






 



ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum nových zdrojů konkurenčních 

výhod užití plastových sádrokartonových profilů. Výzkum je prováděn pro firmu 

Mateiciuc a.s., která by chtěla zjistit, jak si stojí mezi největšími konkurenty v dnešním tržním 

prostředí. Zahrnuje především porovnání vybraných kritérií s konkurenčními výrobci těchto 

produktů metodou vícekriteriálního rozhodování. V závěrečné fázi jsou uvedeny výsledky 

výzkumu a doporučení a opatření navržené pro firmu Mateiciuc. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on marketing research of new sources competitive advantages 

of using plaster profiles. The research is carried out for the Mateiciuc a.s. company, who 

would like to find out its position among the largest competitors in today`s market 

environment. It especially includes comparasion selected criteria with the competing 

manufacturers of these products using multicriteria analysis. Research results, 

recommendations and measures are mentioned in the final phase of this thesis. 
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ÚVOD 

 

V dnešním konkurenčním boji je pro podniky velice obtížné najít si konkurenční 

výhodu a udržet si ji. Proto je důležité, aby se firmy nesoustředily jen samy na sebe, ale 

neustále sledovaly konkurenci a naslouchaly požadavkům zákazníků. To především z toho 

důvodu, že trh je neustále měnícím se prostředím, a to co platilo včera, dneska platit nemusí. 

I jedna malá chyba může mít pro firmu fatální následky. Pokud chce mít podnik v něčem 

navrch, nesmí být průměrný. Musí být v něčem výjimečný a specifický. Měl by umět 

zaujmout a přesvědčit nejen své zákazníky, ale také zákazníky konkurentů, o tom, že je lepší 

než ostatní.  

Existuje mnoho způsobů, jakými lze zjistit postavení firmy v konkurenčním boji. Dle 

mého názoru je nejjednodušším nástrojem vícekriteriální analýza. Pomocí ní lze posuzovat 

konkurenty prostřednictvím zvolených kritérií a jednoduše tak vyhodnotit, ve kterých 

kritériích je podnik lepší, průměrný nebo horší než ostatní. Tento krok by měl být 

„odrazovým můstkem“ pro všechny podniky. Ta kritéria, ve kterých je společnost lepší než 

ostatní, jsou silnými stránkami podniku a měla by být prostředkem pro využití příležitostí. 

Průměrné a podprůměrné hodnoty jsou zase naopak pro podnik slabými stránkami a 

společnost by se tak měla snažit je co nejvíce minimalizovat nebo upravit tak, aby se z nich 

nestaly hrozby.  

Cílem této práce je najít nové konkurenční výhody, které souvisejí s užíváním 

plastových sádrokartonových profilů. Tato práce je prováděna ve firmě Mateiciuc a.s. a je 

založena na benchmarkingu a vícekriteriální analýze sádrokartonových profilů. Zahrnuje 

teoretické poznatky potřebné k řešení dané oblasti, stručné údaje o podniku, konkurentech a 

produktech, ale také výsledky benchmarkingu a doporučení, kterými se může firma Mateiciuc 

inspirovat pro svůj další vývoj. 

 

 

 

 

 



4 
 

1 Teoreticko-metodologická východiska práce 

 

Pro řešení zadané problematiky jsem použila poznatky z oblasti marketingu, 

benchmarkingu a vícekriteriálního rozhodování. 

 

1.1 Marketing 

 

Marketing je funkcí firmy, která identifikuje nenaplněné potřeby a požadavky, 

definuje a měří jejich velikost; určuje, kterým cílovým trhům může organizace nejlépe sloužit, 

rozhoduje o vhodných výrobcích a službách, programech, které mají sloužit těmto trhům. 

Marketing je výzvou pro všechny pracovníky v organizaci k tomu, aby „myslel na zákazníka 

a sloužil mu“. [12] 

 

1.1.1 Marketingová příležitost 

 

Marketingovou příležitost lze definovat jako oblast potřeby a zájmu kupujících, 

v níž existuje vysoká pravděpodobnost, že tím, že tuto potřebu uspokojí, dosáhne podnik 

zisku. Marketingová příležitost existuje tehdy, pokud existuje dostatečně velké skupina lidí, 

jejichž potřeby zůstávají neuspokojeny. 

Existují tři situace, které umožňují vznik tržních příležitostí:  

 Nabídka něčeho, čeho je na trhu nedostatek 

 Nabídka existujícího výrobku nebo služby novým nebo lepším způsobem 

 Nabídka nového výrobku nebo služby [12] 

Nabídka něčeho, čeho je na trhu nedostatek 

Pokud je něčeho nedostatek a zákazníci stojí ve frontách, aby si to mohli koupit, 

existuje marketingová příležitost. Taková příležitost nepotřebuje velkou míru marketingového 

talentu, protože je na trhu viditelná. Vyskytuje se v komunistických zemích, za války 

nebo také po katastrofách, kde jsou tyto příležitosti pouze krátkodobé. V ekonomice volného 

trhu tato příležitost prakticky neexistuje, protože v nich panuje rychlý příliv kapitálu.[12] 
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Nabídka existujícího výrobku nebo služby novým nebo lepším způsobem 

Podniky nabízejí několik metod, kterými lze vylepšit dosavadní výrobek nebo službu. 

Patří mezi ně především tyto metody:[12] 

 Metoda detekce problémů 

Existuje mnoho běžných druhů zboží a služeb, které lidé akceptují v jejich současné 

podobě, i když jim nepřinášejí dokonalé uspokojení. Pracovníci marketingu se mohou hodně 

poučit použitím metody detekce problému, konkrétně dotazy u lidí, kteří daného výrobku 

nebo služby užívají, jestli nejsou něčím zklamáni nebo zda nemají nějaké návrhy na zlepšení. 

Jako příklad jsou zde některé možné odpovědi: 

Moje auto má velkou spotřebu; 

Nemám rád dlouhé fronty v bance; 

Baterie mého osobního počítače se po třech hodinách provozu vybije. 

Metoda detekce problému většinou vede ke zlepšení výrobku nebo služby, nikoli 

k jejich inovacím.[12] 

 Metoda ideálu 

V tomto případě hovoří pracovník marketingu s vybranou skupinou lidí a ptá se jich, 

jak si představují ideální verzi užívaného výrobku nebo užívané služby. V řadě případů se 

může ukázat, že jejich přání lze poměrně snadno uspokojit.[12] 

 Metoda spotřebního řetězce 

Při této metodě pracovník marketingu požádá při interview spotřebitele, aby uvedli 

jednotlivé kroky toho, jak produkt získávají, používají a zbavují se ho. Zpracuje mapu tohoto 

spotřebního řetězce a pak se u každého kroku zamýšlí nad tím, zda by firma nemohla přijít 

s nějakými novými výrobky, službami nebo přínosy.[12] 

Nabídka nového výrobku nebo služby 

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

jejich vyjádřených potřeb. Spotřebitelé však mají omezenou představivost, pokud jde o nové 
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výrobky a služby, které by mohly být příčinou technologického průlomu nebo tvořivé 

imaginace.  

Podniky čerpají nové nápady z mnoha zdrojů. Doufají, že se jejich prodejci 

doslechnou o nových potřebách zákazníků a přinesou důležité informace zpět do podniku. Ale 

i zde se vyskytují problémy. Prodejci svůj čas nevyužívají k tomu, aby prodávali zprávy 

o námětech na nové výrobky či služby. Vlastně ani nevědí, komu jinému by tyto náměty měli 

prodávat než manažerovi svého prodejního oddělení. Demotivačním faktorem pro prodejce 

může být nedostatečná finanční odměna za to, že se do podniku vrátí s novými nápady.  

Podniky také doufají, že se dočkají nápadů na nové výrobky od svých výzkumných 

a vývojových skupin. I zde se vyskytují problémy. A to především v tom, že lidé pracující 

v těchto ve výzkumu a vývoji obvykle pracují spíše na přidělených úkolech než na vlastních 

nápadech. Přestože výzkum a vývoj s nějakým novým nápadem přijde, může se ukázat, že je 

nepřijatelný. [12] 

 

1.2 Marketingový výzkum 

 

Marketingový výzkum je součástí procesu marketingového řízení podniku. Neměl by 

smysl, bez vazby na ostatní marketingové činnosti, prostřednictvím kterých jsou realizovány 

jeho výsledky. Ale platí to i opačně. Bez marketingového výzkumu neexistuje úspěšné 

marketingové řízení.  

Mezi cíle marketingového řízení podniku patří uspokojení podnikatelského záměru 

podniku tím, že jsou uspokojovány požadavky zákazníků. Jestliže má podnikový marketing 

tyto cíle splnit, musí vést k tvorbě takové nabídky zboží a služeb, po kterých je poptávka. 

A poptávku musí podnik svou nabídkou uspokojovat lépe než konkurence.  

V praxi marketingové řízení znamená znát podnikatelský prostor, ve kterém se podnik 

pohybuje, znát trhy, na kterých chce umístit své výrobky, znát zákazníky, jejichž potřeby 

a možnosti a znát konkurenci. Dále marketingové řízení znamená reálné zhodnocení vnitřních 

možností podniku, jeho zdrojů a schopností a stanovení reálných cílů na trhu. [17] 
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1.2.1 Vymezení marketingového výzkumu 

 

Marketingový výzkum je chápán jako „funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníka 

a veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím informací – informací užívaných 

k zajišťování a definování marketingových příležitostí a problémů, k tvorbě, zdokonalování 

a hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a k zlepšení pochopení 

marketingu jako procesu. Marketingový výzkum specifikuje požadované informace podle 

vhodnosti k řešení těchto problémů, vytváří metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje 

proces sběru dat, analyzuje výsledky a sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky“. [23] 

 

1.2.2 Proces marketingového výzkumu 

 

Marketingový výzkum zahrnuje fázi přípravnou a realizační. Do přípravné fáze patří 

tyto tři fáze: 

Marketingový výzkum začíná formulováním cíle výzkumu. Jeho jádrem je pochopit, 

v čem vidí zadavatel výzkumu problém. Zadavatel může být jak pracovník ve firmě, nejčastěji 

z oblasti marketingu, tak i externí zadavatel, např. firemní útvar marketingu zadává některé 

části většího projektu ke zpracování agentuře marketingového výzkumu. Největším 

problémem této fáze je prvotní pocit, že je věc jasná. Praxe však dokazuje, že opak je pravdou 

a v této fázi je potřebný těsný a neformální kontakt mezi zadavatelem a řešitelem a detailní 

diskutování o problému. Neboť v této fázi platí, že dobře definovaný problém je napůl 

vyřešený problém. To znamená, že je obzvlášť v této části výzkumu důležitá komunikace 

mezi zadavatelem a řešitelem problému.  

Druhou fází procesu marketingového výzkumu je rozhodnutí o zdrojích dat. Existují 

dva druhy dat, a to primární a sekundární. Primární data jsou shromažďována nově v rámci 

řešeného výzkumného projektu.  Jednodušší je, když existují sekundární data. To jsou taková, 

která již byla shromážděna k jinému účelu, než je současně řešený projekt. Mohou to být 

různé registry, statistické přehledy, katalogy, výzkumné zprávy staršího data, apod.  

Třetí fází je sběr dat. Pokud je rozhodnuto, že se bude pracovat s primárními zdroji, 

musí se rozhodnout o technice sběru dat. Využívají se především tyto techniky: dotazování, 

pozorování a experiment. Každá z těchto metod má své přednosti i nevýhody. Velmi důležité 
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je rozhodnout o způsobu kontaktu. Lze se dotazovat osobně, telefonicky nebo písemně. Výběr 

vhodného způsobu měření zkoumaných jevů je otázkou správné konstrukce otázek a škál. 

Navazuje určení optimální velikosti výběrového souboru, na kterém šetření proběhne.  

Tyto tři fáze byly fázemi přípravnými. Na ně navazuje fáze realizační. 

Prvním krokem realizační fáze výzkumu je shromažďování dat. Probíhá v terénu 

a musí proběhnout podle jistých pravidel.  

Dalším krokem je zpracování a analýza dat. Tato fáze zahrnuje vysvětlení problému, 

hodnocení a interpretaci výsledků výzkumu.  

Posledním krokem je zpracování a předložení závěrečné zprávy zadavatelům 

výzkumu. Tato fáze je opět, jako první fáze formulování cíle, založena na komunikaci mezi 

řešitelem a zadavatelem neboť jde o srozumitelné předání výstupu výzkumu pro manažerské 

rozhodování. Jsou zde blíže vysvětleny jednotlivé fáze výzkumného procesu, kde je 

vysvětleno, co se v jednotlivých fázích řeší a jaké jsou mezi nimi souvislosti. Právě 

uspořádanost v postupu práce eliminuje vznik chyb, opomenutí, vynakládání zbytečných 

nákladů apod. [6] 

 

1.2.3 Plán marketingového výzkumu 

 

Plán nebo také projekt výzkumu se zpracovává, jakmile je rozhodnuto o základních 

prvcích výzkumu. Plánem se rozumí dokument, ve kterém je uvedeno všechno podstatné, 

co se vztahuje k výzkumnému úkolu. To znamená cíl výzkumu, metody jeho řešení, techniky 

shromažďování údajů, velikost zkoumaného souboru, způsob zpracování dat, náklady 

na výzkum, termíny a osobní odpovědnost za jednotlivé fáze. Struktura projektu odpovídá 

fázím a návaznostem výzkumného procesu, ale ve zúžené podobě. Zabýváme se pouze těmi, 

pro které jsme se rozhodli na základě znalosti obecných výzkumných postupů a konkrétní 

řešené problematiky.  

V této fázi nastává otázka, kterou výzkumnou metodu použít. V praxi marketingového 

výzkumu se setkáváme se dvěma kategoriemi, a to kvalitativním a kvantitativním výzkumem. 

Základní rozdíl mezi nimi je spojen především s našimi předchozími znalostmi zkoumaného 

problému.  
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Kvalitativní metody se používají k řešení problému v případech, kdy se o dané 

problematice ví málo a je potřeba najít základní souvislosti. Při této metodě se pracuje 

s malými soubory respondentů, bez nároků na statistickou reprezentativnost. Nejčastěji 

se používají metody hloubkových individuálních rozhovorů, skupinových rozhovorů, 

asociační techniky aj.  

V případě kvantitativních metod, kde již byly prokázány základní typy souvislostí, 

se ověřuje jejich platnost a hledají se proměnné, kterými lze základní vztahy popsat. Úlohou 

těchto metod je statisticky popsat typ závislosti mezi proměnnými, o kterých je z dřívějška 

známo, že mají silný vliv, změřit intenzitu této závislosti, odhadnout budoucí vývoj apod. 

V tomto případě se pracuje s velkými soubory respondentů, výsledky se obvykle dají zobecnit 

na celou populaci. Ve velkém rozsahu jsou používány statistické postupy. [23] 

 

1.3 Benchmarking 

 

Benchamarking je podle Oxfordského specializovaného slovníku standardem 

pro srovnávací měření a je zaměřen především na porovnávání s přímými konkurenty.  

Předmětem porovnávání může být výrobek, služba, různé procesy přípravy 

a provádění výroby, obchodu, financování, může se týkat zdrojů, jako jsou kvalifikovaní lidé, 

technika, materiál, anebo také marketingu, organizace, atd. [9] 

 

1.3.1 Typy benchmarkingu 

 

Benchmarking je o porovnávání firmy s jinými společnostmi. Podnik se může 

porovnávat buď jako celek, nebo pouze procesy, funkce, produkty, apod. Typy 

benchmarkingu mohou být založeny na tom, co se porovnává, nebo na tom, vůči komu se 

porovnává.[1] 
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 Benchmarking, který je založen na předmětu porovnávání, se dělí na: 

 Výkonový benchmarking 

Tento typ je orientován na přímé porovnávání a měření výkonových parametrů jako je 

např. výkon motoru, výkon pracovníka atd. Nejčastěji je uplatňován mezi různými výrobci 

stejných produktů, mezi poskytovateli srovnatelných služeb apod. s cílem přímého porovnání 

nabízených výrobků a služeb 

 Procesní benchmarking 

Jde o porovnávání metod a praktik konkrétního procesu organizace za účelem poučit 

se od nejlepších firem, což vede ke zlepšování vlastních procesů.  

 Strategický benchmarking 

Strategický benchmarking je porovnávání strategických voleb a dispozic utvářenými 

ostatními organizacemi, které vedou ke sběru informací a zlepšování vlastního strategického 

plánování a postojů. 

Benchmarking, který je založen na tom, vůči komu (čemu) je porovnáváno lze rozdělit 

následovně: 

 Interní benchmarking 

V tomto případě se jedná o porovnávání mezi odděleními, jednotkami, dceřinými 

podniky nebo regiony v rámci podniku nebo organizace. 

 Konkurenční benchmarking 

Jde o přímé porovnávání vlastního výkonu nebo produktů s nejlepšími konkurenty. 

Například výroba stejného produktu nebo poskytování stejné služby. 

 Funkcionální benchmarking 

Funkcionální benchmarking je porovnávání procesů nebo funkcí s nekonkurujícími si 

organizacemi, působícími ve stejném průmyslu nebo technologické oblasti. 

 Generický benchmarking 
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Tento typ je zaměřený na porovnávání vlastních procesů s nejlepšími procesy v okolí 

bez ohledu na odvětví. [1] 

 

1.3.2 Fáze benchmarkingu 

 

Pro rozdělení základních fází slouží základní model benchmarkingu podle EFQM. 

Tento model rozděluje proces benchmarkingu na 4 základní fáze a to: 

 Plánuj 

V této fázi si benchmarkingový tým vyjasní rozsah a náplň konkrétní 

benchmarkingové studie, identifikují se potenciální partneři pro porovnávání, s těmito 

partnery je navázán kontakt a rovněž jsou naplánovány všechny aktivity a zdroje, které jsou 

potřebné k vlastní realizaci benchmarkingového projektu. 

 Shromažďuj 

Tato fáze je zaměřena na sběr dat, která mají pomoci identifikovat přístupy a další 

metody vlastního zlepšování. Počítá se s tvorbou dotazníků jako základního nástroje pro sběr 

dat, a to bez ohledu na to, že mohou být voleny i metody přímého styku, např. pozorování 

přímo u partnera. Zástupci partnerských organizací potvrdí správnost shromážděných dat. 

Důležitou součástí této fáze je i aktivita, v jejímž rámci tým přezkoumá, zda se mu podařilo 

získat všechna data, která bude potřebovat ke zpracování konkrétních námětů na vlastní 

zlepšování.  

 Analyzuj  

Podstatou analytické fáze je přirozeně práce s daty. Cílem je odhalení a kvantifikování 

rozdílů ve výkonnosti všech na projektu zainteresovaných organizací a posouzení, reálnosti 

adaptování u partnerů zjištěné a popsané praxe do vlastního prostředí. Výstupem této fáze 

je seznam oblastí, které by měly být objektem zlepšování, a jejich schválení ve vrcholovém 

vedení těch firem, které toto zlepšení vyhledávají.  

 Adaptuj 

Fáze adaptace pak skutečně odpovídá všem standardně realizovaným aktivitám 

neustálého zlepšování, realizaci zlepšení, posouzení účinnosti zlepšení a standardizaci 
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projektu zlepšení, tj. začlenění navrhovaného zlepšení do standardních podmínek a procesů 

určité organizace.[20] 

 

1.4 Vícekriteriální rozhodování 

 

V praxi je stále častěji potřeba hodnotit a posuzovat varianty řešení z více hledisek. 

K tomu právě slouží vícekriteriální (multikriteriální) analýza.  

Obtížnost úloh vícekriteriálního rozhodování nevyplývá pouze z počtu kritérií 

hodnocení, nýbrž ze způsobu, jakým jsou kritéria v závislosti na své povaze vyjádřena. 

Kritéria vyjádřena v různých jednotkách nejsou aditivní. A ani kritéria vyjádřena ve stejných 

měrných jednotkách rovněž nemusejí být aditivní (například rentabilita tržeb a kapitálu 

uvedená v procentech). 

Velice často se vyskytují soubory kritérií smíšené povahy, a to především u problémů 

strategické povahy. Některá jsou vyjádřena číselně (kvantitativně), jiná mají zase kvalitativní 

charakter (důsledky variant vzhledem k těmto kritériím nelze kvantifikovat, ale lze je vyjádřit 

pouze slovy). [7] 

V teorii vícekriteriálního rozhodování pracujeme s kriteriální maticí, která má 

k kritérií a s variant, kterých je obecně p. Hodnotu, které dosahuje varianta pro i-té kritérium 

se označuje symbolem yij a nazývá se kriteriální hodnota. Řádky matice jsou tvořeny 

jednotlivými variantami a sloupce odpovídají jednotlivým kritériím. Obecně vypadá 

kriteriální matice následovně: [13] 

 

Obr. č. 1: Kriteriální matice [13] 
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1.4.1 Metody stanovení vah kritérií 

 

Většina metod vícekriteriálního hodnocení variant vyžaduje nejprve stanovit váhy 

jednotlivých kritérií. Váhy kritérií jsou číselným vyjádřením odrazem jejich významnosti. 

Čím je kritérium významnější, resp. za čím významnější jej hodnotitel považuje, tím je mu 

přiřazena vyšší váha. A naopak, méně významné kritérium má nižší váhu. Pro dosažení 

srovnatelnosti souboru vah kritérií se tyto váhy normují tak, aby jejich součet byl roven jedné.  

V teorii rozhodování se postupně vytvořil větší počet metod stanovení vah kritérií, 

které se od sebe liší především svou složitostí. Nejčastěji se používají tyto metody: [8] 

 Bodová stupnice a alokace 100 bodů 

 Porovnávání kritérií pomocí jejich preferenčního uspořádání 

 Metoda párového porovnávání (Fullerův trojúhelník) 

 Saatyho metoda 

Bodová stupnice a alokace 100 bodů 

Postup stanovení vah kritérií touto metodou spočívá v přiřazení určitého počtu bodů 

ze zvolené stupnice každému kritériu, a to v souladu s tím, jak posuzovatel hodnotí význam 

každého kritéria. Čím významnější je kritérium pro hodnotitele, tím vyšší bodové ohodnocení 

mu přiřadí.  

Metoda alokace 100 bodů pracuje na podobném principu, kdy má hodnotitel 

k dispozici 100 bodů a ty musí rozdělit podle významnosti mezi kritéria. Váha kritéria je pak 

určena počtem přidělených bodů. 

Váha kritérií se vypočte podle následujícího vzorce:   

nj

b

b
v

n

j

j

j

j ,...,2,1,

1






 

Kde bj jsou body pro j-té kritérium. [8] 
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Porovnávání kritérií pomocí jejich preferenčního uspořádání 

Stanovení vah touto metodou lze rozdělit do tří kroků: 

 Stanovení preferenčního uspořádání, tj. pořadí významnosti kritérií, 

 Určení vah kritérií porovnáním významu kritérií s kritériem nejméně významným 

(posledním v preferenčním pořadí) 

 Normování vah [7] 

Každé kritérium je ohodnoceno body (n, n-1,…,1), kde n je počet kritérií. 

Nejdůležitější kritérium dostane n bodů, nejméně důležité 1 bod. V dalším kroku 

porovnáváme, kolikrát jsou ostatní kritéria významnější než nejméně významné kritérium. 

V posledním kroku určíme normované váhy kritérií podle vztahu: 

nj

b

b
v

n

j

j

j

j ,...,2,1,

1






 

Kde bj jsou body pro j-té kritérium [8] 

Metoda párového porovnávání (Fullerův trojúhelník) 

Pro tyto metody je charakteristické zjišťování preferenčních vztahů dvojic kritérií. Pro 

každé kritérium se zjišťuje počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním kritériím 

souboru.  

Určování preferencí může probíhat podle následujícího schématu: [7] 

Kritérium K1 K2 K3 … Kn 
Počet 

preferencí 

K1  1 0 … 1  

K2   0 … 0  

K3     0  

…     …  

Kn-1     1  

Kn       

Tab. č. 1: Tabulka pro zjišťování preferencí kritérií u metody párového srovnávání [7] 
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V pravé horní části této tabulky (horní trojúhelníkové matici) rozhodovatel u každé 

dvojice kritérií určuje, jestli preferuje kritérium uvedené v řádku před kritériem uvedeném 

ve sloupci. Pokud ano, do příslušného políčka napíše jedničku, pokud ne, tak nulu. Pro každé 

kritérium se nyní stanoví počet jeho preferencí fi,, který je roven součtu jedniček v řádku 

daného kritéria a součtu nul ve sloupci tohoto kritéria. Normované váhy kritérií se určí podle 

vztahu: [7] 

2

)1(

1

1












nn
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f
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Kde vi normovaná váha i-tého kritéria 

        fi počet preferencí i-tého kritéria 

        n počet kritérií  

Saatyho metoda 

Saatyho metodu stanovení vah kritérií lze rozdělit do dvou kroků. 

První krok je analogický metodě párového porovnávání, kdy se opět zjišťují 

preferenční vztahy dvojic kritérií. Kritéria jsou uspořádána v tabulce, v jejíchž řádcích 

a sloupcích jsou zapsána kritéria ve stejném pořadí. Na rozdíl od metody párového 

porovnávání se však kromě směru preference určuje také její velikost. Ta se určuje určitým 

počtem bodů ze zvolené bodové stupnice. Saaty doporučuje využít pro vyjádření velikosti 

preferencí bodové stupnice opatřené deskriptory, které jsou uvedeny v následující tabulce: [7] 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé 

5 První kritérium je dosti významnější než druhé 

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

Tab. č. 2: Saatym doporučená bodová stupnice s deskriptory 
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Výsledkem tohoto kroku je získání pravé části matice velikosti preferencí (někdy se 

označuje jako Saatyho matice, resp. Matice relativních důležitostí). Jestliže tuto matici 

označíme S, pak její další prvky získáme podle následujících vztahů: 

Prvky na diagonále: 1iis pro všechna i, 

Prvky v levé dolní trojúhelníkové části: 
ij

ji
s

s
1

  pro všechna i a j. 

Prvky sij Saatyho matice jsou odhadem podílů (hledaných neznámých) vah kritérií vi a vj, 

takže platí 
j

i
ij

v

v
s   . 

Váhy kritérií se mohou nyní stanovit pomocí exaktních nebo aproximativních 

způsobů. Exaktní metody jsou pro výpočet značně náročné a u rozsáhlejších souborů je 

potřeba softwarové podpory. Proto je lepší vypočítat váhy kritérií pomocí aproximativních 

metod, kdy lze váhy jednotlivých kritérií získat z geometrických průměrů řádků Saatyho 

matice tj. pronásobením všech prvků pro každý řádek a určením n-té odmocniny z tohoto 

součinu, kdy n je počet prvků (kritérií). Výsledné geometrické průměry jednotlivých řádků 

Saatyho matice se poté znormují (vydělí součtem všech geometrických průměrů). [7] 

 

1.4.2 Multikriteriální vyhodnocovací metody 

 

Řada metod vyžaduje kardinální informaci o relativní důležitosti kritérií, kterou lze 

vyjádřit vektorem vah kritérií: [11] 

0

;1

);,.....,,(

1

21
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v
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Metody lze rozdělit podle výpočetního principu, který metody využívají například: 

 Maximalizace užitku 

 Minimalizace vzdálenosti od ideální varianty 

 Vyhodnocování variant na základě preferenční relace, atd. 
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Nejrozšířenějšími používanými metodami jsou: [11] 

 Metoda váženého součtu (WSA – Weighted Sum Approach) 

 Metoda ideálních bodů (IPA – Ideal Points Analysis) 

 Metoda TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

Metoda váženého součtu (WSA) 

Tato metoda vychází z principu maximalizace užitku. Je však zjednodušena v tom, 

že připouští pouze lineární funkci užitku.  

Nejprve se vytvoří normalizovaná kriteriální matice R=(rij), jejíž prvky lze získat 

z kriteriální matice Y=(yij), pomocí transformačního vzorce: [11] 

jj

jij

ij
DH

DY
r




  

Tato matice nyní představuje matici hodnot užitku z i-té varianty podle j-tého kritéria. 

Podle tohoto vzorce lineárně transformujeme kriteriální hodnoty tak, že jij Dr ,1,0   

odpovídá minimální hodnota kritéria ve sloupci j a Hj odpovídá maximální hodnota kritéria 

ve sloupci j. Výše uvedený vztah se používá v případě, že je kritérium v daném sloupci j 

považováno za maximalizační. Pro případ minimalizačního kritéria lze provést normalizaci 

takového sloupce v matici přímo použitím vztahu: [11] 

jj

ijj

ij
DH

YH
r




  

Pokud chce mít řešitel všechna kritéria v kriteriální matici jako maximalizační ještě 

před provedením normalizace matice, musí přepočíst prvky v příslušném sloupci podle 

vztahu: 

pi

YHY ijjij

,......,2,1

minminmax



 
 

Od největšího prvku (maxima) Hj-min v daném sloupci se postupně odečtou všechny 

ostatní prvky, a tím se převede sloupec s minimalizačním kritériem na maximalizační.  
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Při použití aditivního tvaru vícekriteriální funkce užitku je pak užitek varianty ai 

roven: [11] 





k

j

ijji rvau
1

))(  

Varianta, která dosáhne maximální hodnoty užitku je vybrána jako nejlepší, případně 

je možno uspořádat varianty podle klesající hodnoty užitku. [11] 

Metoda ideálních bodů – IPA 

Tato metoda je podobná jako metoda WSA s nepatrnou úpravou, kde je vzorec 

upraven na tvar: [11] 





k

j

ijji rvau
1

)1()(  

což umožňuje změnu v uspořádání seznamu variant tak, že hodnota s nejnižším 

užitkem je nejlepší a naopak. [11] 

Metoda TOPSIS 

V případě této metody se jedná o princip minimalizace vzdálenosti od ideální varianty. 

Ideální varianta je taková, ve které všechny hodnoty kritérií dosahují nejlepších hodnot. 

Ideální varianta je většinou hypotetická. Jako nejlepší se vybírá taková, která je podle určité 

metriky nejbližší k ideální variantě.  

Metoda je založena na výběru varianty, která je nejblíže k ideální variantě 

reprezentované vektorem (H1, H2,….Hk) a nejdále od bazální varianty reprezentované 

vektorem (D1, D2, ….Dk). 

Jako první se konstruuje normalizovaná kriteriální matice R=(rij), podle vzorce: [11] 
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Kde: i = 1, 2, …., p 

         j = 1, 2, …., k 
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Po této transformaci jsou sloupce v matici R vektory jednotkové délky.  

Potom následuje výpočet kriteriální matice W tak, že se každý j-tý sloupec 

normalizované kriteriální matice R vynásobí odpovídající vahou vj: [11] 
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Po výpočtu kriteriální matice W následuje určení ideální varianty H a Bazální varianty 

D vzhledem k hodnotám ve vážené kriteriální matici, 

Kde Hj = maxi(wij); i = 1, 2, …., k, 

        Dj = mini(wij); i = 1, 2, …., k  

V dalším kroku se vypočítává vzdálenost variant od ideální varianty podle vzorce: [11] 

 




 
k

j

jiji Hwd
1

2)( ;     i = 1, 2, …, p 

a vzdálenosti od bazální varianty podle vzorce: [11] 




 
k

j

jiji Dwd
1

2)( ;      i = 1, 2, …, p 

U obou případů je použita Euklidova míra vzdálenosti.  

Výpočet relativního ukazatele vzdáleností variant od bazální varianty se vypočítá 

podle vzorce: [11] 
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d
c ;   i = 1, 2, …, p 

Pro hodnoty ci platí: [11] 

10  ic  
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Varianty se seřadí podle klesajících hodnot ukazatele ci, čímž se získá úplné 

uspořádání všech variant. [11] 

2 Základní charakteristika zkoumaného objektu 

2.1 Předmět podnikání firmy Mateiciuc a.s. 

 

Firma se zabývá výrobou, distribucí a exportem plastových výrobků. Používanými 

technologiemi výroby jsou vytlačování a vstřikování platů, přičemž se snaží přispívat 

k ochraně životního prostředí produkcí výrobků šetřící energie. 

Cílem společnosti je budovat stabilní pozici mezi významnými evropskými výrobci 

a zpracovateli plastů. [18] 

 

2.2 Historie firmy  

 

Společnost Mateiciuc byla založena v roce 1990. Dříve byla tato budova továrna 

na textil, která byla zprivatizována a byla v ní zahájena výroba polypropylenových trubek 

pro podlahové topení, polyetylenových trubek pro rozvod pitné vody, dále pak zahradních 

hadic a drobných plastových výlisků.  

V dalších letech se výroba rozšiřovala o hladké trubky HDPE pro ochranu optických 

kabelů (1995), korugovaných trubek (1998), stavebních profilů (2002), protihlukových stěn 

(2008).   

Dalším významným milníkem byl rok 2000, kdy firma zavedla systém řízení jakosti 

podle normy ISO 9002:1994, který byl certifikován společností TÜV. 

Důležitým krokem pro další vývoj společnosti byl vstup strategického partnera v roce 

2001. Firma Mateiciuc a.s. se stala součástí společenství sesterských firem Gascontrol s.r.o. a 

Gascontrol Plast a.s. Toto spojení přineslo společnosti stabilizaci a další možnosti rozvoje.  

V roce 2008 došlo ke koupi obchodní firmy Baltexx, která má sídlo v Německu 

a usnadnila tak společnosti průnik na německý trh průmyslových hadic. V roce 2009 
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společnost Mateiciuc a.s. pronikla na polský trh, kde se stala majoritním vlastníkem 

společnosti Behka Plast, kde se zabývá zejména výrobou průmyslových hadic. 

V letech 2010 a 2011 firma vybudovala školicí středisko pro zaměstnance a zahájila 

výstavbu vývojového centra. V lednu 2011 se společnost Mateiciuc a.s. stává členem 

plastikářského klastru s cílem společné participace, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, 

vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a účinného prosazování zájmů odvětví. [18] 

 

2.3 Finanční výkazy a horizontální a vertikální analýza 

 

Rozvaha a její horizontální a vertikální analýza za období 2008-2010 jsou umístěny 

v příloze č. 1, stejně tak jako výkaz zisku a ztráty a jeho analýza za období 2008-2009 

v příloze č. 2. 

Při jejich analýze jsem vycházela z finančních výkazů, které firma zveřejňuje 

na portále www.justice.cz a z poznatků, které jsem získala v průběhu studia. 

 

2.3.1 Sortiment výroby 

 

Firma se zabývá především výrobou těchto produktů: 

 Ochranné trubky – chráničky, mikrotrubičky 

Ochranné plastové trubky se používají především k ochraně optických, 

metalických a koaxiálních kabelů, které jsou uloženy ve výkopech nebo kabelovodech. 

V případě nutnosti lze tyto trubky použít také k ochraně vodovodních a plynovodních 

inženýrských sítí, odvodnění nebo spádové kanalizace. Vyrábějí se buď v jednostěnném 

(OPTOHARD, PYROSTOP) anebo dvoustěnném provedení (DUOFLEX, DUOHARD)  
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Obr. č. 2: Ochranné trubky DUOFLEX            Obr. č. 3: HDPE chráničky OPTOHARD 

Mikrotrubičky MIKROHARD jsou určeny především pro přímou instalaci 

do stávajících ochranných plastových trubek OPTOHARD. [18] 

 

 

 

 

 

                     Obr. č. 4: Mikrotrubičky MIKROHARD 

 

 Hadice zahradní, průmyslové a speciální 

Zahradní hadice jsou vyráběny z měkčeného PVC s textilním ovinem. K dostání 

jsou hadice o průměru 12,5 – 25 mm a délce 10-50 m. Mezi největší přednosti těchto 

hadic patří trvanlivost, tlaková odolnost, dlouhá životnost a tvarová stálost 

Průmyslové hadice slouží pro dopravu plynných, kapalných nebo pevných látek 

ve všech průmyslových odvětvích.  

V sortimentu speciálních hadic patří především pračková hadice s naarmovanými 

koncovkami.[18] 
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                       Obr. č. 5: Zahradní hadice     Obr. č. 6: Hadice MAPRES (tlaková)                  

 

Obr. č. 7: Pračková hadice 

 

 Protihlukové stěny 

Firma MATEICIUC a.s. je prvním výrobcem protihlukového systému 

z recyklovaných plastů. Protihlukové stěny HAMPPEP jsou certifikované a schválené 

pro použití Ředitelstvím silnic a dálnic v ČR a Správou železniční a dopravní cesty Praha. 

[18] 

        

       Obrázek č. 8: Protihluková stěna HAMPPEP B13 
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 Vstřikované plasty 

Vstřikované plasty se vyrábí v lisovně plastů. Výlisek musí mít maximální 

hmotnost 300 g a velikost 400 mm. Při vstřikování se používají různé materiály, 

nejčastěji polypropylen, polyetylen, polyamid, polymethylmethakrylát a další. Barevnost 

výrobku je zaručena podle stupnice RAL nebo dle dodaného vzoru. Vstřikováním se 

vyrábí např. patky k žebříkům, otvíráky, různé plastové krabičky a podložky. [18] 

                      

       Obrázek č. 9: Patky k žebříkům                           Obrázek č. 10: PVC krabička 

 Stavební PVC profily, plastové lišty 

Firma MATEICIUC a.s. vyrábí plastové profily, které mají široké použití. Tyto 

profily se vyrábějí vytlačováním (extruzí) z PVC. V této kategorii se nachází:  

o Profily pro zateplovací systémy (ETICS), které slouží ke zlepšení tepelné 

ochrany budov a zabezpečení životnosti zateplovacích systémů 

o Omítkové profily chrání všechny rohy a hrany před mechanickým poškozením.  

o Obkladové profily, které slouží pro ukončení obkladů, rozčlenění větší plochy 

dlažeb, utěsnění kolem van a sprchových koutů apod.  

o Sádrokartonové profily se používají při práci se sádrokartonem nebo jako 

ukončení u nerovnoměrných spojů. Ve své práci se jimi budu nadále zabývat. 

[18] 
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3 Marketingový výzkum zdrojů konkurenčních výhod 

3.1 Předmět výzkumu 

 

Pro zjišťování zdrojů konkurenčních výhod budu využívat poznatky především 

z oblasti marketingu, benchmarkingu, ale především z oblasti vícekriteriálního rozhodování. 

Z problematiky vícekriteriálního rozhodování budu využívat metodu párového srovnávání, 

kdy pomocí Fullerova trojúhelníku zjistím váhy jednotlivých kritérií. A pro následné 

vyhodnocení použiji metodu váženého součtu. Pomocí těchto poznatků celou práci 

vyhodnotím. 

Nejprve je potřeba vyjasnit, čeho se bude výzkum týkat a jaká je situace v podniku. 

Marketingový výzkum se bude týkat sádrokartonových profilů z PVC. Na trhu existuje 

mnoho výrobců, kteří se svými produkty jak rovnají, tak i liší. A právě proto je potřeba 

konkurenci prozkoumat a zjistit, jak si firma Mateiciuc stojí mezi konkurenty a jaké jsou její 

příležitosti pro dosažení konkurenčních výhod. 

 

3.2 Sádrokartonové profily 

 

Jak již bylo uvedeno výše, tento výzkum se bude týkat sádrokartonových profilů 

z PVC. 

 

3.2.1 Technologický postup výroby PVC profilů 

 

Profily z PVC se vyrábějí vytlačováním. Linka na vytlačování plastových profilů 

se skládá ze šnekového vytlačovacího stroje, vytlačovací hlavy a ze zařízení měřicího, 

kalibračního, chladicího, odtahovacího, dělicího a odkládacího. Schéma této linky lze vidět 

na obrázku níže. 

  

Obr. č. 11: Linka pro extruzi plastů 
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a-šnekový vytlačovací stroj, b-vytlačovací hlava, c-kalibrace, d-kalibrační jednotka, e- 

chlazení, f-měřicí zařízení, g-dělicí zařízení, h-odkládací zařízení 

Vstupní částí této linky je šnekový vytlačovací stroj. Na začátku výrobního procesu 

stojí násypník, kam se sype PVC granulát. Odtud materiál putuje do tavicí komory, kde 

je předehříván, stlačován a odplyněn.  

V kompresní části dochází k dalšímu stlačování, plastikování a homogenizaci 

polymeru s případnými přísadami. Ve výstupní části je již ve formě tepelně a materiálově 

homogenní taveniny a je pod tlakem vytlačován do vytlačovací hlavy. V této části získává 

materiál definitivní, ale nezafixovaný tvar.  

Hlava musí být zkonstruována tak, aby zaručovala pravidelný a trvalý tok taveniny. 

Nesmí v ní existovat tzv. mrtvé prostory, ve kterých by se materiál mohl zastavit a zůstat tak 

dlouho v kontaktu s vyhřívaným tělem hlavy, až by degradoval.  

Mezi konec šneku a vytlačovací hlavu se vkládá lamač, což je děrovaná deska s otvory 

3 až 8 mm pro konečnou homogenizaci taveniny a jako opěra pro čisticí síta. Hlava bývá 

připojena k válci šnekového vytlačovacího stroje několika způsoby. U menších strojů 

se používá závitové uchycení, jinak se používají bajonetové nebo objímkové uchycení 

nebo přírubové uchycení sklápěcími šrouby.  

Dále materiál putuje do kalibračního zařízení, kde se vytlačovaný profil ochlazuje, 

aby dostal požadovaný stabilní tvar a rozměr. Při výrobě profilů se používá především 

průvlaková kalibrace, která se konstrukčně řeší tak, že je kalibrační pouzdro opatřeno drážkou 

šroubovou drážkou, kterou protiproudně prochází chladicí voda a ta ochladí povrch profilu 

natolik, že si uchovává požadovaný tvar a rozměr. Většinou se kalibrační zařízení doplňuje 

o chladicí zařízení, ve kterých se výrobek dochlazuje na takovou teplotu, aby nedocházelo 

k jeho nevratným deformacím v dalších zařízeních vytlačovací linky.  

Chlazení se provádí buď ponorem ve vodě, nebo sprchováním jako v kalibrační 

komoře. Z chladicího zařízení je polotovar posouván odtahovacím zařízením. Tímto 

zařízením se nastavuje rychlost posuvu vytlačovaného profilu. K odtahu se nejčastěji 

používají řetězy, kotouče nebo pásy.  
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Odtahovací zařízení je kontrukčně řešeno tak, aby se jeho výška od základny dala 

seřizovat podle ostatních strojů v lince, které se musí také seřizovat, a to podle výšky 

vytlačovací hlavy (osy profilu) od základny.  

Vytlačovací linka bývá také opatřena zařízeními sloužícími k měření, značení, 

manipulaci a k úpravám výrobku. Z měřicích zařízení se linka nejčastěji opatřuje 

délkoměrem, pomocí kterého je ovládáno dělicí zařízení. Značící zařízení se používají 

pro označování výrobku kvůli jeho identifikaci. Za měřicí a značící zařízení je dále umístěno 

dělicí zařízení. Toto bývá řešeno nejčastěji pomocí kotoučové pily nebo sekáním tvarovaným 

nožem. Za tímto zařízením může být počítadlo, které ulehčí práci obsluze této linky při balení 

hotových výrobků. Poslední částí je odkládací zařízení, kam se shromažďují již hotové 

výroby, které potom obsluha linky umístí do krabice a označí ji. [15] 

 

3.2.2 Vybrané sádrokartonové profily 

 

Za účelem benchmarkingu byly vybrány tyto sádrokartonové profily: 

 Ukončovací profil typ „U“ a typ „J“ 

Tento profil slouží k napojení ostění ze sádrokartonu na rám okna, nebo k jakémukoliv 

ukončení desky v prostoru. Výhodou užití tohoto profilu je trvanlivost spoje a ochrana 

proti praskání a eliminace dodatečných oprav. [18] 

Tyto profily jsou vyráběny nejčastěji pro sádrokartony o tloušťce 9,5 mm; 12,5 mm 

a 15 mm. Oba tyto profily jsou znázorněny na obrázku níže.  

                      

Obr. č. 12: Ukončovací profil typ „U“         Obr. č. 13: Ukončovací profil typ „J“ 
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Obr. č. 14: Použití ukončovacích profilů 

 Variabilní rohový profil 

Variabilní rohový profil se používá pro všechny typy a velikosti vnitřních a vnějších 

úhlů, dále u rizikových spojů, jako je přechod mezi šikminou a stropem. Použitím tohoto 

profilu se prodlužuje trvanlivost spoje, sníží se praskání a dodatečné opravy. Variabilní 

rohový profil lze vidět na obrázku níže. [18] 

                  

Obr. č. 15: Variabilní rohový profil          Obr. č. 16: Použití variabilního rohového profilu 

 Spojovací profil typ H 

Tento profil slouží k napojení dvou různých stěn. Mohou být spojeny jak dvě 

sádrokartonové desky, tak i sádrokartonová deska se stěnou z jiného materiálu, a to buď 

v rovině nebo pod úhlem 90 °. 

       

Obr. č. 17: Spojovací profil typ H                Obr. č. 18: Použití spojovacího profilu typu H 
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 Rohový ohebný profil 

Tento profil se používá pro utváření klenbových oblouků a ochraně, stabilizaci 

a přesnému utváření hran. [18] 

 

                 

Obr. č. 19: Rohový ohebný profil              Obr. č. 20: Použití ohebného rohového profilu  

 Profil „Bullnose“ 

Profily typu „bullnose“ mají stejné použití jako rohové profily. Slouží především 

k estetickému účelu a to k vytvoření kulatých hran. Je nutno říci, že se na českém trhu 

nevyrábí. Jeho výroba je v režii zahraničních výrobců (Lemal, Bella-plast, Protektor, VWS, 

Trim-Tex). 

           

Obr. č. 21: Profily Bullnose [29]                Obr. č. 22: Použití profilů Bullnose [29] 
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3.3 Výběr konkurence pro benchmarking 

 

Za účelem benchmarkingu jsme si vybrali největší konkurenty z oblasti výroby 

sádrokartonových profilů. Vybrali jsme konkurenty z českého, polského, německého 

a amerického trhu.  Každého konkurenta stručně definuji.  

 LIKOV s.r.o. 

Společnost Likov má sídlo v Kuřimi a zaměřuje se především na výrobu, prodej 

a vývoj lišt pro zateplovací systémy, suchou výstavbu a omítkové systémy. Vyrábí profily 

jak z PVC, tak i z hliníku. Dále vyrábí geotextilie, nopové textilie, střešní folie a membrány, 

větrací ochranné pásy a větrací mřížky. Tržby za prodej jejich výrobků a služeb činily v roce 

2010 236 261 000 Kč a provozní hospodářský výsledek činil 44 965 000 Kč. 

Firma své výrobky vyváží také do Německa, Rakouska, Maďarska, Slovenska, Polska, 

Ruské Federace, Litvy, Lotyšska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Rumunska, 

Ukrajiny, Itálie a Portugalska. [16][10] 

 BH-PLAST spol. s.r.o. 

Společnost BH-PLAST se nachází v Odrách, a kromě sádrokartonových PVC profilů, 

vyrábí také profily pro zateplování staveb a profily na omítky. Vyrábí také nábytkářské 

výrobky. Společnost má výrobky certifikované podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 

od certifikačního orgánu TÜV. Za rok 2010 dosáhla tržeb za prodej vlastních výrobků 

a služeb ve výši 21 513 000 Kč. Provozní výsledek hospodaření činil 1 511 000 Kč.[3][10] 

 STYROPROFILE a.s. 

Společnost Styroprofile se nachází v Bruntále a předmětem její činnosti je především 

výroba příslušenství pro zateplovací systémy ETICS, sádrokartonových konstrukcí, dělení 

ocelového a hliníkového plechu a extruze plastu. Tento podnik je lídrem na trhu 

mezi producenty systémových prvků a fasádních doplňků. V roce 2010 měla firma tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 448 412 000 Kč a dosáhla provozního zisku ve výši 

18 176 000 Kč. 

Společnost exportuje své výrobky na polský, maďarský a slovenský trh.[27][10] 
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 Jaroslav Krejčík - Stavební plasty 

Tato firma má sídlo v Poděbradech a zaměřuje se především na výrobu obkladových 

profilů, jak plastových, tak i kovových a doplňků pro tyto profily. Dále se zabývá výrobou 

vanových profilů, sádrokartonových profilů, větracích mřížek a dilatačních profilů do 

betonu.[25][10] 

 LEMAL Sp. z.o.o. 

Firma Lemal Sp. z.o.o. je polskou firmou, která se zabývá výrobou produktů z PVC. 

Jedná se jak o stavební profily, tak i profily podlahové a kobercové. Své produkty nabízí 

v široké škále barev a tvarů. Za rok 2010 dosáhla obratu ve výši 32 500 000 PLN (cca 

194 707 500 Kč). 

Firma dodává své výrobky také na trh střední, východní a západní Evropy.[14][10] 

 PROFIGIPS Sp. j. 

Tato společnost se nachází v Polsku, konkrétně v městě Rzeczyca. Byla založena 

1.2.2002 a zabývá se především produkcí a distribucí konstrukčních profilů. A to především 

hliníkových profilů pro sádrokartony a zateplovací systémy. Postupně do svého portfolia 

přidávala profily z pozinkované oceli pro omítky a profily z PVC určené především 

pro sádrokarton. Za rok 2010 dosáhla obratu ve výši 30 000 000 PLN (cca 179 730 000 Kč). 

Společnost vyváží své výrobky do střední a východní Evropy.[21][10] 

 BELLA–PLAST Sp. z.o.o. 

Firma Bella-Plast se specializuje na výrobu plastových profilů pro stavebnictví. 

Společnost se nachází na trhu již 10 let. Je také prvním polským výrobcem klenbového 

a variabilního rohového profilu. Firma je držitelem certifikátu ISO 9001:2001, což potvrzuje 

kvalitu výrobků. Firma také zajišťuje technické poradenství a školení pro podnikatele 

i obchodníky.[2][10] 

 PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG 

Firma Protektor je německou společností, která patří mezi přední evropské výrobce 

stavebních profilů. Ve své nabídce má širokou škálu výrobků. Nabízí přes 800 různých 

omítkových a fasádních profilů, 700 výrobků pro suché stavby, dále nabízí střešní žlaby 
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a profily pro betonové konstrukce. Tato firma se snaží neustále inovovat své výrobky 

za spolupráce se zákazníky, aby došlo ke zjednodušení jejich použití. Vyrábí jak profily 

z PVC, tak i hliníkové a z pozinkované oceli.  

Společnost vyváží své výrobky také do Švýcarska, Rakouska a západní 

Evropy.[22][10] 

 VWS Befestigungstechnik GmbH 

Firma VWS patří také mezi německé výrobce stavebních profilů a to jak 

pro sádrokartony, tak i omítky a zateplování. Vyrábí jak hliníkové, tak i plastové profily. 

Od roku 1996 používá firma systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9000:2000. Firma 

dosahuje obratu v rozmezí 10 – 25 mil. EUR.  

Vyváží své výrobky do západní, střední a východní Evropy, ale také do střední Asie 

a Pacifiku.[30][10] 

 TRIM-TEX, Inc. 

Společnost Trim-Tex je americkou firmou sídlící v Lincolnwoodu, která se zabývá 

pouze výrobou sádrokartonových plastových profilů. Tuto firmu lze nazvat celosvětovým 

lídrem v oboru sádrokartonových profilů, protože nabízí nejširší škálu produktů v různých 

rozměrech. Tato společnost také nabízí tréninkové centrum, kde mohou zákazníci načerpat 

zkušenosti s používáním produktů.  

V roce 2010 dosahovala obratu -1 USD.[29][10] 

Pro společnost Mateiciuc a.s. je právě tato firma vzorem ve zkoumané problematice.  

 

3.4 Výběr kritérií pro porovnávání 

 

Za účelem benchmarkingu jsme si zvolily s paní Ing. Hanou Vondrákovou, 

marketingovou manažerkou firmy Mateiciuc a.s., tato kritéria: 
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K1: Cena profilu 

Jedná se o prodejní cenu jednotlivých sádrokartonových profilů v českých korunách 

za jeden metr. Cena zahraničních produktů byla převedena podle kurzovního lístku 

dostupného na kurzy.sfinance.cz/valuty ke dni 6.3.2012. K tomuto dni byl kurz eura 

24,865 CZK/EUR a kurz dolaru k tomuto datu činil 18,905 CZK/USD a kurz polské měny byl 

5,991 CZK/PLN. Bohužel ne u všech výrobců se mi podařilo prodejní cenu zjistit, proto jsem 

se jí pokusila u těchto výrobců odhadnout podle průměrné ceny, za jakou se vyskytují na trhu. 

Tyto ceny budou označeny modře.  

Jde o minimalizační kritérium. 

K2: Rozměr 

Toto kritérium udává počet rozměrů, v jakých je daný produkt dostupný. Například, 

když bude firma vyrábět ukončovací profily pro sádrokartony o tloušťce 9,5 mm, 12,5 mm 

a 15 mm, znamená to, že vyrábí ukončovací profil ve 3 rozměrech. 

V tomto případě se jedná o maximalizační kritérium.  

K3: Délka profilu 

U tohoto kritéria se jedná stejně jako u rozměru o počet variant, ve kterých firma daný 

produkt vyrábí. Pokud tedy vyrábí profil o délce např. 2,5 m a 3 m, tak tento profil vyrábí ve 

2 délkových variantách. 

Jedná se o maximalizační kritérium. 

K4: Balení 

Původně mělo být toto kritérium hodnoceno podobně jako rozměr nebo délka profilu. 

Ale jelikož výrobci nabízejí většinou pouze jeden druh balení, kritérium by z hodnocení 

vypadlo. Proto jsem se rozhodla použít následující stupnici, která počet kusů v balení výrobce 

od sebe odlišuje. Uvedená stupnice může zahrnovat informaci o zájmu jednotlivých výrobků 

na trhu.(pokud je o výrobek větší zájem, prodává jej ve větším balení).  
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Stupnice je uvedena v následující tabulce: 

Počet kusů v balení Ohodnocení 

0-20 ks 1 

21-40 ks 2 

41-60 ks 3 

61-80 ks 4 

Výrobce nabízí více druhů balení 5 

Tab. č. 3.: Použitá stupnice pro kritérium balení 

I toto kritérium je maximalizační. 

K5: Název produktu 

V případě tohoto kritéria se jedná o logiku pojmenování názvu, která je důležitá 

pro vyhledání produktu zákazníkem. Posuzuje se, jak je jednotlivý název vžitý 

mezi zákazníky. Příkladem může být klenbový rohový profil. Některé firmy jej mají nazvaný 

jako obloukový profil. A právě tento nedostatek může vést k tomu, že zákazník pod tímto 

názvem nenajde produkt, který vyhledává u naší společnosti, a proto využije nabídku u 

konkurence.  

Určitý problém může způsobit překlad z cizího jazyka, protože ne vždy se dal název 

přeložit tak, aby se dal pochopit jeho význam. 

Jelikož jde o kvalitativní kritérium, které nelze vyjádřit číslem, zvolila jsem si proto 

stupnici hodnocení, která je uvedena v následující tabulce: 

Body Hodnocení 

1 Produkt není nazván, má pouze katalogové číslo a podle něj lze produkt vyhledat 

2 Produkt není nazván podle toho, jak je název zažitý mezi zákazníky, ale lze jej 

vyhledat snadněji 

3 Produkt je nazván podle toho, jak je mezi zákazníky zažit a lze jej snadno 

vyhledat 

Tab. č. 4: Použitá stupnice pro kritérium název 
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3.5 Stanovení vah kritérií metodou párového porovnávání 

 

Pro stanovení vah jednotlivých kritérií jsem použila metodu Fullerova trojúhelníku. 

Preference jednotlivých kritérií uvádím v následující tabulce: 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 
Počet 

preferencí 

Váha 

kritéria 

K1  1 1 1 1 4 0,4 

K2   1 0 0 1 0,1 

K3    1 0 1 0,1 

K4     0 1 0,1 

K5      3 0,3 

Tab. č. 5: Stanovení vah kritérií párovým porovnáváním 

V pravé horní části této tabulky jsem rozhodovala, zda jsem preferovala kritérium 

uvedené v řádku před kritériem uvedeným ve sloupci. Jestliže ano, tak jsem do příslušného 

políčka napsala 1, pokud ne, tak 0.  

Dále jsem pro každé kritérium stanovila počet preferencí, který se rovná součtu 

jedniček v příslušném řádku nebo počtem nul v příslušném sloupci. 

Na základě počtu preferencí jsem určila váhy jednotlivých kritérií podle následujícího 

vzorce: 
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Kde vi normovaná váha i-tého kritéria 

        fi počet preferencí i-tého kritéria 

        n počet kritérií [7] 
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3.6 Vyhodnocení metodou váženého součtu 

 

Při použití této metody jsem musela vzít nejdříve v úvahu, že jsem všechna kritéria 

musela převést tak, aby byla maximalizační. V hodnocení se nachází jedno kritérium, které se 

muselo převádět na maximalizační a tím byla cena produktu. Celý postup při výpočtu 

vysvětlím na následujícím případu, poté jsem postupovala vždy stejně, proto v dalších 

případech uvedu pouze vstupní a výstupní tabulku. 

 

3.7 Benchmarking ukončovacího profilu typu „U“ 

 

Tento typ profilu vyrábí pouze firma Mateiciuc, Lemal a VWS. Vstupní údaje jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

Výrobce/kritérium 
Cena 

(Kč/m) 

Rozměr 

(mm) 

Délka 

(m)  

Balení 

(ks) 
Název 

Mateiciuc 9 12,5  2,5; 3 50 
Ukončovací 12,5mm 

U 

Lemal 10,19 12,5  2,5; 3 50 
Profile zamykające 

typu U 

VWS 19 9,5; 12,5  2,5; 3 40 
Einfassprofil PVC 

U-form 

Tab. č. 6: Vstupní hodnoty pro benchmarking ukončovacího profilu typu „U“ 

[18][19][14][30] 

Takto zjištěné údaje jsem dále převedla podle stupnice, kterou jsem uváděla již výše. 

Údaje převedené na stupnice uvádím v následující tabulce: 

Výrobce/kritérium Cena Rozměr Délka Balení Název 

Mateiciuc 9 1 2 3 2 

Lemal 10,19 1 2 3 2 

VWS 19 2 2 2 3 

Tab. č. 7: Převedené vstupní hodnoty ukončovacího profilu typu „U“ podle stupnic 

V této tabulce jsou všechna kritéria převedena tak, jak s nimi budu nadále počítat. 

Ceny uvedené barevně jsou ceny, které nebyly zjištěny přímo u výrobce, protože je neuváděl 
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a nepodařilo se je získat ani po jeho kontaktování. Proto jsem se je pokusila odhadnout 

z průměrných cen, v kterých se nacházejí v e-shopech. 

Jak je již uvedeno výše, cena je v tomto případě minimalizačním kritériem. Ale abych 

mohla počítat dále, musím toto kritérium přepočíst tak, aby bylo maximalizační. To se dělá 

tak, že si ve sloupci „cena“ najdu nejvyšší hodnotu a odečtu od něj ostatní hodnoty. Přepočet 

je uveden v následující tabulce: 

Výrobce/kritérium Cena Rozměr Délka Balení Název 

Mateiciuc 10 1 2 3 3 

Lemal 8,81 1 2 3 2 

VWS 0 2 2 2 3 

Tab. č. 8: Převedené hodnoty na maximalizační kritéria ukončovacího profilu „U“ 

Po tomto přepočtu jsou všechna kritéria maximalizační a lze tedy postupovat dále. 

Dalším krokem je určení maxima a minima z každého kritéria, pomocí kterých se hodnoty 

matice převedou na normalizační matici. To znamená, že se v matici budou vyskytovat pouze 

čísla, která se nachází v intervalu <0;1>. Převedení na normalizační matici se přepočítává 

podle vztahu: [11] 

jj

jij
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Matice po přepočtu vypadá následovně: 

Výrobce/kritérium Cena Rozměr Délka Balení Název 

Mateiciuc 1 0 - 1 1 

Lemal 0,881 0 - 1 0 

VWS 0 1 - 0 1 

Tab. č. 9: Normalizační matice ukončovacího profile typu “U” 

Jak je vidět v této tabulce, z hodnocení vypadlo kritérium délka, jelikož všichni 

výrobci nabízejí stejné délkové varianty.  
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V dalším kroku se tyto hodnoty vynásobí váhami jednotlivých kritérií. Tyto váhy jsou 

uvedeny v tabulce č. 5: Stanovení vah kritérií párovým porovnáváním. 

Výrobce/kritérium Cena Rozměr Délka Balení Název 

Mateiciuc 0,4 0 - 0,1 0,3 

Lemal 0,3524 0 - 0,1 0 

VWS 0 0,1 - 0 0,3 

Tab. č. 10: Normalizační matice ukončovacího profile “U” vynásobená váhami kritérií 

Posledním krokem hodnocení je součet všech kritérií u jednotlivých výrobců. Tam, 

kde je součet nejvyšší, dosahuje výrobce nejlepších hodnot. Součty jsou uvedeny v tabulce 

níže: 

Pořadí Výrobce Součet 

1. Mateiciuc 0,8 

2. Lemal 0,45 

3. VWS 0,4 

Tab. č. 11: Konečné pořadí výrobců benchmarkingu ukončovacího profile typu “U” 

Jak lze vidět, nejlépe dopadla firma Mateiciuc, jelikož dosáhla nejvyšší hodnoty 

součtu. To je dáno především tím, že dosahovala nejlepších hodnot v kritériu “cena”, které 

mělo v hodnocení nejvyšší váhu. Na druhém místě se umístila polská firma Lemal, protože 

ve všech kritériích dosahovala průměrných hodnot. Firma VWS se umístila na posledním 

místě především z důvodu vysoké ceny profilu, i přes to, že měla nejlepší hodnocení v kritériu 

název a rozměr. Je to z důvodu, že kritérium cena má nejvyšší váhu při rozhodování. 

Výstup tohoto hodnocení je uveden v grafu v příloze č. 3. 
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3.8 Benchmarking ukončovacího profilu typu „J“ 

 

Tento druh profilu vyrábí všichni analyzovaní výrobci. Jednotlivá kritéria uvádím 

v následující tabulce: 

 

Výrobce/Kritérium 
Cena 

(Kč/m) 

Rozměr 

 (mm) 

Délka 

(m) 

Balení 

(ks) 
Název 

Mateiciuc 9 9,5; 12,5; 15 2,5; 3 50 Ukončovací typ „L“ 

Likov 12 9,5; 12,5; 15 2,5; 3 50 Lemovací profil 

BH-Plast 14 9,5; 12,5; 15 2,5; 3 50 Ukončovací profil 

Styroprofile 12 9,5; 12,5; 15 2,5; 3 50 Lemovací profil 

Stavební plasty 9 9,5; 12,5; 15 2,5 40 
Ukončovací lišta "U" 

sádrokartonových desek 

Lemal 9,2 12,5 2,5; 3 30 
Listwa wykończeniowa 

PCV typu "J" 

Profigips 9,4 12,5 2,5; 3 50 Profil zakończeniowy C12 

Bella Plast 3,83 6; 9,5; 12,5; 15 2,5; 3 50 Listwa typu „J” 

Protektor 29,92 9,5; 12,5; 15 2,5; 3 50 
Kantenprofile  

3738/3741/3747 

VWS 28 
9,5; 12,5; 15; 18; 

20; 25 
2,5; 3 50 

Einfassprofil PVC L-

Form 

Trim-Tex 6,07 

6,35; 9,5; 12,5; 

15,8; 19,05; 22,2; 

25,4 

2,44; 

3,05; 

3,66 

50 J Beads 

Tab. č. 12: Vstupní data pro benchmarking ukončovacího profilu typu „J“ 

[18][19][16][27][25][26][3][14][21][2][4][22][29][5][30] 

Data uvedená v této tabulce jsou zjištěná přímo u výrobců. Problém byl pouze 

s cenami některých výrobců, které byly odhadnuty. Ty, o které se jedná, jsou odlišeny 

barevně. 
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V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty převedené na stupnici hodnocení. 

Výrobce/Kritérium 
Cena 

(Kč/m) 
Rozměr Délka Balení Název 

Mateiciuc 9 3 2 3 2 

Likov 12 3 2 3 2 

BH-Plast 14 3 2 3 2 

Styroprofile 12 3 2 3 2 

Stavební plasty 9 3 1 2 2 

Lemal 9,2 1 2 2 3 

Profigips 9,4 1 2 2 1 

Bella Plast 3,83 4 2 2 3 

Protektor 29,92 3 2 3 1 

VWS 28 6 2 3 2 

Trim-Tex 6,07 7 3 3 3 

Tab. č. 13: Převedené vstupní hodnoty ukončovacího profilu typu „J“ podle stupnic 

V následující tabulce je uvedeno konečné hodnocení jednotlivých výrobců. 

Výrobce/Kritérium Cena Rozměr Délka Balení Název 

Mateiciuc 0,320736 0,033333 0,05 0,1 0,15 

Likov 0,274741 0,033333 0,05 0,1 0,15 

BH-Plast 0,244078 0,033333 0,05 0,1 0,15 

Styroprofile 0,274741 0,033333 0,05 0,1 0,15 

Stavební plasty 0,320736 0,033333 0 0 0,15 

Lemal 0,31767 0 0,05 0 0,3 

Profigips 0,314603 0 0,05 0 0 

Bella Plast 0,4 0,05 0,05 0 0,3 

Protektor 0 0,033333 0,05 0,1 0 

VWS 0,029437 0,083333 0,05 0,1 0,15 

Trim-Tex 0,365657 0,1 0,1 0,1 0,3 

Tab. č. 14: Normalizační matice ukončovacího profilu “J”  vynásobená váhami kritérií 
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V další tabulce uvedu, jak jednotlivé firmy dopadly v hodnocení: 

Pořadi Firma Hodnota součtu 

1. Trim-Tex 0,966 

2. Bella Plast 0,8 

3. Lemal 0,668 

4. Mateiciuc 0,654 

5., 6, Likov, Styroprofile 0,608 

7. BH-Plast 0,577 

8. Stavební plasty 0,504 

9. VWS 0,413 

10. Profigips 0,365 

11. Protektor 0,183 

Tab. č. 15: Konečné pořadí výrobců benchmarkingu ukončovacího profilu typu “J” 

V hodnocení tohoto typu profilu obstála nejlépe firma Trim-Tex. A to především 

z toho důvodu, že dosahovala nejlepších hodnot ve 4 z 5 hodnocených kritérií. 

 Na druhém místě se umístila firma Bella Plast. Výrobek této firmy dosahuje nejnižší 

ceny, která má zároveň pro hodnocení nejvyšší váhu. Dalším faktem, proč se umístila právě 

na tomto místě je vhodnost pojmenování. V kritériu délka a rozměr je průměrná, v kritériu 

balení je dokonce podprůměrná. 

Třetí místo obsadila firma Lemal, která prodává tento výrobek za průměrnou cenu, 

ale dosahuje velmi dobrého ohodnocení v kritériu název profilu. 

Firma Mateiciuc se umístila na čtvrtém místě. To především z toho důvodu, že má 

tento výrobek nepřesně pojmenovaný. 

 Výstup tohoto hodnocení lze vidět na grafu v příloze č. 3. 
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3.9 Benchmarking spojovacího profilu typu „H“ 

 

Vstupní údaje jsou uvedeny v následující tabulce: 

Výrobce/Kritérium 
Cena 

(Kč/m) 

Rozměr 

(mm) 

Délka  

(m) 

Balení 

(ks) 
Název 

Mateiciuc 15 12,5  2,5 ; 3  25  Spojovací typ H 

Likov 13,5 12,5  2,5 ; 3  50  Spojovací profil H 

BH-Plast 18 12,5  2,5 ; 3  25  
Lemovací profil pro 

sádrokarton 

Stavebni plasty 20 12,5  2,5  40 
Ukončovací lišta "H" 

sádrokartonových desek 

Trim-Tex 12,6 
12,7; 16; 

25,4 

2,44; 

3,05 

15 ; 

30  
H Bead 

Tab. č. 16: Vstupní data pro benchmarking spojovacího profilu typu 

„H“[18][19][16][3][25][26][29] 

V následující tabulce se nacházejí přepočtené vstupní hodnoty: 

Výrobce/Kritérium Cena Rozměr Délka  Balení Název 

Mateiciuc 15 1 2 2 3 

Likov 13,5 1 2 3 3 

BH-Plast 18 1 2 2 1 

Stavebni plasty 20 1 1 2 2 

Trim-Tex 12,6 3 2 5 3 

Tab. č. 17: Převedené vstupní hodnoty spojovacího profilu typu „H“ podle stupnic 

V tabulce níže jsou uvedeny výstupní hodnoty jednotlivých výrobců. 

Výrobce/Kritérium Cena Rozměr Délka  Balení Název 

Mateiciuc 0,27027027 0 0,1 0 0,3 

Likov 0,351351351 0 0,1 0 0,3 

BH-Plast 0,108108108 0 0,1 0 0 

Stavebni plasty 0 0 0 0 0,15 

Trim-Tex 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 

Tab. č. 18: Normalizační matice spojovacího profile “H” vynásobená váhami kritérií 
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Pořadí, na kterém se umístili jednotliví výrobci, uvádím v tabulce níže. 

Pořadí Výrobce Hodnota součtu 

1. Trim-Tex 1 

2. Likov 0,751 

3. Mateiciuc 0,67 

4. BH-plast 0,208 

5. Stavební plasty 0,15 

Tab. č. 19: Konečné pořadí výrobců benchmarkingu spojovacího profile typu “H” 

V analýze spojovacího profilu typu „H“ se nejlépe umístila firma Trim-Tex, jelikož 

dosahovala nejlepších hodnot ve všech kritériích.  

Druhé místo obsadila firma Likov, a to především z toho důvodu, že cena tohoto 

profilu je druhá nejnižší ze všech porovnávaných výrobců. A právě toto kritérium má 

při hodnocení nejvyšší váhu. Nejlepší hodnoty dosahuje také v kritériu název, což svědčí 

o tom, že je zákazník schopen jednoduše vyhledat tento druh profilu. Druhé nejlepší hodnoty 

dosahuje také v kritériu balení (50ks). Ve zbývajících kritériích je průměrná. 

Na třetí pozici se umístila firma Mateiciuc z důvodu poměrně vysoké ceny 

s porovnáním s ostatními výrobci a průměrnosti v ostatních kritériích. Avšak v kritériu název 

dosahovala také nejvyššího možného ohodnocení. 

Firma BH Plast obsadila čtvrtou příčku zejména z důvodu vysoké ceny, nepřesného 

pojmenování a průměrnosti v ostatních kritériích. 

Výrobce Stavební plasty obsadil pátou příčku z důvodu nejvyšší ceny, špatného 

pojmenování výrobku, nabídky výrobku pouze v jedné délce a průměrnosti v ostatních 

kritériích. Výsledky jsou znázorněny na grafu umístěném v příloze č. 3. 
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3.10 Benchmarking klenbového rohového profilu 

 

V následující tabulce jsou uvedeny vstupní údaje pro analýzu. 

Výrobce/Kritéria 
Cena 

(Kč/m) 

Rozměr 

(mm) 

Délka 

(m) 

Balení 

(ks) 
Název 

Mateiciuc 8,2 25x25 2,5 50 
Profil rohový 

ohebný „M“ 

Likov 22,3 30x30 2,5; 3 50 
Klenbový roh z 

PVC 

BH-Plast 18 30x30 2,5; 3 50 
Ochranný roh 

ohebný 

Styroprofile 22  2,5 50 Klenbový roh PVC 

Stavební plasty 7,7 30x30  2,5; 3 25 
Omítková lišta 

klenbová 

Lemal 4,38 25x25 2,5; 3 50 
Listwa narożnikowa 

PCV łukowa 

Profigips 4,5 25x25 

2,5; 3; podle 

požadavku 

zákazníka 

50 
Narożnik PCV do 

łuków 

Bella Plast 3,28 nezjištěno 2,5; 3 50 
Kątownik PCV 

łukowy 

Protektor 26 33x33 3 20 Kantenprofil 3767 

VWS 27 24x24 2,5; 3 25 
Rundbogenprofil  

PVC 

Trim-Tex 10,62 
32x32; 

44,5x44,5 
2,44; 3,05; 3,66 50 

Archway Conner 

bead 

Tab. č. 20: Vstupní hodnoty pro benchmarking klenbového rohového profilu 

[18][19][16][27][25][26][3][14][21][2][4][22][29][5][30] 

V následující tabulce jsou uvedeny přepočtené vstupní hodnoty: 

Výrobce/Kritéria 
Cena 

(Kč/m) 
Rozměr Délka Balení Název 

Mateiciuc 8,2 1 1 3 2 

Likov 22,3 1 2 3 2 

BH-Plast 18 1 2 3 2 

Styroprofile 22 1 1 3 3 

Stavební plasty 7,7 1 2 2 2 

Lemal 4,38 1 2 3 3 

Profigips 4,5 1 2 3 3 

Bella Plast 3,28 1 2 3 3 

Protektor 26 1 1 1 1 

VWS 27 2 2 2 1 

Trim-Tex 10,62 2 3 3 3 

Tab. č. 21: Převedené vstupní hodnoty klenbového rohového profilu podle stupnic 
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 V další tabulce jsou uvedeny výstupní hodnoty jednotlivých výrobců. 

Výrobce/Kritéria 
Cena 

(Kč/m) 
Rozměr Délka Balení Název 

Mateiciuc 0,317032 0 0 0,1 0,15 

Likov 0,079258 0,1 0,05 0,1 0,15 

BH-Plast 0,151771 0 0,05 0,1 0,15 

Styroprofile 0,084317 0 0 0,1 0,3 

Stavební plasty 0,325464 0 0,05 0,05 0,15 

Lemal 0,38145 0 0,05 0,1 0,3 

Profigips 0,379427 0 0,05 0,1 0,3 

Bella Plast 0,4 0 0,05 0,1 0,3 

Protektor 0,016863 0 0 0 0 

VWS 0 0,1 0,05 0,05 0 

Trim-Tex 0,276223 0,1 0,1 0,1 0,3 

Tab. č. 22: Normalizační matice klenbového rohového profile vynásobená váhami kritérií 

Pořadí, na kterém se umístili jednotliví výrobci, je uvedeno v tabulce níže: 

Pořadí Výrobce Hodnota součtu 

1. Trim-Tex 0,876 

2. Bella Plast 0,85 

3. Lemal 0,83 

4. Profigips 0,829 

5. Stavební plasty 0,575 

6. Mateiciuc 0,567 

7. Styroprofile 0,484 

8. Likov 0,479 

9. BH-Plast 0,451 

10. VWS 0,2 

11. Protektor 0,016 

Tab. č. 23: Konečné pořadí výrobců benchmarkingu klenbového rohového profilu 

Jak lze vidět z tabulky, tak se na prvním místě umístila firma Trim-Tex, 

protože dosahuje nejlepších hodnot ve 4 z 5 hodnocených kritérií.  

Druhé místo obsadil polský výrobce Bella-Plast, jelikož nabízí tento produkt 

za nejnižší cenu ze všech hodnocených výrobců a také má tento produkt srozumitelně 

nazvaný. Vzhledem k tomu, že tato dvě kritéria mají největší váhu při hodnocení, je toto 

umístění adekvátní i přesto, že v ostatních kritériích byl tento výrobce průměrný.  

Na třetím místě se umístila firma Lemal a to především z důvodu relativně nízké ceny. 

V ostatních kritériích dosáhla také velmi dobrých výsledků. 

Analyzovaná firma Mateiciuc se umístila na 6. místě, což svědčí o tom, že ve všech 

kritériích byla průměrná.  
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Poslední místo obsadila německá firma Protektor, protože nabízí tento produkt 

za vysokou cenu a bohužel tento produkt má pouze všeobecný název, který nenapovídá 

o využití tohoto profilu. Je označen pouze katalogovým číslem, které musí zákazník znát, 

aby tento produkt mohl vyhledat.  

Výsledky jsou znázorněny na grafu v příloze č. 3. 

 

3.11 Benchmarking variabilního rohového profilu 

 

Vstupní údaje pro analýzu jsou uvedeny v tabulce níže.  

Výrobce/Kritéria 
Cena 

(Kč/m) 

Rozměr 

(mm) 

Délka 

(m) 
Balení Název 

Mateiciuc 35 25x25 75 1 ks (75 m) Variabilní rohový profil 

Likov 44,5 25x25 75 1 ks (75 m) 
Flexibilní roh 

s proměnným úhlem 

BH-Plast 19 25x25 75 

Dle 

požadavku 

zákazníka 

Ochranný roh flexibilní 

Styroprofile 44,5 25x25 75 1 ks (75 m) Flexibilní roh 

Stavební plasty 39 25x25 75  1 ks (75 m) 
Dilatační profil 

„šikmina“ sádrokarton 

Lemal 6 25 x25 2,5; 3 50 ks 
Listwa narożnikowa 

uniwersalna 

Profigips 5 25x25 2,5; 3 50 ks Listwa uniwersalna 

Bella Plast 3,6 25x25 2,5; 3; 25 
50 ks; 1ks 

(25 m) 

Kątownik uniwersalny 

PCV 

Protektor 40,09 23x23 50 
2 ks (2x50 

m) 
Variable Winkelstellung 

VWS 38 24 x24 25 1ks (25 m) Bewegungsfugenprofil 

Trim-Tex 10,62 25x25 

2,44; 

2,75; 

3,05; 

30,5m; 

61 

50 ks; 1ks 

(30,5 m; 61 

m) 

Magic Corner 

Expansion Bead 

Tab. č. 24: Vstupní hodnoty pro benchmarking variabilního rohového profilu 

[18][19][16][27][25][26][3][14][21][2][4][22][29][5][30] 
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V další tabulce jsou uvedeny přepočtené vstupní hodnoty: 

Výrobce/Kritéria 
Cena 

(Kč/m) 
Rozměr Délka Balení Název 

Mateiciuc 35 1 1 4 3 

Likov 44,5 1 1 4 2 

BH-Plast 19 1 1 4 3 

Styroprofile 44,5 1 1 4 3 

Stavební plasty 39 1 1 5 2 

Lemal 6 1 2 5 2 

Profigips 5 1 3 5 2 

Bella Plast 3,6 1 2 5 3 

Protektor 40,09 1 2 3 1 

VWS 38 1 1 3 1 

Trim-Tex 10,62 1 5 5 2 

Tab. č. 25: Převedené vstupní hodnoty variabilního rohového profilu podle stupnic 

V tabulce níže jsou uvedeny vypočtené výchozí hodnoty: 

Výrobce/Kritéria 
Cena 

(Kč/m) 
Rozměr Délka Balení Název 

Mateiciuc 0,09291 - 0 0,05 0,3 

Likov 0 - 0 0,05 0,15 

BH-Plast 0,249389 - 0 0,05 0,3 

Styroprofile 0 - 0 0,05 0,3 

Stavební plasty 0,05379 - 0 0,1 0,15 

Lemal 0,376528 - 0,025 0,1 0,15 

Profigips 0,386308 - 0,05 0,1 0,15 

Bella Plast 0,4 - 0,025 0,1 0,3 

Protektor 0,04313 - 0,025 0 0 

VWS 0,06357 - 0 0 0 

Trim-Tex 0,331345 - 0,1 0,1 0,15 

Tab. č. 26: Normalizační matice variabilního rohového profile vynásobená váhami kritérií 

Z této tabulky lze vidět, že všichni výrobci nabízí pouze jednu rozměrovou variantu, 

tudíž toto kritérium z hodnocení tohoto výrobku vypadává. 
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V další tabulce je umístění jednotlivých výrobců: 

Pořadí Výrobce Hodnota součtu 

1. Bella Plast 0,825 

2. Profigips 0,686 

3. Trim-Tex 0,681 

4. Lemal 0,652 

5. BH-Plast 0,599 

6. Mateiciuc 0,443 

7. Styroprofile 0,35 

8. Stavební plasty 0,304 

9. Likov 0,2 

10. Protektor 0,068 

11. VWS 0,064 

Tab. č. 27: Konečné pořadí výrobců benchmarkingu variabilního rohového profilu 

Výrobce Bella Plast obsadil první příčku především z toho důvodu, že dosahoval ve 3 

kritériích nejlepších hodnot. Přitom dvě z těchto tří kritérií mají pro hodnocení nevětší váhu.  

Na druhém místě se umístila polská firma Profigips. Toto umístění si zasloužila hlavně 

z důvodu nízké ceny výrobku.  

Polské firmy celkově obsadily první příčky hlavně z důvodu nízké ceny. Je to 

ale především z důvodu odlišnosti výrobku od ostatních výrobců. Jedná se o středovou část 

tohoto výrobku. Polské firmy mají středovou část z PVC, kde se nachází v menší tloušťce, 

a tudíž je možné profil zohnout. Kdežto u ostatních výrobců je středová část vyrobena 

z gumy, což umožňuje rozšířit využití tohoto výrobku i pro šikminy ze sádrokartonu, ale také 

výrazně ovlivnit výrobní náklady tohoto výrobku. 

Firma Mateiciuc se umístila na 6. místě. Umístila se tak proto, že tento produkt 

prodává za nejvyšší cenu. A právě ceně je přiřazena nejvyšší váha.  

Na posledním místě se umístili němečtí výrobci Protektor a VWS hlavně z důvodu 

vysoké prodejní ceny a označení výrobku pouze katalogovým číslem.  

Interpretované výsledky jsou znázorněny na grafu umístěném v příloze č. 3. 
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3.12 Benchmarking profilu „Bullnose“ 

 

Tento profil firma Mateiciuc nevyrábí. Dokonce jej nevyrábí ani žádný český výrobce. 

V mém výběru výrobců jej vyrábí pouze polští, němečtí a americký výrobce.  

Vstupní údaje jsou uvedeny v následující tabulce: 

Výrobce/Kritéria 
Cena 

(Kč/m) 
Rozměr 

Délka 

(m) 

Balení 

(ks) 
Název 

Lemal 12 
20x20 mm; r=18 

mm 
2,5; 3 50  

Listwa 

narożnikowa 

promieniowa 

Bella Plast 11,62 
20x20 mm; r= 

18mm 
2,5; 3 50  

Kątownik 

promieniowy 

prosty PCV 

Protektor 28,12 
21x21 mm; r=17 

mm 
3,05 35  

Kantenprofile 

3776 

VWS 27 
21x21 mm; r=17 

mm 
3,05 35  

Kantenprofil 

PVC 1576 

Trim-Tex 12,88 

22,3x22,3 mm; 

r=9,5 mm 

22,3x22,3 mm; 

r=19 mm; 

22,3x22,3 mm; 

r=38 mm 

2,44; 2,75; 

3,05; 3,66 
30 ; 35  

Bull Corner 

Bead 

Tab. č. 28: Vstupní hodnoty pro benchmarking profilu „Bullnose“ [14][2][4][22][30][29][5] 

Přepočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže: 

Výrobce/Kritéria Cena 

(Kč/m) 

Rozměr Délka Balení Název 

Lemal 12 1 2 3 2 

Bella Plast 11,62 1 2 3 2 

Protektor 28,12 1 1 2 2 

VWS 27 1 1 2 3 

Trim-Tex 12,88 3 4 5 3 

Tab. č. 29: Převedené vstupní hodnoty profilu „Bullnose“ podle stupnic 

V další tabulce se nachází vypočtené výchozí hodnoty: 

Výrobce/Kritéria Cena 

(Kč/m) 

Rozměr Délka Balení Název 

Lemal 0,390787879 0 0,033333 0,033333 0 

Bella Plast 0,4 0 0,033333 0,033333 0 

Protektor 0 0 0 0 0 

VWS 0,027151515 0 0 0 0,3 

Trim-Tex 0,369454545 0,1 0,1 0,1 0,3 

Tab. č. 30: Normalizační matice profile “Bullnose” vynásobená váhami kritérií 
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V tabulce níže je uvedeno pořadí výrobců při hodnocení tohoto výrobku: 

Pořadí Výrobce Hodnota součtu 

1. Bella Plast 0,667 

2. Lemal 0,667 

3. Trim-Tex 0,6 

4. VWS 0,3 

5. Protektor 0 

Tab. č. 31: Konečné pořadí výrobců benchmarkingu profile “Bullnose” 

Na prvním a druhém místě se umístily firmy Bella-Plast a Lemal. A to především 

z důvodu nejnižší ceny profilu. 

Americký výrobce Trim-Tex obsadil 3. místo hlavně z důvodu největší rozmanitosti 

délek a balení profilu. Také dosahoval dobrého ohodnocení v kritériu název. 

Další místo obsadil německý výrobce VWS.  Toto umístění si získal hlavně z důvodu 

vhodného pojmenování profilu, jinak byl v ostatních kritériích průměrný. 

Na posledním místě skončila firma Protektor, jelikož dosahovala nejhorších hodnot 

ve všech kritériích. 

Výše interpretované výsledky lze vidět na grafu v příloze č. 3. 

 

4 Vyhodnocení výsledků výzkumu 

 

Při vyhodnocení budu postupovat tak, že nejdříve vyhodnotím jednotlivá kritéria 

pro každý produkt a poté kritérium zhodnotím celkově za všechny produkty a výrobce. 

 

4.1 Vyhodnocení kritéria cena 

 

Kritérium cena bylo minimalizačním kritériem, protože zákazník dá raději přednost 

levnějšímu výrobku před dražším, v případě, že se jedná o tentýž výrobek.. 

V případě ukončovacího profilu typu „U“ byla firma Mateiciuc na prvním místě. 

Průměrná cena tohoto profilu je 12,73 Kč/m. Firma Mateiciuc tento produkt nabízí za 9 Kč/m, 

v čemž vykazuje absolutní odchylku od průměru ve výši -3,73 Kč/m. 
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Firma Mateiciuc nabízí ukončovací profil typu „J“ opět za 9 Kč/m, stejně jako profil 

„U“. Ale i tak to není mezi konkurenty nejnižší cena, za kterou lze tento profil pořídit. Ještě 

nižší cenu nabízí výrobce Bella Plast (3,83 Kč/m) a Trim-Tex (6,07 Kč/m). Za stejnou cenu 

jako firma Mateiciuc nabízí tento výrobek i Stavební plasty. Je nutno podotknout, že ceny 

těchto profilů jsou uvedeny pro rozměr 12,5 mm. Průměrná cena tohoto produktu je 12,95 

Kč/m. Firma Mateiciuc vykazuje v tomto případě absolutní odchylku od průměru ve výši  

- 3,95 Kč/m. 

Dalším zkoumaným výrobkem byl spojovací profil typu „H“. V tomto případě 

dosahovala firma Mateiciuc třetí nejnižší ceny a to 15 Kč/m. Za nejnižší cenu tento profil 

nabízí firma Trim-Tex (12,6 Kč/m), druhou nejnižší cenu firma Likov (13,5 Kč/m). Průměrná 

cena tohoto produktu je 15,82 Kč/m. Firma Mateiciuc dosahuje absolutní odchylky od 

průměru ve výši -0,82 Kč/m. 

Klenbový rohový profil prodává firma Mateiciuc za 8,2 Kč/m. Za nižší cenu jej nabízí 

Stavební plasty a polští výrobci. Průměrná cena tohoto výrobku je 14 Kč/m. Absolutní 

odchylka výrobce Mateiciuc od průměru je -5,8 Kč/m.  

Variabilní rohový profil nabízí za nejnižší cenu polští výrobci. Je to ovlivněno 

především použitým materiálem. Protože všichni výrobci mají středovou část tohoto výrobku 

z gumy, což zajisté zvyšuje náklady a tím pádem i prodejní cenu tohoto výrobku. Kdežto 

polští výrobci tento profil takto nevyrábí. Středová část je z tenčí vrstvy PVC, aby se dal 

profil zohnout do požadovaného úhlu. Firma Mateiciuc nabízí tento profil za pátou nejnižší 

cenu ze všech výrobců (35 Kč/m). Průměrná cena tohoto produktu je 25,94 Kč/m. Absolutní 

odchylka firmy Mateiciuc od průměru je +9,06 Kč/m. 

 Profil „Bullnose“ nevyrábí žádný z českých výrobců. Průměrná cena tohoto produktu 

je 18,3 Kč/m. Přičemž nejnižší cena tohoto produktu je 11,62 Kč/m a nabízí ji polský výrobce 

Bella Plast. 

Celkově se fima Mateiciuc pohybuje v rozmezí 3 a 4 místa v tomto kritériu 

s průměrnou absolutní odchylkou od průměrných cen ve výši -1,04 Kč/m. 
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4.2 Vyhodnocení kritéria rozměr 

 

Kritérium rozměr bylo maximalizačním kritériem. Čím více rozměrů výrobce nabízí, 

tím může získat větší počet zákazníků.  

Ukončovací profil typu „U“ nabízí firma Mateiciuc pouze v 1 rozměrové variantě 

(12,5 mm), stejně tak i firma Lemal. Ve 2 rozměrových variantách jej nabízí výrobce VWS 

(9,5 mm a 12,5 mm). Průměrný počet rozměrů v případě tohoto výrobku je 1,33. Mateiciuc 

vykazuje absolutní odchylku od průměru ve výši -0,33. 

Ukončovací profil typu „J“ vyrábí nejrozmanitěji společnost Trim-Tex (7 rozměrů), 

VWS (6 rozměrů) a Bella-plast (4 rozměry). Nejčastěji je tento profil dostupný ve 3 

rozměrech, takto je dostupný i u výrobce Mateiciuc. Průměrný počet rozměrů tohoto výrobku 

je 3,36. Mateiciuc vykazuje absolutní odchylku od průměrného rozměru ve výši -0,36. 

Spojovací profil typu „H“ je dostupný nejvýše ve 3 rozměrech u společnosti Trim-

Tex. Ostatní výrobci včetně firmy Mateiciuc nabízí tento profil v 1 rozměru. Průměrný počet 

rozměrů je 1,4. Výrobce Mateiciuc se v případě tohoto produktu liší od průměru ve výši -0,4. 

Klenbový rohový profil je dostupný nejvíce ve 2 rozměrech u firmy VWS a Trim-tex. 

Ostatní výrobci jej nabízí pouze v 1 rozměru, stejně tak i firma Mateiciuc. Průměrný počet 

rozměrů je 1,18. Firma Mateiciuc se v tomto kritériu od průměru liší v hodnotě -0,18. 

Variabilní rohový profil nabízí všichni výrobci pouze v jednom rozměru. 

Profil „Bullnose“ nabízí ve 3 rozměrových variantách firma Trim-tex. Ostatní výrobci 

tohoto profilu nabízí tento produkt v 1 rozměru. 

Na jakém místě se umístila v tomto kritériu firma Mateiciuc, nelze objektivně 

hodnotit. Lze jen uvést, že patří mezi průměr. Průměrná odchylka od průměrného počtu 

rozměrů je u podniku Mateiciuc -0,25.   

 

4.3 Vyhodnocení kritéria délka 

 

Toto kritérium patří také mezi maximalizační kritéria, protože čím více délkových 

variant výrobce nabízí, tím širší okruh zákazníků může zaujmout.  
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Ukončovací profil typu „U“ nabízí všichni výrobci ve dvou délkách (2,5 a 3 m). 

Ukončovací profil typu „J“ nabízí v největším počtu variant firma Trim-Tex (3 

varianty - 2,44 m; 3,05 m; 3,66 m). Většina výrobců nabízí tento profil ve 2 délkových 

variantách (2,5 m a 3 m). Mezi tyto patří i firma Mateiciuc. Pouze v 1 délce vyrábí tento 

produkt firma Stavební plasty (2,5 m). Průměrná délka tohoto profilu je 2,755 m. Odchylka 

od průměrné délky výrobce Mateiciuc je -0,005 m. 

Spojovací profil typu „H“ je dostupný nejvíce ve 2 délkách, což nabízí skoro všichni 

výrobci kromě výrobce Stavební plasty. Průměrná hodnota tohoto kritéria je u tohoto profilu 

2,7 m. Mateiciuc se v tomto případě liší od průměru ve výši +0,05 m. 

Klenbový rohový profil vyrábí v největší délkové rozmanitosti opět firma Trim-Tex (3 

délkové varianty – 2,44 m; 3,05 m a 3,66 m). Většina výrobců nabízí tento produkt ve dvou 

délkách. Bohužel tady firma Mateiciuc zaostává, jelikož nabízí tento profil pouze v jedné 

délce (2,5 m). Stejně je na tom i firma Styroprofile a Protektor, který však tento profil nabízí 

pouze v délce 3 m. Průměrná délka tohoto profilu je 2,755 m. Absolutní odchylka délky u 

výrobce Mateiciuc od průměru je -0,255 m. 

U variabilního rohového profilu jsou délky rozmanité, jelikož někteří výrobci nabízí 

tento profil v několikametrových svitcích, jiní zase v délkách ostatních profilů. Největší 

délkovou rozmanitost nabízí opět firma Trim-Tex, která nabízí tento profil v 5 variacích (2,44 

m; 2,75 m; 3,05 m; 30,5 m; 61 m). Polská firma Bella Plast nabízí tento výrobek ve 3 

variacích (2,5 m; 3 m a 25 m). Polští výrobce Lemal a Profigips nabízejí tento profil v délkách 

2,5 m a 3 m. Ostatní výrobci nabízí produkt ve svitcích. Čeští výrobci, včetně firmy 

Mateiciuc, v 75 metrových, němečtí v 50 metrových (Protektor) a 25 metrových (VWS). 

Průměrná délka tohoto produktu 44,15 m. Výrobce Mateiciuc se od tohoto průměru odlišuje o 

hodnotu +30,85 m. 

Profil „Bullnose“ nabízí v nejširší délkové škále opět výrobce Trim-Tex (2,44 m; 

2,75 m; 3,05 m; 3,66 m). Ve dvou délkách jej nabízí firma Lemal a Bella Plast. Ostatní 

výrobci jej nabízí pouze v jedné délce (3,05 m). Průměrná délka tohoto profilu je 2,915 m. 

Průměrná odchylka od průměrných hodnot délky je u firmy Mateiciuc ve výši 

+6,13 m. 
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4.4 Vyhodnocení kritéria balení 

 

V případě hodnocení kritéria balení bylo těžké rozhodnout se, co je při tomto kritériu 

nejdůležitější a přitom má nejvyšší rozlišovací schopnost. Většina výrobců nabízela produkty 

pouze v jedné variantě balení, takže z tohoto hlediska se nedalo kritérium hodnotit, jelikož by 

kritérium z hodnocení vypadlo. Byli i výrobci, kteří nabízeli některé druhy výrobků ve vícero 

variantách balení, ale zase byl problém v tom, jak pracovat se dvěma hodnotami u jednoho 

výrobku. Proto jsem se rozhodla toto kritérium rozdělit do 5 škál, s tím, že nejvyšší 

ohodnocení má výrobce, který nabízí daný produkt ve vícero variantách balení, protože tak 

může zaujmout nejširší okruh zákazníků. 

U ukončovacího profilu typu „U“ nabízí firma Mateiciuc, stejně jako Lemal, 50 ks 

balení. Kdežto firma VWS nabízí tento produkt v balení 40 ks. Průměrný počet kusů v balení 

je u tohoto produktu 46,67. Absolutní odchylka od průměrných hodnot tohoto produktu je u 

firmy Mateiciuc +3,33 ks. 

Ukončovací profil typu „J“ nabízejí skoro všichni výrobci v 50ks balení. Pouze firma 

Stavební plasty má v nabídce 40ks balení a společnost Lemal v 30ks balení. Průměrný počet 

kusů v balení je 47,27 kusů. Mateiciuc vykazuje absolutní odchylku ve výši +2,73 ks. 

Spojovací profil typ „H“ má rozmanitější nabídku balení. Společnost Trim-Tex nabízí 

tento produkt ve variantách balení 15 a 30 ks. Výrobce Likov v 50ks balení, Stavební plasty 

v balení 40 ks a oderští výrobci Mateiciuc a BH-Plast v 25ks balení. Průměrný počet kusů 

v balení je u tohoto profilu 32,5 ks. Absolutní odchylka podniku Mateiciuc od průměru je -7,5 

ks v balení. 

Klenbový rohový profil je nejčastěji balen po 50 kusech. A to konkrétně u výrobce 

Mateiciuc, Likov, BH-plast, Styroprofile, Lemal, Profigips, Bella Plast a Trim-Tex. Druhým 

největším počtem kusů v balení je 25 u výrobců Stavební plasty a VWS. Nejmenší počet kusů 

v balení nabízí firma Protektor (20 ks). Průměrná hodnota balení je 42,73 ks v balení. 

Absolutní odchylka firmy Mateiciuc od průměru je +7,27 ks.  

Při hodnocení variabilního rohového profilu se naskytl problém s tím, že se výrazně 

liší počet metrů v balení. Souvisí to s kritériem délka profilu, jak již bylo zmíněno výše. Nelze 

objektivně posuzovat počet kusů v balení, jelikož se balení výrazně liší v metráži. Proto 

vyhodnotím jako počet metrů v balení. Nejvyšším počtem metrů v balení se pyšní firma  
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Trim-Tex (100,7 m průměrně). Němečtí výrobci a firma Bella Plast nabízí v balení 100 m, 

čeští  výrobci75 m a polští výrobci Lemal a Profigips 50 m. Průměrný počet metrů v balení je 

79,6. Absolutní odchylku firmy Mateiciuc od průměru je -4,6 m v balení.  

Co se týče profilu „Bullnose“ tak jej ve dvou variantách balení nabízí společnost 

Trim-Tex (30 a 35 ks). Největší počet kusů v balení (50 ks) nabízejí polští výrobci. Nejmenší 

počet (35 ks) němečtí výrobci. 

 Průměrná absolutní odchylka od průměrného počtu kusů v balení je u firmy Mateiciuc 

(bez variabilního rohového profilu) -0,28 ks v balení. 

 

4.5 Vyhodnocení kritéria název 

 

V případě tohoto kritéria se jedná o kritérium kvalitativní. Pro jeho hodnocení byla 

zvolena bodová stupnice.  

U ukončovacího profilu typu „U“ dosáhla firma Mateiciuc nejlepšího ohodnocení (3 

body) společně s firmou VWS. Průměrná hodnota tohoto kritéria byla 2,67 bodů. Firma 

Mateiciuc vykazuje odchylku ve výši +0,33 bodů. 

Při hodnocení názvu u ukončovacího profilu typu „J“ dosáhla firma Lemal, Bella Plast 

a Trim-Tex nejlepšího ohodnocení ve výši 3 bodů. Výrobce Mateiciuc má tento profil 

nesprávně pojmenovaný a navíc zaměnitelný s jiným výrobkem v jejich portfoliu, který je 

nazván podobně, proto dosahuje ohodnocení ve výši 2 bodů, stejně jako většina výrobců. 

Průměrné ohodnocení tohoto profilu je 2,09 bodů. Mateiciuc dosahuje odchylky od průměru 

ve výši -0,09 bodů. 

Co se týče spojovacího profilu typu „H“, tak zde má firma Mateiciuc nejvyšší 

ohodnocení společně s výrobcem Likov a Trim-Tex. Průměrné ohodnocení tohoto profilu je 

2,4 bodů. Mateiciuc se od průměru liší v absolutní odchylce + 0,6 bodů. 

U vyhodnocení názvu klenbového rohového profilu má společnost Styroprofile, 

Lemal, Profigips, Bella Plast a Trim-Tex nejvyšší ohodnocení (3 body). Pojmenování tohoto 

výrobku firmou Mateiciuc je nepřesné, proto je zde nižší ohodnocení. Průměrné ohodnocení u 

tohoto výrobku je 2,27 bodů. Absolutní odchylka firmy Mateiciuc od průměru je ve výši -0,27 

bodů. 
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V případě variabilního rohového profilu má firma Mateiciuc společně s výrobci     

BH-plast, Styroprofile a Bella Plast nejlepšího ohodnocení. Průměrný počet bodů tohoto 

profilu je 2,18. Mateiciuc se od normálu liší o +0,82 bodů. 

U profilu „Bullnose“ dosahuje nejlepšího ohodnocení firma VWS a Trim-Tex. 

Průměrný počet bodů u tohoto profilu je 2,4. 

Firma Mateiciuc se v kritériu název liší od průměrných hodnot v průměrné absolutní 

odchylce  +0,28 bodů. 

 

4.6 Celkové vyhodnocení výsledků 

 

Nejlépe se při vyhodnocení výsledků umisťovala firma Bella Plast, která se 

umisťovala vždy na prvním nebo druhém místě. Tohoto výrobce následuje americká 

společnost Trim-Tex, která se umisťovala nejhůře do 3. místa ze všech hodnocených 

produktů. Dalším výrobcem, který se umisťoval na předních příčkách, je společnost Lemal. 

To, že se tyto podniky umisťovaly na předních příčkách, ovlivnila hlavně nízká prodejní cena 

produktů, která měla při hodnocení nejvyšší váhu. 

Další firmou, která následuje v průměrném umístění je hodnocená firma Mateiciuc. 

Tato firma se umístila nejhůře na 6 pořadí z 11 hodnocených firem. 

Firmu Mateiciuc následuje Profigips, Likov, BH-Plast, Stavební plasty, Styroprofile, 

VWS a Protektor. 

 

5 Doporučení pro firmu Mateiciuc 

 

Firma Mateiciuc získala při průměrném hodnocení 4 místo mezi 11 firmami, což je 

velmi dobré umístění. Navíc se umístila nejlépe mezi českými výrobci.  

Mateiciuc je v některých kritériích lepší a v některých průměrná a v dalších zase horší 

než ostatní firmy. V dnešním konkurenčním boji si ale firmy nemohou dovolit, aby byly horší 

než ostatní nebo průměrné. Musí se od ostatních odlišit, aby získala nové zákazníky. Proto by 

se firma Mateiciuc měla zaměřit zejména na své zákazníky a zjistit, jaké rozměry, délky a 



57 
 

balení upřednostňují a co nejvíce jim přizpůsobit svou nabídku, protože právě v těchto 

kritériích byla firma lehce podprůměrná. V cenách profilů je firma nadprůměrná, což může 

svědčit o mnoha faktech. Může k tomu přispívat vhodně zvolená technologie výroby, nízká 

spotřeba materiálu a jeho nízká cena, používání recyklovaného materiálu, vhodně zvolený 

dodavatel materiálu, nízká zmetkovost a poruchovost strojů a mnoho jiných aspektů. A to 

jsou právě aspekty, ve kterých může firma Mateiciuc mít výhodu před ostatními, což může 

být zdrojem konkurenční výhody. 

Co se týče názvů profilů, je firma nad průměrem. Ale i přesto má ve svém portfoliu 

výrobky, které nebyly přesně pojmenovány. Proto bych firmě doporučovala, aby si správnost 

a zažitost názvů potvrdila u svých zákazníků. K tomuto účelu může také použít aplikaci 

Statistické vyhledávání od společnosti Google, která je dostupná na adrese 

www.google.com/insights/search/. Tato aplikace hodnotí, jak často, v jakém období, a ve 

 kterých oblastech byly údaje zadávány uživateli do vyhledávače. Je to velice jednoduchý a 

velmi dostupný nástroj sloužící k tomu, aby si podnik udělal představu o vnímání své firmy, 

produktů apod. mezi běžnými lidmi. 

 

Příležitostí by mohla být pro firmu také výroba profilu „Bullnose“, protože jej žádný 

z českých výrobců nevyrábí, což by mohlo firmě přinést zvýšení tržeb a rozšíření okruhu 

zákazníků. Otázkou však zůstává, do jaké míry by byl tento produkt zákazníky využíván.  

Další možností, jak mít navrch před konkurencí, je zjistit, jestli na trhu nechybí nějaký 

produkt, který by uživatelé ocenili. Ale i k tomuto kroku je nutný úzký kontakt se 

zákazníkem. 
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6 Model charakteristiky výzkumu 

 

Při výzkumu jsem postupovala podle tohoto modelu: 

1) Zadání předmětu výzkumu a definování cílů výzkumu. 

Prvním krokem bylo zadání předmětu, čímž byly sádrokartonové profily z PVC. Poté 

jsme si zvolili konkurenční firmy, se kterými byly vybrané produkty porovnávány. Cílem 

výzkumu bylo zjištění nových konkurenčních výhod pro firmu Mateiciuc.  

 

2) Sběr dat pro výzkum 

Další fází byl sběr dat. Tento krok byl časově nejnáročnější, protože u některých 

výrobců bylo těžké některé informace vyhledat. Proto jsem se spojila s prodejnou stavebnin, 

pomocí které se mi podařilo zjistit některé důležité údaje. 

3) Volba metod a nástrojů výzkumu 

Metodou pro výzkum byl benchmarking, čili porovnávání vybraných produktů dle 

určitých kritérií. Nástrojem pro porovnávání kritérií byla vícekriteriální analýza. Stanovení 

vah kritérií jsem prováděla metodou párového porovnávání. Jako vyhodnocovací metodu jsem 

pro tento účel použila metodu váženého součtu. 

4) Vyhodnocení a interpretace výsledků 

V této fázi jsem zhodnotila výsledky benchmarkingu. Především jak dopadli výrobci 

při hodnocení, jaké byly průměrné hodnoty jednotlivých kritérií a jak se od nich lišila firma 

Mateiciuc. 

5) Závěrečná doporučení 

Tento krok zahrnuje má doporučení pro firmu Mateiciuc. Zejména návrhy, které by 

mohly firmě zajistit konkurenční výhody oproti ostatním výrobcům. 
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ZÁVĚR 

 

Téměř na každém trhu panuje konkurenční boj. Pro přežití v tomto boji je velice 

důležité naučit se alespoň sledovat konkurenci a dodržovat s ní krok. Mnohdy ani to nestačí a 

musí být nalezena oblast, ve které je firma lepší než ostatní. 

Cílem této práce bylo najít konkurenční výhody při užívání sádrokartonových profilů a 

zjistit, jak si firma Mateiciuc stojí mezi konkurenty. Pro zjišťování těchto výhod byla použita 

metoda vícekriteriálního rozhodování. Byla vybrána určitá klíčová kritéria, která byla pro 

porovnávání jednotlivých produktů mezi výrobci nejdůležitější. Významnost kritérií byla 

posuzována pomocí párového porovnávání. Vyhodnocovací metodou byla metoda váženého 

součtu.  

Tímto výzkumem jsem zjistila, že se firma Mateiciuc umístila průměrně na 4. pořadí 

z 11 porovnávaných firem. Velmi dobrou zprávou pro podnik je zjištění, že se umístila na 1. 

místě mezi českými výrobci těchto produktů, což může ovlivnit další vývoj firmy. Toto 

umístění zajistily především nízké ceny produktů, které byly nižší než průměrné ceny a 

vhodné názvy produktů. Tato dvě kritéria byla pro výzkum nejvýznamnější. A právě v nich 

může firma vidět konkurenční výhodu. Podprůměrných hodnot dosahoval podnik v ostatních 

kritériích. Proto by se měla firma zaměřit na své zákazníky a zjišťovat jejich požadavky, což 

je nejdůležitějším nástrojem pokud chce firma uspět v konkurenčním boji. A právě 

komunikace a spolupráce se zákazníkem se může stát pro firmu tou nejdůležitější 

konkurenční výhodou. 
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Příloha č. 1  

Rozvaha a její horizontální a vertikální analýza za období 2008-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Horizontální analýza   Vertikální analýza 

  

  

  změna 2008/2009 

změna 

2009/2010 2008 2009 2010 

Rozvaha (v tis. Kč) 2008 2009 2010 (tis. Kč) (%) (tis. Kč) (%) (%)  (%) (%) 

Aktiva celkem 140112 160405 168388 20293 14,5 7983 5,0 100,0 100,0 100,0 

Dlouhodobý majetek 62670 68344 68418 5674 9,1 74 0,1 44,7 42,6 40,6 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1523 927 397 -596 -39,1 -530 -57,2 1,1 0,6 0,2 

Dlouhodobý hmotný majetek 61056 58538 61371 -2518 -4,1 2833 4,8 43,6 36,5 36,4 

Dlouhodobý finanční majetek 91 8879 6650 8788 9657,1 -2229 -25,1 0,1 5,5 3,9 

Oběžná aktiva 76392 91246 99048 14854 19,4 7802 8,6 54,5 56,9 58,8 

Zásoby 32565 26188 32896 -6377 -19,6 6708 25,6 23,2 16,3 19,5 

Dlouhodobé pohledávky 99 0 0 -99 -100,0 0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Krátkodobé pohledávky 37806 58883 61636 21077 55,8 2753 4,7 27,0 36,7 36,6 

Krátkodobý finanční majetek 5922 6175 4516 253 4,3 -1659 -26,9 4,2 3,8 2,7 

Časové rozlišení 1050 815 922 -235 -22,4 107 13,1 0,7 0,5 0,5 

Pasiva celkem 140112 160405 168388 20293 14,5 7983 5,0 100,0 100,0 100,0 

Vlastní kapitál 77782 87564 100439 9782 12,6 12875 14,7 55,5 55,5 54,6 

Základní kapitál 44000 44000 44000 0 0,0 0 0,0 31,4 31,4 27,4 

Kapitálové fondy 2373 -1305 -2534 -3678 -155,0 -1229 94,2 1,7 1,7 -0,8 

Rezervní fondy, neděl. fondy a ostatní 

fondy 10535 10675 10825 140 1,3 150 1,4 7,5 7,5 6,7 

Výsledek hospodaření minulých let 8838 15280 20585 6442 72,9 5305 34,7 6,3 6,3 9,5 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 12036 18914 27563 6878 57,1 8649 45,7 8,6 8,6 11,8 

Cizí zdroje 61948 72787 67862 10839 17,5 -4925 -6,8 44,2 44,2 45,4 

Rezervy 16830 18788 14389 1958 11,6 -4399 -23,4 12,0 12,0 11,7 

Dlouhodobé závazky 0 1257 1687 1257 100,0 430 34,2 0,0 0,0 0,8 

Krátkodobé závazky 24324 23058 30925 -1266 -5,2 7867 34,1 17,4 17,4 14,4 

Bankovní úvěry a výpomoci 20794 29684 20861 8890 42,8 -8823 -29,7 14,8 14,8 18,5 

Časové rozlišení 382 54 87 -328 -85,9 33 61,1 0,3 0,3 0,0 
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Příloha č. 2 

Výkaz zisku a ztráty a jeho horizontální a vertikální analýza za období 2008-2010 

    
Horizontální analýza Vertikální analýza 

    

změna 

2008/2009 změna 2009/2010 2008 2009 2010 

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 2008 2009 2010 ( tis. Kč)  (%) (tis. Kč) ( %) (%)  (%) (%) 

Tržby celkem 240375 224603 229570 -15772 -6,6 -245342 2,2 100,0 100,0 100,0 

Tržby za prodej zboží 37753 30186 21257 -7567 -20,0 -8929 -29,6 15,7 13,4 9,3 

Náklady vynaložené na prodané zboží 31067 23402 17025 -7665 -24,7 -6377 -27,2 12,9 10,4 7,4 

Obchodní marže 6686 6784 4232 98 1,5 -2552 -37,6 2,8 3,0 1,8 

Výkony 199373 193567 214552 -5806 -2,9 20985 10,8 82,9 86,2 93,5 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 202622 194417 208313 -8205 -4,0 13896 7,1 84,3 86,6 90,7 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -3498 -1011 5672 2487 -71,1 6683 -661,0 -1,5 -0,5 2,5 

Aktivace 249 161 567 -88 -35,3 406 252,2 0,1 0,1 0,2 

Výkonová spotřeba 137055 125565 143789 -11490 -8,4 18224 14,5 57,0 55,9 62,6 

Spotřeba materiálu a energie 105794 100633 113002 -5161 -4,9 12369 12,3 44,0 44,8 49,2 

Služby 31261 24932 30787 -6329 -20,2 5855 23,5 13,0 11,1 13,4 

Přidaná hodnota 69004 74786 74995 5782 8,4 209 0,3 28,7 33,3 32,7 

Osobní náklady 27434 25485 28559 -1949 -7,1 3074 12,1 11,4 11,3 12,4 

Mzdové náklady 19793 18647 20628 -1146 -5,8 1981 10,6 8,2 8,3 9,0 

Náklady na sociální zabezpečení 6974 6112 7116 -862 -12,4 1004 16,4 2,9 2,7 3,1 

Sociální náklady 667 726 815 59 8,8 89 12,3 0,3 0,3 0,4 

Daně a poplatky 100 152 248 52 52,0 96 63,2 0,0 0,1 0,1 

Odpisy dlouhodobého majetku 14079 16439 12244 2360 16,8 -4195 -25,5 5,9 7,3 5,3 

Tržby z prodeje dlouh. majetku a 

materiálu 3373 3672 12064 299 8,9 8392 228,5 1,4 1,6 5,3 

Zůst. cena prodaného dlouh. majetku a 

mat. 2896 3863 11652 967 33,4 7789 201,6 1,2 1,7 5,1 

Změna stavu rezerv a opr. položek, 
komp. nákl. 10714 2339 -2424 -8375 -78,2 -4763 -203,6 4,5 1,0 -1,1 

Ostatní provozní výnosy 4074 1906 1633 -2168 -53,2 -273 -14,3 1,7 0,8 0,7 

Ostatní provozní náklady 3299 4826 1469 1527 46,3 -3357 -69,6 1,4 2,1 0,6 

Provozní výsledek hospodaření 17929 27260 36944 9331 52,0 9684 35,5 7,5 12,1 16,1 

Výnosové úroky 15 205 730 190 1266,7 525 256,1 0,0 0,1 0,3 

Nákladové úroky 1048 709 427 -339 -32,3 -282 -39,8 0,4 0,3 0,2 

Ostatní finanční výnosy 5427 5316 4598 -111 -2,0 -718 -13,5 2,3 2,4 2,0 

Ostatní finanční náklady 6226 7682 7300 1456 23,4 -382 -5,0 2,6 3,4 3,2 

Finanční výsledek hospodaření -1832 -2870 -2399 -1038 56,7 471 -16,4 -0,8 -1,3 -1,0 

Daň z příjmů za běžnou činnost 4061 5476 6982 1415 34,8 1506 27,5 1,7 2,4 3,0 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 12036 18914 27563 6878 57,1 8649 45,7 5,0 8,4 12,0 

Výsledek hospodaření před zdaněním 16097 24390 34545 8293 51,5 10155 41,6 6,7 10,9 15,0 
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Příloha č. 3 

Grafické výstupy benchmarkingu sádrokartonových profilů 
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