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Abstrakt: 

 

Bakalářská práce popisuje vliv globalizace na marketing. V první části práce je pohled na 

globalizaci od historie po současnost a popsány způsoby vstupu firem na globální trh. Ve 

druhé části práce je poukázáno na globální marketing a odlišnosti organizačních struktur 

marketingového řízení. Ve třetí a čtvrté kapitole jsou na praktických příkladech tří globálních 

společností vypracovány možnosti a návrhy konkrétních řešení vstupu na globální trhy           

a doporučení pro způsoby marketingového souboje malých firem s velkými globálními 

společnostmi. V závěru bakalářské práce je několik doporučení jak být v globálním 

marketingu úspěšný v budoucnosti. 
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Abstract: 

 

The Bachelor thesis describes the effect of globalization on marketing. In the first part there is 

the view at globalization from the past to present and there are described methods how 

companies can entry to global market. In the second part there is pointed to global marketing 

and to the differences of organizational structures of marketing management. In the third and 

fourth chapter are on practical examples of three global companies processed possibilities and 

proposals for specific solutions how to enter to the global markets and then recommendations 

of ways for marketing duels between small business versus large global companies. At the 

end of the bachelor thesis there are a few suggestions how to be successful in the global 

marketing in the future. 

 

Keywords: 

Globalization; organization of marketing; SWOT analyzis; viral marketing; cloud computing 

 



1 

 

 

 

 

Obsah 
 

 

Úvod ........................................................................................................................................... 2 
 

1 Globalizace .............................................................................................................................. 3 
 

1.1 Hlavní příčiny globalizace ................................................................................................ 3 
 

1.2 Etapy světové globalizace ................................................................................................ 3 
 

1.3 Dopady globalizace na tržní chování firem ...................................................................... 4 
 

1.4 Nástroje pro globální růst společnosti .............................................................................. 6 
 

1.4.1 Joint Ventures ............................................................................................................ 6 
 

1.4.2 Fúze ........................................................................................................................... 7 
 

1.4.3 Akvizice - přímá investice ......................................................................................... 7 
 

2 Marketing v globálním prostředí ............................................................................................. 8 
 

2.1 Analýza světové konkurence ............................................................................................ 8 
 

2.2 Teorie SWOT analýzy .................................................................................................... 10 
 

2.3 Organizace mezinárodního marketingu .......................................................................... 12 
 

2.4 Změna marketingových tendencí v globalizovaném prostředí ....................................... 14 
 

3 Výběr z globálních společností s hutní produkcí................................................................... 15 
 

3.1 ArcelorMittal .................................................................................................................. 15 
 

3.2 Shanghai Baosteel .......................................................................................................... 17 
 

3.3 Železárny Veselí a.s. ....................................................................................................... 18 
 

4 Možnosti výhod a nevýhod plynoucích z globalizace ........................................................... 19 
 

4.1 Nové vnímání světa a nové tržní možnosti pro firmy .................................................... 20 
 

4.1.1 Z pohledu velkých firem ......................................................................................... 21 
 

4.1.2 Z pohledu malých firem .......................................................................................... 22 
 

4.1.3 Malé firmy proti velkým globálním společnostem ................................................. 23 
 

5 Budoucnost globálního marketingu ....................................................................................... 24 
 

5.1 Internetový marketing..................................................................................................... 24 
 

5.2 Marketingový mix .......................................................................................................... 25 
 

Závěr ......................................................................................................................................... 26 
 

Použité zdroje: .......................................................................................................................... 27 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod 
 

Téma bakalářské práce Globalizace a její dopad na marketing je velice aktuální v této době, 

protože se projevují výrazné negativní dopady nepropojenosti státní politiky, politiky bank, 

podmínek pro vstupy zahraničních firem a možnostmi vyspělých technologií v rukách 

vzdělaných a kreativních lidí. Politici a ekonomové mluví o chaosu a já v této bakalářské 

práci chci prezentovat pro splnění cíle nejen hlavní příčiny a etapy světové globalizace, 

popsat dopady globalizace na tržní chování průmyslových firem, analyzovat možnosti výhod 

a nevýhod plynoucích z globalizace, ale také pomocí marketingového poměření označit 

rozdíly mezi největšími globálními společnostmi v oblasti hutnictví a také doporučit malým 

společnostem, které mají zájem vstoupit do toho tzv. chaotického prostředí, jaké možnosti by 

mohly využít použitím některého z mých doporučení, které jsou na různých místech               

v různých kapitolách zapsána. 

 

Přesto, že zadání bakalářské práce je teoretické, budu se věnovat problematice hutnictví, 

protože jsem student Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a velmi si vážím 

možnosti získat zde informace pro mé další pracovní zaměření. 

 

Trh s hutními výrobky z globálního hlediska je stále perspektivní, protože životní úroveň 

obyvatel se mimo jiné měří i spotřebou oceli a velká část světa se nachází ve stádiu rozvoje. 

To, že vyspělé ekonomiky v současné době hlásí pokles ekonomických úspěchů, lze využít    

k tomu, aby se globální společnosti nedopouštěly stejných chyb nebo se nenechaly vtáhnout 

do stejných kolejí. Doufám, že pomohu zpracováním této bakalářské práce podívat se na 

některé skutečnosti z neobvyklých úhlů nebo zažitým způsobům dát pohled nový, dosud 

nepublikovaný. 
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1 Globalizace 
 

Se vzrůstající rychlostí dopravy, možnostmi komunikace a bezproblémovou možností 

okamžitého převodu financí, je svět pomyslně stále menší. Před dvaceti lety nám denní zprávy 

nepřinášely aktuální informace z opačného konce světa, ale dnes je to taková samozřejmost, 

že si většina obyvatel naší republiky umí představit úspěšnou realizaci nákupu nebo prodeje 

zboží do kterékoliv části světa.  

1.1 Hlavní příčiny globalizace 
 

Oficiální pojem globalizace se začal používat v období konce druhé světové války, kdy bylo 

zapotřebí zabránit dalším možným konfliktům v poválečných zemích. [2] 
 

V sociologickém pohledu jsou příčiny a jejich účinky založené na principech ovládnutí 

občansky pasivní společnosti a z ekonomického hlediska je hlavní příčinou pohyb kapitálu, 

růst propojitelnosti a závislosti jedné ekonomiky na druhé. Globální marketing by se, ale 

podle mého názoru měl odlišovat od příčin globalizace minimálně tím, že ctí etiku, národ        

i jednotlivce, kulturu, zvyky a snaží se přinést udržitelný rozvoj založený na jakosti s ohledem 

na legislativu a životní prostředí. Příkladem založeným na jakosti s velkým globálním 

respektem budiž švédská ocel a příkladem respektování domácího prostředí zahraničním 

investorem je zajisté globální úspěch Kofoly. Lidský mozek umožňuje vymyslet a realizovat  

i varianty vzdálené od férového jednání, a tak globalizační realita bývá mnohdy krutá. 
 

V současné době jsou příčiny globalizace převážně na straně zájmů nadnárodních korporací, 

které vytváří různé modely podle území a fází životního cyklu produktu. [2] 

1.2 Etapy světové globalizace 
 

I když se termín globalizace v dávných dobách nepoužíval při propojování civilizací ve směru 

společenském, politickém, kulturním a hospodářském, tak válečné a obchodní jednání jsou     

s globalizační teorií ve shodě zejména pro fakta: 

 Obchodní styky a náboženské vlivy po Hedvábné stezce o délce cca 8000 km mezi 

civilizacemi v Číně, Persii, Mezopotámii, Indii a Itálii. Vznik Hedvábné stezky se 

datuje v době ještě před naším letopočtem. Její funkce byla přerušena výbojnými 

kmeny v době Římské říše, aby po jejím pádu cca 600 let n. l. byla ovládnuta dynastií 

Thang v Číně a v 13. století zcela pod kontrolou výbojného Mongolska a nutnosti 

přesunu obchodních cest na moře, pod nadvládou Španělska. Podle mého názoru je 

studium těchto vztahů základním kamenem symbiózy globalizace a marketingu.  
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 Vznik obchodních cest s otroky a expanze ekonomiky v Atlantiku - 17. století. 

 18. století - imperiální a vojenský rozmach Britů a Holanďanů. Investice zisků ze 

světového obchodu do rozvoje Evropských struktur a upevnění majetku. 

 19. století - průmyslová revoluce umožnila rozvoj světové ekonomiky, vývoj a výuku 

marketingových teorií, které se zaměřovaly na výrobní metody, protože poptávka 

převyšovala nabídku. 

 20. století - války a hospodářská krize obohatily marketingovou vědu o vývoj              

a analýzu působení reklamy. Zde poprvé byl použit název globalizace, jak jsem 

poukázala v kapitole 1.1. [5] 
 

Druhá polovina 20. století je charakterizována rozvojem hospodářských seskupení a z 

globálního pohledu lze rozdělit svět na tři ekonomická centra: 

 Evropská unie, 

 Severní Amerika - integrační seskupení NAFTA (USA, Kanada a Mexiko), 

 Jihovýchodní Asie - Japonsko a seskupení "asijských tygrů" (Jižní Korea, 

Vietnam, Thajsko, Čína, Indie, Pákistán, Laos, Filipíny, Indonésie, Malajsie, 

Thai-wan, Singapur, Hongkong a Kambodža). 

Na prahu 21. století platí pro globalizaci a její vliv na marketing, že hlavní činitelé pro 

podnikání (práce, půda, kapitál), jsou rozšiřovány potřebou dalších činitelů - informace, 

znalosti, kreativita a schopnost inovace. 

Prudký rozvoj informačních technologií a rozšiřování možností přepravy mění globalizační 

prostředí na období rychlé reakce. Čas a vzdálenost nehraje významnou roli                             

a mezikontinentální komunikace nebo řízení výrobních technologií na dálku je možná 

prakticky on-line. [4] 
 

Pro 21. století je charakteristické, že podnikatel nemusí mít ani kapitál, ani půdu, ani výrobní 

kapacitu. Vše se dá najmout, takže stačí jen rychlé připojení k internetu a dobrá marketingová 

znalost místní situace dodavatelů, odběratelů, cenových relací a vlastností zákazníků. Tato 

změna v možnosti využití obchodní příležitosti vytváří v současnosti chaotické prostředí, kde 

na konci kapitoly 5.2 bude předložen způsob, jak zvládnout nevypočitatelné vlivy okolí.   

1.3 Dopady globalizace na tržní chování firem 
 

Firmy, které se rozhodly vstoupit na globální trhy a zaujmout na nich význačné místo, musí 

přizpůsobit marketing podle kapitoly 2.3 nebo přizpůsobit řízení strategie a marketing podle 

kapitol, které v této bakalářské práci věnují možnostem malých firem. 
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Ve společnostech, které se staly globálními, se jejich marketéři po celém světě věnují tvorbě 

plánů výroby, obchodní politice, logistice a ekonomickému profitu. Dceřiné společnosti díky 

možnostem IT technologií snadno raportují své ekonomické aktivity přímo nejvyššímu 

představiteli globální společnosti a výkonný výbor může rychle vydat rozhodnutí, ve které 

zemi dobře nakoupit, kde vyrobit a kde investovat. To je kladný dopad na chování firem. [6] 
 

Dopad globalizace na marketingovou strategii lze rozdělit na tři oblasti: 

 Globální strategii, kdy je svět chápán jako jediný trh. Používá se tam, kde jsou 

globální integrační síly silnější než síly, které upřednostňují národní citlivost. To je 

příkladné pro elektroniku, protože se ukázalo, že odběratelé volí častěji nákup 

standardizovaných výrobků od společností, které se projevují globálně koordinovaněji. 

 Nadnárodní strategie, kdy svět je vnímán jako portfolio územních příležitostí. Tato 

strategie se používá tam, kde síly národní citlivosti jsou vlivnější než ty, které dávají 

přednost globální integraci. V praxi tuto strategii zvolíme například u značkového 

baleného zboží, protože pokud dáme volnost místním zastoupením, tak marketingové 

oddělení může lépe aplikovat vztah odběratelů k místnímu patriotismu. 

 Globální strategie, která upřednostňuje klíčové prvky výrobků a vedlejší prvky 

lokalizuje. Příkladem může být prostředí telekomunikací, protože klíčové prvky tvoří 

nosné části přenosových systémů a lokální přizpůsobení je vázáno k územní, 

legislativní a technické problematice. [6] 
 

Přítomnost globální společnosti může mít i kladný dopad na negativní místní prostředí. Např. 

marketingové informace o trhu naší republiky jsou často provázeny zprávami, že vláda v naší 

republice je nestálá, koruna nemá dlouhodobě stabilní kurzovní mantinely, korupce je téměř 

běžnou součástí tržních vztahů a technologické pirátství je rozsáhlé. Spojení se zahraničím     

a vstup na globální trhy může přinést změnu kultury podnikání a eliminovat tak většinu 

negativ uvedených v tomto odstavci. V devadesátých letech však globální společnosti 

neuznaly náš trh za plnohodnotný a ve většině případů výrobu a místní ekonomiku spíše 

poškodily. 
 

Při rozhodnutí expandovat na globální trhy se strategie odlišuje podle zemí, kterých se to 

bude týkat. Způsob chování firmy se jistě bude lišit pro každou zemi. Plány rizik a přínosů 

mohou mít naprosto opačný charakter pro vyspělé země nebo rozvojové trhy. Mezi možnosti 

vstupů patří hlavně nepřímý a přímý vývoz produktů, kapitálové nebo technologické 

investice, licencování nebo některý ze způsobů, který popíšu v dalších kapitolách. 
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1.4 Nástroje pro globální růst společnosti 
 

Proces globalizace umožňuje využít v nadnárodním a světovém měřítku společné podnikání. 

Získanou devizou, která je nejčastější příčinou snahy o uzavření nějaké formy strategické 

aliance, je zkušenost, přístup ke zdrojům, zmírnění rizik, flexibilita ve smyslu pozitivních 

efektů ze spolupráce a snížení transakčních nákladů. V bakalářské práci jako příkladové 

společnosti použiji ty, které se zabývají hutní výrobou. Pro ně jsou výhodné fúze, akvizice 

nebo Joint Ventures. [4] 
 

Integrace lze rozlišit na horizontální nebo vertikální. První způsob lze použít při skupování 

jiných společností ve stejném odvětví, většinou tehdy, když má firma přebytek předností, ale 

musí čelit hrozbám konkurence z okolního prostředí. Druhý způsob se využije tehdy, když je 

třeba zajistit distribuci svých výrobků nebo zlepšit dodavatelské vztahy. Důvod stabilizace 

toku dodávek a redukce na náklady okolo nich, se nazývá zpětná integrace, zatímco důvod 

stabilizace a rozšíření odbytiště se nazývá integrace předsunutá. [14] 

1.4.1 Joint Ventures 
 

Joint Ventures v českém překladu znamená společné riziko. Jedná se o formu společnosti, kde 

je zahraniční majetková účast. Schéma vniku takové společnosti je na obrázku 1.1. 

 

Obr. 1.1: Vznik Joint Ventrures  [12] 

 

Nová společnost vznikne sloučením domácího a zahraničního kapitálu a výsledkem je nový 

účel podnikání. Rozdělení zisku zpravidla odpovídá procentům vloženého kapitálu.               

V reálném prostředí se tato forma vzniku společnosti používá tehdy, když ani jedna                

z mateřských společností nemá kapacitu na to, aby sama zvládla uskutečnit svůj záměr. Může 

jít o spolupráci zaměřenou jen na jeden projekt, až po dlouhodobou spolupráci. V důsledku 

globální finanční krize dochází nyní v mnoha zemích k ekonomické recesi, a ta jde ruku         

v ruce s problémy v bankovním sektoru, tudíž ke zhoršení podmínek úvěrování hlavně 

malých a středních firem, což má za následek zbrzdění možností dalšího rozvoje a tedy i 

možnosti vstupu na zahraniční trhy. Zcela jistě se touto formou spolupráce obě původní 

společnosti dostanou k výhodě využívat nová odbytiště výrobků a služeb, know-how i novým 

technologiím a možnosti diverzifikovat dodavatele a odběratele. 
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1.4.2 Fúze 
 

Fúze znamená splynutí dvou společností v novou. Fúze umožňuje vznik firmy nové, ale 

častější je způsob, kdy se původní název společnosti s vyšším Goodwillem ponechá a nově 

vzniklá společnost pokračuje dále beze změny nebo přijme malý přídomek z druhé 

společnosti, ve snaze dát zákazníkům najevo, že došlo ne k zániku, ale rozvoji domácí firmy. 

Schéma vzniku je znázorněno na obrázku 1.2. 
 

 

Obr. 1.2: Vznik nové společnosti za použití fúze [12] 

 

V naší republice platí, že právní forma společností vstupujících do fúze musí být zachována, 

např. před i po sloučení bude mít akciová společnost stejnou formu. Samozřejmě pokud do 

fúze přistupují dvě rozdílné právní formy společností, tak u nové musí být zachována forma 

jedné z nich. V případě sloučení domácí společnosti se zahraniční platí, že není dovoleno 

sloučení, pokud zahraniční společnost není korporací. [16] 

1.4.3 Akvizice - přímá investice 
 

Akvizice neboli převzetí cizí společnosti na základě prodeje a koupě. V praxi se rozlišuje, zda 

je převzetí z přátelských důvodů nebo ne. Průběh této změny je naznačen na obrázku 1.3. 
 

 

Obr. 1.3: Schéma průběhu akvizice [12] 

 

Při vstupu na globální trh má v přímých investicích společnost na výběr, zda koupí zahraniční 

montážní zařízení nebo postaví vlastní. Rozhodnutí se většinou váže k velikosti trhu v dané 

zemi. V mnoha zemích je možné využít velké množství výhod, jako jsou dotace, investiční 

pobídky, levnější dopravu a dotací na nová pracovní místa, což může eliminovat investice do 

rozhodnutí k akvizici. [6] 
 

Dalším příkladem vstupu na globální trhy jsou přímé a nepřímé vývozy s podporou místních 

společností nebo jen za pomocí logistických firem. Všechna rozhodnutí o nástroji růstu by 

měla být učiněna až podle výsledků marketingového výzkumu přímo v místě nového trhu. 
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2 Marketing v globálním prostředí 
 

Jelikož je globální prostředí v posledním období symbolizováno zrychlujícím se 

technologickým rozvojem a v globalizaci světového trhu nerozhoduje již jen velikost 

společnosti, tak se konkurenceschopnost dá výrazně posílit tím, že ve firmě je dostatečný 

počet zaměstnanců, kteří jsou zárukou dobrých znalostí a schopností je bleskurychle aplikovat 

v praxi. [9] 

2.1 Analýza světové konkurence 
 

Celosvětové tržní prostředí je poseto firmami, které musely vyhlásit svůj zánik. Jejich vedení 

se je snažilo zodpovědně řídit a dávat pozor na všechno, ovšem mimo dynamicky se 

rozvíjející strategie konkurence. [1] 
 

Prvořadým pohledem na možnosti vstupu do globálního trhu je analýza prostředí, které je      

v dané zemi neovlivnitelné. Slouží k tomu PEST analýza, která zkoumá politické, legislativní 

ekonomické, sociologické a technologické prostředí a snaží se odpovědět na otázky typu: 

 Jaký vliv bude mít politická a legislativní stabilita na vstup a udržení tržní 

pozice v novém prostředí? 

 Jaká je kupní síla, úroková míra, daňová politika a síla investičních skupin? 

 Jaké jsou tradiční hodnoty zákazníků a jak velká je ochota ke změnám 

nákupního chování? 

 Jaká je technologická vyspělost, nároky na jakost, bezpečnost a ekologii? 

 Jaké vlivy nejvíce budou působit na konkurenční pozici? 

 Co všechno by mohlo bránit rychlým změnám ve společnosti při reakci na 

neočekávané změny vnějšího okolí a konkurenční rivality? 

 Kolik finančních prostředků bude věnováno na vědu, výzkum a inovační 

politiku, pro udržení prodejních pozic? 

 Jaké náklady budou na přírodní zdroje a energie? [8] 
 

V globálním prostředí je potřebné konkurenci analyzovat komplexně a ne se soustředit na 

dílčí analýzy jednotlivých národních trhů. Pro udržení se na konkurenčním celosvětovém trhu 

je nezbytné vybudovat koordinované základy, protože jinak se bude globální společnost velmi 

často bránit místním úspěšným útokům ze strany politicky silných nebo tradičních 

společností. Nejčastěji se používá Porterova analýza 5 konkurenčních sil (Michael Porter, 

profesor ekonomie na Harvard Business School, USA), která je znázorněna na obrázku 2.1. [6] 
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Obr. 2.1: Porterova analýza pěti konkurenčních sil. [6] 

 

Konkurenční rivalita je velmi vysoká, pokud na trhu jsou přítomné velké společnosti. Malé 

firmy jsou pak nuceny k velkým investicím před vstupem na trh a pak je většinou čeká cenová 

válka s větší a silnější konkurencí. Z toho důvodu jsem ve své bakalářské práci zvolila 

představit dvě největší globální firmy a postavit vůči nim malou společnost, abych doporučila 

způsob, jak marketingově čelit příliš silným konkurentům. Budu tedy zastupovat pohled 

hrozby vstupu nových firem z obrázku 2.1. Trhy, kde hrozí velké množství substitutů, nejsou 

pro vstup nové společnosti atraktivní, jedině kdyby se odlišovala svou specializací. Vztah 

dodavatelů a odběratelů působí obvykle negativně tehdy, když zjistí, že firma je na nich příliš 

závislá. Touto vazbou se budu v práci zabývat jen z globálního pohledu. 
 

Při hledání volného místa na trhu, pro vstup na nové trhy, je výhodné sledovat životní cyklus 

výrobků konkurence a své plány upravit tak, abychom se svým produktem byli na trhu dříve  

a krátce po vstupu konkurenta přidali první inovační krok, který znovu vrátí zákazníky. Pro 

názorné doplnění mého názoru přikládám na obrázku 2.2 analýzu, kterou vymyslela 

společnost General Electric a používá jí při rozhodování, zda investovat kapitál do stabilizace 

tržní pozice nebo uvažovat o tom, zda investici zlikvidovat nebo využít jiným směrem. 

Kritéria a vztahy mezi nimi jsou na obrázku 2.2 znázorněny. 

 

Obr. 2.2: Příklad tabulkového zpracování pozice podniku a přitažlivosti odvětví [8] 
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2.2 Teorie SWOT analýzy 
 

Další z výhodných metod pro marketing v globálním prostředí je SWOT analýza. Mnoho 

společností si jí oblíbilo pro svou univerzálnost. Myslím si, že je to jedna z analýz, ve které 

lze srozumitelně nalézt vztahy působící na mnoha úrovních společnosti. Jedná se tedy            

o analýzu, která může mít v praxi velký význam, protože lidé ve firmě mají před sebou 

zřetelně znázorněny cíle a vazby a mohou tím tzv. táhnout za jeden provaz a vytvářet tak 

samovolně týmy organizované nejen horizontálně, ale i vertikálně. Špatná komunikace 

vertikálním směrem je nejčastější příčinou, proč konkurence dokáže být úspěšná. Jako 

nevýhodu při zpracování SWOT analýzy vidím, že ve společnostech je málo zaměstnanců, 

kteří jsou ochotni analyzovat nebo zveřejnit negativní stránky společnosti, proto si myslím, že 

analýzy jsou velmi často nadhodnoceny a záleží na managementu, zda umí být k sobě kritický 

nebo si raději objednat srovnávací konkurenční SWOT analýzu od externího dodavatele. 

 

SWOT analýza se skládá z několika částí, které určují pozitiva a negativa uvnitř i vně 

společnosti i prostředí, ve kterém se společnost nachází nebo plánuje své budoucí obchodní 

aktivity: 

 Interní analýza S (Strengths) - silné stránky společnosti - umožňují posílit 

 rozvoj společnosti a zajistit si výhody na trhu. 

W (Weaknesses) - slabé stránky společnosti - umožňují nalézt,  

co je třeba odstranit nebo zmírnit. 

 Externí analýza O (Oportunities) - příležitosti - umožňují posílit pozici na trhu  

a zvýšit konkurenceschopnost. 

T (Threats) - hrozby - umožňují společnosti zdravě riskovat  

a minimalizovat škody z boje s konkurencí. [9] 

Příkladová SWOT analýza je znázorněná v tabulce 2. 1 a 2.2 a na další straně této práce. 

Tabulka 2.1: Příkladová globální SWOT analýza [1]   
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Ve SWOT analýze se určí jednotlivé faktory, jejich příčiny a priority. Dále se doporučí řešení 

pro zlepšení analyzovaného faktoru. 

V dalším kroku při vyhodnocení SWOT analýzy je doporučeno určit kritické faktory rozvoje 

a přiřadit jim číselné bodování: 

 0 - nevýznamný faktor. 

 1 - faktor s malým významem, který nemá přímý vliv na ekonomiku společnosti         

a konkurenceschopnost. 

 2 - faktor, který má přímý vliv, ale jeho význam je střední. 

 3 - významný faktor s velkým vlivem nebo ohrožením pro ekonomiku společnosti 

nebo konkurenceschopnost. 

V reakci na určení kritických faktorů je třeba zodpovědět alespoň několik zásadních otázek: 

 jaká je úroveň technologií v dané oblasti, 

 jak velké území je v hodnocení a jaké jsou logistické možnosti, 

 jak velkou skupina zákazníků je v analýze zahrnuta. 

Hodnotící pohledy mohou být různé, a to jak z hlediska společnosti jako celku, z hlediska 

vrcholového vedení nebo z hlediska zaměstnanců na různých úrovních řízení. Hodnotící 

pohledy se tedy mohou také vymezit na podnikové funkce nákupu, výroby, služeb, odbytu, 

vývoje, výzkumu, kultury nebo specificky pro informační systém. 

V dalším zpracování by měly vzniknout výstupy, pro snadnější možnost rozhodnutí 

vrcholovým managementem, ve smyslu marketingové, finanční, informační a personální 

strategie. [15] 

V závěrečném shrnutí (tabulka 2.2) se určí působení jednotlivých faktorů na výsledky 

společnosti. Mělo by být v zájmu hodnotící skupiny marketérů, aby neusilovali o hodnocení  

v zájmu maximalizace zisků společnosti, ale aby se zaměřili na zachování dlouhodobých růstů 

trhu a prostorů pro dodavatele i odběratele. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2.2: Příklad shrnutí SWOT faktorů [1] 
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2.3 Organizace mezinárodního marketingu 

Management organizace při organizaci mezinárodního marketingu rozhodne i o způsobu 

řízení marketingových informací a pokynů k plnění marketingových cílů. V praxi se osvědčilo 

zvolit některou z osvědčených organizačních struktur: 

 Makropyramida (obr. 2.3) představuje centralizovaný způsob řízení mezinárodního 

marketingu. V centrální části organizace se využívá klasického třístupňového řízení -        

- strategické, taktické a operativní řízení. V zastupujících jednotkách strategické řízení 

chybí a jednotlivé satelity jsou v tomto podřízeny centrále. Nevýhodou tohoto způsobu 

řízení je nepružnost na změněné místní podmínky v zastoupených zemích. 

 

Obr. 2.3: Makropyramidální způsob řízení mezinárodního marketingu 
 

 Deštníková struktura (obr. 2.4) ponechává jednotlivým zastoupením větší svobodu           

v rozhodování a součástí organizační jednotky v jednotlivých zemích je strategické řízení. 

Funkce této složky rozhodování je přítomná z toho důvodu, aby byla zvýšena rychlost 

rozhodování. Regiony však neodebírají centrále rozhodovací schopnost, jejich role je       

v rozhodčí funkci při vzniku místních sporů, které běžně provázejí marketingovou činnost. 

Aby systém mohl dobře fungovat, zřídí centrála deštník z různých oddělení služeb, kde 

jsou soustředěni specialisté, kteří pomáhají regionálním pobočkám. Zpravidla se jedná     

o oddělení právní a patentové, technologické a technické, logistické, rozvoje řízení           

a různých marketingových služeb. Mezi nevýhody lze zařadit ochotu satelitů k vytváření 

vlastních služeb a ignorace centrály. 

 

Obr. 2.4: Deštníková organizační struktura řízení mezinárodního marketingu 
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Interglomerate (zkratka z International coglomerate). Tento způsob organizační struktury je 

znázorněn na obrázku 2.5. Používá se v takových společnostech, kde je využitá multi-

nacionální, multi-marketová, multi-produktová a multi-technologická aktivita. Cílem 

jednotlivých organizačních jednotek je dosáhnout finančních cílů, ostatní hodnocení jsou 

méně podstatná. Organizační jednotka má vysokou míru svobody v rozhodování a sama určí, 

jak bude její vnitřní organizační struktura sestavena. Centrála je zpravidla sestavena z malé 

skupiny specialistů, kteří ovšem neřídí žádnou činnost a jejich role je dozorová a poradenská. 

Rozmístění centrály a satelitů upřednostňuje zohlednění logistických, daňových a finančních 

cílů. Nevýhody této struktury bych s nadsázkou přirovnala k nám všem známým problémům 

Evropské unie, protože ta funguje na naprosto stejném organizačním principu, také jde           

o konglomerát samořídících se jednotek. 

 

Obr. 2.5: Interglomerátní organizační struktura řízení mezinárodního marketingu 

 

Rozdělení organizace mezinárodního marketingu na makropyramidální, deštníkovou              

a interglomerátní má zásadní význam pro další kapitoly této práce, protože velké globální 

společnosti jsou takto organizovány, a pokud nová společnost chce vstoupit na trhy, tak musí 

využít silných stránek a použít nějakou alternativu z kapitoly 1.4 nebo slabých stránek těchto 

organizačních struktur a použít doporučení pro vstup malých firem v další části textu. 
  

Mezinárodní společnosti lze také členit podle různých kritérií. Nejčastěji se používají čtyři 

základní modely: 

 Členění podle funkce. 

 Členění podle oblasti. 

 Členění podle výrobků. 

 Členění podle zákazníků. [11]  
 

Není bez zajímavosti, že globální společnosti používají standardizovaný marketingový mix    

a ten pak podle výše uvedených členění přizpůsobují dané lokalitě. 
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2.4 Změna marketingových tendencí v globalizovaném prostředí 
 

V Evropě se v posledních letech jednoznačně mění struktura společensko-ekonomického 

vývoje, a to má velký dopad na podnikatelský segment. Zemědělství a ocelářství je na ústupu, 

kvantitativní úlohu přebírá Asie, takže konkurenceschopnost Evropy a České republiky 

spočívá v oborech, kde lze investovat znalosti, kvalifikovanou práci a hi-tech technologie. 

Ekonomické a politické prostředí je značně nestabilní, odběratelé zvyšují nároky a marketéři 

si tedy musí osvojit techniky vhodné pro turbulentní prostředí nebo přímo chaos. Rozhodnutí 

společnosti o vstupu na rozvojové trhy může znamenat uklidnění pro oddělení marketingu. 

 

Mnoho společností, které se zapojily do globálního trhu pochopilo, že se v dnešní době 

nestačí soustředit jen na zvyšování produktivity, snižování nákladů a nižších tržních cen, ale 

že tlak na produktivitu vede k rozšiřování výrobních kapacit, což se projeví ve větším rozdílu 

mezi nabídkou a poptávkou. Marketing tedy většinou uplatňuje koncepci C-Q-T (Cost-

Quality-Time), kdy k zisku trhů nepoužívá jen orientaci na nízké ceny, ale náklady jsou 

poměřovány k nutné vyšší kvalitě a času, za jak dlouho je výroba schopná reagovat na změnu 

postoje zákazníka. Pomáhá tedy vytvořit uspokojení nabídky a poptávky v širším rozsahu, ale 

mezi mantinely, mezi kterými je společnost schopná efektivně vyrábět. Vytváří se tak 

konkurenční výhoda a podpora pro strategické plány výroby. 

 

Další změnou "nové" doby je odklon masové výroby pro anonymního zákazníka, k tvorbě 

různorodé produkce pro zákazníka, o kterém máme k dispozici velké množství dat. Tento vliv 

se projevuje hlavně v: 

 zvyšování náročnosti procesního řízení, 

 zvýšení nároků na univerzálně kvalifikované zaměstnance, 

 zaměření se na tvorbu logistických a časových úspor. 

Proto se nyní společnosti zaměřují na štíhlou výrobu, outsourcing, reengineering a další 

metody, které vedou ke zlepšení výše uvedených vlivů. [4] 

 

Stále snadnější dostupnost globálních trhů vede ke zvýšené konkurenceschopnosti a najít 

stabilní a rovnovážné trhy je v současné době pravděpodobně již téměř nemožné. Fenoménem 

je tedy nevypočitatelnost změn, což klade nové nároky na marketing. Klíčovým prvkem je 

orientace na zákazníka a tendence k tvorbě různých nových partnerských vztahů. Ráda bych 

upozornila na perspektivní trendy spolupráce veřejného a soukromého sektoru pomocí PPP 

projektů (Public Private Partnership). [4] 
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3 Výběr z globálních společností s hutní produkcí  
 

Cílem práce je popsat dopady globalizace na tržní chování firem a analyzovat výhody             

a nevýhody plynoucí z globalizace. Z globálního prostředí volím ocelářský průmysl a na něm 

uplatním cíle bakalářské práce. Pro přehlednost o velikosti objemu obchodních aktivit uvedu 

nejnovější data o světové produkci oceli. Podklady poskytuje Světové ocelářské asociaci      

59 zemí, včetně 170 světových výrobců a ke konci února 2012 byla ve výši 119 miliónů tun, 

což je produkce o 1,9 % vyšší než k únoru 2011. Hodnoty světové produkce oceli v 

posledním roce jsou znázorněny v grafu 3.1. [17] 

 

Graf 3.1: Světová výroba oceli v období od září 2010 do února 2012 [17] 

Ke srovnání dopadu globalizace na tržní chování průmyslových firem volím dva největší 

producenty oceli - společnost ArcelorMittal a.s. a Shangai Baosteel, které budou představovat 

velké firmy a jako zástupce malé společnosti volím Železárny Veselí a.s., která je součástí    

Z-GROUP | Steel Holding. 

 

3.1 ArcelorMittal 
 

ArcelorMittal je největší světová ocelářská a těžařská společnost, která působí ve více než     

60 zemích. Je lídrem na všech hlavních světových trzích v obchodu s ocelí s různým 

procentem uhlíku, včetně automobilového průmyslu, stavebnictví, domácích spotřebičů          

a obalové techniky. Je vedoucím představitelem v oblasti výzkumu a vývoje hutních 

technologií. Skupina ArcelorMittal vlastní několik důlních společností na těžbu surovin, což jí 

dává možnost být nezávislá a mít volné ruce v tvorbě cenové politiky pro různé oblasti. 

ArcelorMittal je 4. největším producentem v těžbě železné rudy. S působností ve více než    

22 zemích na čtyřech kontinentech pokrývá klíčové průmyslové trhy. [20] 
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Prostřednictvím svých základních hodnot udržitelnosti, kvality a rozvoje se vedení 

ArcelorMittal zavazuje, že všude tam, kde provádí svou podnikatelskou činnost, bude působit 

odpovědným způsobem s ohledem na zdraví, bezpečnost a blaho svých zaměstnanců, 

dodavatelů a komunit, kterých se nějakým způsobem jejich podnikatelská aktivita dotýká. Při 

vedoucí roli v oblasti výzkumu si společnost plně uvědomuje, že musí vývoj ocelářských 

technologií a aktivní výzkum a vývoj ocelí, slitin a nekovových materiálů přizpůsobit tomu, 

aby přispěla k boji proti změně klimatu. Takto se společnost ArcelorMittal, která je členem 

indexu FTSE4Good a Dow Jones Sustainability World Index (indexy hodnotící výkon 

společností) představuje na své hlavním globálním webovém profilu. [20] 
 

V roce 2011 ArcelorMittal dosáhla tržeb 94,0 dolarů miliard a produkce surové oceli ve výši 

91,9 milionů tun, což představuje přibližně 6 procent produkce oceli ve světě. Těžební 

skupina společnosti vyrobila 54 milionů tun železné rudy a 8 milionů tun hutního uhlí. 
 

ArcelorMittal je kotovaná na burzách v New Yorku (MT), Amsterdamu (MT), Paříži (MT), 

Lucembursku (MT) a na španělských burzách Barcelony, Bilbaa, Madridu a Valencii (MTS). 
 

Společnost má své výrobní závody v 60 zemích světa (obr. 3.1) a pracuje v ní více než 300 

tisíc zaměstnanců. Vznikla v roce 2006 sloučením společnosti Arcelor a Mittal Steel. Hlavní 

sídlo společnosti je v Lucemburku.  
 

 

Obr. 3.1: Přehledová mapa působení společnosti ArcelorMittal [20] 
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3.2 Shanghai Baosteel 
 

Druhý největší výrobce oceli je společnost Shanghai Baosteel Group Corporation (dále jen 

Baosteel), se sídlem  Fujin Lu-Baoshan, okres Guoyuan, Changqian Zhonglu, Šanghaj, Čína. 

Baosteel je státním podnikem, který vznikl v roce 1977 sloučením státních společností 

Baoshan Iron a Steel (Group) Corporation. V dnešní době má 109 tisíc zaměstnanců a výrobní 

výkon cca 32 miliónů tun oceli a z něho širokou škálu produktů. 
 

Baosteelu se v roce 1983, za pomocí japonských technologií od Nippon Steel, podařilo otevřít 

v té době nejmodernější ocelárnu na světě. V roce 1991 a 1993 byly zprovozněny další 

ocelárny číslo dvě a tři. Společnosti se podařilo získat nejlepší odborníky, což umožnilo 

produkovat vysoce kvalitní oceli s různým obsahem uhlíku a žádoucích příměsí. To se 

podařilo díky mohutným vládním zakázkám a sloučením se dvěma dalšími společnostmi 

v Shangaji. [19] 
 

Baosteel odolal tlakům domácí i zahraniční konkurence a v roce 2000 vstupuje s akciemi na 

šhaghajskou burzu. Přehled o stakeholders je znázorněn v grafu 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.2: přehled o stakeholders Baosteel [19] 

 

V roce 2003 přistupuje k akvizici s Lubao Steel Pipe Corp a Baogang Yichang a v roce 2005 

ke spolupráci na bázi Jont Ventures se společností ArcelorMittal, kvůli možnosti dodávek 

plechů pro automobilový průmysl. V dalších letech Baoosteel postupně uzavírá partnerství      

s bývalými domácími soupeři Shougang Group a Wuhan Iron and Steel Group Corporation    

a také podepisuje dohodu o spolupráci s ThyssenKrupp v Německu. [19] 
 

Čínská vláda se s Baosteel dohodla na podpoře dlouhodobých cílů - zvýšit roční produkci na   

66 miliónů tun v roce 2015 a významně znásobit svůj podíl ve společnosti Lion Group 

Malajsie a na dalším posílení vlivu ve světě. [19] 
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3.3 Železárny Veselí a.s. 
 

Železárny Veselí a.s. (dále jen Železárny Veselí) jsou součástí Z-GROUP | Steel Holding s 

dalšími divizemi Železárny Hrádek a Válcovnami trub Chomutov. Z-GROUP | Steel Holding, 

je pokračovatelem dlouholetých tradic česko-moravských hutnických a železárenských 

podniků: 

 Válcovny trub Chomutov - založeny firmou Mannesmann v roce 1890, kde se 

produkují bezešvé trubky. 

 Železárny Hrádek - založeny podnikatelem Rudolfem Hudlickým v roce 1900, 

které vyrábí protlačované trubky, tyče, speciální profily a ingoty. Dále pak 

součásti pro řízení automobilů, ložiska, ventily, pevnostní šrouby, hřídele 

větrných elektráren a součásti pro dobývací techniku používanou důlními 

společnostmi. 

 Železárny Chomutov - založeny firmou Poldina Huť Kladno v roce 1917, kde 

se vyrábějí speciální trubky, konstrukce pro energetiku, kotle a spalovny. 

 Železárny Veselí - založeny v roce 1962, kde se vyrábí tažené a svařované 

trubky a speciální profily. Dalším sortimentem jsou komponenty pro 

automobilový průmysl, stavebnictví a energetiku. [18] 
 

Společnost v roce 1994 privatizoval JUDr. Ing. Zdeněk Zemek a přenesl společnost přes 

problémy, které vznikly při kupónové privatizaci a následném pádu IPB banky. Z-Group 

neprovozuje jen hutní výrobu, ale řídí také dopravní společnosti, poskytuje lázeňské a realitní 

služby. Organizační struktura společnosti je na obrázku 3.2. [18] 

 

Obr. 3.2: Organizační struktura Z-Group [18] 



19 

 

4 Možnosti výhod a nevýhod plynoucích z globalizace 
 

Stávající stav je takový, že Arcelor Mittal řídí mezinárodní marketing podle vztahu na 

obrázku 2.3 (Makropyramidální způsob řízení mezinárodního marketingu), který je v kapitole 

2.3 Organizace mezinárodního marketingu. V březnu 2012 bylo rozhodnuto, že vysokopecní 

provoz a zpracování oceli v Lucemburku bude zachován, takže na organizaci marketingu se 

nic nemění, v opačném případě by se struktura organizace mezinárodního marketingu 

transformovala podle obrázku 2.5 z kapitoly 2.3 na interglomerátní organizační strukturu. 

 

Státní podnik Baosteel od začátku 21. století, kdy se mu podařilo získat špičkové odborníky a 

využít technologické možnosti k výzkumu a vývoji, začal marketing mezinárodně organizovat 

podle obrázku 2.4 z kapitoly 2.3 ve smyslu deštníkové organizační struktury řízení 

mezinárodního marketingu. Společnosti, které takto zastřešuje a ponechává jim možnost 

strategických rozhodnutí jsou jednak ty, se kterými má strategické partnerské vztahy a jednak 

ty, které jsou dceřinými společnostmi, ať už pro zastoupení na kontinentech (zastoupení pro 

Severní a Jižní Ameriku, zastoupení pro Evropu a Afriku, zastoupení pro Asii a Pacifik), nebo 

pro místní trhy v Číně. Dceřinými společnostmi jsou: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., 

Xinjiang Bayi Iron & Steel Co., Ltd., Guangdong Iron & Steel Group Co., Ltd., Ningbo Iron 

& Steel Co., Ltd. [19] 

 

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek je majitelem Železáren Veselí a několika dalších společností, které 

dohromady jsou sdruženy pod Z-Group. Pan Zemek v roce 2008 najal pro řízení Železáren 

Veselí a dalších hutních provozů manažery ze Zetor Group, kterým se podařilo úspěšně vrátit 

na trh se zemědělskou 

technikou továrnu, která 

byla v roce 2002 vydražena 

společností HTC Holding. 

Díky tomu Železárny 

Veselí úspěšně vzdorují 

krizi v posledním období, 

protože managementu se 

podařilo vstoupit na 

globální trhy a vyváží 

produkty do celého světa, 

jak je naznačeno na grafu 4.1.  Graf 4.1: Oblasti prodeje produktů Z-Group [18] 
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 4.1 Nové vnímání světa a nové tržní možnosti pro firmy 
 

Globální trh je stále propracovanější. Vládní úředníci a pracovníci marketingu se snaží měřit, 

jak země původu má vliv na rozhodování spotřebitele. V zákazníkovi se evokují mentální 

asociace a názor, který určitá země vyvolává. Je v zájmu vlády i obchodních a výrobních 

společností, aby vnímání země původu pomáhalo přilákat investory a lépe pomohlo prodávat 

výrobky i služby. Zákazník má jistě jiný vztah k podpisu kontraktu na výrobu pohonných 

hřídelí do zaoceánské lodě se společností v Ostravě - Vítkovicích než s tou, která má sídlo na 

Panenských ostrovech. Marketingové oddělení má v dnešních nových podmínkách za úkol 

vstupovat do celkového dění ve firmě a trvat na podporování vnějšího image společnosti. Je 

škoda, že management v naší vlasti si předešlou větu často vykládá ve smyslu, že kdo 

promluví o tom, že je něco špatně, tak má okamžitou výpověď. Bohužel se tak blokují 

inovační snahy a zájmy o rychlou implementaci novinek. Největší deviza našich lidí 

(vzdělanost a nápaditost) zůstává skryta v útrobách velkých společností a konsorcium 

"asijských tygrů" získává konkurenční výhodu, protože dostává čas pomalu zavádět 

technologie, které umí vyrobit speciální slitiny, povlaky ze vzácných kovů apod. Společnost 

Železárny Veselí jsem do práce zařadila hlavně z důvodu, že k získání nových trhů si najala 

nejúspěšnější odborníky na reengineering a je otevřená všem nápadům. [18] 
 

Osvětu nového vnímání světa a nových tržních možností pro firmy poskytuje v naší zemi 

agentura CzechInvest, podporovaná Ministerstvem obchodu a průmyslu, zvláště pak Operační 

programy podnikání a inovací s nejnovější snahou pomoci firmám vstoupit na globální trhy 

pod programem Czechaccelerator. Zájemci mohou počítat se státní podporou zejména            

v těchto oblastech: 

 Vznik nové firmy. 

 Rozvoj firmy a stabilizace financí. 

 Využití energií a obnovitelných zdrojů. 

 Tvorba prostředí pro inovace a technický rozvoj. 

 Marketingové informace a jejich využití. 

 Technická podpora od IT technologií až po výsledky výzkumu nových směrů. 
 

Přikláním se k doporučení CzechInvest podpořit svou kvalitní produkci s vnímáním 

příznivosti vlivu země jak v oblasti zahraniční perspektivy, tak domácí. V domácím prostředí 

lze vyprovokovat patriotické nálady nebo domácím zákazníkům připomenout historické 

skutečnosti. V globalizovaném tržním prostředí pomáhá značka "Czech made" posilovat 

konkurenceschopnost domácích producentů. [6] 
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4.1.1 Z pohledu velkých firem 
 

Výhodou pro velké společnosti je jejich dobře zavedené jméno. Velkou váhu na prodej 

produkce má sounáležitost se skupinou lidí, kteří také vlastní tento produkt. Marketing           

u společností se zavedeným a respektovaným jménem by měl mít za úkol vzbuzovat               

u spotřebitele dojem lásky a ta má obrovskou cenu při rozhodování o tom, koho si spotřebitel 

zvolí za svého dodavatele. Velké globální společnosti popisují často také výhodu, že 

spotřebitel se nechová mnohdy racionálně a vyšší cenu vnímá jako důkaz výjimečnosti, což 

umožňuje diktovat zvýšenou cenovou politiku všude tam, kde není dostatečně silná 

konkurence místních malých společností. 
 

Výhodou velkých globálních společností je schopnost vyvinout tlak na změnu faktorů, 

popsaných v PEST analýze. Další výhodou je možnost snížení transakčních nákladů, řízení 

daňové povinnosti, využívání pobídek v zemích, které mají zájem o investice a tvorbu nových 

pracovních příležitostí a čerpání know-how z lidských zdrojů v jednotlivých krajinách nebo 

snadný přesun odborníků k řízení rozvoje nebo významné zakázky. 
 

Výhodou je zcela odlišné postavení oproti malým firmám ve smyslu bankovních služeb. 

Podmínky úvěrů a náklady za poskytnutí bankovních jistin nebo akreditivů, poplatky za 

spotové, swapové, opční, forwardové nebo future obchody mají jiné podmínky, než pro běžné 

podnikatele. 
 

Další výhody: 

 Možnost snížit náklady na marketing. 

 Nižší náklady na výrobu a distribuci reklamy. 

 Snadnější a rychlejší vstup na nové trhy. 

 Lepší možnost využití masmédií. 

 Menší náklady na odlišení produkce podle místních zvyklostí spotřebitele. 
 

Nevýhodou pro velké firmy je jejich těžkopádné řízení, protože než se potřebné dokumenty 

pro rozhodnutí centrály připraví, tak uplyne v dnešním rychlém turbulentním prostředí 

opravdu dlouhá doba. Obrovskou nevýhodu z vlastní zkušenosti spatřuji v samotném stylu 

řízení marketingu. Přítomnost jednotlivých stupňů řízení má velký důsledek, příprava 

dokumentace pro každý vyšší stupeň managementu "filtruje" negativní informace. Čím je více 

stupňů řízení, tím vzniká větší filtr negativ. Nejvyšší management je tak velmi často v situaci, 

kdy netuší o reálné potřebě nebo smyslu rozhodnutí vůbec nic. Vytváří se tak příležitost pro 

malé firmy, které mají rychlé a správné informace. 
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4.1.2 Z pohledu malých firem 
 

Největší výhodu pro malé firmy při vstupu do globálního prostředí je rozhodně jejich 

flexibilita i schopnost reakce na změnu zákaznických preferencí. [4] 
 

Další výhodou je možnost využití "rodinného" prostředí a ochotnější nasazení k týmové práci, 

protože informace i z dílčích úspěchů firmy při vstupu na nové trhy nebo stabilizace produktu 

v obchodní síti, je rychle a kladně vnímána celou společností. 
 

Výhodou rovněž může být zájem akcionářů v případě dobré marketingové kampaně. 

Očekávání rychlého zhodnocení vloženého kapitálu může být vyšším přínosem ve srovnání se 

zájmy investovat do stabilních akcií velkých společností. 
 

Nevýhodou je vysoká pravděpodobnost snadné zranitelnosti ze strany změny faktorů z PEST 

analýzy nebo konkurenčního střetu s velkou globální společností. Ta může po nějaký čas 

dodávat v konkurenčním boji na trh výrobky pod cenovou hladinou potřebnou pro udržení 

prosperity malé společnosti a hradit své ztráty z prodeje jiné produkce. Malá firma je nucena 

respektovat cenu dominantní společnosti, což může být motivem pro opuštění nových trhů. 

Pokud se malá společnost setká s takto neseriózním jednáním, nemám jiné doporučení, než 

použít marketing, který vede pozornost velkých firem jiným směrem. Hra na kočku a myš 

může mnohdy pomoci malým společnostem zbavit se produktů, které svůj životní cyklus na 

jiných trzích už končí.  
 

Nevýhodou je tendence dodavatelů a odběratelů ke zhoršené platební morálce a zcela odlišné 

postavení v bankovním sektoru, oproti velkým společnostem. Malé firmy jsou nuceny 

používat na svou ochranu faktoring a forfaiting, čehož banky velmi často zneužívají ve svůj 

prospěch. 
 

Nevýhodou je malá šance, že se společnosti podaří zaměstnat odborníka na marketingovou 

analýzu vnějšího vzdáleného i bližšího okolí firmy, schopného provést kvalifikovaný 

marketingový výzkum a přípravu návrhů pro marketingový mix, reklamu a strategická 

rozhodnutí. Mnoho významných informací, které by malou společnost chránily před 

konkurencí nebo posilovaly konkurenceschopnost, tak zůstává skryto. Železárnám Veselí se 

podařilo získat východní trhy a společnost z červených do černých čísel právě z důvodu, že 

disponovala lidskými zdroji s uměním analyzovat možnosti ruského trhu. [18] 
 

Pro malou firmu otevřenou nápadům může být výhodou vzbuzení pocitu sounáležitosti ze 

stran dodavatelů i odběratelů, se kterými propojí své vztahy nebo využijí outsourcingu.  

 



23 

 

4.1.3 Malé firmy proti velkým globálním společnostem 
 

U společností ArcelorMittal a Baosteel jsem prezentovala způsob organizace globálního 

marketingu. Obě se chovají podobně, i když existují rozdíly v nastavení chodu řídící 

dokumentace. Pro zjednodušení problematiky si představme, že obě společnosti si rozdělily 

převážnou část globálního trhu a nyní ho ovlivňují svou přítomností a ochotou investovat do 

vzniku dalších kooperačních seskupení, zvláště takových, které mají dlouhodobý strategický 

význam. A do tohoto prostředí se malá společnost pokusí nabídnout svou produkci. 
 

Malá společnost může úspěšně vstoupit na takto obsazené trhy tehdy, pokud dokáže 

vypracovat speciální soubor schopností a plánů. Vypořádala se úspěšně s omezením, které 

vyplývá z nutnosti ctít nové trhy a použije jednu ze strategií, která je naznačena na obrázku 

4.1 nebo 4.2, doplněnou o několik faktorů z kapitoly 5. 

V prvém případě lze využít vstupu na trh přímo přes velkou globální společnost, protože 

pokud malá firma disponuje odlišnou technologií nebo znalostí, tak vyjednávání o možnosti 

umístit na nové trhy produkty pod hlavičkou velké společnosti mohou být prospěšné pro obě 

strany. Devizou, která otevře dveře generálního ředitele ArcelorMittal, Baosteel nebo jiných 

společností může tedy být odlišnost. 

 
Obrázek 4.1: Možnost vstupu na trhy přes velkou globální společnost 

 

Ve druhém případě je na obrázku 4.2 naznačena možnost, kdy není možné využít korporací 

nebo nějaké formy spolupráce a vstup je možný jen přímo na nový trh. Jako snadnější 

možnost, zřejmou z obrázku, spatřuji v organizaci marketingu v malých dávkách přímo na 

místní lokality. Důvodem je hlavně obrana před spuštěním cenové dumpingové konkurenční 

války a využití výhody snadněji zapůsobit na zákazníka podobně, jako to dělají domácí firmy 

tím, že vzbudí dojem podpory domácích firem vůči cizím producentům. 

 

Obrázek 4.2: Možnost vstupu na trhy cestou budování pevných místních vztahů 
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Možností vstupu „malých proti velkým“ je samozřejmě bezpočet. Mým záměrem bylo na 

dvou příkladech vzbudit podnět pro nápaditost těch, kteří se podobnou myšlenkou zabývají. 

5 Budoucnost globálního marketingu 
 

Budoucnost globálního marketingu je ve využití internetového prostředí. Bariéry hranic území 

jsou smazány a webové prohlížeče automaticky překládají digitální obsah, včetně emailové 

komunikace, aniž by nutil dva cizince umět společnou řeč. Vstup na globální trhy je přes 

internetové prostředí možný, aniž by bylo nutné vlastnit sklady, dopravce nebo prodejní 

regály. Během několika let bude nárůst miniaturních společností tak mohutný, že budou 

představovat konkurenční hrozbu i pro ArcelorMittal a Baosteel. Trh si už začíná zvykat na 

to, že dodavatel je firma o jednom zaměstnanci a prodej je řízen z jeho domova. [7] 

5.1 Internetový marketing 
 

Ani jedna ze tří společností představených v této práci se v budoucnu neobejde bez 

marketingu na sociálních sítích. Prostředí, kde mezi sebou jsou v častém kontaktu sobě známí 

lidé, je pro marketing dobrou základnou. V této době ArcellorMittal a Baosteel mají pro 

všechny své dceřiné společnosti zřízeny facebookové stránky, které slouží ke kontaktu se 

zákazníkem hlavně ve směru možnosti přijmout připomínky nebo zodpovědět on-line různé 

dotazy o produkci. Budoucnost globálního marketingu na sociálních sítích je však ve virálním 

marketingu. Zajímavě podané zprávy nebo vhodně natočené video se pomocí sociálních sítí 

rychle šíří stejně jako vir a pokud je prezentace po odborné a psychologické stránce velmi 

dobře zpracovaná, tak příjemce zprávy si ani neuvědomuje, že sledováním např. komiksového 

příběhu z pobřeží, si pevně do paměti zarývá technickou zprávu o nerezové odolnosti trubek 

nebo výhod koupě hliníkové karosérie automobilu, vše z produkce Baosteel v jeho rodném 

městě. 
 

Budoucnost přímého internetového globálního marketingu bude ovlivněna právním 

omezením jednotlivých států. Zahlcenost poštovních schránek zaměstnanců a právní rámce 

pro komunikaci vedou IT odborníky k vývoji software pro emailing, který obsahuje 

předdefinované typové zprávy pro jednotlivce, skupiny, různé stupně řízení a rozsahu 

nabídky. Důležité je, aby marketingové nebo jakékoliv jiné pracoviště ve společnosti, které 

oslovil možný odběratel, mohlo bleskově odeslat sortimentní i cenovou nabídku. Budoucnost 

globálního marketingu je v jeho rychlosti, protože okamžitě neuspokojený zákazník oslovuje 

konkurenci. [3]  
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   5.2 Marketingový mix 
 

V současné době se marketingový mix používá v kombinaci čtyř faktorů, na které se díváme 

pohledem zákazníka, protože jeho získání, stabilizace nebo návrat je na trhu rozhodující. 

Rozdělení marketingového mixu je tzv. na 4 P a 4C: 

• Produkt  - Customer value  - Hodnota pro zákazníka. 

• Price   - Customer costs  - Náklady. 

• Place   - Convenience  - Pohodlí. 

• Promotion  - Communication  - Komunikace. [9] 

V budoucnosti by se marketingové oddělení mělo snažit čím dál lépe odpovídat na otázky: 

• Co na trhu nabízíme? 

• Jakou cenu požadujeme? 

• Na kterém místě prodáváme a jak? 

• Jakým způsobem zákazníka hledáme a informujeme? 

Smysl marketingového mixu je patrný z obrázku 5.1. 

 

Obr. 5.1: Náplň marketingového mixu [podle 6] 

 

Budoucnost globálního marketingu spočívá jako v minulé kapitole opět v rychlosti. Nyní v 

namixování faktorů 4C, podle toho, pro jaký typ požadavku nebo zákazníka budeme nabídku 

prezentovat. Nejvýrazněji nám v tom v současnosti pomáhá společnost IBM, která je lídrem 

vývoje tzv. Cloud computingu. Ten umožňuje umístit programy a služby společnosti do 

datových skladů IBM přímo na internet. Konkurenční výhodu získáváme ve snadném přístupu 

prakticky odkudkoliv a zákazníkovi pouhým povelem můžeme zpřístupnit pohledy přímo do 

výroby, nebo si zákazník sám navolí faktory marketingového mixu tak, jak je to pro něho 

výhodné. Přitom se všichni účastníci Cloudu pohybují v mezích určenými managementem 

společnosti. [21] 

Budoucnost tedy vidím v rychlém přenesení manažerských rozhodnutí k zákazníkovi.   
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Závěr 
 

Bakalářská práce „Globalizace a její dopad na marketing“ byla rozdělena na několik kapitol, 

aby bylo možné vytvořit plynulý obraz celou problematikou k tomuto tématu. V první části 

práce bylo pojednáno o globalizaci tak, aby byly z historického do současného pohledu 

vyzdviženy důležité okolnosti a poukázáno na to, co nebylo dosud příliš publikováno, a přesto 

to tvoří základní prvek k osvětlení tohoto tématu. Zadání cíle bakalářské práce směřovalo 

převážně do této první kapitoly. Proto byla zvláštní pozornost věnována etapám, příčinám      

a dopadům na chování firem. 
 

Ve druhé části práce jsem se věnovala globálnímu marketingu od způsobů jeho využití, až po 

dopady na tržní chování globálních společností i tří hlavních způsobů organizační struktury 

řízení marketingu. V této části práce jsem prokázala na příkladech z globálně nejrozsáhlejších 

firem, že těchto struktur skutečně využívají. 
 

Třetí, čtvrtá a pátá kapitola bakalářské práce pojednává o globálním marketingu na přímých 

příkladech, pomocí tři globálních společností a poukazuje na nové skutečnosti. Shrnuje 

výhody a nevýhody malých a velkých společností, které se rozhodly vstoupit na globální trhy 

a dává návod, pomocí vize do budoucnosti, jak by malá společnost mohla uspět proti velkým 

korporacím. 
 

Mým vedlejším cílem bylo zpracovat bakalářskou práci tak, aby každý student, marketér nebo 

vědecký pracovník věděl, že chaotické prostředí, které v této době nenechává lidi v klidu        

a přináší nejistoty v rozhodnutí, tak aby věděli, že v historii každé období bylo provázeno 

chaosem, mnohdy drsnějšího charakteru, než dnes. A vždy to lidé zvládli, vždy se našlo 

několik znalých a nebojácných, kteří uměli problémy převrátit ve prospěch budoucnosti. 

Sama jsem touto prací jistě přispěla k tomu, abych dala návod, že i v těžko identifikovatelném 

prostředí lze najít základní vlastnosti problematiky, investovat do toho své znalosti nebo 

zapojit do řešení kvalitní lidské zdroje, se kterými se často setkáváme ve firmách. Je však 

pravda, že ne vždy je v zájmu vedení je najít. Doufám, že budu moci navázat na toto 

teoretické téma bakalářské práce a v diplomové práci přinést podrobné popisy směrů 

marketingu a prokázat některé výsledky pomocí konkrétních analýz.  
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