
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPARACE METOD VYHODNOCOVÁNÍ SWOT 

ANALÝZY  

 

bakalářská práce 

 

  

 

 

 

 

 

Autor:         Lucie Mazurová 

Vedoucí bakalářské práce:     doc. Ing. Vaněk Michal, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2013 

  



 

 

  



 

 

Prohlášení 

-  Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

 všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

 č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

 náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

 školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

 TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 

 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

 VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

 práce.  

- Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

 umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému 

 VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu 

 licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci jejímu

 komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

 případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-

 TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 V Ostravě dne 29. 4. 2013      Mazurová Lucie 

 

  



 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá komparací metod vyhodnocování SWOT analýzy. Pro 

tyto účely je použita SWOT analýza od společnosti DALKIA Česká republika, a.s., která 

je zaměřena na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.V teoretické části předložené práce 

je představena společnost DČR, vysvětleno, co SWOT analýzu tvoří, k čemu se používá a 

jak má SWOT matice správně vypadat. Práce se dále zabývá jednotlivými metodami, 

kterými lze SWOT analýzu vyhodnocovat. Praktická část práce se zabývá především 

komparací zvolených metod a jejich vyhodnocením, včetně výběru nejvhodnější z nich. 

 

Klíčová slova: SWOT, analýza, komparace, metody, silné stránky, slabé stránky, 

identifikace, matice SWOT 

 

 

Summary 

Bachelor´s thesis deals with comparison of methods leading to SWOT assesment 

analysis. SWOT analysis of company Dalkia Czech Republic, a.s  has been used for this 

purpose. This company is focused on cogeneration production of electricity and heat as 

well. The company Dalkia is presented in the first part of  my thesis, there is also explained 

what SWOT analysis is formed with, what it is used for and how the right SWOT matrix 

should look like. Next my thesis is  concerned with particular methods which SWOT 

analysis can be evaluated with. Practical part of  my thesis deals with comparison of 

methods and their  assesment including the choice of the most convinient of them. 

 

Keywords: SWOT, analysis, comparison, methods, strengthenes, weaknesses, 

identification, matrix SWOT, cogeneration 
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Seznam použitých zkratek 
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DČR   Dalkia Česká Republika, a.s. 

HV Hospodářský výsledek 

KVET   Kombinovaná Výroba Elektřiny a Tepla 

OZE   Obnovitelné Zdroje Energie 

VK Vlastní kapitál 

PpS Poskytování podpůrných Služeb 

 

Cizojazyčné zkratky 

 

EU ETS  EU Emissions Trading Scheme Evropský Systém Emisního  

  Obchodování 

EDF  Electricité De France 

EFE Extrenal Forces Evaluation Hodnocení interních faktorů 

IED   Improvised Explosive Device Improvizované Výbušné  

  Zařízení   

SWOT  Strenghts Silné stránky 

 Weaknesses Slabé stránky 

 Opportunities Příležitosti 

 Threats Hrozby 
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1 Úvod 

Hlavní oblastí, kterou se musí vrcholné vedení společnosti zabývat, je především 

definování a návrh vhodné strategie pro její rozvoj. Existuje mnoho definic, které popisují, 

co pojem strategie znamená, podle jedné z nich se jedná o: „Určení směru, jímž se daná 

společnost bude ubírat a vyvíjet“ [8]. Za vcelku jednoduchou poučkou se však skrývá 

velmi komplexní problematika, na kterou má vliv nejen globální ekonomická situace ve 

světě, ale také stav lidské společnosti a její konkrétní potřeby. Lze říci, že strategie každé 

společnosti je neustále se vyvíjející dynamický systém, na kterém závisí její úspěch. 

Pro obecný popis tohoto stavu bylo vyvinuto mnoho nástrojů. Jedním z nich, který 

slouží pro indikaci stavu firmy a umožňuje tvorbu vhodné strategie, je tzv. SWOT analýza. 

Její tvorba je podmíněna rozborem vnějšího a vnitřního okolí, v němž se firma nachází. 

Tato skutečnost je založena především na zkušenostech a znalostech v oblasti tvorby 

strategií, tudíž lze polemizovat o jejím přínosu, proto SWOT analýza nepatří mezi 

nejprůkaznější způsoby posouzení stavu společnosti, ale spíše slouží jako prvotní nástroj 

pro definování základní strategie. 

SWOT analýzu není důležité jen správně vytvořit, ale také najít způsob, jak ji co 

nejefektivněji vyhodnotit. K tomuto účelu slouží několik matematických nástrojů, ty se 

zabývají především hledáním vhodného výchozí bodu, který zároveň určuje – navrhuje 

nejvhodnější strategii pro další rozvoj společnosti. 

Základní motivací, která vedla k volbě tématu práce, bylo především ukázat, 

jakými metodami lze SWOT analýzu řešit, pokusit se najít vztah mezi těmito metodami a 

zároveň zhodnotit jejich přínos pro určení vhodné strategie. 

Celá práce je myšlenkově rozdělena do dvou částí, a to teoretické, která popisuje 

především jednotlivé metody, jež se používají pro hodnocení SWOT analýzy, a části 

praktické, zabývající se aplikací těchto metod na konkrétní SWOT analýzu. První kapitolu 

práce tvoří úvod k zvolenému tématu. Druhá kapitola se pak zabývá samotnou SWOT 

analýzou. Jsou v ní popsány, jaké zásady by měly být dodrženy při sestavování SWOT 

analýzy a na jaké fáze můžeme SWOT analýzu rozdělit. Třetí kapitola popisuje jednotlivé 

metody, které je možné použít k hodnocení SWOT analýzy, mezi popisované metody patří: 

metoda hodnocení pomocí symbolů, metoda hodnocení pomocí vah, vyhodnocení hrozeb, 

vyhodnocení příležitostí, metoda párového srovnání a Saatyho metoda. 

Druhá část bakalářské práce se zabývá praktickým použitím jednotlivých metod 
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popsaných v třetí kapitole. V kapitole čtyři jsou nejprve všechny metody zvlášť aplikovány 

na SWOT analýzu DČR a na základě zjištěných výsledků z každé metody je vyvozen 

patřičný závěr. Poté jsou mezi sebou jednotlivé metody porovnány a nakonec vybrána ta, 

která nejlépe vystihuje záměr firmy. 

Hlavním cílem bakalářské práce "Komparace metod vyhodnocení SWOT 

analýzy" je především nalezení a popsání metod, které jsou vhodné pro vyhodnocení 

SWOT analýzy, a dále tyto metody aplikovat na konkrétní analýzu KVET, kterou poskytla 

pro účely práce společnost Dalkia Česká republika, a.s. 
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2 SWOT analýza 

SWOT analýzu můžeme zařadit mezi jednu z nejčastěji využívaných analytických 

metod. "Její podstatou je to, že se při ní identifikují faktory a skutečnosti, které pro objekt 

analýzy představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí." [2]. Tyto klíčové 

faktory jsou potom déle charakterizovány ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT  

(viz obr. 1). SWOT nemusí být využívána pouze při analýzách zaměřených na problémy 

taktického a operativního řízení, ale může být zpracována i jako "osobní" SWOT - 

zaměřená na identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb jednotlivce [4]. 

 

Obrázek č. 1 - Tabulka SWOT analýzy [13] 

 

Metodu vytvořil Albert Humphrey, který vedl v 60. a 70. letech na Stanfordské 

univerzitě výzkumný projekt, který byl financovaný 500 největšími korporacemi v USA a 

jehož cílem bylo analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování těchto společností a 

vytvořit pro ně nový systém řízení změn. Humphrey pracoval jako poradce v oblasti 

obchodu a v rámci své práce na univerzitě vytvořil týmovou metodu pro plánování, kterou 

pojmenoval SOFT analýza a později přepracoval na SWOT analýzu [2]. 
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SWOT je zkratka vzniklá spojením počátečních písmen anglických názvů 

jednotlivých faktorů: Strenghts - silné stránky, Weaknesses - slabé stránky, Opportunities - 

příležitosti, Threats - hrozby [6]. 

"Ve vnitřním prostředí identifikujeme a hodnotíme silné a slabé stránky 

organizace. Silné a slabé stránky vymezují vnitřní faktory efektivnosti organizace ve všech 

významných oblastech. Organizace může být rozdělena do oblasti funkčních, procesních 

nebo můžeme využít metody McKinseye, tzv. model 7 S." 

"Ve vnějším prostředí identifikujeme a hodnotíme příležitosti a hrozby pro 

organizaci. Příležitosti a hrozby vymezují vlivy z vnějšího prostředí, ve všech významných 

oblastech, kterými v organizacích působí. Analýzu příležitostí a hrozeb tedy můžeme 

realizovat s využitím PESTLE analýzy. Seznam příležitostí může obsahovat např. dostupné 

finanční zdroje, zájem veřejnosti, vymezený segment společnosti a zlepšení kvality služeb. 

Seznam hrozeb může obsahovat kupříkladu výsledky průzkumu z konkurenčního prostředí 

uvnitř vybraného segmentu realizace poslání organizace, nedostatek invencí a s tím 

souvisejících inovačních procesů v oblasti zájmů, negativní rozvojové procesy nadnárodní 

ekonomiky apod." [2]. 

Při zpracování SWOT analýzy je nutné, abychom si stanovili účel využití, tedy k 

čemu budeme výsledky získané touto analýzou využívat. SWOT analýza může být využita 

k jednomu nebo více účelům (viz obr. 2). Slouží jako podklad pro vytváření možností 

strategií s využitím matice SWOT.  

 

Obrázek č. 2 - Základní rámec SWOT analýzy [2] 
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Při realizaci SWOT analýzy je vhodné, aby byly respektovány následující zásady: 

 

1. Závěry SWOT by měly mít rozhodující význam. Analýza by měla být zpracována s 

ohledem na možnosti, pro které je zpracována [4]. SWOT zpracována za jedním účelem 

by neměla mechanicky kopírovat postupy a výsledky pro jiný problém [2]. 

2. Důležité je zaměřit se pouze na podstatná fakta a jevy [4]. Pokud budeme zahlceni 

 informacemi, formulace strategie bude komplikovaná [2]. 

3. Pokud je SWOT součástí strategické analýzy, má identifikovat pouze "strategická" 

fakta. Zjednodušeně se dá říci, že to jsou jevy s dlouhodobým trváním. 

4. Analýza by měla být objektivní. Dosáhnout toho můžeme tak, že se na její tvorbě bude 

 podílet více lidí. 

5. "Je nutné soustředit se na příčiny, nikoliv na důsledky. Například při velkém počtu 

 identifikovaných slabých stránek je několik z nich příčina špatného stavu a další slabé 

 stránky jsou pouze důsledky. Při řešení slabých stránek musíme klást důraz na řešení 

 příčin, nikoliv pouze důsledků." [2]. 

2. 1 Fáze provedení SWOT analýzy 

Provádění SWOT analýzy můžeme rozdělit do čtyř základních fází (viz obr. 3) 

[1], a to na přípravu na provedení SWOT analýzy, identifikace a hodnocení silných a 

slabých stránek organizace nebo jejích oblastí, identifikace a hodnocení příležitostí, hrozeb 

z vnějšího prostředí a na tvorbu vlastní matice SWOT. Tyto kroky budou dále podrobně 

rozepsány [2]. 

 

Obrázek č. 3- Fáze provedení SWOT analýzy [2] 
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2. 1. 1 Příprava na provedení SWOT analýzy 

V této fázi navrhujeme realizaci čtyř následujících kroků, jedná se o:  

1. Jednoznačné stanovení účelu, za jakým se bude SWOT analýza provádět 

Jako první činnost pro přípravu a provedení SWOT analýzy je nutné si stanovit, k 

čemu budou výsledky SWOT analýzy využity, tedy jaký je její účel. Tato metoda 

standardně kombinuje zjištěné silné a slabé stránky (vnitřní faktory) se zjištěnými 

hrozbami a příležitostmi (vnější faktory) [2].  

2. Definování oblastí, které budou analyzovány 

V případě, že SWOT analýzu využíváme pro analyzování celého podniku, je 

vhodné organizaci pro potřeby této analýzy rozčlenit do oblastí, které se pak analyzují 

samostatně. Může to být například dle funkčních oblastí, procesních oblastí nebo podle 

modelu 7S [2]. 

3. Vytvoření analytických týmů 

Sestavení skupiny zkušených pracovníků pro identifikaci a hodnocení faktorů, 

které mají vliv na analyzované oblasti. Pro hodnocení každé oblasti je možné určit 

specifickou skupinu, tj. každou oblast bude hodnotit skupina, která má o dané oblasti 

nejlepší znalosti a zkušenosti [2].  

4. Sjednocení metodiky práce a motivace členů týmů 

Všichni členové analytického týmu by se měli domluvit na konkrétním postupu 

provádění SWOT analýzy a ten potom dodržovat. Měli by si také stanovit možnosti 

získávání informací, a jaké metody mohou být při realizaci SWOT analýzy využívány. 

"Mezi nejčastěji používané metody a nástroje SWOT analýzy, které slouží jako podklad pro 

získání informací při identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb nebo pro 

jejich hodnocení patří zde:" 

a) využití podkladů z hodnotících a analytických zpráv a studií,  

b) uplatnění tvůrčích metod (např.: brainstorming, synektika) a postupů založených na 

odborných odhadech kompetentních subjektů,  

c) uplatnění vhodných formulářů, matic, grafů a bodových škál (stupnic). 

Hlavní motivací členů týmu zpravidla je vědomí toho, že jejich práce nebude 

zbytečná. Členové týmu musí mít k dispozici dostatečný časový prostor a patřičné 
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kompetence v případě, že budou některé informace získávat například z rozhovorů s 

vedením organizace [2].  

2. 1. 2 Identifikace a hodnocení silných a slabých stránek 

Pokud jsme úspěšně ukončili první fázi, tj. přípravy na provedení SWOT analýzy, 

můžeme zahájit fázi identifikace a hodnocení silných a slabých stránek. V rámci této fáze 

navrhujeme realizaci dvou následujících kroků, které na sebe navazují: 

1. Identifikace silných a slabých stránek 

Identifikovat silné a slabé stránky analyzované společnosti můžeme několika 

způsoby. Obsahovou analýzou vstupních podkladů, např.: studie, výroční zprávy, 

zpracované analýzy a prognózy apod. Dále je také možné využít některé z tvůrčích metod, 

například brainstorming, porady, řízené diskuze pro definování silných a slabých stránek 

dané analyzované oblasti organizace. Podle znalostí, faktů a zjištěných informací s 

případným využitím některé z tvůrčích metod zjistíme slabé stránky analyzované oblasti. 

"V rámci tohoto kroku vytvoříme seznam identifikovaných slabých stránek." Hlavní je, aby 

u každé zjištěné slabé stránky bylo uvedeno, proč se považuje za slabou a zdůvodnit 

zařazení daného faktoru mezi slabé stránky analyzované oblasti [2].  

2. Hodnocení silných a slabých stránek  

Po zjištění silných a slabých stránek analyzované oblasti pokračujeme dále 

stanovením důležitosti identifikovaných silných a slabých stránek z hlediska vlivu na 

analyzovanou oblast. "Silné a slabé stránky se z hlediska důležitosti hodnotí zvlášť." Pro 

stanovení důležitosti můžeme využít metodu párového srovnání nebo metodu alokace 100 

bodů [2]. 

2. 1. 3 Identifikace a hodnocení hrozeb a příležitostí z vnějšího 
prostředí 

Po identifikaci a hodnocení slabých a silných stránek můžeme zahájit třetí fázi, tj. 

identifikace a hodnocení hrozeb a příležitostí z vnějšího prostředí. V podstatě můžeme říct, 

že není podstatné, jestli nejdříve realizujeme vnitřní analýzu a poté vnější analýzu nebo 

naopak. V rámci třetí fáze navrhujeme tři následující kroky, které na sebe navazují: 

1. Identifikace hrozeb a příležitostí z vnějšího prostředí 

Tak jako jsme mohli několika způsoby identifikovat slabé a silné stránky, 
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můžeme zjistit i hrozby a příležitosti pomocí obsahové analýzou vstupních podkladů a 

následně využít některou z tvůrčích metod, například porady, brainstorming a řízené 

diskuze, pro definování hrozeb a příležitostí pro danou analyzovanou oblast organizace. 

Podle znalostí, faktů a zjištěných informací s případným využitím některé z tvůrčích metod 

zjistíme hrozby pro analyzovanou oblast. V rámci tohoto kroku vytvoříme seznam 

zjištěných hrozeb. Hlavní je, aby u každé hrozby bylo uvedeno, proč se považuje za hrozbu 

pro analyzovanou oblast [2].  

2. Hodnocení hrozeb 

Pro danou organizaci představují hodnocené hrozby jisté riziko, které s 

aktuálností hrozby narůstá. Hodnocení hrozeb se vztahuje v první řadě k určení závažnosti 

dopadu (vlivu) hrozeb z vnějšího prostředí v případě, že nastanou. U jednotlivých hrozeb 

zjišťujeme pravděpodobnost jejich vzniku [2]. 

3. Hodnocení příležitostí  

Podobný postup jako u hodnocení hrozeb můžeme použít i u hodnocení 

příležitostí. Je ovšem důležité si nejprve vymezit veličinu, která bude rozhodovat o 

výsledném seřazení zjišťovaných příležitostí. Touto hodnotou se u příležitostí stává 

hodnocení přínosu, jehož vyhodnocování se skládá ze dvou úkonů. "Prvním úkonem je 

určení atraktivity dopadu příležitostí z vnějšího prostředí na analyzovanou oblast v 

případě, kdy je využita." Druhým úkonem je vyjádření pravděpodobnosti vzniku 

příležitostí [2]. 

2. 1. 4 Tvorba matice SWOT 

Poté co jsme provedli identifikaci a hodnocení silných a slabých stránek a také 

identifikaci a hodnocení hrozeb a příležitostí, můžeme přistoupit k čtvrté fázi tj. k tvorbě 

matice SWOT. Při této fázi jsou důležité dvě následující činnosti: 

1. Zaznamenání faktorů se strategickým významem 

Při tvorbě SWOT matice provádíme jako první činnost zaznamenávání silných a 

slabých stránek s vysokou důležitostí a příležitostí a hrozeb s vysokou hodnotou, které mají 

strategický význam. Jde o výběr faktorů, z kterých budou vybírány alternativy strategií [2]. 

2. Generování alternativ strategií 

Generování alternativ strategií kombinuje silné a slabé stránky se zjištěnými 
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hrozbami a příležitostmi. "Vytváření čtyř typů strategií je pak logickým pokračováním a 

vlastně základním důvodem tvorby SWOT matice. Mezi čtyři typy alternativ vytvářené v 

matici SWOT (viz obr. 4) řadíme:" 

1. WO strategie - strategie hledání. Jsou zaměřené na odstranění slabých stránek pomocí 

využití příležitostí 

2. SO strategie - strategie využití. Využívají silných stránek organizace ke zhodnocení 

příležitostí zjištěných ve vnějším prostředí. Jsou základem pro definování vize a 

navazujících cílů. Je to kvadrant, který vymezuje žádoucí stav, ke kterému společnost 

směřuje.  

3. WT strategie - strategie vyhýbání. Obranné strategie zaměřené na odstranění slabých 

stránek a vyhnutí se vnějšímu ohrožení.  

4. ST strategie - strategie konfrontace. Jsou možné jen tehdy, je-li organizace dostatečně 

silná na přímou konfrontaci s ohrožením. 

Vytvořené alternativy strategií mohou být využity jako podklad pro stanovení 

strategických cílů nebo vizí a dále pak pro identifikaci oblastí, které jsou pro danou 

společnost kritické. Pokud SWOT analýzu zakončíme pouze sestavením čtyř seznamů 

(silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby), pak můžeme říci, že jsme dělali zbytečnou 

práci, protože se zjištěnými výsledky dále nepracujeme. Ze zjištěných poznatků můžeme 

získat komplexní přehled o současném stavu organizace a určit výchozí bod pro stanovení 

jejího dalšího zaměření [2]. 

SWOT analýza však nekončí sestavením SWOT matice, kterou tvoří silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby, ale pokračuje aplikací vhodných metod, které určí 

alternativní strategii pro další rozvoj společnosti. Tato problematika je podrobně rozvedena 

ve čtvrté kapitole práce.  
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Obrázek č. 4 - Alternativy v matici SWOT [12]  
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3 Metody vyhodnocování SWOT analýzy 

Tato kapitola se bude zabývat metodami vyhodnocování SWOT analýzy. Bude 

popsáno pět metod, které se aplikují na vybranou SWOT analýzu. Jedná se o tyto metody: 

 metoda hodnocení pomocí symbolů 

 metoda hodnocení pomocí vah 

 vyhodnocení podle Kotlera 

-  vyhodnocení hrozeb 

-  vyhodnocení příležitostí 

-  vyhodnocení silných a slabých stránek 

 vyhodnocení hrozeb a příležitostí pomocí matice EFE 

 metoda párového srovnání 

 Saatyho metoda   

3. 1 Metoda hodnocení pomocí symbolů 

Prvním přístup, který můžu použít pro vyhodnocení SWOT analýzy je založen na 

hodnocení vzájemných vztahů mezi silnými a slabými stránkami, příležitostí a hrozeb 

pomocí symbolů +, -, 0. Co znamenají jednotlivé symboly: 

 pozitivní vztah + 

 silně pozitivní vztah ++ 

 negativní vztah - 

 silně negativní vztah  -- 

 žádný vztah nebo neutrální 0 

Hodnocení se provádí v následujících krocích: 

1. Přiřadíme symboly v závislosti na intenzitě a směru vztahu (+, ++, 0, -, --), určíme 

vzájemné vztahy mezi silnými a slabým stránkami, příležitostmi a hrozbami. 

2. Symboly budou nahrazeny čísly (1, 2, 0, -1, -2). 

3. Pro jednotlivé kvadranty SWOT matice jsme zvolili strategický potenciál jako součet 

hodnot přiřazených k příslušným vztahům. 

4. Největší absolutní hodnota se strategickým potenciálem definuje strategickou orientaci 

v SWOT matici [10]. 
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3. 2 Metoda hodnocení pomocí vah 

Druhý přístup je založen na stanovení vah pro jednotlivé vlivy faktorů relační 

SWOT matice. U tohoto přístupu je postup následující: 

1. Vyhodnotíme SWOT faktory matice s hodnotami v intervalu (-10, 10). Hodnocení 

provádíme odborným odhadem. Záporné znaménko nám představuje hrozby a 

nedostatky. 

2. Celá SWOT matice je hodnocena součtem vah všech položek 

3. Nula souřadného systému se nachází v průsečících všech čtyř kvadrantů. V každé 

poloose se zvýrazní hodnota příslušné oblasti SWOT matice. Větší absolutní hodnota 

z dvojice silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb určuje požadované souřadnice 

bodu v příslušném strategickém kvadrantu SWOT matice [10].  

3. 3 Vyhodnocení podle Kotlera 

Mezi tyto "metody" patří tři následující a to vyhodnocení hrozeb, vyhodnocení 

příležitostí a vyhodnocení silných a slabých stránek. Uvedené metody jsou dále popsány. 

 

3. 3. 1 Vyhodnocení hrozeb 

Příležitosti by měly být identifikovány z hlediska jejich přitažlivosti a  

pravděpodobnosti vzniku. Pravděpodobnost bude záviset nejen na tom, zda její 

konkurenční síle bude odpovídat základním požadavkům na úspěch, ale také na tom, zda 

bude větší než konkurenční síla konkurentů. „Nejúspěšnější firmy se vyznačují tím, že 

dokážou u svých produktů vytvářet a dlouhodobě udržovat vysokou spotřebitelskou 

hodnotou [5].“ 

3. 3. 2 Vyhodnocení příležitostí 

Hrozby by měly být identifikovány z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti 

vzniku. Hrozby s největším počtem bodů představují nejzávažnější ohrožení, neboť mohou 

firmu vážně zranit, a navíc mají vysokou pravděpodobnost vzniku. Hrozby s nejmenším 

počtem bodů lze naopak ignorovat vzhledem k jejich malé závažnosti a navíc malé 

pravděpodobnost vzniku [5]. 
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3. 3. 3 Vyhodnocení silných a slabých stránek 

U každé společnosti je třeba vyhodnocovat její silné a slabé stránky [1]. Poroto i u 

společnosti DČR jsem hodnotila její silné a slabé stránky, a to pomocí bodů. Jednotlivé 

body sečteme a vyjde nám výsledná suma, která by měla vyjít kladná v silných stránkách 

společnosti.    

3. 4 Vyhodnocení hrozeb a příležitostí pomocí EFE matice 

Cílem matice EFE (Extrenal Forces Evaluation), neboli matice hodnocení faktorů 

externí analýzy, je vybrat z daných příležitostí a hrozeb takové faktory externího prostředí, 

které mají zásadní vliv na strategický záměr společnosti a jejichž působení je shodné s 

časovým horizontem strategického plánu. Porovnávány jsou většinou faktory považované 

za rizikové, a to buď s kladným, nebo záporným vlivem na strategický záměr [1].   

3. 5 Metoda párového srovnání 

Postup při této metodě je následující:  

1. Porovnáme jednotlivé položky ve dvojici a určíme tu důležitější ve vztahu k 

 analyzované oblasti, kterou zapíšeme do tabulky. 

2. Sečteme, kolikrát byla daná položka důležitější, tedy jaký měla počet priorit při 

párovém srovnávání. Součet provedeme v řádku i ve sloupci. 

3. Vypočítáme váhu každé položky, a to tak, že počet priorit každé z položek dělíme 

celkovým počtem priorit. 

Srovnání můžeme také provést v tzv. Fullerově trojúhelníku [4]. 

3. 6 Saatyho metoda 

Metoda slouží k určení vah kritérií, je-li hodnocena jedním expertem. Jedná se o 

metodu kvantitativního párového porovnání kritérií. "Pro ohodnocení párových porovnání 

kritérií se používá devítibodová stupnice": 

1 - i a j kritérium jsou si rovna 

3 - i je slabě preferované kritérium před j 

5 - i je silně preferované kritérium před j 
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7 - i je velmi silně preferované kritérium před j 

9 - i je absolutně preferované kritérium před j 

V této metodě se porovnává každá dvojice kritérií a velikosti preferencí i-tého 

kritéria vzhledem k j-tému kritériu se zapíše se do Saatyho matice S = (sij): 

 

 

 

  

  

 

Pokud je i-té kritérium rovno j-tému kritériu, pak sij = 1, dále jsou pak hodnoty 

stejné jako u devítibodové stupnice. Pokud je ale j-té kritérium preferováno před i-tým 

kritériem, potom se do Saatyho matice zapíše obrácená hodnota (sij = 1/3 pokud je 

preference slabá, atd.) 

Matice je čtvercová a na diagonále Saatyho matice jsou vždy hodnoty jedna 

(každé kritérium je samo sobě rovnocenné) [7]. 
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4 Komparace metod vyhodnocování SWOT analýzy 

Tato část bakalářské práce se bude zabývat komparací neboli porovnáním metod 

vyhodnocování SWOT analýzy. Ve čtvrté kapitole jsou obecně popsány jednotlivé metody, 

jak lze SWOT analýzu vyhodnocovat. Dále budou vybrané metody zpracovány pro 

konkrétní SWOT analýzu společnosti Dalkia Česká republika a.s., která je zaměřena na 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (dále jen KVET) a na základě výsledků 

jednotlivých metod budou mezi sebou porovnány a vyhodnoceny. 

4. 1 Charakteristika vybrané společnosti 

V této kapitole bude popsána historie společnosti Dalkia Česká republika, a.s., 

včetně základních údajů a předmětu činnosti, kterou se DČR zabývá. 

4. 1. 1 Historie Dalkie 

Novodobá historie společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se začala psát roku 

1997, kdy do společnosti Moravskoslezské teplárny, a.s. vstoupil francouzský investor 

Compagnie Générale de Chauffe, který zakoupil akcie této společnosti spolu s akciemi 

Tepláren Karviná. V roce 2002 byl investorem navýšen podíl akcí v obou společnostech a 

zároveň došlo k jejich sloučení pod novou firmu Dalkia Morava, a.s. Od 1. 1. 2004 pak 

byla Dalkia Morava, a.s. přejmenována na Dalkia Česká republika, a.s. [3]. 

4. 1. 2 Dalkia Česká republika, a. s. 

Dalkia Česká republika, a.s. (dále jen DČR) patří mezi nejvýznamnější výrobce a 

dodavatele tepelné a elektrické energie v zemi. "Dalkia je členem stejnojmenné 

francouzské nadnárodní skupiny, která v Evropě zaujímá vedoucí pozici v oblasti 

energetických služeb a jejím majoritním vlastníkem je skupina Veolia Environnement, 

světová jednička v poskytování služeb pro životní prostředí" [14]. 

Do skupiny Dalkia v České republice patří kromě Dalkie Česká republika také 

společnosti Dalkia Kolín, a.s., Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., Olterm a TD Olomouc, a.s., 

AmpluServis, a.s. a Dalkia Industry CZ, a.s. včetně jejich dvou dceřiných společností 

Dalkia Commodities CZ, s r.o. a Dalkia Powerline Sp. z o. o. působící v Polsku (viz obr. 5) 

[14].   
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Obrázek č. 5 - Kde působí skupina Dalkia v České republice [11] 

 

4. 1. 3 Základní údaje o společnosti 

Společnost byla založena 24. dubna 1992 a její základní kapitál činí 3 146 466 

440 Kč. DČR zaměstnávala roku 2011 1 718 zaměstnanců, z toho 1 605 zaměstnanců 

připadá na výrobu, distribuci, nákup a prodej tepla a elektřiny a 113 zaměstnanců na 

poskytování technických služeb [14]. 

Jak můžeme vidět v tabulce č. 1, hospodářský výsledek před zdaněním se v roce 

2011 snížil oproti roku 2010 o 56,9 %, a to z důvodů zahrnutí výsledku z prodeje dceřiné 

společnosti Dalkia Ústí nad Labem. HV roku 2010 se oproti předešlému roku, tedy 2009, 

zvýšil o 80,7 %. V roce 2009 se HV oproti roku 2008 také zvýšil, a to o 12,9 %. A v roce 

2008 byl HV vyšší o 2,3 % oproti roku 2007. 

Náklady bez daně z příjmu se nám v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 snížily o 

20,9 %. V roce 2010 se náklady zvýšily o 4,9 % oproti roku 2009, v roce 2009 se náklady 

zvýšily o 14,3 % oproti roku 2008 a v roce 2008 se náklady zase zvýšily oproti roku 2007 

o 18 %. 

Celkové výnosy roku 2011 se ve srovnání s rokem 2010 snížily o 33,9 %. Výnosy 

roku 2010 se oproti roku 2009 zvýšily o 23,5 % a hlavním důvodem byl prodej dceřiné 

společnosti. V roce 2009 se výnosy zvýšily o 14 % z důvodů navýšení objemu prodané 
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elektřiny a připojení nových zákazníků. Výnosy se nám zvýšily i v roce 2008 oproti roku 

2007, a to o 13,7 %. 

Celková aktiva společnosti roku 2011 poklesla o 10,4 % ve srovnání s rokem 

2010. Roku 2010 opět poklesla celková aktiva oproti roku 2009, a to o 5 %, ovšem v roce 

2009 celková aktiva narostla o 18,6 % oproti roku 2008. V roce 2008 se celková aktiva 

zase snížila o 0,2 % z důvodů poklesu finančního majetku.  

Oběžná aktiva se v roce 2011 snížila oproti roku 2010 o 1 579 mil. Kč. V roce 

2010 se oběžná aktiva snížila o 4 005 mil. Kč, v roce 2009 se oběžná aktiva zvýšila o 

5 472 mil. Kč a v roce 2008 se oběžná aktiva zase snížila o 285 mil. Kč oproti roku 2007. 

Celková hodnota cizích zdrojů zaznamenala v roce 2011 zvýšení oproti roku 

2010, a to o 38,3 %. Cizí zdroje se v roce 2010 snížily o 51,2 % oproti roku 2009, v roce 

2009 se cizí zdroje zvýšily o 41,2 % oproti roku 2008 a v roce 2008 poklesly oproti roku 

2007 o 7,4 %.  

Vlastní kapitál zaznamenal v roce 2011 pokles oproti roku 2010, a to ve výši 

3 016 mil. Kč. V roce 2010 se vlastní kapitál zvýšil o 2 906 mil. Kč oproti roku 2009, 

v roce 2009 se VK také zvýšil o 490 mil. Kč a v roce 2008 se VK opět zvýšil oproti roku 

2007, a to o 389 mil. Kč [14]. 

Tabulka č. 1 Hospodářské údaje společnosti 

  

HV před 
zdaněním 

v tis. Kč 

Náklady 
bez daně z 

příjmu v 
tis. Kč 

Celkové 
výnosy v 

tis. Kč 

Celková 
aktiva (mil. 

Kč) 

Oběžná 
aktiva (mil. 

Kč) 

Vlastní 
kapitál 

(mil. Kč) 

Cizí zdroje 
(mil. Kč) 

2007 2 665 395 7 008 305 9 673 700 14 109 2 474 8 528 5 580 

2008 2 726 619 8 272 324 10 998 943 14 080 2 189 8 917 5 163 

2009 3 080 393 9 455 501 12 535 894 16 699 7 756 9 407 7 292 

2010 5 566 785 9 914 612 15 481 397 15 871 3 751 12 313 3 558 

2011 2 397 874 7 839 881 10 237 755 14 217 2 172 9 297 4 920 

Zdroj: vlastní zpracování 

Finanční situace DČR byla po celý rok 2011 stabilní a vyrovnaná. Financování 

společnosti bylo založeno na využití vlastních zdrojů vytvořených provozní a investiční 

činností ve výši 3 368 mil. Kč a zdrojů z cash poolingu skupiny. Tyto zdroje byly použity 

k pořízení dlouhodobého majetku ve výši 534 mil. Kč a na základě rozhodnutí valné 

hromady vyplatila společnost v roce 2011 dividendy v celkové výši 4 916 mil. Kč [14]. 
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4. 1. 4 Předmět činnosti 

Základním předmětem podnikání DČR byla v roce 2011 výroba tepelné energie a 

její rozvod a prodej. Dále pak výroba a prodej elektrické energie včetně poskytování 

podpůrných služeb (PpS). Výroba tepla a elektřiny je realizována převážně v 

kombinovaném cyklu - kogeneraci, která přináší vedle většího využití energie obsažené v 

palivu také vysokou míru ohledu k životnímu prostředí [14]. 

Výroba a dodávky tepla 

Ekologicky šetrným způsobem dodává DČR dálkové teplo do zhruba 250 tisíc 

domácnostní v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v 

Praze. Zákazníky jsou také průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné 

instituce, obchodní a administrativní centra [9]. 

Výroba a dodávky chladu 

Dodávky chladu jsou založené na inovativních technických řešeních a komplexní 

provoz zařízení. Centralizovaná výroba chladu snižuje náklady pro koncového uživatele. 

Systémy chladu jsou velmi skladné, a proto mohou být instalovány kdekoliv, jejich 

obsluha je nenáročná [9]. 

Provozování energetických zařízení 

Dalkia svým zákazníků poskytuje individuální poradenství a své služby 

přizpůsobuje jejich požadavkům. Odborníci společnosti nabízejí řešení šitá klientům na 

míru. V rámci multitechnických smluv Dalkia dokáže snížit náklady zákazníků za energii a 

dlouhodobě garantuje vývoj cen dodávaných energií a služeb [9]. 

4. 2 SWOT analýza kombinované výroby elektřiny a tepla 

V následující tabulce č. 2, která je zaměřena na SWOT analýzu kombinované 

výroby elektřiny a tepla (KVET) společnosti DČR, jsou rozepsány silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby dané společnosti. 

 

 

 

 

 



Lucie Mazurová: Komparace metod vyhodnocování SWOT analýzy 

 

19 

 
2013 

Tabulka č. 2 SWOT analýza KVET  

Silné stránky Příležitosti 

S1 

KVET využívá maximálně efektivně 
primární energetické zdroje, má 
významný potenciál k naplnění cílů v 
oblastech energetické účinnosti a snížení 
produkce skleníkových plynů 

O1 
Rostoucí ceny uhlí, zemního plynu a 
topných olejů 

S2 
Výroba elektřiny v KVET se uskutečňuje v 
místě spotřeby (snižuje ztráty v rozvodné 
síti) 

O2 
Substituce stávající monovýroby tepla a 
elektřiny při realizaci projektů úspor 
energie ve výrobě i spotřebě 

S3 

KVET snižuje měrné emise na 
jednotku výroby energie vč. CO2, 
velké kogenerační zdroje spolu s 
tepelnými sítěmi umožňují snížit 
emise v městských aglomeracích 

O3 

Snížení dovozní a energetické závislosti 
ČR rozšířením využívání místně a 
regionálně dostupných  zdrojů energie 
(vč. biomasy a odpadu) v KVET 

S4 
KVET má dlouhou historii, jde o dobře 
vyvinutou a vyzrálou technologii se 
silnou pozicí zejména v průmyslu 

O4 

Stanovení priorit správným oceněním 
přínosů KVET a OZE při snižování spotřeby 
neobnovitelných zdrojů (náklady na 
úsporu 1 GJ neobnovitelného zdroje) 

S5 
Velké kogenerační zdroje umožňují zvýšit 
bezpečnost dodávek energie do 
městských aglomerací (ostrovní provoz) 

  

 
Slabé stránky 

 
Hrozby 

W1 

Množství vyrobené elektřiny popř. 
mechanické energie v kombinované 
výrobě se řídí pouze poptávkou po 
užitečném teple 

T1 

Neuvážená podpora OZE přitahuje 
investory a spolu s trvale nízkou 
podporou KVET vede ke ztrátě motivace 
investovat do KVET 

W2 
Nedostatečná akceptace elektřiny z KVET 
v důsledku historicky silné tržní pozice 
systémových kondenzačních zdrojů 

T2 
Nerespektování technicko-ekonomických 
podmínek uskutečnitelnosti ekologických 
opatření 

W3 

Dlouhá návratnost investic do tepelných 
sítí napájených z centrálních zdrojů, 
tepelné sítě jsou podmínkou efektivní 
KVET jako veřejné služby 

T3 

Nedostatečná podpora rozvoje KVET, 
cena tepla ze zařízení KVET je citlivá na 
spotřebu tepla a může vést k odpojování 
zákazníků s multiplikačním efektem 
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T4 

Neochota investovat do nových zdrojů a 
tepelných sítí v důsledku dlouhodobě 
přetrvávajících nejistot (EU ETS, IED, OZE 
atd.) 

T5 
Spekulativní rezervace kapacity 
distribučních sítí blokují rozvoj zdrojů 
KVET 

Zdroj: data - Dalkia Česká republika, vlastní zpracování 

4. 3 Metoda hodnocení pomocí symbolů 

V tabulce č. 3 jsou hodnoceny jednotlivé faktory SWOT matice pomocí symbolů. 

Další tabulka č. 4 ukazuje její číselné vyjádření a tabulka č. 5, která vychází z tabulky č. 4, 

nám ukazuje, jaký je strategický potenciál jednotlivých kvadrantů SWOT matice. 

 

Tabulka č. 3 Vyhodnocení SWOT matice pomocí symbolů 

  Příležitosti Hrozby 

  P1 P2 P3 P4 H1 H2 H3 H4 H5 

S1 0 0 ++ ++ - -- - -- -- 

S2 0 + ++ 0 0 - - - - 

S3 0 + ++ + -- -- - -- -- 

S4 0 + + + -- - - -- 0 

S5 0 0 0 + -- 0 - -- - 

W1 - - -- -- -- 0 - -- - 

W2 - - -- - -- 0 0 -- 0 

W3 0 0 - -- -- 0 0 -- - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 4 Vyhodnocení SWOT matice pomocí čísel 

  Příležitosti Hrozby 
  P1 P2 P3 P4 H1 H2 H3 H4 H5 
S1 0 0 2 2 -1 -2 -1 -2 -2 
S2 0 1 2 0 0 -1 -1 -1 -1 
S3 0 1 2 1 -2 -2 -1 -2 -2 
S4 0 1 1 1 -2 -1 -1 -2 0 
S5 0 0 0 1 -2 0 -1 -2 -1 
W1 -1 -1 -2 -2 -2 0 -1 -2 -1 
W2 -1 -1 -2 -1 -2 0 0 -2 0 
W3 0 0 -1 -2 -2 0 0 -2 -1 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V tabulce č. 5 můžeme vidět, že největší strategický potenciál má kvadrant S - T, 

protože jeho absolutní hodnota je nejvyšší, tedy 33. Druhé dvě nejvyšší absolutní hodnoty, 

tedy 15, se nacházejí v kvadrantech S - O a W - T. Posledním kvadrantem je kvadrant W - 

O. Z hodnoty kvadrantu S - T vyplývá, že společnost DČR je dostatečně silná na přímou 

konfrontaci s ohrožením a měla by použít silné stránky k zamezení hrozeb. 

 

Tabulka č. 5 Strategický potenciál kvadrantů SWOT matice 

  Příležitosti Hrozby 
  P1 P2 P3 P4 H1 H2 H3 H4 H5 
S1 

15 -33 
S2 
S3 
S4 
S5 
W1 

-14 -15 W2 
W3 

Zdroj: vlastní zpracování 

4. 4 Metoda hodnocení pomocí vah 

Druhý přístup, jakým lze SWOT analýzu vyhodnotit je téměř stejný jako 

předchozí, ale s tím rozdílem, že se k jednotlivým silným a slabým stránkám, příležitostem 

a hrozbám přiřazují váhy (viz tabulka č. 6). Dále v jednotlivých kvadrantech sečteme 

přiřazené váhy, nejvyšší absolutní hodnoty vyneseme na souřadnicové osy a zjistíme bod, 

který definuje strategické cíle ve kvadrantu (obrázek č. 6). 

 

Tabulka č. 6 Bodové ohodnocení jednotlivých faktorů SWOT matice 

Silné stránky Příležitosti 

S1 10 O1 7 

S2 8 O2 8 

S3 9 O3 10 

S4 7 O4 10 

S5 6   

∑ 40 ∑ 35 

Slabé stránky Hrozby 

W1 -9 T1 -10 

W2 -7 T2 -8 

W3 -10 T3 -9 
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T4 -10 

T5 -7 

∑ -26 ∑ -44 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 6 - Stanovení strategického kvadrantu [10]. 

 

4. 5 Vyhodnocení podle Kotlera 

4. 5. 1 Vyhodnocení hrozeb 

Pomocí této metody se určuje přitažlivost jednotlivých hrozeb a pravděpodobnost 

vzniku hrozeb. V tabulce č. 7 můžeme vidět ohodnocení jednotlivých hrozeb. Z tabulky 

vyplývá, že největší hrozbou pro společnost DČR je nedostatečná podpora rozvoje KVET, 

cena tepla je citlivá na spotřebu tepla a může vést k odpojování zákazníků s multiplikačním 

efektem.   
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Tabulka č. 7 Analýza hrozeb 

Typ hrozby 

Přitažlivost hrozeb 
Pravděpodobnost 

vzniku hrozby 
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Neuvážená podpora OZE přitahuje investory a 
spolu s trvale nízkou podporou KVET vede ke 
ztrátě motivace investovat do KVET 

                    

Nerespektování technicko-ekonomických 
podmínek uskutečnitelnosti ekologických 
opatření 

                    
Nedostatečná podpora rozvoje KVET, cena tepla 
ze zařízení KVET je citlivá na spotřebu tepla a 
může vést k odpojování zákazníků s 
multiplikačním efektem                     

Neochota investovat do nových zdrojů a 
tepelných sítí v důsledku dlouhodobě 
přetrvávajících nejistot (EU ETS, IED, OZE atd.) 

                    

Spekulativní rezervace kapacity distribučních 
sítí blokují rozvoj zdrojů KVET 

                    

Zdroj: vlastní zpracování 

4. 5. 2 Vyhodnocení příležitostí 

Touto metodou se taktéž jako v předchozí části 4. 5. 1 hodnotí přitažlivost 

příležitostí a pravděpodobnost jejich vzniku. Z tabulky č. 8 vyplývá, že největší příležitostí 

pro společnost DČR je snížení dovozní a energetické závislosti ČR rozšířením využívání 

místně a regionálně dostupných  zdrojů energie (vč. biomasy a odpadu) v KVET. 
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Tabulka č. 8 Analýza příležitostí 

Typ příležitostí 

Přitažlivost 
příležitostí 

Pravděpodobnost 
vzniku příležitostí 
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Rostoucí ceny uhlí, zemního plynu a topných olejů 

                    

Substituce stávající monovýroby tepla a elektřiny 
při realizaci projektů úspor energie ve výrobě i 
spotřebě 

                    
Snížení dovozní a energetické závislosti ČR 
rozšířením využívání místně a regionálně 
dostupných  zdrojů energie (vč. biomasy a 
odpadu) v KVET                     
Stanovení priorit správným oceněním přínosů 
KVET a OZE při snižování spotřeby 
neobnovitelných zdrojů (náklady na úsporu 1 GJ 
neobnovitelného zdroje)                     

Zdroj: vlastní zpracování 

4. 5. 3 Vyhodnocení silných a slabých stránek 

U metody vyhodnocování silných a slabých stránek se zaměřujeme na hodnocení 

pomocí bodů. Přiřadíme bod vždy podle toho, jak se nám daná silná a slabá stránka zdá 

důležitá nebo méně důležitá. Jak můžeme vidět, v tabulce č. 9 výsledné ohodnocení 

ukazuje na převahu silných stránek nad slabými. Nejsilnější stránkou pro společnost DČR 

je snižování skleníkových plynů spolu se snižováním ztráty v rozvodné síti a nejslabší 

stránkou je dlouhodobá návratnost investic. 

 

Tabulka č. 9 Analýza silných a slabých stránek 

Hodnocení rozhodujících vlastností 
Hodnocení 

Silné Neutrální Slabé 

2 1 0 -1 -2 

Snížení produkce skleníkových plynů           

Snížení ztráty v rozvodné síti           

Snížení měrných emisí na jednotku výroby energie           

Technologie           
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Bezpečnost dodávek energie do městských 
aglomerací           

Poptávka po užitečném teple           

Nedostatečná akceptace elektřiny           

Dlouhodobá návratnost investic           

CELKEM 4 2 0 -1 -1 

BILANCE 6 0 -2 

Zdroj: vlastní zpracování 

4. 6 Vyhodnocení hrozeb a příležitostí pomocí matice EFE 

Tato metoda se zaměřuje na určení celkové citlivosti strategického záměru firmy 

na externí prostředí. Jako první si sestavíme tabulku (tabulka č. 10), ve které budeme mít 

stejný počet hrozeb a příležitostí. Tabulka bude rozdělena do dvou částí, a to rozdělením 

hrozeb a příležitostí. Postupně budeme přiřazovat každému kritériu váhy v rozsahu 0,00 - 

1,00 podle toho, jak jsou pro nás důležité. Suma vah hrozeb a příležitostí musí být rovna 

jedné. Dále ohodnotíme stupeň vlivu pomocí těchto čtyř stupňů:  

4 = nejvyšší 

3 = nadprůměrný 

2 = střední 

1 = nízký 

U každého kritéria pak vynásobíme váhu se stupněm vlivu a tak dostaneme 

vážené ohodnocení. Vážené ohodnocení každého kritéria sečteme a vyjde nám výsledná 

suma, a to celkové vážené ohodnocení [1]. 

Tabulka č. 10 Matice EFE 

  Kritérium Váha Stupeň vlivu V x S 

  Příležitosti 

1. Rostoucí ceny uhlí, zemního plynu a topných olejů 0,07 3 0,21 

2. 
Substituce stávající mono výroby tepla a elektřiny 
při realizaci projektů úspor energie ve výrobě i 
spotřebě 

0,10 2 0,20 



Lucie Mazurová: Komparace metod vyhodnocování SWOT analýzy 

 

26 

 
2013 

3. 
Snížení dovozní a energetické závislosti ČR 
rozšířením využívání místně a regionálně 
dostupných  zdrojů energie v KVET 

0,15 3 0,45 

4. 
Stanovení priorit správným oceněním přínosů KVET 
a OZE při snižování spotřeby neobnovitelných 
zdrojů  

0,20 4 0,80 

  Hrozby 

5. 
Neuvážená podpora OZE přitahuje investory a spolu 
s trvale nízkou podporou KVET vede ke ztrátě 
motivace investovat do KVET 

0,20 3 0,60 

6. 
Nerespektování technicko-ekonomických podmínek 
uskutečnitelnosti ekologických opatření 

0,06 2 0,12 

7. 

Nedostatečná podpora rozvoje KVET, cena tepla ze 
zařízení KVET je citlivá na spotřebu tepla a může 
vést k odpojování zákazníků s multiplikačním 
efektem 

0,09 4 0,36 

8. 
Neochota investovat do nových zdrojů a tepelných 
sítí v důsledku dlouhodobě přetrvávajících nejistot  

0,13 2 0,26 

    1,00   3,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkové vážené ohodnocení vyšlo 3,00. To znamená, že strategický záměr 

společnosti DČR vykazuje střední citlivost na externí prostředí. Z tabulky můžeme vidět, 

že nejvýznamnější příležitostí je 4 s ohodnocením 0,80 a nejzávažnější hrozbu nám 

představuje 5 s ohodnocením 0,60 [1]. 

4. 7 Metoda párového srovnání 

U této metody je zvoleno párové porovnání pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku. 

Nejdříve je vytvořena trojúhelníková tabulka, která obsahuje 17 kritérií a 136 párových 

dvojic. Vždy je porovnáno každé kritérium s každým a nejdůležitější z nich jsou 

zakroužkované. Pokud nebylo možné jednoznačně rozhodnout, které kritérium je 

důležitější, jsou zakroužkovány obě. Po porovnání všech kritéria se všechny tyto kritéria 

sečtou podle toho, kolikrát bylo každé kritérium zakroužkované. Jestliže byla v páru 
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zakroužkovaná obě kritéria, pak je každému kritériu přiřazena poloviční hodnota bodu. 

Bodové ohodnocení můžete vidět v tabulce č. 11. Aby bylo možno zjistit váhu každého 

kritéria, je nutné sečíst všechny body od všech kritérii a pak jednotlivé body kritérií vydělit 

celkovým počtem bodů všech kritérií [6]. 

Tabulka č. 11 Vyhodnocení Fullerova trojúhelníku 

Kritérium  body Váha 

1 15 0,11 

2 14,5 0,11 

3 13,5 0,10 

4 14,5 0,11 

5 10 0,07 

6 9,5 0,07 

7 9,5 0,07 

8 11 0,08 

9 11 0,08 

10 5,5 0,04 

11 1,5 0,01 

12 2 0,01 

13 6 0,04 

14 2 0,01 

15 6,5 0,05 

16 1,5 0,01 

17 2,5 0,02 

suma 136 1,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

4. 8 Saatyho metoda 

Při této metodě se porovnává každé kritérium s každým jako u párového 

srovnávání, akorát s tím rozdílem, že jsme použili devítibodovou stupnici (viz podkapitola 

4. 4.). Pokud se kritéria zdála být stejně důležitá, přiřadili jsme 1, jestliže bylo důležitější 

horní kritérium tedy i-té, potom byly hodnoty 1, 3, 5, 7 a 9 podle důležitosti. Jestliže, ale 

bylo levé kritérium, tedy j-té důležitější než horní i-té, potom hodnoty byly následující 1/3, 

1/5, 1/7 a 1/9 taktéž podle důležitosti. Jednotlivé váhy vypočtené jako geometrický průměr 

řádků Saatyho matice se musejí vždy rovnat jedné [7]. Výsledky jsou uvedeny v tabulce  

č. 12. 

 



Lucie Mazurová: Komparace metod vyhodnocování SWOT analýzy 

 

28 

 
2013 

Tabulka č. 12 Vyhodnocení Saatyho metody 

Kritérium body váha 

1 1,10 0,05 

2 1,16 0,06 

3 1,14 0,05 

4 1,12 0,05 

5 1,21 0,06 

6 1,23 0,06 

7 1,20 0,06 

8 1,22 0,06 

9 1,19 0,06 

10 1,27 0,06 

11 1,30 0,06 

12 1,28 0,06 

13 1,27 0,06 

14 1,28 0,06 

15 1,27 0,06 

16 1,28 0,06 

17 1,26 0,06 

∑ 20,78 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

4. 9 Komparace metod 

Kapitola se zaměřuje na porovnání jednotlivých metod mezi sebou, které jsou 

výše podrobně popsány a vypočteny. Musíme však brát v potaz to, že metody byly udělány 

na základě subjektivního názoru a výsledky se mohou lišit dle zkušenosti řešitele dané 

metody. Už tento fakt, ukazuje na relativnost v přístupu k řešení a hodnocení SWOT 

analýzy. Ke srovnání byly tedy použity tyto metody: metoda hodnocení pomocí symbolů, 

metoda hodnocení pomocí vah, vyhodnocení příležitostí, vyhodnocení hrozeb, vyhodnocení 

silných a slabých stránek, přístup vyhodnocování hrozeb a příležitostí pomocí matice EFE, 

metoda párového srovnání a Saatyho metoda. 

Na úvod si položme otázku, co mají jednotlivé metody společného? Hlavním a 

základním znakem všech metod jsou váhy a body přiřazené jednotlivým kritériím. 

Vedlejším znakem, respektive výsledkem, je pak konečný součet všech vah, bodů nebo 

násobek bodů s váhou. Tento výsledek nám určuje,kde se daná společnost „nachází“, tedy 

v jakém kvadrantu leží její potenciál, který určuje její možný strategický záměr. 



Lucie Mazurová: Komparace metod vyhodnocování SWOT analýzy 

 

29 

 
2013 

4. 9. 1 Komparace metody hodnocení pomocí symbolů a vah 

Metody hodnocení pomocí symbolů a hodnocení pomocí vah mají společné to, že 

se u nich určuje rozhodující kvadrant, tedy v jakém kvadrantu se daná společnost zrovna 

nachází. U první metody nám největší absolutní hodnota vyšla 33 a to ve kvadrantu S – T. 

Z toho vyplývá, že společnost DČR je dostatečně silná na přímou konfrontaci s ohrožením 

a měla by použít silné stránky k zamezení hrozeb. U druhé metody nám největší výsledná 

váha vyšla také v kvadrantu S – T. Obě varianty nám tedy vyšly ve stejném kvadrantu a lze 

říci, že můžeme považovat obě metody za rovnocenné (viz podkapitola 4. 3 a 4. 4). 

4. 9. 2 Komparace vyhodnocení podle Kotlera 

Metody podle Kotlera (viz podkapitola 4. 5) mají společné hlavně to, že se u nich 

provádí zhodnocení pomocí tabulky, ve které hodnotíme přitažlivost a pravděpodobnost 

vzniku jednotlivých hrozeb a příležitostí. U vyhodnocení silných a slabých stránek však 

přiřazujeme body také podle důležitosti daného kritéria. Největší hrozbou pro společnost 

DČR je nedostatečná podpora rozvoje KVET, tedy cena tepla je citlivá na spotřebu tepla a 

může vést k odpojování zákazníků s multiplikačním efektem (viz podkapitola 4. 5. 1). 

Největší příležitostí je snížení dovozní a energetické závislosti ČR rozšířením využívání 

místně a regionálně dostupných  zdrojů energie (vč. biomasy a odpadu) v KVET  

(viz podkapitola 4. 5. 2). Nejsilnější stránku představuje pro společnost snižování 

skleníkových plynů spolu se snižováním ztráty v rozvodné síti. A nejslabší stránku 

představuje dlouhodobá návratnost investic do tepelných sítí napájených z centrálních 

zdrojů (viz podkapitola 4. 5. 3). 

4. 9. 3 Komparace matice EFE 

U metody vyhodnocení hrozeb a příležitostí pomocí matice EFE nám hodnota 

vyšla 3,00, ta se spočítala jako celkový součet násobků jednotlivých vah kritérií a jim 

přiřazených bodů. Výsledná hodnota nám napovídá, že strategický záměr společnosti DČR 

vykazuje střední citlivost na externí prostředí, avšak nelze jí srovnávat s metodami v části 

4. 9. 1. V tomto případě je vhodné provést hodnocení jak pomocí matice EFE, tak pomocí 

metody hodnocení symbolů nebo vah. 
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4. 9. 4 Komparace metody párového srovnání a Saatyho metody 

U metod párového srovnání a Saatyho metody porovnáváme každé kritérium 

s každým, každému vždy přiřazujeme určitý počet bodů. Body jsou následně sečteny a 

opět z nich udělány váhy. Součet jednotlivých vah nám v obou metodách musí dát součet 

rovný jedné (viz kap. 4. 7 a 4. 8). 

4. 10  Výběr nejvhodnější metody na základě výsledků jejich 
komparace 

V následující tabulce (tabulka č. 13) lze vidět, která metoda se jeví jako 

nejvhodnější pro SWOT analýzu KVET společnosti DČR. Jednotlivá kritéria jsou 

hodnocena body od 1 do 5, přičemž 1 - znamená nejméně, 2 – málo, 3 – dost, 4 – hodně, 5 

– nejvíce. Body se u jednotlivých metod moc neliší, největší rozdíl mezi nejmenším 

počtem bodů a největším počtem bodů je 10. Největší počet bodů dostala Saatyho metoda 

(23 bodů), naopak nejmenší počet bodů dostala metoda vyhodnocení hrozeb a příležitostí 

(13 bodů). Body v tabulce jsou rozděleny dle názoru hodnotitele a nejvhodnější metodou 

pro vyhodnocení SWOT analýzy KVET je tedy Saatyho metoda. 

 

Tabulka č. 13 Vyhodnocení jednotlivých metod 

Kritérium 

Metoda 

pomocí 
symbolů 

pomocí 
vah 

matice 
EFE 

párového 
srovnání 

Saatyho 
Vyhodnocení 

hrozeb a 
příležitostí 

Vyhodnocení 
silných a 
slabých 
stránek 

Náročnost 
výpočtu 

2 2 3 4 5 1 2 

Srozumitelnost 5 5 5 3 3 5 5 

Přesnost 
výsledku 

3 3 3 4 5 3 3 

počet 
porovnávaných 

kritérií 
3 3 2 4 5 2 2 

Příprava 4 4 3 5 5 2 2 

Celkem 17 17 16 20 23 13 14 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Proč se Saatyho metoda jeví jako nejvhodnější? Především proto, že se u ní počítá 

s geometrickým průměrem a výsledné hodnoty jsou přesnější než u jiných metod. Dále 

v této metodě porovnáváme všechny kritéria vůči sobě, v našem případě jde o kombinaci 

17 kritérií a ne jen některých z nich, jako u většiny ostatních metod. Zadání, příprava a 

výpočet jsou sice složitější, zároveň je však výsledek Saatyho metody mnohem průkaznější 

než u jiných metod. 

Jednotlivé metody nelze mezi sebou navzájem porovnávat, neboť nám nedávají 

stejný výsledek a každá se zaměřuje na jinou oblast. Metodu hodnocení pomocí symbolů a 

metodu hodnocení pomocí vah bychom mezi sebou porovnat mohli, neboť se obě zaměřují 

na určení strategického kvadrantu. Dále bychom mohli porovnat mezi sebou metodu 

párového srovnání a metodu Saatyho, kdy se jejich výsledná hodnota musí rovnat nule. 

Metoda vyhodnocení příležitostí a hrozeb se nedá porovnat s žádnou metodou, neboť má 

úplně jiný výsledek než ostatní metody, zaměřuje se na určení strategického záměru firmy. 

Ovšem metody vyhodnocení hrozeb a příležitostí a vyhodnocení silných a slabých stránek 

se zaměřují na stejnou oblast, touto oblastí je určení nejsilnější a nejslabší stránky a také 

určení největší hrozby a příležitosti.  
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit jednotlivé metody SWOT analýzy a 

porovnat je mezi sebou. Jak bylo uvedeno výše, metody se navzájem mezi sebou porovnat 

nedají, neboť každá z nich se zabývá jinou oblastí. Metody jsou založeny na základním 

společném principu, a tím je přiřazování bodů a vah k jednotlivým kritériím. U každé 

metody jsme dostali konečnou sumu přiřazených bodů a z té jsme pak určili, ve kterém 

strategickém kvadrantu se firma zrovna nachází. 

 Jako první se porovnávaly metody hodnocení pomocí symbolů a vah. U obou 

metod vyšel výsledný kvadrant S – T, ten se dá zařadit do strategie konfrontace. Z 

výsledků vyplývá, že společnost DČR by měla použít své silné stránky k zamezení hrozeb. 

Jako druhá byla porovnána matice EFE, čím více se hodnota matice blíži k 5, tím je její 

výsledek lepší. V našem případě vyšla hodnota matice rovna třem, a to teda znamená, že 

strategický záměr společnosti DČR vykazuje střední citlivost na externí prostředí.  

 Dále se mezi sebou porovnávaly metody vyhodnocování hrozeb, vyhodnocování 

příležitostí a vyhodnocování silných a slabých stránek, které můžeme považovat za téměř 

identické. Tyto metody mají společný postup vyhodnocení, kde se určuje nejzávažnější 

hrozba, nejlepší příležitost, nejslabší stránka a nejsilnější stránka pro společnost DČR. 

Nejzávažnější hrozbou pro společnost se zdá nedostatečná podpora rozvoje KVET, kdy 

cena tepla je citlivá na spotřebu tepla a může vést až k odpojování zákazníků s 

multiplikačním efektem. Největší příležitostí pro společnost DČR je snížení dovozní a 

energetické závislosti ČR, a to pomocí rozšíření využívání místních a regionálně 

dostupných  zdrojů energie (vč. biomasy a odpadu) v KVET. Nejslabší stránkou 

společnosti je snižování skleníkových plynů, spolu se snižováním ztráty v rozvodné síti, 

naopak nejslabší stránkou dlouhodobá návratnost investic. 

 Jako poslední se porovnávaly metody párového srovnání a metoda Saatyho, které 

jsou od předchozích složitější na výpočet, a počítá se všemi 17 kritérii. Jejich hodnota vah 

se musí vždy rovnat nule. Na samotný konec jsou porovnány jednotlivé metody mezi 

sebou a jako nejvhodnější podle vyhodnocení pro danou SWOT analýzu vyšla Saatyho 

metoda. 

 Tato bakalářská práce ukázala, že SWOT analýza nekončí jen sestavením SWOT 

matice, kterou tvoří silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, ale pokračuje aplikací 

vhodných metod, které určí alternativní strategii pro další rozvoj společnosti. Zároveň je v 
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práci předloženo několik metod, jak lze SWOT analýzu vyhodnocovat a dále s ní pracovat. 

Na závěr je však nutné dodat, že volba vhodné metody záleží především na uživateli a na 

jeho schopnosti posoudit vhodnost vybraných metod pro konkrétní SWOT analýzu.  
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Příloha č. 1 Fullerův trojúhelník 
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Příloha č. 2 Saatyho metoda 


