY se po analýze stali skutečnými konkurenty, skoro, ale aţ nedostiţitelnými 

firmy, které bohuţel pochází ze stejného regiónu.  

S těmito konkurenty bychom chtěli ze začátku spolupracovat na subdodavatelské bázi. 

 

Jsou to - Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   

            - Hutní montáţe a.s. 

            - Vítkovice power engineering a.s. 

 

Mezi potencionální konkurenty jsme zařadili dvě firmy, kterým bychom mohli úspěšně 

konkurovat a po určitém čase je vytlačit z trţní pozice v daném segmentu přebráním jejich 

částečného podílu. 

 

Jsou to - Třinecké ţelezárny - D5 a.s. 

                                              - Strojírenská výroba a.s. 
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Po analýze konkurence se věcně přesuneme na finanční analýzu a to konkrétně na analýzu 

investičního projektu. 

 

4.3. Analýza investičního projektu – nový produkt 
Výpočet výnosů, nákladů, a zisku (v tis. Kč) 
 

 

 

Po předběţném výpočtu výnosů, nákladů a zisků můţeme zjistit, ve kterém okamţiku se nám 

výnosy přehoupnou přes náklady, a nastane bod zvratu. 

 

 

 

 

 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem 

Objem prodeje v jednotkách   5 7 9 10 10   

Cena za jednotku   10 000 10 000 11 000 12 000 12 000 55 000 

Výnosy z prodeje 0 50 000 70 000 99 000 120 000 120 000 459 000 

Přímý materiál   30 000 42 000 54 000 60 000 60 000 246 000 

Přímé osobní náklady   22 000 25 000 27 000 28 000 28 000 130 000 

Ostatní přímé náklady 
variabilní   150 170 180 200 250 950 

Výrobní režie variabilní   50 60 70 80 80 340 

Zásobovací režie variabilní   30 40 40 50 50 210 

Distribuce a dopravní 
náklady   200 250 300 500 500 1 750 

Služby zákazníkům   20 30 35 50 50 185 

Variabilní náklady celkem 0 52 450 67 550 81 625 88 880 88 930 379 435 

Výrobní režie fixní   2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 

Zásobovací režie fixní   500 500 500 500 500 2 500 

Náklady na marketing 10 20 20 20 20 20 110 

Odbytová režie fixní   500 500 500 500 500 2 500 

Správní režie fixní   3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 

Fixní náklady celkem 0 6 020 6 020 6 020 6 020 6 020 30 100 

Celkové náklady 10 58 470 73 570 87 645 94 900 94 950 409 545 

Zisk -10 -8 470 -3 570 11 355 15 100 15 050 29 455 
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4.4. Bod zvratu 

Bod zvratu nalezneme ze vztahu: 

 

          FN                                           FN – fixní náklady celkem 

Q = --------- 

          p – b                                        p – průměrná cena za jednotku 

                                                          b – variabilní náklady na jednotku 

p = 459 000/ 41 = 11 195,12 

b = 379 435/ 41 =   9 254,51 

FN = 30 010 

          

               

                  30 010                            30 010 

Q = -----------------------------  = ----------------- = 15,51 

        11 195,12 – 9 254,51               1 940, 61 

 

Tímto výsledkem jsme zjistili, ţe při výrobě šestnáctého produktu se nám výše výnosů 

přehoupne nad náklady. 

Graf bodu zvratu
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                           0        5          12           15,51         21   31       41 

    

Fixní náklady      0   6 020      6 020       6 020    6 020        6 020   6 020  

Variabilní náklady   10       52 450    67 550      70 935      81 625      88 880 88 930  

Celkové náklady  10       58 470    73 570      76 935      87 645      94 900 94 950  

Výnosy                0       50 000    70 000      76 935  99 000     120 000    120 000  

bod zvratu                        76 935   

 

 

To, ale neznamená, ţe se dostáváme z celkových červených čísel. 

Pro firmu je důleţitá doba návratnosti, kterou vypočítáme z čistého cash – flow. 

 

4.5. Doba návratnosti 

 

Výpočet Cash – flow (v tis. Kč)     (10) 

 

                                                                                                                                           NPV 

NPV – součet všech cash – flow po odečtení investičního výdaje. 

 

Jak je vidět rok 2016 je pro firmu obdobím návratnosti investice. 

Dobu návratnosti je moţné vyjádřit i přesněji neţ pouhým obdobím návratnosti investice, ale 

obvykle se to nedělá, protoţe v reálném světě stejně není moţné splnit předpoklad plynulého 

inkasa peněţních toků. 

Pro ilustraci:  

Na konci roku 2015 chybí k návratnosti investice ještě 635 000. 

Cash flow roku 2016 je 15 050 000. 

Část roku odpovídající splácení = 635 000/ 15 050 000 = 0, 0422 x 365 = 15,4 dní 

Návratnost investice lze očekávat v polovině ledna. 

Položka / Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Příjmy z prodeje 0 50 000 70 000 99 000 120 000 120 000 120 000 

Provozní výdaje 10 58 470 73 570 87 645 94 900 94 950 96 955 

Investiční výdaje 15 000             

Celkové výdaje 15 010 58 470 73 570 87 645 94 900 94 950 96 955 

Čistý cash - flow -15 010 -23 470 -27 040 -15 685 -635 14 415 37  460 
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4.6. SWOT analýza  

Firma XY si vypracovala SWOT analýzu syntézou na základě výsledků interních a externích 

analýz.  

Externí – zde jsme se zaměřili hlavně na analýzu konkurence na trhu a jejích trţní pozice. 

                Informace získáváme ze statistického úřadu a informačních materiálů Svazu  

                průmyslu a dopravy. 

Interní – pro interní analýzu jsme se rozhodli vyuţít brainstorming a to za účasti 

              vrcholového managementu firmy. 

V rámci analýzy jsme ještě rozdali dotazníky, které byly směřovány pro naše zákazníky, 

konkurence a v rámci brainstormingu i k vedení firmy. 

V dotazníku byly otázky na: ceny a velikost sortimentu, známost a účinnost naší značky, 

zázemí a logistika, lidské zdroje a schopnosti personálu, finanční zdroje a investiční 

moţnosti, technická a technologická připravenost. 

Kaţdý zúčastněný odpovídal na stupnici od jedné do sta. Výsledky se sečetli a vyhodnotili. 

Podle zjištěných údajů interní a externí analýzy nám vyšla následující SWOT analýza. 

 

Silné stránky - schopnost realizace nového produktu 

                      - umístění firmy (silniční ţelezniční spojení) 

                      - technická vybavenost 

                      - lidské zdroje splňující poţadavky a normy k výrobě produktu  

                        (např. svářeči se státními a evropskými zkouškami) 

                      - finanční zdraví firmy 

 

Slabé stránky - slabá obchodní značka 

                       - nízká výrobní kapacita  

 

Příleţitosti - vyuţití nových trhů 

                  - vývoj nového produktů 

                  

Hrozby - konkurence na trhu 

             - trţní bariéry (zvýšení daní) 

             - finanční situace státu 

             - globální hospodářská krize 

             - levné pracovní síly konkurence (Slováci, Ukrajinci) 
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Po zjištěné SWOT analýze si zhotovíme - matici příleţitostí a hrozeb,  

                                                              - matici výkonu a důleţitosti. 

 

Příleţitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti 

úspěchu. Naopak rizika z hlediska váţnosti a pravděpodobnosti nastání rizikové události. 

Matice příleţitostí 

  

Atraktivita 

Pravděpodobnost úspěchu 

1 vyuţití nových 

trhů 

2 vývoj nového 

produktů 

3 nové technologie 
4 vyuţití 

mezinárodního trhu 

Legenda: 

1 - příleţitost nabízející nejvyšší uţitek 

2,3 - zajímavé jen v případě moţnosti zvýšení jejich atraktivity, nebo pravděpodobnosti 

úspěchu 

4 - malé, nebo nevyuţitelné příleţitosti 

 

Matice hrozeb  

  

Váha 

Pravděpodobnost události 

1 finanční situace 

státu 

2 globální 

hospodářská krize 

3 konkurence na 

trhu 

4 slabá obchodní 

značka 

  

Legenda: 

1- nejváţnější hrozba 

2,3 - potřeba důkladnějšího zkoumání, zda nepředstavují váţnější hrozbu 

4 - malá hrozba - moţno ignorovat 
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Při hodnocení silných a slabých stránek je potřebné kaţdý faktor odstupňovat podle 

důleţitosti (rozhodující silná stránka, marginální silná stránka, neutrální faktor, rozhodující 

slabá stránka, marginální slabá stránka) a podle intenzity jeho vlivu – výkonu (vysoký, 

střední, nízký). 

 

Potom tedy výsledek spojení stupně výkonu a důleţitosti představuje čtyři moţné alternativy: 

Matice vlivu (výkonu) a důleţitosti: 

 

  

  

VÝKON 

vysoký nízky 

DŮLEŢITOST 

vysoká 
1 schopnost realizace 

nového produktu 

2 technická 

vybavenost 

nízka 3 umístění firmy 4 

 

1 - Zvyšujeme snahu 

2, 3 - Udrţujem snahu 

4 - Nízka priorita 

 

Nyní přichází na řadu analýza obou matic formou brainstormingu, kde by mělo vedení firmy 

určit následnou strategii jak vyuţit příleţitosti a silné stránky ke sníţení hrozeb a slabých 

stránek. 

 

 

4.7. Bostonská matice  

 

V této matici si na vertikální osu zaznamenáme skutečný (nebo potenciální) růst trhu za 

určité období a na horizontální osu relativní trţní podíl, coţ je poměr trţeb firmy k trţbám 

největších konkurentů v odvětví. 

Informace a data k vytvoření matice můţeme získat např. ze statistického úřadu, 

informačních materiálů ministerstva hospodářství a průmyslu, a analýzy trhů. 
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Tahle bostonská matice nám ukazuje, jak by se náš nový produkt mohl v trţním prostředí 

chovat a jakých trţních podílů a relativního růstu dosáhnout. Velikost kruhu na matici 

v daném sektoru nám ukazuje podíl na trhu. Je nutno se, ale dívat na matici z pohledu, jak by 

si firma představovala svůj výrobek vidět v časovém horizontu 20 let. 

Firma XY, která má s produktem jisté zkušenosti, se momentálně nachází na bostonské 

matici v sektoru otazník. Její strategický cíl je dostat se, přes finanční investice do sektoru 

hvězd. V tomhle sektoru setrvat co nejdéle (min. 10 let) při stabilizaci, či dokonce sniţování 

nákladu a zvyšování zisku. 

Firma si bude vědoma postavení na trhu a přibývající konkurence. Po úspěšných letech na 

výsluní v hvězdném sektoru se chce firma aktivním marketingem a strategickou politikou 

udrţet, po přechodu do sektoru k dojným kravám, ve fázi růstu a stabilizovat své místo na 

trhu s předpokládanými zisky, které po vyrovnání investičních nákladu, nám budou dělat 

dobrou základnu pro další investiční projekty. Kolečka na bostonské matici značí, jak si  

firma XY představuje své působení na trhu od otazníku přes hvězdy k dojným kravám. 

 

 

 

  

  

Vertikální osa představuje růst trhu a horizontální podíl na trhu. 

 

 

Otazníky – produkty, které se vyznačují vysokou mírou růstu trhu a nízkými podíly na trhu. 

                Nacházejí se zpravidla v zaváděcí fázi. Vyţadují vysoké investice, aby dosáhli      

                silného postavení na trhu. 

Hvězdy – produkty se vyznačují vysokým růstem trhu a dominantním podílem na trhu.  

                 Nacházejí se ve fázi růstu. 

Dojné krávy – produkty se vyznačují nízkým růstem trhu a dominantním podílem na trhu. 

                        Nacházejí se ve fázi zráni nebo poklesu. 

Psi – produkty se vyznačují nízkým růstem trhu a relativně nízkým podílem na trhu. (5) 

HVĚZDY OTAZNÍKY 

DOJNÁ  

KRÁVA 

PSI 
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5. Závěr  

 

Marketingová analýza jako jeden z nástrojů marketingu má mnoho nástrah a to zejména 

v určitém předvídání věci následujících. V průmyslu a hlavně v těţkém průmyslu musí být 

dbána této problematice velká pozornost, neboť investice v tomto odvětví dosahují 

nejvyšších částek vůbec. Problematikou marketingu se zabývá celosvětově několik tisíc 

specialistů a momentálně je těţké přijít s nějakým novým nástrojem, analýzou, výpočtem 

určitých ukazatelů, které by výrazně postrčili firmu, výrobek nebo sluţbu do výsostných 

nabídkových pozic s vysokou zpětnou vazbou v podání poptávky. 

Bakalářská práce nabízí nástroje a metody marketingové analýzy z celkového pohledu.  

Pro bliţší zpracování jsem si vybral v praktické části analýzu konkurence, finanční analýzu 

bodu zvratu a doby návratnosti, SWOT analýzu a bostonskou matici. K vyhodnocování a 

sběru informací, které jsou pro tyhle analýzy potřeba, není nutno chodit daleko. Veškeré 

informace můţeme získat za pomoci statistického úřadu a jiných informačních internetových 

stránek zpracovávaných danými ministerstvy. Další data nám zase umoţní získat interní 

informační databáze. Pro analýzu všech informací, které je třeba získat a následně 

zakomponovat do veškerých nástrojů a metod, které marketingová analýza nabízí, je třeba 

mít ve firmě marketingový útvar. Samozřejmě, ţe takové útvary si mohou dovolit jenom 

velké firmy. Menší firmy si většinou vystačí s externí marketingovou firmou, kterou 

vyuţívají pro konkrétní analýzu určité specifické části (např. trhu, konkurence).  

Marketingová analýza by určitě měla mít svou časovou a věcnou posloupnost, ale záleţí jen 

na podniku (velikost, politika, odvětví), jak dalece bude dodrţovat určité zákonitosti při 

realizaci marketingových postupů.      
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