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1. ÚVOD 

Současná situace na obchodním poli není pro organizace zcela příznivá. Dopady 

ekonomické krize, globalizace i konkurence nutí zejména malé organizace, pokud chtějí tento 

tlak ustát, aby se chovali ekonomicky aktivně, globálně a konkurenčně. Avšak aby dosáhla 

takovéhoto chování, je třeba znát své budoucí kroky. Kroky řízené, strategické mají větší 

šanci uspět, neţli kroky neřízené. Organizace musí mít k dispozici jasnou vizi a směr kam se 

ubírat, k čemuţ slouţí strategické plány, které umoţní posoudit kvalitu podnikatelského 

jednání. Úkolem vedení organizace je tedy při tomto procesu definování cílŧ organizace a 

výběr vhodné strategie k dosaţení těchto cílŧ. Musí také optimálně zhodnotit své zdroje, 

vyuţít všech příleţitostí trţního prostředí a vyvarovat se jeho hrozeb. Zároveň by se 

organizace měla snaţit přizpŧsobovat podmínkám měnícího se vnějšího i vnitřního prostředí 

firmy. Poté dokáţe i ve sloţitých ekonomických podmínkách obstát, získat rozhodující 

konkurenční výhodu a z ní vyplývající stabilní pozici na trhu. 

Ve své bakalářské práci se snaţím vysvětlit co nejvíce informací právě pro tvorbu 

budoucí strategie společnosti. Jedná se o malou servisní firmu Lenthai, s.r.o. (dále jen 

Lenthai), poskytovatele thajských masáţí. Nastiňuji její historii, podnikatelskou činnost, 

postavení na trhu, organizační strukturu a nabízené sluţby. Jednotlivé informace byly 

získávány především konzultací s vedením podniku, obchodního rejstříku a internetových 

stránek společnosti. Společnost chce rozšiřovat své pobočky v České republice, formou 

frenčízy, s níţ má jiţ zkušenosti. Práce má být nápomocná majitelŧm firmy,  

Tato práce je zaloţena na dvou základních pilířích. První pilíř tvoří teoretická část, 

která shrnuje teoretické poznatky v této oblasti. Druhá část, praktická, je zaměřena na analýzu 

přístupu společnosti k jejímu rozvoji. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku manaţerských přístupŧ k rozvoji 

organizace. Pokusila jsem se zhodnotit stávající situaci rozvoje a v závěru této práce navrh-

nout určitá zlepšení daného systému.  

Práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol a to teoretická východiska, charakteristika 

vybrané společnosti, analýza přístupu společnosti k jejímu rozvoji a v poslední kapitole jsou 

popsány náměty a doporučení managementu. 
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2.  TEORETICKÁ A KONCEPČNÍ VÝCHODISKA PŘÍSTUPU 

K ROZVOJI ORGANIZACE 

          Máme-li se zabývat rozvojem organizace z hlediska její úspěšné budoucnosti, musíme 

se nejprve podívat na to, jak dokáţe zhodnotit současnou situaci, jak myslí dopředu a zdali je 

schopna své kroky řídit. Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila právě tyto tématické ob-

lasti a strategické aspekty řízení, kterými se dále zabývám podrobněji. 

2.1  Strategický management 

„Všichni jsme poutníky na stejné cestě. Někteří poutníci mají jen lepší mapy“  

N.Demille 

Strategický management neboli strategické řízení je manaţerský proces tvorby a 

udrţení reálné shody mezi cíli a zdroji podniku a jeho měnícími se trţními příleţitostmi. Je to 

proces, pomocí kterého management podniku předvídá změny, jeţ mohou pŧsobit na jeho 

konkurenční pozici, stanovuje cíle a alokuje zdroje pro reakci na tyto změny. Mění se pohled 

na organizaci, vnímanou jako otevřený systém, který je v neustálé interakci s okolím. 

(Strategický management, 2011). 

Keřkovský a Vykypěl (2006) definují strategické řízení obdobně, tedy jako soulad 

mezi posláním organizace, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji, rovněţ mezi 

organizací a prostředím, v němţ organizace existuje. Charakterizují ho také jako mix 

základních manaţerských činností, jimiţ jsou plánování, organizování, vedení a kontrola. 

Zdŧrazňují rozdíly taktického a operativního řízení v porovnání se strategickým řízením, které 

jsou uvedeny v následující tabulce 2-1. 

Obr. 2-1: Rozdíly mezi jednotlivými vrstvami řízení, zpracováno podle Keřkovského a 

Vykypěla (2006). 

Taktické a operativní řízení Strategické řízení 

Zabývá se cíli, které jsou odvozeny od 

vytvořených cílŧ vyšších úrovní. 
Zabývá se především určováním a 

hodnocením nových cílŧ a strategií. 

Cíle jsou především ovlivňovány zkušeností 

s minulým vývojem 

Nové cíle a strategie mohou být diskutabilní, 

sporné, zkušenosti týkající se realizace cílŧ a 

jsou většinou minimální. 
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Cíle jsou zadávány formou subcílŧ a 

přiřazovány jednotlivým funkčním 

jednotkám. 

Cíle mají celopodnikový význam a platnost. 

Řídící pracovníci jsou úzce spojeni se svou 

funkcí, případně procesí. 

Řídící pracovníci mají mít celopodnikový 

rozhled a mají být orientování zejména na 

okolí firmy. 

Výsledky řídící práce jsou hodnoceny 

bezprostředně či okamţitě po dosaţení (či 

nedosaţení) cílŧ. 

Dosaţení cílŧ je moţno hodnotit aţ s delším 

časovým odstupem. 

Pravidla hry jsou dobře známa, problémy 

jsou dobře strukturované, opakované. 

Zkušení pracovníci se mohou v prŧběhu 

realizace cílŧ cítit kompetentní, suverénní a 

uplatňovat rutinní a standardní přístupy. 

Minulá zkušenost je pro „minulou hru“ 

zpravidla irelevantní, problémy jsou špatně 

strukturované, většinou unikátní. Řídící 

pracovníci musí být při řešení problémŧ 

kreativní a vynakládat neustále nová úsilí. 

Strategický management, jak bylo jiţ výše uvedeno, je nepřetrţitý proces. Nicméně 

zřejmě neexistuje ideální model, např. Keřkovský a Vykypěl (2006) ve své knize uvádějí 

shodu některých odborníkŧ na tom, ţe strategické řízení by mělo být uskutečňováno 

v určitých logicky navazujících krocích.  Johnson a Scholes (2000) tyto kroky zobrazili 

graficky následovně: 

 

Obr. 2-2: Model strategického řízení podle Johnsona a Scholese (2000) 
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Podle Mateiciuca (2010) jsou hlavními obecně uznávanými sekvenčními sloţkami 

strategického manaţerského procesu: 

 stanovování organizačního poslání a hlavních cílů organizace, 

 analýza vnějšího organizačního prostředí (tedy i konkurenčního prostředí) za účelem 

identifikace poţadavkŧ a podmínek, výzev a tlakŧ, příleţitostí a hrozeb, 

 analýza vnitřního operačního prostředí organizace včetně organizačních potenciálŧ, 

mající za cíl identifikaci silných a slabých stránek organizace, klíčových faktorŧ její 

úspěšnosti a konkurenčních předností,  

 výběr strategií, zaloţených na organizačních silných stránkách a korigujících slabé 

stránky organizace tak, aby bylo dosaţeno převahy šancí plynoucích z vnějších příleţitostí 

a očekávaného uţitku nad vnějšími hrozbami,  

 strategická implementace (realizace strategie).  

2.1.1   Strategie organizace 

Strategie organizace, resp. firemní strategie plní v kaţdém podniku tři základní funkce 

(viz Lednický 2006): 

 řeší vztahy firmy k vnějšímu prostředí, vyuţívání všech jejích příleţitostí a omezování 

jejích hrozeb. 

 smysluplně uspořádává vnitřní prostředí firmy tak, aby bylo schopno pruţně reagovat na 

vnější podněty nejrŧznějšího charakteru 

 stanovení priorit firmy vycházejících z vnitřní struktury a z vnějších podmínek podniku, 

zároveň s dobrým načasováním jejich realizace. Vhodně zvolená strategie je základním 

předpokladem úspěchu firmy, získání konkurenční výhody a posílení její 

konkurenceschopnosti. 

Johnson a Scholes (2000) uvádějí následujících osm základních charakteristik 

(atributŧ) strategie a strategických rozhodování: 

1. Strategie míří do vzdálenější budoucnosti. 

2. Strategie by měla firmě zajistit specifickou konkurenční výhodu. 

3. Strategie určuje především základní parametry podnikání, soubor výrobkŧ, sluţeb, 

objem výroby, trhy atd. 

4. Strategie by měla sledovat dosaţení souladu mezi aktivitami firmy a jejím prostředím 

5. Strategie má stavět na klíčových zdrojích a schopnostech (přesněji zpŧsobilostech – 
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pozn. aut.,  competencies) firmy. 

6. Strategie by měla vymezovat základní zpŧsoby zajištění zdrojŧ potřebných pro 

realizaci strategie.  

7. Strategie zásadním zpŧsobem určuje úkoly taktické a operativní úrovni řízení. 

8. Strategie musí zohledňovat i firemní hodnoty, očekávání stakeholders
1
 a firemní 

kulturu. 

Ovšem mohou se objevit také argumenty, které vyuţívání strategického řízení ve 

firemní praxi zpochybňují. Například rychle se měnící vnější okolí firmy by mělo za následek, 

ţe management jen stěţí mŧţe plánovat dlouhodobě. V těchto podmínkách se cíle mohou zdát 

nejednoznačnými a všeobecnými. 

2.1.2  Strategické přístupy v organizaci 

Manaţerský strategický přístup je vyjádřením jednoho z nejdŧleţitějších postojŧ 

organizace k jejímu rozvoji a jednou z nejvýznamnějších manaţerských aktivit podnikaných 

v tomto směru. V soudobé manaţerské praxi se uplatňuje řada strategických postupŧ k 

formování firemních strategií.  Podle Vebera (2009) patří k základním pojetím například 

hierarchická strategie, která představuje jeden z nejstarších přístupŧ. Je zaloţena na 

pojmech, jako jsou poslání firmy, cíle, strategie, taktiky a politiky. Výhodou tohoto přístupu 

je soustředěnost na víceúrovňovou analýzu, jejíţ jednotlivé stupně rozlišují míru obecnosti a 

podrobnosti. Za nevýhodu tohoto přístupu lze povaţovat malý dŧraz na vliv konkurenčního 

prostředí, vliv neustálých změn a dŧleţitost neustálého přizpŧsobování se změněným 

podmínkám. 

Dalším manaţerským přístupem je model R – C – P (Resource – Conduct – Perfor-

mance Model), viz Veber (2009). Za nejdŧleţitější konkurenční výhodu je povaţována exis-

tence zdrojŧ, kterými disponuje. Pojem resource (zdroj) je zde pojímán hodně široce. Zdroji 

v podniku nejsou pouze lidé, ale také organizační struktura, know-how, schopnost učit se, 

komunikovat, apod. Pokud se posuzují tyto zdroje, nejde jen o jejich mnoţství, ale i o jejich 

kvalitu, komplexnost, zvláštnosti, apod. Konkurenční výhoda podniku pak spočívá zejména v 

moţnosti disponování lepšími zdroji, neţ jaké má k dispozici konkurence, a také v lepším 

vyuţívání a zhodnocování existujících zdrojŧ. 

                                                 
1
“Stakeholders“ jsou v angličtině označováni činitelé, mající něco společného s firmou. Patří k nim především 

vlastníci, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, konkurenti, orgány místní a státní správy, odbory, nátlakové sku-

piny 



6 

 

 

Jedním z často pouţívaných přístupŧ strategického managementu je tzv. odvětvový 

přístup, vycházející hlavně z analýzy vnějšího prostředí firmy, jeho příleţitostí, hrozeb, a z 

analýzy vnitřního prostředí podniku, jeho silných a slabých stránek. Vyuţívá zejména analýzu 

SWOT a Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, jejichţ výsledky pak vedou k nalezení 

strategické konkurenční výhody firmy. 

Dalším v současnosti často vyuţívaným manaţerským přístupem je model S–C–P 

(Structure – Conduct – Performance Model), viz Veber (2009), jeţ je zaloţen zejména na 

pochopení vztahu mezi okolím firmy a její úspěšností. Pojem structure (struktura) charakteri-

zuje odvětví ve smyslu bariér vstupu do odvětví, počtu firem, atd. Pojem conduct (chování 

firmy) charakterizuje chování firem uvnitř odvětví, a to např. zpŧsoby komunikace, cenovou 

politiku, úroveň výzkumu a vývoje, výrobkovou politiku, apod. Performance (výkonnost, 

úspěšnost) charakterizuje nejen úspěšnost a efektivnost jednotlivých firem, ale také celého 

odvětví, ve kterém chce firma pŧsobit a získat zde svou konkurenční výhodu. 

Přitaţlivost odvětví definuje Porterův model „pěti konkurenčních sil“. Tento model 

vychází z definice pěti základních hrozeb ovlivňujících přitaţlivost odvětví, a to stávající 

konkurence uvnitř odvětví, nové (potenciální) konkurence, substitutŧ a komplementŧ na trhu, 

vlivu dodavatelŧ a odběratelŧ (Veber 2009). 

Správný strategický přístup a plánování slouţí k tomu, aby organizace předcházely 

nepříznivým situacím a mohly preventivně pracovat s moţnými změnami vně i uvnitř 

podniku. Je však dŧleţité respektovat podnikatelské prostředí, ve kterém se organizace 

nachází, a schopnost operativně reagovat na nově vzniklé okolnosti, coţ je nezbytné pro 

přeţití. Organizacím krátkodobě uvaţujícím a zahleděným pouze na sebe hrozí zkáza v 

podobě konkurence, která je dříve či později předběhne. 

Aby se organizace ubírala směrem k dosaţení strategických cílŧ, je potřeba odpovědět 

na otázky, jako jsou „Kde je organizace nyní?“, “ Kam chce dojít?“, „Kde chce být?“ a „Jak 

se tam dostat?“ Alespoň na některou z nich by organizaci měla dát odpověď strategická 

analýza. 

2.1.3  Strategická analýza  

Strategická analýza zahrnuje podle Košťana a Šuleře (2002) analýzu okolního 

prostředí, analýzu konkurence a analýzu vnitřních zdrojŧ a schopností společnosti. Uvedené 

analýzy jsou specifikovány následovně:  
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 Strategická analýza okolního prostředí umoţňuje strategickému managementu lépe 

porozumět vlivŧm prostředí, kterým je vystavena a se kterými si musí poradit jejich 

společnost. 

 Strategická konkurenční analýza poskytuje manaţerŧm obrázek konkurenční pozice jejich 

společnosti. 

 Strategická analýza vnitřních zdrojŧ a schopností společnosti umoţňuje manaţerŧm 

formulovat kvalitnější strategii díky tomu, ţe lépe porozumí strategickým schopnostem své 

společnosti. 

Zdánlivě jednoduché kroky strategické analýzy mohou zabezpečit, ţe strategie, kterou 

organizace buduje a pracuje na ní, nebude odsouzena k neúspěchu, ale bude mít naději nejen 

na úspěch, ale také na realizaci. 

Strategická analýza mŧţe být prováděna na dvou úrovních, které spolu souvisí více, 

neţ se na první pohled mŧţe jevit. Jedná se o rovinu vnějšího okolí podniku, vnitřních zdrojŧ 

a výhod podniku. Jak říká Drucker (1993), firmy ţijí a fungují ve dvou časových obdobích – 

v současnosti a v budoucnosti. Budoucnost se však tvoří dnes a ve většině případŧ jiţ 

neodvolatelně. Proto je dŧleţité znát vnější faktory a vlivy, které organizaci ovlivňují a na ty 

se zaměřit podrobněji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-3 Principy úspěšného strategického myšlení podle Košťana a Šuleře (2002). 
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2.1.4    Strategické rozhodování a plánování 

Rozhodování patří k významným činnostem manaţerŧ a představuje „dynamický vě-

domý proces výběru jedné z moţných alternativ, kterou lze dosáhnout poţadovaného cíle“ 

(Dedouchová 2001), je zásadní a závisí na něm budoucnost podniku. Je spojeno s rizikem, ţe 

organizace v budoucnu nedosáhne těch cílŧ, které si stanovila. 

Strategický rozhodovací proces lze chápat podle Lednického (2006), následujícím 

zpŧsobem: 

 jako postupné zpracování informací, které vyústí v rozhodnutí, 

 jako proces hledání a tvorby alternativ přechodu z určité výchozí pozice  

 do poţadované cílové situace pouţitím některé alternativy, 

 jako východisko pro taktická a operativní rozhodnutí.  

Plánování je podle Košťana a Šuleře (2002) aktivita, která zahrnuje rozhodování o 

cílech, prostředcích, zpŧsobu vykonávání a očekávaných výsledcích. Hlavní prioritou by měly 

být strategické cíle společnosti. 

Dále hovoří Košťan a Šuleř (2002) o strategickém plánování jako o nepřetrţitém 

cyklu. Tento cyklus začíná formulováním poslání společnosti. Pokračuje analýzou vnějšího 

prostředí společnosti, konkurence, vnitřních zdrojŧ a schopností a současného stavu 

společnosti. Dále se pokračuje stanovením konkrétní strategické vize a konečných 

strategických cílŧ, generování alternativních strategií a výběr strategie na základě zvolených 

kritérií. Následuje stanovení krátkodobých cílŧ, taktik a projektŧ, které vedou k implementaci 

strategického plánu. V prŧběhu celého cyklu je proces sledován a při zjištění kritických 

odchylek jsou přijímány nápravné akce. 

Podle McNamary (nedatováno) nám toto plánování určuje, čeho chce organizace 

v budoucích letech dosáhnout, a jak se pozná, ţe toho dosáhla či nikoliv. Existuje také celá 

řada pohledŧ, modelŧ a přístupŧ pouţívaných při strategickém plánování. To, ţe se plán 

vypracuje a zrealizuje, závisí na povaze organizace vedení, kultury organizace, sloţitost 

prostředí organizace, velikost organizace, odbornost projektantŧ atd.  

Strategický plán mŧţe organizace podle Košťana a Šuléře (2002) vytvořit po 

zodpovězení těchto otázek: 

 Co bude dělat a pro koho to bude dělat? 

 Jaké jsou nejlepší zpŧsoby k dosaţení těchto cílŧ? 
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 Jak bude řídit podnikové aktivity, aby dosáhla zvolených cílŧ?  

Poslání firmy je vysvětlení smyslu, účelu podnikání, prohlášení o tom, čeho si firma 

přeje dosáhnout (Armstrong a Kotler 2004). Obdobně tento pojem definuje Jakubíková 

(2008), tedy jako hlavní dŧvod existence organizace, navíc by mělo poslání prezentovat smysl 

existence firmy, vztah k ostatním subjektŧm trhu, normy chování celé organizace a 

dlouhodobé, firmou uznávané hodnoty. 

 Vymezuje, co bude organizace produkovat, na jakých trzích bude pŧsobit, a jak bude 

probíhat řízení organizace. Poté by měly být vymezeny předběţné strategické cíle, které 

vycházejí z předchozí práce. Strategické cíle se tak stávají východiskem pro další činnost 

strategického managementu. Tyto cíle v zásadě charakterizují, čeho chce podnik dosáhnout. 

Dávají smysl stanovenému poslání a jsou pomocníkem při formulaci strategie. Ovšem 

nakonec všechny cíle by měly směřovat k jednomu – k maximalizaci bohatství vlastníkŧ 

organizace (viz Dedouchová 2001). 

Cíli rozumíme poţadované výsledky (skupin, jednotlivcŧ i organizace) za určité 

časové období a tvoří východisko pro tvorbu strategie. Vytyčené cíle by měly být především 

racionální. Často bývá vyuţíván vzorec kritérií, nazvaný SMART.  Tento akronym znamená, 

ţe cíle musejí splňovat tyto charakteristiky: musí být originální, specifické (Specific), 

měřitelné (Measurable), akceptované (Agreed), reálné, resp. realistické (Realistic) a 

sledovatelné, termínované (Trackable), (podle Lednického 2006). 

2.1.5 Hodnocení strategického směřování  

Před samotnou implementací je potřeba zhodnotit co nejobjektivněji varianty strategie 

a vybrat takovou, která nejlépe přispěje k dosaţení stanovených cílŧ. K výběru strategie slouţí 

nejrŧznější kritéria. Nejčastěji vybíraná jsou následující tři: vhodnost (suitability), přijatelnost 

(acceptability) a proveditelnost (feasibility) strategie (viz Dedouchová 2001).  

 Vhodnost strategie určuje, do jaké míry odpovídají srovnávané strategie předpovídaným 

trendŧm;  posuzuje se, zda strategie reaguje na vnější příleţitosti, eliminuje hrozby okolí, 

zda vyuţívá a rozvíjí silné stránky podniku. 

 Proveditelnost je kritériem, které sleduje praktickou vyuţitelnost strategie, posuzuje do-

stupnost zdrojŧ, reakce konkurence a dostupnost potřebné technologie.  

 Přijatelnost strategie vypovídá, do jaké míry strategie splňuje očekávání zájmových sku-

pin. Jde o posouzení finančního rizika a návratu vynaloţených prostředkŧ. 
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2.1.6   Implementace strategie 

Lednický (2006) definuje implementaci strategie jako její realizaci neboli uvedení da-

né strategie do provozu. Zpravidla jde o nejsloţitější fázi strategického řízení, která je však 

velmi významná pro úspěch zvolené strategie. Úspěšnost strategie je podmíněna spolupracov-

níky, podřízenými, jejich organizováním i motivováním, přeměnou podnikové kultury a vy-

tvořením těsného souladu mezi strategií a reálnou činností podniku. Strategie musí být v rám-

ci implementace posunuta do “denních“ aktivit (časový rámec, specifikace úkolŧ a kvantifi-

kační měřítka), musí se projevit ve zpŧsobu, jakým podnik provádí a organizuje konkrétní 

činnosti a musí být také viděn ve faktické práci manaţerŧ a výsledcích podniku. 

2.2 Vnější prostředí organizace 

Lednický (2006) uvádí, ţe organizace není izolována při své činnosti, nýbrţ je obklo-

pena vnějším prostředím, okolím. Okolím organizace rozumíme podle Synka (1999) vše, co je 

za pomyslnými hranicemi organizace a čím je ovlivňována a co případně mŧţe sama ovlivnit. 

Toto okolí mŧţe mít charakter národní (domácí) a mezinárodní. Dle Lednického (2006) má 

organizace spíše omezenou moţnost ovlivňovat okolí, naopak organizace je okolím ovlivňo-

vána značně. Organizace se tedy musí těmto nekontrolovatelným aktivitám přizpŧsobovat. 

Aby byl tento proces snadnější, je třeba provést analýzu jejího okolí. Současně s tímto rozbo-

rem je zapotřebí určit podniková pozitiva i negativa, k čemuţ slouţí analýza vnitřní situace 

organizace. 

Jelikoţ jedním z problémŧ strategického managementu je nejistota, je podle Johnsona 

a Scholese (1993) uţitečné začít analýzu vnějšího prostředí organizace odpověďmi na otázky:  

a) Do jaké míry je vnější prostředí společnosti nejisté a nestabilní? 

b) Jaké jsou hlavní dŧvody této nestability? 

c) Jakým zpŧsobem se mŧţeme touto nejistotou zabývat? 

2.2.1  Typy vnějšího organizačního prostředí 

Mateiciuc (2010) představuje organizaci jako otevřený systém, vyvolávající představu 

o propojenosti organizací s jejich vnějším prostředím a o jejich závislosti na něm. Pole 

pŧsobnosti organizace nazvané vnějším úkolovým a operačním prostředím organizace 

(task and operational environment) lze chápat jako soubor oněch sil a podmínek, jeţ mohou 

zvnějšku ovlivňovat zpŧsob, jímţ organizace operují, a spoluurčovat tak organizační výkon. 

Tyto síly a podmínky ovlivňují především zpŧsobilost organizací k tomu, aby získávaly a 
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následně i zuţitkovávaly zdroje.  Jsou to však síly a podmínky, které organizace nemají pod 

svojí přímou kontrolou. Také širší, obecné prostředí soudobých organizací – představované 

rozsáhlým spektrem společenských, kulturních, demografických, ekonomických, 

technologických, politických a legislativních sil a podmínek, ovlivňujících jak bezprostřední 

úkolové a operační prostředí organizací, tak i samotné organizace – se v posledních 

desetiletích dramaticky změnilo, a i nadále prochází výraznými vývojovými proměnami.  

Determinantami a formátory charakteru soudobého vnějšího prostředí organizací se stávají 

zejména globalizační faktory, procesy a vlivy (srov. např. Suša 2010).  

Na následujícím obrázku je graficky znázorněné vnější prostředí organizace, zpracováno 

podle Mateiciuca (2010) a Mallya (2007): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-4  Vnější organizační prostředí podle Mateiciuca (2010) a Mallya (2007).  

2.2.2    Analýza vnějších vlivů působících na organizaci  

Jednou z často pouţívaných metod ke zjištění vlivu vnějšího prostředí na organizaci je 

analytické schéma PEST. Vychází z bliţší specifikace skutečností dŧleţitých pro vývoj 

vnějšího prostředí organizace a posuzuje se při ní, jakým zpŧsobem se tyto faktory mění 

v čase. Poté se odhaduje, do jaké míry se v dŧsledku těchto změn zvyšuje či sniţuje jejich 
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dŧleţitost. Jde o zkratku počátečních písmen anglických názvŧ jednotlivých skupin faktorŧ 

(political, economical, social, technological). 

Politické a legislativní faktory představují významné příleţitosti, ale také ohroţení. 

Tyto faktory souvisejí s výkonem politické moci, legislativou a politickou situací. Na podniky 

dopadají ve formě daňových zákonŧ, protimonopolních zákonŧ, omezeních zahraničního 

obchodu. Také neustálé vydávání nových právních norem a předpisŧ je ovlivňuje. Legislativní 

opatření podnik nejen omezují, ale také chrání, kupříkladu před nekalou konkurencí.   

Ekonomické faktory jsou charakterizovány celkovou hospodářskou situací země a 

dynamikou. Ukazateli jsou míra ekonomického rŧstu, úroková míra, míra inflace (případně 

deflace), podpora podnikání, daňová zátěţ organizace, měnový a devizový vývoj, cena a do-

stupnost výrobních zdrojŧ, chování dodavatelŧ, odběratelŧ a finančních institucí.  

Sociokulturní faktory, jako jsou móda, regionální rozdíly, vzdělání, pracovní 

mobilita, rozdělení příjmu, rŧzné zvyky, postoje, ţivotní filozofie a zájmy. Jsou komplexem 

velkého mnoţství prvkŧ, které určují chování skupin i jednotlivcŧ. Pro podnik je nutné uznat 

tyto činnosti a najít kompromis mezi ekonomickou racionalitou a sociální odpovědností 

podniku. Kaţdý prvek vytváří hrozby, ale také příleţitosti podnikání. (vegetariánství, boj proti 

kouření apod.). 

Technologické faktory. Samotné změny v technologickém prostředí, nám umoţní do-

sáhnout lepších hospodářských výsledkŧ a zvyšovat konkurenční schopnost organizace, 

ovšem jsou také hrozbou. Nové technologické a výrobkové inovace a vědecké poznatky, ve-

dou k nástupu nových produktŧ, čímţ zkracují ţivotnost stávajících produktŧ a sniţuje moţ-

nost jejich dalšího uplatnění.  

2.2.3  Vlivy globalizace  

Poslední dobou slyšíme ze všech stran pojem globalizace. Hector Archytas (2002) 

uvádí, ţe jde o proces integrace do světového společenství, či společný systém ekonomický 

nebo sociální. Podle Pichaniče (2005) se dá říci, ţe se jedná o těsnější integraci zemí a 

obyvatel světa, která je zpŧsobena enormním sníţením nákladŧ na dopravu a komunikaci a 

odstraněním bariér pro volný pohyb zboţí, sluţeb, kapitálu a znalostí a v určité míře i lidí. 

Naopak Mateiciuc (2000) před časem definoval globalizaci, jako mnohostránkový, 

vícedimenzionální komplexní celoplanetární proces šíření (prostorové extenze), stupňování a 

příčinného propojování člověkem iniciovaných vlivŧ rozmanitých faktorŧ, procesŧ a událostí 

na jiné, stále vzdálenější faktory, procesy a události. 

http://lautbry.tripod.com/life/index.htm
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Organizace se většinou zaměřují na domácí (regionální) trh, nicméně se během vývoje 

mŧţe tento trh stát pro podnik nasyceným, tzn. pro daný podnikatelský subjekt je malý. Tímto 

nastává okamţik pro zvolení globální expanze. Oproti tomu společnosti, které pŧsobí 

globálně, musí vzít zase v úvahu podmínky, specifické v regionech ve kterých pŧsobí (tzv. 

glocalizace = „mysli globálně, jednej lokálně“). 

Pronikavost globalizačních vlivŧ zpŧsobuje, ţe zasahují jak vnější úkolové a operační 

prostředí organizací, tak i samotné nitro organizací. Globalizační vlivy ovlivňují poslání, 

řízení, technickou infrastrukturu, organizační strukturu a aktivitu organizací i jejich rozvoj a 

celkovou úspěšnost, prosperitu a ţivotnost.  Měla by s nimi tudíţ nevyhnutelně počítat kaţdá 

realistická organizační strategie, kaţdé adaptační organizační úsilí, jímţ se organizace 

vyrovnává s pŧsobením globalizačních vlivŧ i kaţdý odpovědný management (Mateiciuc 

2008). 

Jedna z často pouţívaných metod k posouzení vnějšího prostředí je metoda „4 C“. 

Tuto metodu lze pouţít nejen k analýze globalizačních trendŧ, ale i lokálních podmínek. Je 

zaměřena na relevantní globalizační faktory. Je rozdělena podle počátečních písmen 

anglických názvŧ do čtyř skupin faktorŧ, podle nichţ se společnost mŧţe rozhodovat ve své 

globální strategii. Jsou jimi zákazníci (Customers), národní specifika (Country), náklady 

(Costs), konkurence (Competitiors). 

Zákazníci. Zákazníci mají rŧznorodé poţadavky, odvíjející se od kulturních základŧ, 

v daném regionu. V některých odvětvích na rŧzných trzích přetrvávají specifické zákaznické 

preference, v jiných zase zákazníci začínají čím dál více projevovat podobný spotřebitelský 

vkus. Pokud globálně podnikající společnost pozná takovouto situaci, mŧţe si zvolit buď 

diferencovaný lokální, nebo jednotný globální přístup. 

Národní specifika. Národní specifika hrají velmi dŧleţitou úlohu a jejich špatné chá-

pání mŧţe snadno vést ke krachu globální expanze podniku. Mohou se projevovat 

v ochranářské politice, rozdílných standardech, odlišných kulturních normách. Existence cel-

ních bariér a dovozních kvót mohou učinit produkty podniku nekonkurenceschopnými 

v porovnání s lokální produkcí. Je potřeba přihlédnout taktéţ k jednotlivým národním kultur-

ním a institucionálním specifikŧm. Tyto normy nebývají psané a mohou být špatně rozpozna-

telné, proto je praxi zapojení pracovníkŧ z daného sociokulturního prostředí osvědčenou me-

todou. Rŧzné obchodní praktiky uţ při samotném jednání a uzavírání smlouvy mohou být 

příčinou nedorozumění a následným neúspěchem ještě před vlastním započetím projektu. 
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Náklady. S neustálým technologickým vývojem rostou i náklady na inovaci, 

samotnou výrobu a marketing, coţ vytváří tlak na výkony a standardizaci. Jejich finanční 

výhodnost se projevuje při globální pŧsobnosti. Úspory při pŧsobení v některých zemích 

přinášejí právě rozdíly v ceně pracovní síly nebo směnné kurzy. 

Konkurence. K dalšímu prohlubování globalizace pak přispívá sama globalizace tím, 

jak jsou jednotlivé činnosti a trhy provázané. Podnik, vyrábějící v regionu s niţšími 

výrobními náklady, disponuje konkurenční výhodou niţších nákladŧ, a konkurenti jsou tak 

nuceni pouţít podobné strategie. (dnes se tímto regionem stala převáţně Čína) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-5 Vlivy globalizace podle Sedláčkové a Buchty (2006). 

2.2.4  Konkurenční prostředí 

 Pojetí konkurence 

Konkurence dle Slovníku cizích slov (2005-2011) představuje soupeření, soutěţení a 

také hospodářskou soutěţ. Je zřejmé, ţe pojem konkurence má širší záběr, a to nejen 

ekonomický, ale rovněţ sociální, kulturní, etický, politický atd. V podnikání nelze opomíjet 

ţádný zorný úhel konkurence, přestoţe ekonomické hledisko je stěţejní (Mikoláš 2005). 

Podkladové materiály EU definují konkurenci jako „situaci na trhu, kdy se prodejci 

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

konkrétní podnikatelský cíl jako např. zisk, velikost prodeje a/nebo podíl na trhu. 

Konkurenční soutěţení mezi firmami se uskutečňuje na základě cen, jakosti, doprovodných 

sluţeb nebo kombinací těchto a dalších faktorŧ, které zákazník pozitivně hodnotí. Spravedlivá 

a nedeformovaná konkurence je klíčovým pilířem trţní ekonomiky (Vodáček a Vodáčková 

2004). 
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 Analýza konkurence  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe konkurence, respektive zjištění a vyhodnocení 

veškerých informací o ní, je dŧleţitým faktorem, podmiňující úspěšnost podniku. Nejprve 

zjistíme, kdo jsou naši největší konkurenti, jaký je jejich podíl na trhu, silné a slabé stránky, 

strategie a cíle. Sledováním úspěšných konkurentŧ se lze poučit z jejich chyb a být ve 

výsledku lepší neţ konkurence. Cílem této analýzy je získat přehled o konkurenčním 

prostředí.  

Díky modelu pěti trţních sil M. Portera mŧţeme jasně pochopit síly, které 

v konkurenčním prostředí pŧsobí, a identifikovat, které z nich mají pro podnik z hlediska jeho 

budoucího vývoje největší význam a které mohou být strategickými rozhodnutími 

managementu ovlivněny. Pokud chce podnik dosáhnout úspěchu, je nezbytné rozpoznat tyto 

síly, vyrovnat se s nimi, reagovat na ně, a pokud je to jen trochu moţné, změnit jejich 

pŧsobení ve svŧj prospěch, viz Sedláčková a Buchta (2006). 

Problém této analýzy mŧţe spočívat v tom, ţe kaţdý podnik má velký počet rŧzných 

ovlivňujících faktorŧ s rŧzným stupněm významnosti. Proto by se měl zpracovat určitý rámec, 

na jehoţ základě si podnik udělá představu o vlivech konkurenčního prostředí. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Závaţnost hrozby vstupu nových potenciálních konkurentŧ do odvětví závisí zejména 

na míře vstupních bariér a očekávané reakci ostatních stávajících konkurentŧ. Dojde-li v od-

větví s nízkými vstupními bariérami k atraktivnímu rŧstu zisku, představují potenciální noví 

konkurenti závaţné ohroţeni – a to zejména pokud poptávka po produktech v daném odvětví 

zŧstává konstantní. Mezi vstupní bariéry mŧţeme řadit podle Portera (1994): legislativu, resp. 

státní zásahy, úspory z rozsahu a zkušenostní efekt, kapitálovou náročnost, technologii a 

know-how a přístup k distribučním kanálŧm. Překonáním vstupních bariér neznamená auto-

maticky úspěch, neboť je třeba vzít v potaz charakter a intenzitu reakce stávajících konkuren-

tŧ. Potenciální noví konkurenti by měli zváţit své záměry, zejména pokud stávající podniky 

dávají jasně najevo, ţe budou své pozice bránit (tak jako v předchozím vývoji). 

Posuzování velikosti konkurenční síly plynoucí z ohroţení vstupy potenciální konku-

rentŧ probíhá obyčejně ve třech fázích. Nejprve je třeba nalézt odpověď na otázku, zda jsou 

rŧstové a ziskové vyhlídky natolik atraktivní, aby přilákaly nové hráče. Není-li tomu tak, 

hrozba vstupu nových konkurentŧ není významným zdrojem konkurenční síly. Je-li odpověď 

kladná, je nutné se vstupními bariérami do odvětví zabývat, coţ představuje druhou fázi. Čím 
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niţší jsou vstupní bariéry, tím závaţnější konkurenční silou je hrozba vstupu potenciálních 

konkurentŧ. Ve třetí fázi je třeba hledat odpověď na otázku, jak by konkurenti v odvětví rea-

govali na vstup nového rivala. Čím niţší je pravděpodobnost agresivní obrany pozic stávají-

cích konkurentŧ v odvětví, tím významnějším zdrojem konkurenční síly je hrozba vstupu no-

vých konkurentŧ (Sedláčková 2000). 

Konkurenceschopnost jako potenciál 

Blaţek (2005) definuje konkurenceschopnost podniku, jako vlastnost (potenciál), která 

podniku umoţňuje uspět v soutěţi s jinými podniky. Podle Mikoláše (2005) je třeba tento 

potenciál chápat jako rozdíl mezi tím, co existuje, a stavem, který mŧţe, má nebo musí nastat. Pro 

podnik to mŧţe znamenat zvětšení stávajícího potenciálu či vytvoření zcela nového potenciálu. Je 

tomu tak tehdy, kdyţ podnik disponuje určitou konkurenční výhodou, tzn., ţe implementuje 

strategii, kterou nerealizuje ţádný z konkurentŧ, nebo disponuje zdroji, které jsou jedinečné a 

těţko napodobitelné (Barney 1991). 

2.3  Vnitřní prostředí  

Strategické moţnosti kaţdého podniku jsou dány nejen zohledněním podmínek 

externího prostředí, ale úspěšnost zvolené strategie je závislá na jeho vnitřních silách a 

schopnostech eliminovat slabosti.  

Podle Lednického (2003) je základem úspěšné strategie soulad mezi podnikovými 

zdroji a schopnostmi s podmínkami vnějšího prostředí. Proto nutností při přípravě strategie je 

potřeba provést dokonalou interní analýzu a současně zhodnotit i moţnosti reakce podniku na 

vnější prostředí. Zároveň uvádí několik metod pouze vnitřní analýzy podniku, jimiţ jsou 

analýza výsledkŧ v jednotlivých funkcionálních oblastech, zhodnocení (evaluace) dosavadní 

strategie, analýza zdrojŧ podniku a analýza hodnotového řetězce. 

2.3.1  Vnitřní zdroje a potenciál organizace 

Jestliţe organizace dokáţe rozpoznat a dostatečně vyuţít své zdroje a schopnosti, 

mŧţe poté provést a také si udrţet strategii, která vede k souladu zdrojŧ a schopností 

s příleţitostmi z vnějšího okolí. Jedná se o faktory, které jsou determinanty zpŧsobilosti 

podniku, tzn. zdroje dostupné podniku, schopnosti a dovednosti k provádění rŧzných činností 

a jejich vzájemné vyváţenosti. Tato velmi významná část strategické analýzy podává výchozí 

informace pro budování a udrţení konkurenční výhody, viz Sedláčková a Buchta (2006). 
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Kaţdá organizace má své silné a slabé stránky. Malý podnik má sice nevýhodu oproti 

velkým organizacím, jelikoţ je finančně slabší, ovšem na druhé straně realizuje potřebné 

změny rychleji a efektivněji dokáţe reagovat na změny malých trţních segmentŧ. V první 

řadě je nezbytné identifikovat individuální zdroje podniku a aţ posléze přejít k hodnocení tzn. 

analýze.   

Analýza zdrojŧ a schopností organizace vyhodnocuje výchozí situaci podniku, čímţ 

specifikuje jeho vnitřní zdroje a schopnosti a snaţí se naznačit moţnosti do budoucna. Cílem 

je posoudit strategický potenciál interních zdrojŧ, zejména jejich unikátnost, silné a slabé 

stránky podniku ve srovnání s konkurencí. 

Analýza zdrojů hledá odpovědi na následující otázky: 

1. Jaké zdroje jsou k dispozici? 

Obvykle zdroje v organizaci rozdělujeme na zdroje hmotné (stroje, zásoby, zařízení, 

technický stav, opotřebení apod.), nehmotné (know-how, obchodní značky, loajalita 

zaměstnancŧ, software, kontakty atd.), finanční (vlastní a cizí kapitál, míra zadluţenosti, 

hotovost apod.) a také na lidské zdroje (jako jsou počet zaměstnancŧ, zručnost, 

adaptabilita, motivace, kvalifikace, rozmístění, flexibilita atd.)  

2. Jsou tyto zdroje efektivně vyuţity? 

K zodpovězení této otázky mŧţeme vyuţít rŧzné poměrové ukazatele, kupříkladu podíl 

zisku k obratu, podíl obratu a počtu zaměstnancŧ, a následně jsou tyto ukazatele 

porovnávány s konkurencí, normami v odvětví apod. 

3. Jsou tyto zdroje dostatečně flexibilní? 

Zjistíme podle toho, zdali nemáme příliš mnoho hotovosti vázáno ve fixním kapitálu, 

pokud jsou naši zaměstnanci zruční a adaptabilní atd. 

4. Jsou zdroje vyváţené? 

Umístili jsme všechny produkty na upadající a neperspektivní trhy? Nebo pokud je náš 

vrcholový management např. výborný ve finančním řízení podniku, ale o marketingu a 

orientaci na zákazníka neví takřka nic.  

           Při analýze zdrojů bychom měli dodrţovat dvě zásady: 

 zaměřit se na všechny zdroje, které jsou v podniku, 

 identifikovat ty zdroje, které jsou kritické a oddělit je od těch, které jsou nezbytné, 

avšak ne nutné k dosaţení konkurenční výhody. 
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Významným aspektem ovlivňujícím schopnost vyuţívat disponibilní zdroje je rovno-

váha zdrojŧ a schopností podniku – podnik by se tak měl vyvarovat situace, kdy má sice 

vlastní zdroje, ale přitom nemá schopnost je vyuţít k získání konkurenční výhody. 

2.3.2 Lidský kapitál a lidský potenciál organizace 

Lidský kapitál lze charakterizovat jako souhrn vrozených a získaných schopností, 

vědomostí, dovedností, zkušeností, návykŧ, motivace a energie, jimiţ lidé disponují a které v 

prŧběhu určitého období mohou být vyuţívány k výrobě produktŧ.(Vodák a Kucharčíková 2007). 

Mateiciuc (2010) uvádí, ţe lidský kapitál je podobně jako pojem pracovní síla ekonomického 

pŧvodu. Kapitál obecně znamená nahromaděný majetek, potenciálně slouţící k získání 

dalších statkŧ, tedy jmění, případně je označením pro určitou výhodu. Lidský kapitál 

organizace má svá specifika. Obsáhnout člověka jako osobnost, či proniknout do zákonitostí 

vzniku, utváření a fungování sociálních, pracovních týmŧ a skupin, je velice obtíţné (Veselý 

2006). 

Lidským potenciálem organizace mŧţeme podle Mateiciuce (2010) rozumět úhrnnou 

zpŧsobilost členŧ organizace (pracovníkŧ, zaměstnancŧ, personálu) k plnění jejich úkolŧ 

v rámci naplňování organizačního poslání – to znamená k dosahování produkčních a 

provozních cílŧ organizace, k rozvíjení organizačních zpŧsobilostí (kompetencí) a k vytváření 

lidských rezerv (kapacit) pro zvládání ještě náročnějších budoucích úkolŧ a dosahování 

ambicióznějších cílŧ, neţ byly ty dřívější. 

Lidským potenciálem nejsou samotní lidé, kteří jsou organizaci k dispozici, nýbrţ 

právě jejich schopnosti, zpŧsobilosti (kompetence), pracovní kapacita, osobnostní vlastnosti 

(např. odvaha, ţivotní elán, dŧslednost, rozhodnost). Tedy to, jak přistupují ke svým 

pracovním povinnostem a úkolŧm, čeho jsou schopni dosáhnout, co jsou schopni zvládnout 

nebo vytvořit. Lidský potenciál znamená jak moţnost, tak zároveň i příslib úspěchu 

organizace (Bláha, Mateiciuc a Kaňáková 2005).    

2.4 Analýza SWOT 

Jedním z nejobecnějších strategických analytických schémat je schéma představované 

„analýzou SWOT“. Veber (2009) tuto analýzu přibliţuje k typické definici strategie, která je 

povaţována za tvorbu budoucího zpŧsobu řízení organizace, který buď zachová, nebo zlepší 

její konkurenční postavení. Dobrá strategie je pak ta, která neutralizuje hrozby vnějšího 

prostředí, dovoluje vyuţít budoucích příleţitostí, těţí ze silných stránek firmy a odstraňuje 
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nebo neutralizuje její slabé stránky. Samozřejmě tyto faktory se budou lišit případ od případu 

a v závislosti na tom, do jakého typu odvětví firma patří a v jakém stádiu ţivotnosti se odvětví 

nachází.  

Oproti tomu Lednický (2006) povaţuje analýzu SWOT jako metodu hodnotící 

současné interní vlastnosti podniku a faktory externího prostředí (okolí). Slouţí k určení 

dŧleţitých charakteristik, které jsou pro sestavování strategie dŧleţité. 

Díky snadné aplikovatelnosti, uţitečnosti a pohotovosti je tato metoda velice často 

uţívána. Mŧţe být uţitečným zpŧsobem sumarizace mnoha analýz a také jejich kombinace 

s výsledky analýzy prostředí firmy a jejími schopnostmi. Nevýhodou této analýzy však je, ţe 

je příliš statická a subjektivní.  

Analýzu SWOT je moţno realizovat jako součást komplexní analýzy, kdy informace 

získáme z provedené komplexní analýzy, či jako samostatný krok. Zkoumají se příleţitosti, 

hrozby, ale také silné a slabé stránky. 

 

Následující obrázek ukazuje moţnost vyuţití výsledkŧ komplexní analýzy pro SWOT 

analýzu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-6  Schéma postupu při analýze SWOT podle Blaţkové (2007). 
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2.4.1  Matice SWOT 

Analýza SWOT je zaloţena na kombinaci silných stránek organizace, čili předností 

(strengths), slabých stránek (weaknesses), příleţitostí (opportunities) a hrozeb (threats). Tyto 

faktory lze uspořádat do tzv. SWOT matice, tato je zobrazena na následujícím obrázku: 

 

Obr. 2-7 Matice SWOT  

Pramen: [2011-03-04]. Dostupný z: http://blog.psprint.com/printing/what-is-a-swot-analysis/ 

Přednosti jsou pozitivní interní faktory, na základě nichţ si společnost drţí silnou 

pozici na trhu a získává převahu nad konkurenty. Představují oblast, které podnik rozumí a 

v níţ je úspěšný.  Organizační předností jsou zdroje moţností, schopnost podniku, dovednosti 

a potenciál, které umoţňují podniku získat konkurenční výhodu. Předností mŧţe být vyspělá 

technologie, schopný management, know-how, přístup k přírodním zdrojŧm, kvalita produktŧ, 

úspory z rozsahu.  

Nedostatky jsou negativní interní faktory, vedoucí k niţší organizační výkonnosti a 

slabá pozice na trhu, chybějící kompetence, absence jasné strategie. Vysoké vlastní náklady, 

nedostatečná distribuční síť, neúměrné finanční zatíţení. 

Příleţitosti jsou ve většině případŧ chápany jednak jako příleţitosti, které pomohou 

firmě neutralizovat hrozby, jednak jako rozvojové příleţitosti vyplývající z charakteru okolí. 

Např. vstup na nové trhy, vznik nových technologií, identifikace slabých míst a doplnění 

trţních mezer, rozšíření nabídky ţádaných produktŧ, překonání bariér při vstupu na trh, rozvoj 

na nových trzích. 
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Hrozby spočívají nejen ve vnějším prostředí firmy, ale také ve vnitřním okolí firmy. 

Hrozbami mohou být nejen vstup konkurence s niţšími náklady, ale také změna zákaznických 

postojŧ, státní regulace, rostoucí prodej substitutŧ, nízký rŧstový potenciál trhu nebo změny 

v zákazníkových preferencích. 

2.4.2  Výstup analýzy SWOT 

Tímto výstupem by podnik měl získat přehled o svých silných a slabých stránkách, 

také příleţitostí a hrozeb, které je vhodné uspořádat do matice tak, aby bylo moţno sledovat 

vzájemné vazby, popřípadě uspořádat je podle vytvořených doporučených přístupŧ ke 

strategiím (strategie S-O, W-O, S-T, W-T). Nicméně nejčastěji se vyuţívá přehled všech 

silných a slabých stránek, současně také příleţitostí a hrozeb, vytvořený podle dŧleţitosti 

v pořadí S,W,O,T. Optimální počet je zhruba pět poloţek u jednotlivých stránek, příleţitostí a 

hrozeb. 

Výsledky analýzy by se měla projevit ve změně strategie společnosti, ta se poté musí 

zaměřit na odstranění slabých stránek, eliminaci hrozeb, posílení a získání silných stránek a 

také vyuţití příleţitostí. 

2.5. Strategické přístupy v malých firmách 

V první řadě je potřeba definovat malou firmu.  Například podle statistického pojetí se 

od roku 1997 právě česká statistika harmonizovala s kvantitativní typologií podnikání 

Eurostatu (statistický úřad EU) a firmy dělí podle počtu zaměstnancŧ. Malá firma má 

maximálně do 20 zaměstnancŧ. Nutno však poznamenat, ţe firmy a podnikatelé s méně neţ 

20 zaměstnanci nemají všeobecnou statistickou povinnost a šetření v této skupině 

podnikatelských subjektŧ se realizují výběrovým zpŧsobem. Je nespornou skutečností, ţe 

v České republice tvoří malé a střední firmy ve struktuře všech firem drtivou většinu. Zároveň 

charakteristickým a také velmi oceňovaným ekonomickým rysem těchto firem je jejich 

flexibilita a pohotové přizpŧsobování se měnícím se skutečnostem (Veber a Srpová 2008). 

Rŧzné typologie strategických přístupŧ mohou mít přinejmenším diskutabilní vyuţití v 

oblasti zkoumání strategií v malých firmách, které mají určitá specifika např. významné zdro-

jové omezení, ale téţ přímý dopad a klíčový vliv personality a individuální „strategie“ majite-

lŧ firmy do fungování a chování malé společnosti. Pro malou firmu bývá jako typický nejčas-

těji uváděn příklad nemoţnosti dosaţení úspor z rozsahu v případě omezení zdrojŧ.  
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Z hlediska řízení a organizace mají malé firmy jednoduchou organizační a řídící struk-

turu, která umoţňuje přímé vedení a kontrolu (většinou bývá jednostupňová). Díky jednodu-

ché organizační struktuře mohou být niţší náklady na správu firmy a niţší míra byrokracie. 

Majitel firmy je přímým účastníkem řízení bez mezistupňŧ a přerušování informačních tokŧ, 

díky tomu se eliminují informační šumy. 

Nevýhodou je absence u majitele firmy manaţerských vědomostí a ekonomických 

znalostí. Podle Lednického, Slávika a Vaňka (2002) vlastník firmy minimálně plánuje, přiklá-

dá velký význam improvizaci a intuici, Neochota majitele rozdělit své pravomoci mezi své 

podřízené. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3.  CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉ FIRMY 

Pro účely analýzy v rámci této bakalářské práce byla vybrána soukromá firma Lenthai, 

s.r.o., poskytující rehabilitační masáţe thajského typu široké veřejnosti.  Thajské masáţe mají 

staletou tradici v Asii, nicméně v České Republice se první masáţní salóny poskytující thajské 

masáţe začaly objevovat po revoluci, v devadesátých letech, převáţně v Praze. V Ostravě se 

společnost Lenthai stala v roce 2008 prŧkopníkem thajských masáţí, prováděných rodilými 

Thajkami, na základě poptávky a z dŧvodu dosavadní neexistence podobné sluţby. Avšak od 

myšlenky k uskutečnění, vedla dlouhá cesta začínající odjezdem vlastníkŧ firmy do Thajska, 

kde bylo nutné vybrat vhodné masérky s certifikátem k poskytování thajských masáţí.  Tento 

personální výběr nebyl zdaleka tak sloţitý jako byrokratický postup při povolování a transferu 

zahraničních zaměstnancŧ do České republiky, který trval řadu měsícŧ. 

Po roce úspěšného fungování se společnost rozhodla rozšiřovat své pŧsobení a vznikla 

pobočka v Brně. Na konci roku 2010 se přidala pobočka ve Vyškově u Brna, v Hradci nad 

Moravicí a začátkem roku 2011 i v Táboře.  

Do budoucna se firma plánuje nadále rozvíjet v podobě frenčízy, začátkem roku 2012 

připravuje otevření nové pobočky v Olomouci a Frýdku-Místku. Jelikoţ se thajské masáţe 

stávají stále populárnější, předpokládá se umístění dalších poboček i v Čechách. Majitelé 

plánují také expanzi do sousedních zemí Polska a Slovenska, ale je potřeba zajistit všechny 

potřebné administrativní poţadavky. 

Z hlediska druhu činnosti se Lenthai, s.r.o. bude orientovat i na jiné typy masáţí 

Dálného východu, jako je Jávská masáţ, tantrická masáţ a jako zpestření zavede péči o nohy 

rybičkami Garra Rufa, které okusující ztvrdlou kŧţi. Společnost plánuje rozšířit své sluţby o 

wellness místnost s infrasaunou, masáţní vanou a masáţní sprchou. 

Za celou dobu pŧsobení se samozřejmě objevila konkurence a vzhledem k tomu, ţe se 

jedná o specifický druh podnikání, je velice těţké udrţovat konkurenční převahu, a z tohoto 

dŧvodu je nezbytné hledat neustále nová řešení. 

3.1 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti jsou masérské, rekondiční a regenerační sluţby 

poskytované v rámci širší definice předmětu podnikání zahrnujícího také výrobu, obchod 

a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. 
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3.2 Organizace a řízení společnosti 

Společnost se řadí mezi malé podniky. Za společnost má právo jednat statutární orgán, 

v tomto případě se jedná o jednatele. V současné době podnik zaměstnává 15 zaměstnancŧ, 

z nichţ 8 je thajské národnosti. Centrálou organizace je pobočka v Ostravě, pod níţ spadají 

další pobočky v Brně, Vyškově u Brna, Táboře a v Hradci nad Moravicí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-1 Organizační schéma firmy Lenthai, s.r.o. 

Pramen: Interní materiály firmy Lenthai, s.r.o. 

 

3.3 Sluţby 

Společnost se orientuje na poskytování thajských masáţí, prováděných výhradně 

Thajkami s certifikátem z Thajského chrámu Wat Phao. V Thajsku se originální masáţe 

provádějí celého těla po 4 hodiny, během kterých se zharmonizuje mysl, čakry a dráhy v těle. 

Bohuţel v dnešní době většina evropské společnosti ţije „zrychleně“ a na relaxaci i odpočinek 

neklade velký dŧraz, proto se u nás masáţe výrazně zkracují. Kromě tradiční thajské masáţe, 

která trvá 60minut, 90minut nebo 120 minut, se také orientují na jemnější masáţe s vonnými 

oleji, lávovými kameny, a rŧzné obměny thajské techniky, jako je bali masáţ a súdánská 

Lenthai, s.r.o. 
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masáţ, 4ručná. Velice často vyuţívaným artiklem jsou praktické dárkové poukazy, s moţností 

variabilního vyplnění dle potřeb zákazníka. Moţností je také zakoupení speciálních olejŧ 

z Thajska na provozovně. Permanentky vyuţívají především stálí klienti, kteří vyuţívají při 

čerpání určité slevy.  

3.4 Lidské zdroje a jejich řízení 

3.4.1  Podmínky zaměstnávání zahraničních masérek 

 Masérkou thajských masáţí v uvedené organizaci se mŧţe stát pouze ţena, thajské 

národnosti, ve věku 18-40 let, s certifikátem k poskytování masáţí a praxí 2 aţ 3 roky, trestně 

bezúhonná, s dobrým zdravotním stavem a fyzickou kondicí, mluvící komunikativní 

angličtinou. Náborem se zabývá přímo majitelka, která cestuje kaţdý rok do Thajska, osobně 

si prověřit znalost a zručnost masérky během masáţe. Tyto podmínky nelze pokládat za 

diskriminační, neboť thajský pŧvod masérek je jedním z nezbytných atributŧ vykonávání 

masérské činnosti v dané firmě. 

 

3.4.2    Interkulturní problémy 

Práce s lidmi není nikdy lehká, obzvláště jsou-li zaměstnanec a zaměstnavatel kulturně 

a jazykově rozdílní, poté vznikají problémy nejen jazykové bariéry, ale také interkulturální, 

resp. interkulturní. Aneb staré známé přísloví říká „jiný kraj, jiný mrav“ obzvláště země tak 

kulturně odlišné, jako je Česká republika a Thajské království. Z pozice zaměstnance mám 

moţnost sledovat neshody, kterých se za dva roky mého pŧsobení v organizaci naskytlo 

nemálo. Za všemi problémy bylo nesprávné pochopení se v anglické konverzaci, jelikoţ pro 

zaměstnavatele i Thajské masérky není tento jazyk rodilý, špatné vyjádření pak mŧţe vyvolat 

konflikt. Zákony jsou u nás velice sloţité a mnohé z nich nechápou (např. 3 dny neplacené 

pracovní neschopnosti), ostatně někteří Češi také ne.  

 

3.4.3 Personální procedury předcházející zahájení pracovní činnosti masérek v ČR 

Po provedení personálního výběru vhodné masérky a sepsání pracovní smlouvy čeká 

podnikatelku dlouhý proces vyřizování nezbytných povolení a dalších formálních resp. 

byrokratických nutností. Majitelka vybírá pouze masérky s potřebnými certifikáty.  Tyto 

úřední listiny je však zapotřebí superlegalizovat. Superlegalizace cizozemské veřejné listiny 

spočívá v ověřování pravosti podpisŧ a otiskŧ úředních razítek a pečetí na této veřejné listině 
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(viz Superlegalizace 2010), coţ musí udělat masérka na české ambasádě v Bangkongu. 

Příprava, ověřování a překládání do angličtiny potřebných dokumentŧ trvá zhruba 3 týdny a 

zaslání do České republiky týden. Zároveň majitelka musí na Úřadu práce dodat všechny 

potřebné dokumenty zaslané z Thajska a přeloţené do češtiny.  Na základě tohoto vyvěsí ÚP 

nabídku pro maséry české i cizí národnosti z dŧvodu zamezení diskriminace, kdy tato fáze 

trvá přibliţně měsíc. Pokud se ţádný masér splňující dané podmínky nenajde, mŧţe majitelka 

objednat na české ambasádě pohovory Thajek. Tyto pohovory se objednávají elektronicky 

přes CZECH POINT a čekací doba je 1 aţ 2 týdny. Kupříkladu na Filipínách se na pohovory 

čeká maximálně týden a komunikace probíhá e-mailem. Tato situace je z dŧvodu niţšího 

zájmu o masérky z Filipín oproti thajským masérkám. Při pohovoru musí masérky znát vše o 

práci, kterou budou v České republice vykonávat, aby nedošlo ke zneuţití pracovní síly 

v česku. Otázky týkající se výše platu, jejich budoucího bydlení a další nezbytné informace. 

Jestliţe pohovor dopadne úspěšně, očekává se v místě bydliště budoucích zaměstnankyň 

kontrola cizinecké policie. Ze zákona má na tuto kontrolu 4 měsíce a ze zkušenosti přichází 

přibliţně kolem 3 měsíce. Policie záznam odešle české ambasádě v Bangkoku, poté mají 

masérky nárok získat vízum, ale zároveň jim ještě nemohou být vydány. Majitelka musí na 

thajské ambasádě v Praze legalizovat pracovní smlouvy, coţ mŧţe trvat aţ 4 týdny, poté se 

odešlou na česko ambasádu v Thajsku a masérky je legalizují na ministerstvu zahraničních 

věcí v Bangkoku. Po tomto kroku jsou jim vydány víza a mohou vycestovat ze země.   
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4.   ANALÝZA PŘÍSTUPU FIRMY KE STRATEGICKÉMU 

ROZVOJI 

Tato kapitola zahrnuje pouţité metody analýzy a postupy vybrané malá servisní firmy 

k jejímu strategickému rozvoji. Rovněţ jsou zde uvedeny výsledky provedené analýzy. Při 

zpracování této analýzy jsem vycházela z materiálŧ firmy, rozhovoru s majitelkou a jiných 

dostupných dokumentŧ. 

4.1 Předmět a cíl analýzy 

            V této části je hlavním záměrem zjištění, zdali a jak se ve firmě Lenthai uplatňuje pří-

stup ke strategickému rozvoji, také zpŧsob definování strategických cílŧ a jestli tyto cíle firma 

obměňuje. Budu vycházet z výše popsaných postupŧ při provádění komplexní strategické 

analýzy, tj. provedu analýzu okolí podniku a analýzu vnitřního prostředí podniku. Na základě 

zjištěných poznatkŧ provedu analýzu SWOT a navrhnu varianty, které pomohou podniku se 

rozvíjet do budoucna.  

Cílem analýzy je určit, jakou úlohu a vliv má strategie z hlediska budoucího vývoje a 

zda si majitelé vŧbec uvědomují vlivy prostředí (vnitřního i vnějšího) na úspěšný rozvoj. 

Výsledky šetření poslouţí jako základ pro formulování praktických doporučení pro management 

firmy. 

4.2 Postup analýzy a vybraná metoda 

Ke sběru dat pro účely analýzy současného stavu společnosti Lenthai jsem zvolila jako 

explorační metodu polostandardizovaný rozhovor s majitelem firmy. Tato metoda umoţňuje 

získat na základě předem připravených otázek detailní kvalitativní informace. Otázky kladené 

během rozhovoru byly zaměřeny na zmapování strategického přístupu vedení firmy k jejímu 

rozvoji. 

Jako nejvhodnější metoda ke zmapování hlavních problémŧ spjatých s rozvojem firmy 

a bariérami tohoto rozvoje byla zvolena problémová analýza, jeţ vychází ze situační analýzy 

a analýzy SWOT. 

Vycházela jsem taktéţ z veřejně dostupných zdrojŧ informací o reálném 

podnikatelském prostředí, ve kterém se tato společnost nachází, zejména z jejích 

internetových stránek, statistických dat a dalších dokumentŧ.  
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4.3 Výsledky analýzy 

Následující výzkumné poznatky byly získány na základě analýzy dostupných 

dokumentŧ a údajŧ získaných rozhovorem s majitelkou analyzované firmy, a v neposlední 

řadě také na základě vytěţení osobních zkušeností autorky z několikaleté práce v dané firmě.   

4.3.1 Podrobnější informace o firmě    

           Následující podrobnější informace o analyzované firmě byly získány převáţně 

rozhovorem s majitelkou firmy.  

Poslání firmy 

Jen jasná formulace poslání umoţní dosaţení jasných a realistických obchodních 

záměrŧ. Poslání podniku definuje, proč podnik existuje. Kdo jsme? Co děláme? Kam 

směřujeme? Poslání by mělo být efektivně formulované a splňovat tyto podmínky: trţní 

orientace, realizovatelnost, motivace a specifikace. Podnik usiluje o spolehlivost, vysokou 

úroveň poskytovaných sluţeb a o spokojené zákazníky. Lenthai chce být úspěšnou menší 

firmou na trhu, která z dlouhodobého hlediska dosahuje zisku.    

Strategické cíle firmy:  

 Rozšiřování sluţeb a poboček 

 Maximalizace zisku.  

 Kvalitní a poctivá sluţba zaloţená na principu zpětné komunikace se zákazníkem. 

 Získávání nových stálých zákazníkŧ 

 Udrţení jiţ jednou získaného trhu 

V současné době majitelka thajských masáţí Lenthai pokládá za své priority 

profesionálně odvedenou práci s osobním přístupem ke kaţdému zákazníkovi. Majitelé by 

uvítali, kdyby podnik vnímalo okolí jako jeden z nejlepších v oboru thajských masáţí 

s thajskými masérkami a tomu podřizuje veškeré své kroky. Proto si vybírá masérky nejen 

odborně zdatné, ale také s pozitivní energií a příjemné. Jelikoţ zákazník získá první kontakt 

na recepci, klade veliký dŧraz na komunikativnost a příjemné vystupování zaměstnance, 

české národnosti, hovořícího anglicky, neboť veškeré poţadavky a problémy zákazníka je 

třeba přetlumočit masérce.  
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4.3.2 Výsledky analýzy problémů ve firmě  

Při problémové analýze bylo zapotřebí nejprve definovat poslání firmy, které jsme 

získali jiţ ze strukturovaného rozhovoru. Následně bylo analyzováno vnější (podnikatelské) a 

vnitřní prostředí a získané informace v rámci syntézy shrnu a vyhodnotím. 

a) Analýza vnějších vlivů působících na organizaci 

Ke zkoumání vnějšího prostředí pŧsobícího na společnost Lenthai, s.r.o. jsem zvolila 

analýzu PEST. V této části se zaměřím podrobněji na jednotlivé faktory, které mohou ovlivnit 

budoucí prosperitu firmy a její postavení na trhu. 

Politicko-legislativní faktory 

Společnost Lenthai, s.r.o. operuje v sektoru sluţeb a musí dodrţovat zákony a normy 

vyplývající nejen z jejího předmětu podnikání. Majitelka společnosti musí mít přehled o 

legislativních změnách, aby veškerá podnikatelská činnost byla v souladu se zákonem. Navíc 

se musí přizpŧsobovat změnám nejenom v České republice, ale také sledovat legislativní 

změny v Thajském království. Veškerá činnost je sledována nejen Finančním úřadem, ale také 

Úřadem práce, cizineckou policií, Krajskou hygienickou stanicí, Thajskou ambasádou v Praze 

a Správou sociálního zabezpečení. Ve velké míře ji ovlivňují novely zákonŧ. 

Ekonomické faktory  

Pomocí makroekonomických ukazatelŧ mŧţeme lépe poznat ekonomickou vyspělost 

země, regionu nebo sektoru a pomocí ukazatelŧ z let minulých mŧţeme vytvořit budoucí 

predikci právě těchto částí ekonomik a zjistit, jak ovlivňují nebo budou ovlivňovat firmu. 

Firma Lenthai vznikla v Ostravě v roce 2008, kdy právě probíhala ekonomická krize, nicméně 

počátek činnosti podniku neohrozila. Stalo se tak z dŧvodu vstupu nové sluţby na trh 

v Moravskoslezském kraji a firma si rychle získala nové zákazníky a vykazovala zisk. 

 DPH – daň z přidané hodnoty 

Jelikoţ firma je plátcem DPH, ovlivňují ji všechny změny sazeb. Daň z přidané 

hodnoty u sluţeb tento rok činí 10%. Ovšem vláda plánuje zvýšení DPH od ledna 2012 na 

14%, kdy seznam poloţek se nezmění. Základní sazba zŧstane na 20% a od ledna roku 2013 

se pak sazba sjednotí na 17,5 %, a to bez výjimek. Coţ se podle majitelky zřejmě odrazí na 

ceně poskytované sluţby. 
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 Směnné kurzy 

Měnový kurz firmu ovlivňuje pouze v období osobního výběru masérek majitelkou v 

Thajsku. Při směně peněz v České republice záleţí na aktuálním kurzu české koruny a 

amerického dolaru. Po příletu do Thajska se musí americký dolar směnit za thajský baht. 

Majitelka firmy vybírala masérky v posledních dvou letech dvakrát, a to vţdy v srpnu. 

Rozhodujícím faktorem bylo začínající období dešťŧ, kdy turisté většinou tuto zemi 

nenavštěvují, tudíţ nízký kurz v srpnu roku 2009 a 2010 zapříčinil niţší náklady celého 

pobytu a poplatkŧ oproti jiným měsícŧm. Rozdíl mŧţeme vidět na následujících grafech: 

 

 

Graf 4-1 Vývoj kurzu CZK/USD dostupné z: http://www.kurzy-men.biz/graf-vyvoj-kurzu-

mesic-dolar-usd-baht-thb 

 

 

 

Graf 4-2 Vývoj kurzu USD/BTH dostupné z: http://www.kurzy-men.biz/graf-vyvoj-kurzu-

mesic-dolar-usd-baht-thb 
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 Příjmy domácností 

Na firmu pŧsobí ve velké míře aktuální finanční situace obyvatelstva. Sniţování mezd 

a platŧ mŧţe vést k negativnímu ovlivnění firmy. Během ekonomické krize v roce 2009 zaţil 

Moravskoslezský kraj ve větší míře propouštění zaměstnancŧ a sniţování mezd. Firma tuto 

situaci, jakoţto nová na trhu, bez problémŧ ustála. Pokud by tato situace znovu nastala, lidé 

by prvotně omezili výdaje za nadstandartní sluţby, jimiţ thajské masáţe bezesporu jsou. 

 

Sociokulturní faktory 

Sociokulturní návyky společnosti se mění společně s rŧstem ţivotní úrovně, jejíţ odra-

zem je rŧst HDP. Mezi sociokulturní faktory řadíme i změny ţivotního stylu. Tento faktor je 

pro chování podniku velmi významný. Od devadesátých let mŧţeme sledovat pomalu rostoucí 

trend zdravého ţivotního stylu, kdy lidé neuvaţují pouze o zdravém jídle, ale také sport a re-

laxaci zařazují jako významnou část trávení svého volného času. Péče o zdraví, fyzickou kon-

dici, prodluţování mládí atd. se stává ţivotní stylem mnoha lidí. Ovšem existují velké rozdíly 

tohoto přístupu, např. mezi Prahou a Ostravou. Praha jako hlavní město České republiky je 

středem zájmu cizincŧ a tudíţ je povaţována za multikulturní město. Oproti tomu Ostrava 

byla vţdy industriálním městem, kde převaţují dělnické profese, jsou zde niţší příjmy a lidé 

více přemýšlejí, za co utratí své peníze. Naštěstí se tato situace postupně zlepšuje a lidé si 

uvědomují dŧleţitost péče o své fyzické zdraví a masáţe zařadili do svého ţivota k pravidel-

nému udrţování se nebo je věnují jako netradiční dárek.  Někteří zaměstnavatelé pochopili, ţe 

odpočinutý zaměstnanec pracuje lépe a proto hradí relaxační masáţe například z fondu FKSP. 

V Japonsku se zaměstnavatelé takto starají o své zaměstnance jiţ řadu let, coţ přináší výsled-

ky v produktivitě práce.  

Technologické faktory 

Domnívám se, ţe tyto faktory příliš neovlivňují pŧsobnost firmy, jelikoţ nic nevyrábí 

a nepodléhá vlivu technologických inovací. Nicméně v roce 2010 technologická inovace 

portálu Czech point zpŧsobila nemoţnost pŧl roku objednat pohovory nových masérek na 

české ambasádě v Bangkoku. 

Shrnutí analýzy PEST 

 Pomocí analýzy PEST jsem se snaţila vymezit určité faktory, které mohou pozitivně či 

negativně ovlivňovat danou společnost. 

 Politicko-legislativní faktory podle mého názoru ve velké míře pŧsobí na činnost 
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thajských masáţí. Všechny legislativní úkony, které je potřeba podniknout před transportem 

masérek do České republiky mohou v některých případech skončit dočasným omezením 

provozu. Zkušenosti s touto situací má společnost z loňského roku, kdy jedna masérka náhle 

onemocněla a ze dne na den ukončila činnost, vyřízení nové masérky trvalo 7 měsícŧ a 

provoz masáţí byl značně omezen. Oproti tomu komplikovanost zaměstnávání těchto masérek 

je pro firmu pozitivní z dŧvodu výskytu nové konkurence. 

Ekonomická hlediska nachází tři zásadní faktory. Vyuţívání masérských sluţeb závisí 

na aktuální výši příjmŧ obyvatel, aktuální daň z přidané hodnoty a také závislost kurzu nejen 

CZK/USD, ale také USD/BTH. 

 Ze sociokulturního hlediska firmu značně ovlivňují aktuální trendy a média. Dnes se o 

masáţích mluví jako o podpŧrném prostředku pro prodlouţení mládí a zdravou fyzickou 

kondici. 

 Technologické faktory, jak jiţ bylo řečeno výše, analyzovanou firmu nijak neovlivňují. 

Z analýzy PEST vyplývá, ţe tyto ukazatele jsou pro společnost dŧleţité. Podnik by se měl 

zajímat o okolí, v němţ provozuje svou činnost, jaká zde panuje situace. Neméně dŧleţité 

jsou informace, protoţe správné informace ve správný čas je neocenitelný zdroj. Doporučení 

tedy spočívá v neustálém sledování vnějšího prostředí, získávání nových informací a 

poznatkŧ, aby byla společnost dostatečně připravena a dokázala v kterékoliv době.  

b) Analýza a hodnocení zkoumání trhu, subjektů trhu 

Zákazníci 

Pro úspěšný rozvoj podnikatelských aktivit je dŧleţité vědět „kdo je zákazníkem?“. 

Zákazníky tvoří široké spektrum lidí téměř všech věkových skupin a nelze přesně uvést, zda 

na masáţe chodí více muţŧ či ţen. Pro ukázku jsem na pobočce Ostrava zanalyzovala měsíc 

březen 2011 podle rezervačního systému a získané údaje zobrazila v grafu. Z celkového počtu 

217 lidí bylo 120 ţen a 97 muţŧ. Nejmladší zákaznici bylo 11 let a nejstaršímu muţi 85 let. 

Nejvíce navštěvují salón lidé ve věku 30-50 let, tzn. v produktivním věku. 

Na následujícím grafu je zobrazen podíl muţŧ a ţen, kteří absolvovali masáţ na pobočce 

Ostrava v měsíci březnu 2011: 
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Graf 4-3 Poměr muţů a ţen absolvujících masáţ v pobočce Ostrava v březnu 2011 

Náklady 

Pro kaţdou firmu jsou náklady dŧleţitou a významnou poloţkou, které je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost. Existují náklady, které jsou fixní, tzn. stálé (platy zaměstnancŧ, 

nájemné, odvody státu na sociální a zdravotní pojištění atd. Kaţdá pobočka je z hlediska 

nákladŧ rozdílná, záleţí na lokaci a počtu zaměstnancŧ. Brno je druhým největším městem 

v České republice, kde platy i nájmy jsou vyšší neţ ve městech menších. Největší náklady 

jsou tudíţ v Brně, poté v Ostravě, Vyškově u Brna, Táboře a nejniţší náklady provozovny jsou 

v Hradci nad Moravicí. Z hlediska platŧ zaměstnancŧ existuje určité specifikum, a to jednotný 

plat zahraničních masérek. Tento plat byl sjednán jiţ při podpisu smlouvy, sepsané na dobu 

jednoho roku a během této doby se jeho výše nemění. Vysoké náklady minimálně jednou 

ročně musí majitelka vynaloţit při získávání a transferu nových masérek. Kromě nezbytných 

nákladŧ na cestu do Thajska, tamního pobytu a všech poplatkŧ majitelky, vynakládá 

prostředky i pro své budoucí zaměstnance, tzn. letenky, poplatky a všechny nezbytné 

dokumenty, včetně jejich překladu. 

 Konkurence 

V České republice se tímto oborem podnikání zabývá jen málo firem. Vlivem 

náročného procesu zaměstnávání zahraničních masérek je tudíţ konkurence relativně malá. 

V Ostravě, kde se nachází centrála, se mi podařilo zjistit pouze tři konkurenční firmy, které 

společnost více či méně ovlivňují. Majitelka firmy Lenthai mi tyto konkurenty potvrdila a 

sama o další konkurenci neví.  

Thai Oasis s pobočkou v centru Ostravy se stal v roce 2009 hlavním a jediným 

konkurentem firmy, navíc od analyzovaného salónu sídlí zhruba 200 metrŧ.  Na počátku roku 

2010 po dobu šesti měsícŧ získal konkurenční převahu z dŧvodu chybějící masérky ve firmě 

45% 

55% 

Zákazníci firmy Lenthai v březnu 
2011 

muži 

ženy 
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Lenthai, avšak po příjezdu nové masérky a zavedení slev a akcí tuto převahu ztratil. Druhy a 

ceny masáţí mají tyto salóny téměř stejné, nevýhodou salónu Thai Oasis je v poskytování 

masáţí, které jsou maximálně po dobu 90 minut. Také umístění pobočky v nefrekventované 

boční ulici přivádí více zákazníkŧ právě do firmy Lenthai. Majitelka povaţuje tuto konkurenci 

jako hrozbu a neustále ji sleduje a snaţí se být vţdy o krok napřed. 

Oriental Spa v Ostravě – Vítkovicích existuje rok a zaměstnává masérku z Jávy, která 

provádí nejen thajské, ale i jávské masáţe. Oproti Lenthai má výhodu v umístění vedle 

sportovního areálu a wellness, také nabízí více druhŧ jávských masáţí. Nicméně zaměstnává 

pouze jednu masérku, tudíţ dlouhá čekací doba mŧţe odradit některé zákazníky. Firmu 

Lenthai tato konkurence příliš neohroţuje z dŧvodu umístění v jiné části Ostravy. 

Deng Thai je taktéţ necelý rok existující firma, ve které pracuje pouze jedna thajská 

masérka, zároveň spolumajitelka. Salón je umístěn v Ostravě-Zábřehu a dle osobního zjištění 

majitelky se tento salón v současné době prodává. Je otázkou jestli se zde v budoucnu budou 

znovu provádět thajské masáţe. 

Pobočce v Brně je největším konkurentem také pobočka Thai Oasis. Zde má 

konkurenční výhodu v umístění blíţe centru města a také umístění v areálu hotelu, ve kterém 

se nachází fitness centrum a  wellness. Nevýhodou je zaměstnávání pouze jedné masérky a 

tudíţ dlouhé čekací doby. Také cenou je znevýhodněna ve srovnání s firmou Lenthai. 

Jasmine Spa poskytuje kromě thajských masáţí i jako jediná v Brně thajské lázně. 

Salón sídlí v okrajové a špatně dostupné městské části a neohroţuje ve větší míře 

analyzovanou firmu. 

Sabai je umístěn blíţe centru města, nabídka poskytovaných masáţí je srovnatelná, ale 

cena sluţeb je vyšší.  

             V Hradci nad Moravicí, Vyškově u Brna a v Táboře jsou pobočky Lenthai v současné 

době jediné, které nabízejí sluţby thajských masérek.  

c) Analýza SWOT 

Informace získané z analýzy vnějšího prostředí mi pomohly odhalit příleţitosti a 

hrozby plynoucí pro společnost a z analýzy vnitřního prostředí stanovím silné a slabé stránky. 

Ke zpracováním získaných informací vyuţívám analýzu SWOT - analýza silných a slabých 

stránek, hrozeb a příleţitostí podniku slouţí ke správnému zhodnocení stavu firmy. Tato 

analýza naznačuje, kde trh skýtá příleţitosti k vyuţití a současně ukazuje, kterým problémŧm 
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musí podnik čelit. Výsledky budu prezentovat ve formě SWOT matice. 

Přednosti 

            Přednosti neboli silné stránky plynou z vnitřního uspořádání podniku. Tyto přednosti 

se mohou stát při správném vyuţití významnou konkurenční výhodou. 

Silnými stránkami společnosti jsou: 

 Individuální přístup k zákazníkovi. Podle majitelky je individuální přístup ke kaţdému 

zákazníkovi výhodou firmy a přizpŧsobují tomu výběr zaměstnancŧ, kteří musí být nejen 

kvalifikovaní, ale také empatičtí. 

 Firemní virtuální design. Firma se prezentuje také na internetových stránkách, které mají 

nejrychlejším zpŧsobem prezentovat firmu přímo zákazníkovi. Nabízejí informace o firmě, 

poskytovaných sluţbách a jsou zde uváděny aktuální slevy a akce. Majitelé vyuţívají tuto 

formu komunikace se zákazníkem ke zjištění reakce na případné zavedení nových masáţí 

či sluţeb a prŧběţně zakládají ankety. Webové stránky jsou stále aktuální, jelikoţ majitelka 

má moţnost jednoduchým zpŧsobem vkládat nové informace. O grafiku a údrţbu se stará 

externí IT pracovník. 

 Dobrá pověst mezi zákazníky. Podle majitelky je firma pokládaná za nejlepší salón 

v Ostravě. Usuzuje tak podle zákazníkŧ, kteří přicházejí na masáţe na doporučení svých 

známých a také podle diskuzí, které se dají snadno vyhledat na internetu.  

 Lokalizace provozovny – firma se snaţí své pobočky umisťovat vţdy nejlépe do centra 

města, nebo do lokality, kde tato sluţba chybí. V Ostravě se nachází v centru na ulici 

Stodolní, coţ je bezesporu „nejţivější“ část Ostravy a tudíţ je toto umístění salónu podle 

majitelky silnou stránkou.  

 Specializovaní zaměstnanci cizí národnosti. Thajské masáţe provozují také ve velké míře 

čeští terapeuti, nicméně masáţ prováděná rodilými Thajkami je podle majitelky bezesporu pro 

zákazníky mnohem lákavější. 

Nedostatky 

 Komunikace se zaměstnanci cizí národnosti. Zaměstnavatel komunikuje s thajskými 

masérkami anglicky, coţ se mŧţe stát velice obtíţné v případě řešení problému. Mnohdy je 

situace špatně pochopena a mŧţe negativně ovlivnit vztah mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatel, coţ vede k oslabení pobočky.  
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 Nejasná strategická představa. Majitelka sama uznává, ţe dosavadní strategie není přesně 

určena, jedná vţdy podle aktuální situace a spíše podvědomě, neţli cíleně. 

 Vysoké náklady na získání nového zahraničního zaměstnance. V současné době jsou 

náklady podle majitelky ve výši zhruba 100.000,- Kč a sama uznává, ţe taková částka je 

pro malou firmu existenčně ohroţující. 

 Nedostatečná marketingová strategie. Firma se sice prezentuje na webových stránkách, 

nicméně majitelka by ráda udělala marketingovou kampaň, aby se firma dostala více do 

podvědomí zákazníkŧ. Jenţe podle jejích slov na tuto aktivitu nemá čas a ani peněţní 

prostředky k zadání této kampaně profesionálŧm. 

 Chybějící doplňkové sluţby. Jsou jedním z největších nedostatkŧ z pohledu majitelky. 

Uvědomuje si, ţe absence sprchy nebo infrasauny ji činí méně konkurenceschopnou a 

snaţí se tento nedostatek napravit. 

Příleţitosti 

 Rozšíření sluţeb je jednou z příleţitostí, která se firmě nabízí. Na základě prŧzkumu by 

zákazníci uvítali, kdyby na kaţdé pobočce měli všechny relaxační procedury pod jednou 

střechou. Rozšíření dosavadních sluţeb, např. o jiné druhy masáţí, wellness, infrasaunu, 

masáţní vanu a sprchy. Zavedení těchto sluţeb by ji učinilo konkurenceschopnější a 

majitelka jiţ činí kroky k této realizaci. 

 Intenzivnější marketingová strategie je jednou z výborných příleţitostí, jak více firmu 

zviditelnit. Majitelka povaţuje polepené auto za dostačující.  

 Prorazit na nový trh je pro společnost zajímavou příleţitostí, avšak tento krok není aţ tak 

jednoduchý. Existuje spousta legislativních bariér podnikání v sousedních zemích, firma 

Lenthai v současné době zjišťuje všechny potřebné informace. 

 Nárŧst potenciálních zájemcŧ sluţby souvisí s předešlými body, tzn. rozšíření sluţeb a 

intenzivnější propagace firmy se mŧţe zvýšit i počet nových zákazníkŧ. 

Hrozby 

 Vstup nových konkurentŧ na trh je ohroţením kaţdé firmy, tudíţ i pro Lenthai představuje 

hrozbu, která se mŧţe objevit. Majitelka nepředpokládá razantní zvýšení konkurentŧ 

z dŧvodu legislativní komplikovanosti. 

 Nárŧst konkurence vlivem odstranění legislativních bariér podnikání. Pokud by stát zmírnil 

dosavadní sloţité úkony, které doprovázejí zaměstnávání thajských masérek, byla by tato 

hrozba podle majitelky reálná. 
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 Zhoršení podmínek podnikání vlivem zpřísnění legislativních bariér. Podle slov majitelky 

firmy si nedokáţe představit ještě větší zpřísnění legislativy, neţ které je doposavad. 

Předpokládá, ţe v takovémto případě by byly zásadně ovlivněny transfery nových 

zaměstnankyň.  

 Stávající konkurenti s niţší cenou jsou hrozbou pro firmu, pokud nabízejí srovnatelnou 

sluţbu nebo především srovnatelnou kvalitu. Je velice dŧleţité svou konkurenci znát, 

neustále ji monitorovat a být o krok napřed, o coţ se majitelka snaţí. 

 

Přednosti 
 

Nedostatky 

 

- Individuální přístup k zákazníkovi 

- Firemní virtuální design. 

- Dobrá pověst mezi zákazníky  

- Lokalizace provozovny 

- Specializovaní zaměstnanci cizí 

národnosti 

 

- Komunikace se zaměstnanci cizí ná-

rodnosti. 

- Nejasná strategická představa 

- Nedostatečná marketingová strategie 

- Chybějící doplňkové sluţby 

Příleţitosti 
 

Hrozby 

 

- Rozšíření sluţeb 

- Posílení marketingové strategie 

- Proraţení na nový trh 

- Nárŧst potenciálních zájemcŧ sluţby 

 

 

- Vstup nových konkurentŧ na trh 

- Nárŧst konkurence vlivem odstranění  

legislativních bariér podnikání. 

- Zhoršení podmínek podnikání vlivem 

zpřísnění legislativních bariér. 

- Stávající konkurenti s niţší cenou. 

 

Tabulka 4-1 Matice silných a slabých stránek firmy Lenthai, s.r.o. – její příleţitosti a hrozby 

 

d) Analýza vnitřních zdrojů firmy 

Po provedení analýzy podniku, je třeba se věnovat vnitřním zdrojŧm, které mají svŧj 

pŧvod uvnitř podniku. Pomáhá odhalit silné a slabé stránky firmy a nalézt přednosti, které jí 

umoţní odlišit se od konkurence nebo naopak nalézt ohroţení, jeţ je třeba omezit. 
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Hmotné zdroje 

Lenthai s.r.o., je malá servisní firma, která vyuţívá méně hmotných zdrojŧ neţ větší 

podniky. V kaţdé pobočce se nachází kancelářské a masérské vybavení, K administrativní 

práci a rezervačnímu systému vyuţívá notebooky a mobilní telefony. Masáţní místnosti jsou 

vybaveny speciálními matracemi z Thajska, nábytkem a doplňky asijského stylu. Firemní vŧz 

slouţí k přemisťování se mezi pobočkami, ale také jako reklama. 

Nehmotné zdroje 

Mezi hlavní nehmotné zdroje podniku patří zejména know-how  majitelky, ale také 

zkušenosti všech zaměstnancŧ, kteří těchto zkušeností nabyli dlouholetou praxí ve svých 

předchozích zaměstnáních. 

Do oblasti nehmotných zdrojŧ je zařazen i software v notebooku s operačními systémy 

Windows, sada kancelářského softwaru Microsoft Office a rezervační systém Previo. Účetní 

program není ve firmě zaveden, jelikoţ je tato sluţba vyuţívána outsourcingem. 

Finanční zdroje 

Firma hospodaří pouze s vlastním kapitálem a nevyuţívá ţádných úvěrŧ. Vlastní kapi-

tál se skládá převáţně ze základního kapitálu a zadrţeného zisku z minulých let. Firma má 

finanční rezervy, které vyuţívá při výskytu nečekaných událostí, např. při zajišťování nových 

masérek. 

Lidské zdroje 

V poslední době je lidským zdrojŧm přikládán velký význam, protoţe bylo zjištěno, ţe 

finanční a hmotné zdroje uţ neposkytují udrţitelnou konkurenční výhodu jako kdysi. Lidský 

zdroj zahrnuje znalosti, školení, zkušenosti, kreativitu a hlavně loajalitu kaţdého zaměstnance 

pro danou firmu je loajalita nejdŧleţitějším faktorem. Thajských masérek není v České repub-

lice mnoho, také je komplikované přivézt masérky nové, tudíţ se stává, ţe se zaměstnanci 

„přetahují“. Majitelka si uvědomuje tuto hrozbu a snaţí se maximálně vycházet vstříc svým 

zaměstnancŧm a poskytuje jim rŧzné výhody.  Firma sice disponuje nevelkým počtem za-

městnancŧ, ale všichni jsou velice kvalifikovaní a zpŧsobilí ve svém oboru. Zaměstnává cel-

kem 15 lidí, z toho 8 cizí národnosti, coţ jsou thajské masérky. Zbylých 7 lidí pracuje na re-

cepci a komunikují se zákazníky. Podle interních zdrojŧ je prŧměrný věk 34 let. 
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Shrnutí analýzy vnitřních zdrojů firmy 

Z hlediska hmotných a nehmotných zdrojŧ je firma na dobré úrovni, jelikoţ nevyuţívá 

ţádné cizí finanční zdroje, které by musela splácet, mŧţe své vlastní prostředky investovat do 

rozvoje včetně prosazení se na trhu. Lidský zdroj je nejdŧleţitějším prvkem v této firmě, jeli-

koţ na lidech závisí její existence. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT 

Firma Lenthai, s.r.o., kterou jsem si vybrala pro praktickou analýzu své bakalářské 

práce, je v současné době malá firma s patnácti zaměstnanci, jeţ úspěšně prosperuje a 

konkuruje na trhu jiţ tři roky. 

Z analýz, které jsem zpracovávala, jsem dospěla k názoru, ţe společnost má na trhu 

velmi dobré postavení a zákazníci jsou s jejími sluţbami spokojeni, coţ dokazuje celkový 

počet zákazníku a příliv dalších nových klientŧ. Podle dostupných informací a zjištěných 

výsledkŧ se jeví, ţe ačkoliv nynější strategie není přesně definována, podvědomě a 

instinktivně se majitelka snaţí firmu vést a dále rozvíjet. Celkovou situaci podniku Lenthai 

zobrazuje analytické schéma SWOT, na jehoţ základě byly stanoveny návrhy a doporučení 

pro firmu v podobě směřování její podnikatelské činnosti a k dalšímu rozvoji. 

 

Na základě zjištěných skutečností doporučuji vedení firmy následující opatření: 

 Doporučuji majitelce soustředit se na slabé stránky, které mohou ohrozit postavení firmy 

na trhu, a proto se je musí snaţit odstranit, nebo alespoň eliminovat. Měla by se zaměřit na 

zlepšení komunikace se zaměstnanci cizí národnosti. Mŧţe se sama vzdělávat v anglickém 

jazyce nebo si zajistit překladatelku při kaţdém dŧleţitém projednávání, aby nedocházelo 

k nedorozuměním a odlivu zaměstnancŧ. 

 Odliv zaměstnancŧ. Masérky jedou pracovat do České republiky převáţně z finančních 

dŧvodŧ a všechny výdaje jim majitelka hradí.  Pracovní smlouva je sjednána na dobu 

určitou, zpravidla na 2 roky. Aby v tomto období nedocházelo k „přetahování masérek“ do 

jiných salónŧ, doporučuji majitelce ještě před uzavřením pracovní smlouvy sepsat dodatek 

ke smlouvě. V tomto dodatku by se řešilo ukončení pracovního poměru z dŧvodu 

pokračování masérské činnosti v České republice v jiném salónu a následné zaplacení 

všech výloh, které jim musela majitelka hradit před příletem.  

 Investovat do zařízení sprchy a infrasauny, jelikoţ jsou nezbytnou součástí masáţí. Před 

masáţí se nahřejí svaly v infrasauně a po masáţi se zákazník mŧţe osprchovat, coţ vede ke 

znásobení účinku masáţe. 

 Sníţit počáteční náklady na získání nové masérky. Jelikoţ nejdraţší poloţkou je letenka 

českými aerolinkami, doporučuji se zaměřit na aerolinky zahraniční, které jsou aţ o 40 % 

levnější a také si zajistit let několik měsícŧ dopředu. Další náklady by se sníţily při 



41 

 

vynechání prvku prostředníka. Majitelka navštěvuje Thajsko jiţ několik let a toto prostředí 

jiţ zná velice dobře, tudíţ prŧvodce a zprostředkovatele masáţí nadále nepotřebuje. 

 Zaměřit se na marketingovou strategii. Povědomí o firmě se mŧţe zvýšit reklamou v rádiu, 

formou letáčkŧ, pořádání promočních akcí, např. na golfových turnajích. V neposlední řadě 

majitelka musí sledovat aktuální trendy, jelikoţ velmi populární jsou v současné době 

slevové akce na internetu, doporučuji prezentovat firmu právě tady. 

 Doporučuji majitelce zaměřit se na stálé zákazníky a přinášet jim výhody, které u 

konkurence nemají, kupříkladu permanentky se slevou patnáct nebo dvacet procent. 

Existuje totiţ rozdíl mezi stálým zákazníkem, který absolvuje masáţ jednou za měsíc a 

stálým zákazníkem, chodícím pravidelně dvakrát do měsíce. Tyto informace mŧţe získat z 

rezervačního systému, ve kterém je kaţdý uveden. Pokud nemá majitelka sama čas na tuto 

analýzu, mŧţe ji delegovat recepční.  
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6.    ZÁVĚR 

Strategické řízení podniku se podle mnohých teorií managementu dostává stále více 

do oblasti zájmu. Je tomu zejména proto, ţe kvalitní strategické řízení se v poslední době 

stává nejen velmi dŧleţitou konkurenční výhodou, ale dokonce základním předpokladem 

dlouhodobé úspěšnosti podnikání. Přesto bývá problematika strategického řízení mnohými 

manaţery hluboce podceňována. Vynalézavost, kreativita, nikoliv pasivní přizpŧsobování se 

vnějšímu okolí, ale proaktivní činy, zdŧrazňující tvŧrčí podnikatelskou kuráţ jsou 

charakteristickými znaky strategického řízení. Tyto rysy výrazně zvyšují úlohu lidského 

činitele tím, ţe se zvyšují nejen intelektuální nároky a současně míra rizika rozhodování. Ne 

kaţdý je takové činnosti schopen, ne kaţdý také dokáţe nést zátěţ spojenou s rozhodováním o 

závaţných otázkách, které ovlivňují prosperitu a úspěšnost organizace na dlouhou dobu 

dopředu. 

Ve své bakalářské práci se zabývám hodnocením strategických aspektŧ řízení malé 

servisní firmy Lenthai. Cílem práce bylo na základě analýzy dostupných dokumentŧ a výsledkŧ 

standardizovaného rozhovoru s majitelkou zjistit míru strategického rozvoje firmy. 

V první části jsem se zabývala teoretickými a koncepčními východisky přístupu ke 

strategickému rozvoji organizace na základě odborné literatury a tyto informace jsem mohla 

vyuţít v části praktické. Následující část představuje charakteristiku analyzované organizace, 

tedy její představení, předmět činnosti apod. Část praktická obsahuje analýzu přístupu firmy ke 

strategickému rozvoji, data potřebná pro analýzu jsem získávala studiem dostupných doku-

mentŧ, polostandardizovaným rozhovorem s majitelkou a také z osobních zkušeností. 

K analýze strategického rozvoje byla pouţita metoda problémové analýzy. 

Přínos bakalářské práce spočívá v tom, ţe vedení firmy mŧţe získat díky rozboru 

vnějšího a vnitřního prostředí firmy nezaujatý pohled na současný stav firmy Lenthai, s.r.o. a 

její postavení na trhu. Výsledkem jednotlivých analýz by tedy měly být strategické aspekty 

řízení firmy zaměřené na zkvalitňování sluţeb dle návrhu a doporučení popsaných v této ba-

kalářské práci. 

Závěrem bych ráda popřála firmě Lenthai hodně úspěchŧ v podnikatelské činnosti a 

stále rostoucí počet jejích spokojených zákazníkŧ.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Schéma polostandardizovaného rozhovoru s majitelkou firmy 

1. Řekla byste o sobě, ţe jako firma uvaţujete strategicky?  

2. Definovala jste podnikatelské cíle? Co činíte k jejich realizaci? 

3.  Má Vaše firma jasně stanovené poslání? 

4.  Co všechno z okolí firmy ovlivňuje vaše podnikání? Jak na tyto vlivy reagujete? 

5.  Jste ochotna akceptovat eventuální změny, přispívající k zlepšení konkurenceschopnosti 

firmy na trhu? Jakým zpŧsobem na ně reagujete? 

6.  Pociťujete ve své firmě nějaké nedostatky nebo případné ohroţení firmy z okolí?  

7. Vidíte v současné době nějaké příleţitosti pro Vaši firmu?  

8.  V čem se cítíte jako firma silná, co jsou Vaše přednosti? 

9. Víte, kdo je Vaší konkurencí? Jaké kroky podnikáte k udrţení si konkurenční převahy? 

10.  Co je vše potřeba zařídit pro zaměstnávání zahraničních zaměstnancŧ? 

 

 


