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ABSTRAKT 
 Cílem této diplomové práce je analyzovat český a polský trh s chráničkami pro optické 

sítě. V první části této práce jsou uvedeny základní teoretické oblasti, které podkládají část 

praktickou. Další úsek se zabývá charakteristikou podniku Mateiciuc a.s., v jehož podmínkách 

byla tato diplomová práce vypracována a také popisem zkoumaného produktu (mikrotrubičky 

MIKROHARD). Třetí část se zaměřuje na analýzu vnitřního prostředí podniku a porovnání 

vybraných kritérií produktu s konkurenčními podniky pomocí vícekriteriálního rozhodování 

a následného benchmarkingu. Poslední část této diplomové práce obsahuje vyhodnocení těchto 

analýz a dále doporučení dalších modifikací a inovací mikrotrubiček pro podnik Mateiciuc a.s.  

 

Klíčová slova 
Mikrotrubička, vícekriteriální rozhodování, benchmarking, analýza, trh 

 

ABSTRACT 
The goal of this thesis is to analyze the Czech and Polish market for protectors 

for optical networks. The theoretical part of this thesis describes the basic theoretical areas 

which are important for the practical part. Another section deals with the characteristics 

of MATEICIUC a.s. company, where the thesis has been made, and a description 

of the studied product (micro tubes MIKROHARD). The third section focuses on the analysis 

of the internal environment of the company and comparing selected criteria products 

with competitors using multi-criteria decision making and subsequent benchmarking. The last 

part of this thesis contains an evaluation of these analyses and recommendations for further 

modification and innovation for micro tubes of MATEICIUC company. 
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Úvod 

Dnešní doba je velmi moderní a plná technických vymožeností. To umožňuje nové 

způsoby podnikání, které dříve nebyly možné. S těmito způsoby přichází víc a víc nových 

podniků nebo dochází k jejich rozrůstání o další sortimenty výroby. To vše vede k většímu 

konkurenčnímu boji mezi těmito podniky. Dalo by se říct, že konkurenceschopnost je 

z určitého pohledu hlavní prvek potřebný pro udržení se na trhu a pro schopnost dosáhnout 

zisku. Analýza konkurence se stala důležitou součástí každého podniku a v dnešní době je 

potřeba ji věnovat velkou pozornost. To vše vychází z předpokladu, že cílem každého 

podniku je prosadit se na daném trhu a mít určitý zisk. Tato diplomová práce je vytvářena 

v podmínkách firmy Mateiciuc a.s. a jejím hlavním cílem je snaha o zlepšení konkurenčního 

postavení tohoto podniku pomocí analýzy českého a polského trhu s chráničkami pro optické 

sítě. 

Jak již bylo zmíněno, cílem této diplomové práce je „Analýza českého a polského trhu 

s chráničkami pro optické sítě“. Co se týká samotné práce, je rozdělena na tři hlavní části. 

V první části této diplomové práce jsou uvedeny základní teoretické oblasti, které jsou 

podkladem pro část praktickou. Tyto teoretické oblasti vychází především ze známých 

a odborných publikací. Druhá část se skládá ze dvou kapitol. V první z nich je stručně popsán 

podnik Mateiciuc a.s., jeho historie, strategie a předměty podnikání. Druhá kapitola této části 

se zaměřuje na charakteristiku zkoumaného produktu (mikrotrubiček) a jejich základního 

rozdělení, jež je později předmětem výzkumu. Třetí část této diplomové práce je 

nejrozsáhlejší. Obsahuje analýzu vnitřního prostředí podniku, realizovanou za pomoci 

manažerů firmy a SWOT analýzy. Dále obsahuje externí analýzu konkurence na českém 

a polském trhu, vícekriteriální rozhodování pro produkt mikrotrubiček a v neposlední řadě 

porovnání tohoto produktu s ostatními konkurenty za pomoci benchmarkingu. Tato kapitola 

byla náročná pro sběr informací a dat. Většinu získaných hodnot mi poskytly podniky 

na požádání prostřednictvím emailu. 

Na závěr této diplomové práce se nachází zhodnocení všech výsledků na jednotlivých 

trzích s danými produkty. Toto zhodnocení umožňuje stanovit další doporučení pro podnik 

Mateiciuc a.s., které je sepsáno v poslední kapitole.  
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1 Teoretické oblasti práce 

Diplomová práce vychází z poznatků z oblastí strategické analýzy podniku, 

konkurenceschopnosti, vícekriteriálního rozhodování a benchmarkingu. Tyto uvedené oblasti 

jsou použity jako základ k řešení problematiky této diplomové práce.  

1.1 Strategická analýza podniku 

Strategická analýza podniku je nezbytná pro globální, strategické, střednědobé a roční 

plánování. Jejím účelem je získat globální pohled na tržní pozici a tržní potenciál firmy 

a na směr, kterým by firma měla dále postupovat. Na obr. 1. lze vidět členění strategické 

analýzy na vnitřní a vnější prostředí firmy. [17] 

 

Obr. 1 Členění strategické analýzy. Zdroj: [17]. 

1.1.1 Vnitřní prostředí firmy  

Vnitřní prostředí firmy představuje její oddělení a manažerské úrovně, které ovlivňují 

marketingové rozhodování. Marketingoví distributoři (dodavatelé společnosti a marketingoví 

zprostředkovatelé včetně prodejců, fyzických distribučních firem, finančních 

zprostředkovatelů a marketingových agentur) spolupracují, aby vytvořili hodnotu 

pro zákazníka. Další faktory zahrnují pět typů zákaznických trhů, na kterých společnost 

prodává. Jsou to tyto trhy: trh spotřebitelský, průmyslový, trh obchodních mezičlánků, 

Hodnocení vnitřního prostředí 

firmy 

 

Analýza zdrojů a schopností 

s cílem odhalení silných a slabých 

stránek a určení kompetencí. 

Hodnocení vnějšího prostředí 

firmy 

 

Monitorování prostředí s cílem 

odhalení příležitostí a hrozeb, 

kterým organizace čelí. 

Strategická analýza 
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trh státních zakázek a mezinárodní trh. Konkurence se společností soupeří ve snaze odlákat 

zákazníky. Dále zde fungují vztahy s veřejností - finančními institucemi, médii, vládními 

institucemi, občanskými iniciativami, místní samosprávou, širokou veřejností a zaměstnanci 

firmy, která má skutečný nebo potenciální zájem nebo vliv na schopnost firmy dosáhnout 

svých cílů. [11] 

Vnitřní prostředí firmy zahrnuje všechny kontrolovatelné prvky uvnitř firmy, 

které ovlivňují kvalitu její činnosti. Analýza vnitřního prostředí obsahuje analýzu zdrojů 

firmy jako jsou zdroje finanční, lidské, materiální a nemateriální (značka, logo apod.). 

Dále obsahuje analýzu struktury v návaznosti na vlivy změn v prostředí, analýzu systémů, 

analýzu firemní kultury, analýzu schopností aj. Výsledkem analýzy vnitřního prostředí je 

určení silných a slabých stránek firmy. [17] 

1.1.2 SWOT analýza 

Výchozím bodem při stanovování strategie je obvykle SWOT analýza. Je součástí 

analýzy vnitřního prostředí podniku. SWOT je zkratka, která znamená silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. SWOT analýzou lze důkladně vyhodnotit silné a slabé stránky 

organizace, stejně jako její příležitosti a hrozby. Nejlepší strategií k dosáhnutí cílů společnosti 

je využívání jejích příležitostí a silných stránek, neutralizovat její hrozby a vyhýbat nebo 

opravovat její slabé stránky. [4] 

SWOT analýza je prospěšný nástroj pro rozhodování a pochopení závislostí mezi 

společností a jejím prostředím. Aktivní myšlení je povoleno, spíše než o počítání jde 

o subjektivní názor. K dosažení objektivních výsledků SWOT, je třeba použít různé analýzy 

(například konkurenční analýza, analýza trhu, analýza prostředí). To stanoví rámec strategie, 

pozici a směr společnosti. Tyto poznatky jsou také cenné údaje pro jiná použití (například 

pro strategické plánování, vývoj nových výrobků nebo plánování obchodní strategie). [3] 

Tato analýza poskytuje stručný přehled základních a relevantních informací o majetku 

podniku. Ve světle benchmarkingu, odvozuje kritické faktory úspěchu na trhu a hodnotí 

konkurenční výhody a nedostatky. Pomocí SWOT analýzy je společnost schopna zvýšit svůj 

zisk a potenciál. Dále je společnost schopna zjistit své nedostatky a tím zabránit nebo snížit 

nepříznivé konstelace slabin a hrozeb.  
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Analýza SWOT může být využita v několika dobře známých teorií, jako je Balanced 

Scorecard (BSC), Boston Consulting Group portfolia (BCG portfolio) nebo v jiných 

vyhodnocovacích a strategických nástrojích. [14] 

 SWOT analýza je souhrnným výstupem vnitřního a vnějšího prostředí. Tento výstup 

lze vidět v následující tabulce č. 1 [14]: 

Tab. 1 Výstup SWOT analýzy. Zdroj: [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Vnější prostředí firmy 

Vnější prostředí firmy se člení na makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí 

zahrnuje faktory, které jsou firmou velmi obtížně kontrolovatelné. Jsou to faktory politicko-

právní, ekonomické, sociální, kulturní, technické, technologické a ekologické. Mikroprostředí 

tvoří zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, další firmy a organizace, tj. široce pojatá 

veřejnost. Rovněž zde je nutno analyzovat jednotlivé komponenty mikroprostředí, 

neboť výrazně ovlivňují činnost firmy. Na rozdíl od faktorů makroprostředí, jsou faktory 

mikroprostředí ve větší míře firmou ovlivnitelné. Z výsledků analýz vnějšího prostředí určuje 

firma příležitosti a hrozby. [17] 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
schopnosti: schopnosti: 

  ekonomické a finanční   ekonomické a finanční 

  inovační   inovační 

  nákupní   nákupní 

  výrobní   výrobní 

  prodejní   prodejní 

  marketingové   marketingové 

  manažerské   manažerské 

  personální   personální 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
vyplývající: vyplývající: 

  z makroprostředí   z makroprostředí 

  ze změn na trhu   ze změn na trhu 

  z chyb konkurence   z konkurenčních tlaků v odvětví 

  z podnětů zájmových skupin   z tlaků zájmových skupin 
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1.2 Konkurenceschopnost 

Pojem konkurenceschopnost je velice často užívaný, avšak není zcela jednoznačný  

a zahrnuje mnoho různých náhledů. Jednotná a všeobecně platná definice 

konkurenceschopnosti neexistuje, při vymezení pojmu se uplatňují různá hlediska,  

jako jsou [15]: 

• konkurenceschopnost na makroúrovni (konkurenceschopnost destinace, země nebo 

teritoria), 

• konkurenceschopnost na mikroúrovni (konkurenceschopnost firem soukromého 

sektoru), 

• konkurenceschopnost v různých oborech a oblastech ekonomické činnosti, 

• konkurenceschopnost na domácím trhu (vůči importům zboží a služeb), 

• konkurenceschopnost na zahraničním trhu. 

Mnoho institucí a autorů (například Světové ekonomické fórum, Markusen, Porter) 

používají termín „konkurenceschopnost“ pro vyjádření ekonomické převahy konkrétní 

národní ekonomiky, případně firmy nad konkurencí v rámci hospodářské soutěže,  

a to jak domácí, tak i mezinárodní, přičemž je nutno rozlišovat konkurenceschopnost 

na makroekonomické a na mikroekonomické úrovni a dále konkurenceschopnost firmy 

v rámci daného trhu. [13] 

Podle zmíněných autorů je hlavním předpokladem ekonomického růstu konkrétní 

ekonomiky stabilní, permanentní růst národní produktivity. Jiní autoři, mezi nimi Lipschitz 

a McDonald, odvozují konkurenceschopnost ekonomiky na základě reálného směnného 

kurzu, jejich koncept je kritizován Uelleincrem. [13] 

V takto chápaném kontextu je konkurenceschopnost na makroekonomické úrovni 

ekvivalentem výkonnosti dané ekonomiky ve vztahu k jiné ekonomice, přičemž k měření 

výkonnosti slouží indikátory ekonomického růstu, exportního potenciálu a ekonomického 

blahobytu. Na mikroekonomické úrovni je konkurenceschopnost vyjádřena pomocí takových 

indikátorů, jakými jsou například úroveň vzdělání, produktivita, využití přírodních zdrojů  

a podnikání příznivě nakloněná politika vlády. Jednou z možností vyjádření národní 

konkurenceschopnosti je koncept Světového ekonomického fóra. [13] 
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1.2.1 Vývoj pojmu „konkurenceschopnost“ 

Pojem konkurenceschopnost na národní úrovni je v současném pojetí používán 

přibližně od druhé poloviny 90. let 20. století a je spojen se jménem M. E. Portera, který se 

zabýval konkurenceschopností na úrovni firem a poté přenesl získané poznatky do sledování 

konkurenceschopnosti národní. Za historické počátky hodnocení konkurenceschopnosti by 

bylo možné považovat již Smithovu teorii komparativních výhod (The Wealth ofNations, 

1776). Z nástupců, kteří teorii dále rozvíjeli, lze jmenovat Ricarda (1817), Ileckshera (1919) 

či Ohlina (1933) jako zástupce teorie exogenních komparativních výhod a druhou skupinu 

zaměřující se na exogenní komparativní výhody představovanou Brandcrem (1981). 

Stiglitzem (1977) či Krugmanem (1979). Uvedené teorie založené zejména na sledování 

produktivity byly dále rozvíjeny a propracovány zejména s ohledem na globalizační tendence 

(Krugman, Cohen, 1994). Druhou fází znamenající významný posun jsou 80. léta 20. století, 

kdy se stále více prosazuje teorie komparativních výhod a konkurenceschopnost určená 

alokací faktoru od Portera. Porterův diamant či Porterova strategie pěti sil jsou základními 

analytickými nástroji pro hodnocení konkurenceschopnosti firem či destinací. [15] 

Porterův diamant národní konkurenceschopnosti vychází z výsledků empirického 

zkoumání národní konkurenceschopnosti v rámci různých odvětví, které spíše než lepším 

či horším obecným přirozeným předpokladům přisuzují lepší či horší konkurenceschopnost 

alokaci výrobních faktorů. Pro konkurenceschopnost země či odvětví jsou podle Portera 

rozhodující čtyři oblasti, a to podmínky na straně výrobních faktorů, podmínky na straně 

poptávky, příbuzná a provázaná odvětví (daného sektoru) a firemní strategie, struktura 

a rivalita. Kromě uvedených vymezuje Porter dva exogenní faktory v podobě vlády 

a příležitostí, které ovlivňují konkurenceschopnost země. [15] 

Firemní strategie, struktura a rivalita je faktorem založeným na způsobu řízení, 

organizace či hospodaření se zdroji. Vláda (veřejný sektor) hraje významnou roli v tvorbě 

institucionálního a legislativního zázemí stimulujícího firmy ke zvyšování 

konkurenceschopnosti (například daňová legislativa přímo ovlivňuje cenovou 

konkurenceschopnost destinace na mezinárodním trhu). Příležitosti znamenají neovlivnitelný 

faktor ze strany firem, který však působí příznivě na růst konkurenceschopnosti  

(např. posun devizového kurzu zvýhodňující export). [15] 
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Firemní konkurenceschopnost bývá v širším pojetí obvykle slučována s dlouhodobými 

finančními ukazateli firmy a schopností odměňovat své zaměstnanec a vlastníky. V užším 

pojetí se zaměřuje pouze na finanční ukazatele (obrat, zisk a jeho různé podoby, náklady, 

výnosnost akcií a další). Stejně tak mohou být jedním z kritérií konkurenceschopnosti firmy 

její vnitřní zdroje (např. know-how) a schopnost inovací. [13] 

1.3 Vícekriteriální rozhodování 

Tato metoda je náročná na posouzení jednotlivých variant. Na začátku rozhodování je 

potřeba si stanovit kritéria hodnocení a určit jejich důležitost (jejich váhu). Váhu kritéria 

je možné přímo stanovit nebo ji určit výpočtem. Konkrétně bodováním variant a znásobením 

bodů váhami. Na základě získaných bodů stanovíme pořadí. [9] 

Kvalitu rozhodovacích procesů ovlivňují stanovení cílů, množství a kvalita informací, 

míra uplatnění poznatků teorie rozhodování, kvalita projektu řešení, kvalita objektu 

rozhodování a kvalita řízení rozhodovacího procesu. Proces rozhodování musí projít všemi 

fázemi. Kvalita rozhodování provedení každého bodu se projeví v následujících krocích. [12] 

Výběr kritérií hodnocení vychází z cílů, kterých se má dosáhnout. Dále z identifikace 

možných nepříznivých dopadů a účinků variant, z identifikace odlišností a rozdílů variant 

řešení a identifikace subjektů, jejichž zájmy mohou být určitou variantou dotčeny.  

Soubor kritérií hodnocení by měl být úplný, s jednoznačným a srozumitelným smyslem. 

Každý aspekt musí vcházet do hodnocení právě jednou a počet kritérií by měl být 

co nejmenší. Tyto požadavky jsou však vzájemně protikladné a nemohou být splněny 

současně. Tvorba dostatečně širokého souboru variant je jednou z nutných podmínek 

kvalitního řešení rozhodnutí. [12] 

Kromě využití týmové práce, aplikace metod podporujících tvorbu variant a zvyšování 

tvůrčího potenciálu organizace, by měl manažer uplatňovat modelování a výpočetní techniku. 

U dobře strukturovaných problému je možné využít výpočetní techniku ke generování 

variantních řešení. U špatně strukturovaných problémů lze využít informační technologie 

ke stanovení důsledků variant řešení. [12] 

Varianta určená k realizaci by měla být přípustná (splňovat všechny cíle 

a nepřekračovat omezující podmínky). Vícekriteriální hodnocení variant podporuje 
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ohodnocení variant. Výsledkem procesu hodnocení variant vzhledem ke zvolenému souboru 

kritérií je stanovení „preferenčního uspořádání variant“, kdy na prvním místě je nejvýhodnější 

varianta. Toto stanovení bývá náročným procesem, jehož složitost roste se zvyšováním počtu 

kritérií, hodnocení i velikosti souboru variant. Kritéria jsou také ve většině případů vyjádřena 

v různých měrných jednotkách. Tato situace se dá řešit převodem všech kritérií na stejnou 

měrnou jednotku. Tím se umožní sčitatelnost všech kritérií, což vede k převodu na jedno 

kritérium. Problém je v tom, že toto stanovení je závislé na významu, který manažer 

subjektivně přisuzuje jednotlivým kritériím hodnocení. [12] 

Kdy je dobré využít vícekriteriální rozhodování s váhami? Tato metoda se využívá 

při řešení problémů, které mají zásadní vliv na činnost organizace. Využívá se také v situaci, 

kdy se účastníci rozhodování nejsou schopni dohodnout na jednom kritériu, respektive je-li 

více důležitých faktorů a nelze tedy využít jednokriteriální hodnocení. [9] 

Výhody využití [9]: 

• jasný přehled (většinou tabulka) jednotlivých kritérií předložených variant řešení, 

• přehlednost předpokladů, ze kterých se vycházelo při rozhodování, 

• větší věrohodnost rozhodnutí. 

 
Nevýhody [9]: 

• časová náročnost roste s počtem kritérií hodnocení a s počtem variant, 

• kritéria mohou být vyjádřena v různých měrných jednotkách (například v procentech 

nebo v korunách), proto je nutný převod všech kritérií na stejnou měrnou jednotku, 

abychom mohli body a jednotlivá kritéria sčítat a stanovit jejich pořadí, 

• většinou je nutno použít pro konečné stanovení výsledku počítač, tj. je zde důležitá 

předchozí příprava a výbava příslušnou technikou. 

 

V teorii týkající se vícekriteriálního rozhodování se pracuje s kriteriální maticí, která 

má „k“ kritérií a „s“ variant, kterých je obecně „p“. Hodnotu, které dosahuje varianta  

pro i-té kritérium se označuje symbolem yij a nazývá se kriteriální hodnota. Řádky matice jsou 

tvořeny jednotlivými variantami a sloupce odpovídají jednotlivým kritériím.  

Obecná kriteriální matice je znázorněna na následujícím obrázku č. 2 [6]: 
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Obr. 2 Obecná kriteriální matice. Zdroj: [6]. 

1.3.1 Způsoby stanovení vah kritérií u vícekriteriálního rozhodování 

Váhy kritérií určují jejich relativní významnost. Čím je váha kritéria vyšší, tím je toto 

kritérium významnější. Váhy kritérií stanovených pomocí jednotlivých metod nejsou obvykle 

normovány, a proto je třeba jejich normování provést. Součet těchto vah je roven 1. [12] 

Existuje několik metod stanovení vah kritérií [12]: 

• bodová stupnice - každému kritériu se přiřadí určitý počet bodů ze zvolené stupnice, 

• alokace 100 bodů - mezi všechna kritéria se rozdělí 100 bodů podle jejich 

významnosti, 

• porovnání významu kritérií pomocí jejich preferenčního uspořádání - uspořádání 

kritérií podle jejich významnosti a určení vah kritérií porovnáním s kritériem nejméně 

významným (dle uspořádání na posledním místě), 

• metoda párového srovnání - pro každé kritérium se zjišťuje počet jeho preferencí 

vzhledem ke všem ostatním kritériím, určuje se pomocí Fullerova trojúhelníku, 

• Saatyho metoda - stejně jako v metodě párového srovnání se zjistí preferenční vztahy 

dvojic kritérií a poté se určí velikost této preference počtem bodů ze zvolené stupnice, 

• strom kritérií - metoda vhodná v případě, je-li více než 10 kritérií, kritéria se seskupují 

do dílčích skupin, určí se váhy jednotlivých skupin, dále váhy každého kritéria v rámci 

jeho skupiny, výsledek je dán násobkem váhy kritéria s váhou jeho skupiny. 

1.3.1.1 Metoda párového srovnání 

Pro řešení problému v této diplomové práci je jako způsob stanovení vah kritérií 

využito metody párového srovnání.  

Technika je založena na vyplňování tabulky (matice párového srovnávání) viz obr. 3, 

ve které jsou znázorněny všechny možné dvojice možností. Skupina potom nějakým 
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způsobem (například konsensuálně nebo hlasováním) rozhodne, kdo v každém utkání „turnaje 

dvojic" vyhrává. [16] 

Někdy je u párového srovnávání intuice více či méně regulována stanovenými 

pravidly. Hodnotitelé již nemohou porovnávat možnosti libovolné na základě svých 

„sympatií“, ale musí se držet nějakých kritérií a být schopni svůj názor v jazyce těchto kritérií 

obhájit. To se používá například tehdy, když je jasné, že určitá řešení jsou sice „atraktivní“ 

(například dokonale zpracované počítačové programy s výbornou grafikou), ale zároveň 

zbytečně nákladná, takže je třeba se spokojit s nižší funkčností nebo atraktivitou). [16] 

Párové srovnávání je vhodné pouze při posuzování menšího počtu možností. Pokud je 

možností více než (zhruba) šest, kombinací je tolik, že se hodnocení pomalu stává stále 

úmornějším a především již nejsou jednotlivé výsledky jednotlivých párových srovnání 

srovnatelné, protože unavení hodnotitelé pracují jinak než hodnotitelé čerství. [16] 

Kritérium K1 K2 K3 K4 ... Kn Součet preferencí 

K1               

K2   
 

          

K3     
 

        

K4       
 

      

...         
 

    

Kn               

Obr. 3 Matice párového srovnání. Zdroj: [16]. 

Pomocí matice párového srovnání, zjistíme počet preferencí. Tento počet preferencí 

nám umožní určit váhy jednotlivých kritérií pomocí následujícího vzorce [16]:  

 

kde:  fi - počet preferencí i-tého kritéria 

 vi - normovaná váha i-tého kritéria 
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 n - počet kritérií 

Počet preferencí i-tého kritéria vypočítáme pomocí vzorce [16]:  

 

1.3.2 Multikriteriální vyhodnocovací metody 

Řada metod vyžaduje kardinální informaci o relativní důležitosti kritérií,  

kterou lze vyjádřit vektorem vah kritérií [10]:  

 

Metody lze rozdělit podle výpočetního principu, který metody využívají například [10]:  

• maximalizace užitku, 

• minimalizace vzdálenosti od ideální varianty, 

• vyhodnocování variant na základě preferenční relace, atd.  

Nejrozšířenějšími používanými metodami jsou [10]:  

• metoda váženého součtu (WSA – Weighted Sum Approach),  

• metoda ideálních bodů (IPA – Ideal Points Analysis), 

• metoda TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), 

• metoda shody a neshody (CDA - Concordance Discordance Analysis).  

1.3.2.1 Metoda váženého součtu (WSA – Weighted Sum Approach)  

V této diplomové práci je jako multikriteriální vyhodnocovací metoda zvolena metoda 

váženého součtu. 

Metoda váženého součtu WSA vychází z principu maximalizace užitku, dopouští se 

však zjednodušení v tom, že předpokládá pouze lineární funkci užitku. 
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Nejprve je potřeba vytvořit normalizovanou kriteriální matici R=(rij),  

jejíž prvky získáme z kriteriální matice Y=(yij), pomocí transformačního vzorce [10]:  

 

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

Podle vzorce rij = (Yij - Dj) / (Hj - Dj) lineárně transformujeme kriteriální hodnoty tak,  

že rij ϵ <0,1>, Dj  odpovídá minimální hodnota kritéria ve sloupci j a Hj odpovídá maximální 

hodnota kritéria ve sloupci j.  

Ve výše uvedeném vztahu se používá v případě, že je kritérium v daném sloupci j 

považováno za maximalizační. Pro případ minimalizačního kritéria lze provést normalizaci 

takového sloupce v matici přímo použitím vztahu [10]:  

 

Pokud chceme mít všechna kritéria v kriteriální matici jako maximalizační ještě 

před provedením normalizace matice, musíme přepočíst prvky v příslušném sloupci 

za pomoci vztahu [10]: 

 

Od stávajícího největšího prvku (maxima) Hj-min v daném sloupci postupně odečteme 

všechny ostatní prvky a tím převedeme sloupec s minimalizačním kritériem 

na maximalizační. 

 Tento převod je však ve vztahu rij = (Hj - Yij) / (Hj - Dj) již zanesen a většina 

výpočetních programů s touto možností již počítá. Při použití aditivního tvaru vícekriteriální 

funkce užitku je pak užitek varianty ai roven [10]:  
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Varianta, která dosáhne maximální hodnoty užitku je vybrána jako nejlepší, případně 

je možno uspořádat varianty podle klesající hodnoty užitku. [10] 

1.4 Benchmarking 

Termín benchmarking se ve světě začal používat v průběhu 80. let 20. století.  

Jde o metodický přístup založený na měření výkonnosti firmy ve srovnání s výsledky 

konkurence. Cílem této metody je zvýšit výkonnost organizace. 

Benchmarking lze chápat jako kontinuální a systematický proces založený 

na komparaci produktů, procesů, metod a výsledků vlastní organizace se subjekty,  

které byly vybrány jako vhodné pro toto srovnání. [7] 

Je to proces, který zahrnuje srovnávání v rámci organizace nebo srovnání více 

organizací. Benchmarking zahrnuje zkoumání kritické činnosti jednoho orgánu a porovnáním 

jeho výkonu v kritických oblastech s výkonem jiné instituce. Účelem je zvýšit výkon podniku 

a tím dosáhnout vyšší účinnosti. Vzhledem k tomu, že se instituce neustále mění,  

je benchmarking spíše jednorázové srovnání s konkurentem než kontinuální proces. [8] 

Benchmarking je trvalý dlouhodobý proces vzájemného sledování a porovnávání 

vlastních výsledků podniku s výsledky konkurence z hlediska efektivnosti výroby a kvality 

určitého produktu nebo realizace určité služby, pracovních operací, výrobních postupů, 

marketingových aktivit atd. Benchmarking není omezen pouze na bezprostřední konkurenci 

nebo na rámec daného odvětví či tržního segmentu, ale představuje výběr a porovnávání 

vhodných myšlenek, metod či přístupu, které jsou pro daný podnik použitelné, a to ve smyslu 

zvýšení efektivnosti, vlastní výkonnosti nebo kvality. [5] 

1.4.1 Etapy benchmarkingu 

Formalizovaný systém implementace benchmarkingu lze rozdělit do čtyř etap [2]: 
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1.4.1.1 Plánování  

Nejkritičtější etapou je bezesporu plánování. V tomto stádiu je nezbytné zformovat 

tým, vybrat podnikové aktivity, které budou podrobeny zkoumání a zvolit referenční 

společnost (obvykle konkurenta), vůči němuž budou charakteristiky výkonnosti nebo 

podnikové procesy porovnávány. Poté následuje zvolení nejvhodnější metody sběru dat. [2] 

1.4.1.2 Sběr a analýza dat 

Etapa sběru a analýzy dat se zaměřuje na získání a vlastní porovnání údajů  

a zjišťování nedostatků s přihlédnutím k nezbytným korekcím, které vyplývají z rozdílné 

podstaty srovnávaných společností. [2] 

1.4.1.3 „Gap“ analýza 

Ve stádium „gap“ analýzy je nutné organicky začlenit návrhy předpokládaných 

nápravných postupů do podnikového řídicího procesu a plánů. Cílem je identifikovat 

nedostatky a zformulovat plán jejich odstranění V praxi je tato analýza zajišťována kromě 

jiného i formální a neformální komunikací s klíčovými pracovními týmy tak, aby byl zajištěn 

soulad s navrženými strategickými cíli. [2] 

1.4.1.4 Realizace opatřeni 

 Proces implementace jednotlivých opatření se průběžně monitoruje a dle potřeby 

upravuje. Vlastní nastartování programu změn je výhodné a mnohdy i nezbytné provázat se 

strategickým plánem, což umožňuje sledování efektivity a přínosu zavedených opatření 

pomocí zvolených kritérií (např. Balanced Scorecard). Celý proces je úspěšně završen tehdy, 

pokud firma dosáhla vůdčího postavení ve svém odvětví a benchmarking je plně integrován 

do firemní kultury. V pozitivním případě se tak tato firma sama stane standardem  

a podle názoru některých autorů je tato společnost nejlepším indikátorem správně 

provedeného benchmarkingu. [2] 

1.4.2 Typy benchmarkingu 

Rozlišuje se několik různých druhů benchmarkingu, z nichž nejpoužívanější jsou 

uvedeny níže [1]: 
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• Strategický benchmarking 

Využití v případě zlepšení celkové výkonnosti firmy zkoumáním 

dlouhodobých strategií, vývojem nových výrobků, hlavních schopností aj.  

Změny vyplývající z tohoto typu benchmarkingu mohou být těžko realizovatelné 

a jejich implementace může trvat delší dobu. 

• Výkonový a konkurenční benchmarking 

Firmy posuzují svoji pozici ve vztahu k výkonovým charakteristikám hlavních 

výrobků a služeb. Firmy zahrnuté do benchmarkingu jsou vybrány ze stejného 

odvětví. Tento typ je nejčastěji využíván obchodními asociacemi nebo nezávislými 

firmami. 

• Benchmarking procesů 

Zaměřuje se na zlepšení určitých akcí a kritických procesů. 

Tento benchmarking porovnává firmy, které dodávají podobné služby a produkty. 

• Funkcionální benchmarking 

Podniky se srovnávají s podniky z různých odvětví nebo s odlišnými 

aktivitami, aby nalezly způsoby zlepšení podobných procesů nebo funkcí. Tento typ 

může vést k výraznému zlepšení či k inovacím. 

• Interní benchmarking 

Zahrnuje benchmarking prováděný v rámci jedné firmy (např. pobočky 

v různých zemích). Výhodou je například snadné získání informací a citlivých dat 

a kratší čas na realizaci benchmarkingu. Nevýhodou může být třeba nedostatek 

skutečné inovace nebo nenalezení nejlepších praktik. 

• Externí benchmarking 

Provádí se analýza firem, které jsou známé jako nejlepší ve svém oboru.  

Díky externímu benchmarkingu je možné se učit od těch nejlepších. Na druhé straně 

tento typ může trvat delší dobu oproti ostatním typům. 

• Mezinárodní benchmarking 

Nejlepší firmy jsou identifikovány a analyzovány kdekoli po světě, také proto, 

že v jedné zemi může být málo firem pro srovnání, které by vytvořily věrohodné 

výsledky. Díky rozvoji informačních technologii a globalizaci se zvyšují možnosti 

pro mezinárodní srovnání. Tento typ ovšem může vyžadovat značné zdroje a může 

trvat dlouhou dobu. 
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2 Podnik Mateiciuc a.s. 

Tato diplomová práce je vypracována v podmínkách firmy Mateiciuc a.s.  

Tento podnik se zabývá vývojem, výrobou, distribucí a exportem plastů. Používá technologie 

vytlačování a vstřikování plastů. 

Záměrem firmy Mateiciuc a.s. je přispívat k ochraně životního prostředí   planety 

produkcí výrobků šetřících energie. Jejím hlavním cílem je budovat si stabilní pozici 

mezi významnými evropskými výrobci a zpracovateli plastů. [26] 

2.1 Historie a současnost podniku 

Samotná existence firmy MATEICIUC začíná od roku 1990. 

2.1.1 Vývoj podniku 

V následujících podkapitolách je stručně a chronologicky popsán vývoj podniku.  

2.1.1.1 V letech 1990 – 1992 

Založení společnosti MATEICIUC  bratry Emilem a Zdeňkem Mateiciucovými. Bratři 

Mateiciucové úspěšně zprivatizovali historický objekt  bývalé textilní továrny a zahájili 

v tomto objektu výrobu polypropylenových trubek pro podlahové vytápění, 

polyetylenových  trubek pro rozvod pitné vody dále pak výrobu zahradních 

hadic  z mPVC  a drobných plastových výlisků. [26] 

2.1.1.2 V letech 1993 – 1995 

V tomto období se dokončila rozsáhlá rekonstrukce administrativní budovy, výrobních 

hal a areálu podniku. Došlo k transformaci společnosti s ručením omezeným na akciovou 

společnost. Výrobní sortiment se rozšířil o výrobu  hladkých trubek HDPE pro ochranu 

optických kabelů. Společnost také investovala do zařízení umožňujících zvyšování kvality 

a variability výroby. [26] 
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2.1.1.3 V letech 1996 – 2000 

Společnost získala celou řadu významných  zakázek na výrobu kabelových chrániček, 

což vyústilo v rozhodnutí rozšířit výrobu nákupem nové technologie. V roce 1998  zahájila 

společnost  výrobu korugovaných trubek, která doplnila výrobní řadu ochranných trubek 

a stala se tak nosným výrobním programem podniku. Společnost zavedla systém řízení jakosti 

podle normy ISO 9002:1994, který byl certifikován v roce 2000 společností TǛV. [26] 

2.1.1.4 V letech 2001 – 2005 

Důležitým krokem  pro další vývoj společnosti byl v roce 2001 vstup strategického 

partnera. Firma MATEICIUC a.s. se stala součástí společenství sesterských firem 

GASCONTROL s.r.o. a GASCONTROL PLAST a.s. Toto spojení přineslo společnosti 

stabilizaci a další možnosti rozvoje. Stagnace v oblasti výstavby telekomunikačních sítí a 

nasycenost trhu vedla k velkému poklesu výroby a prodeje ochranných trubek. Na tuto situaci 

společnost reagovala nahrazením tohoto výrobního segmentu, úplně novým a jak se později 

ukázalo klíčovým  sortimentem. Tím se stala v roce 2002 výroba stavebních profilů. [26] 

2.1.1.5 V letech 2006 – 2011 

Na trhu se začíná etablovat obchodní značka  MAT, která je spojena s vysokou 

kvalitou produktů  MATEICIUC a.s. V roce 2008 byl společnosti udělen mezinárodní 

certifikát  v oblasti řízení lidských zdrojů „Investor in People". V tomto období společnost 

zvyšuje objem výroby a výrazně stoupá podíl exportu na celkovém obratu firmy. Významnou 

investicí je nákup obchodní firmy BALTEXX, která má sídlo v Německu a usnadní 

společnosti průnik na německý trh průmyslových hadic. Management přijal zásadní změny 

v řízení a strategickém plánování společnosti. Koncem roku 2008 zavádí společnost novou 

výrobu plastových protihlukových stěn. Úspěšně se podílí na jejich realizaci v České 

republice, na Slovensku a připravuje se  vstoupit s touto komoditou i na polský trh. V roce 

2009 se MATEICIUC a.s. stává majoritním vlastníkem výrobního podniku Behka Plast 

v Polsku, kde se bude zejména zabývat výrobou průmyslových hadic.  

Mezi významné investice roku 2010 a roku 2011 patří vybudování školicího střediska 

pro zaměstnance v areálu společnosti a zahájení výstavby vývojového centra. 

V lednu 2011 se společnost MATEICIUC a.s. stává členem  PLASTIKÁŘSKÉHO 
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KLASTRU  s cílem společné participace zejména v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání a 

rozvoje lidských zdrojů a účinného prosazování zájmů odvětví. [26] 

2.1.2 Budoucnost podniku 

Budoucnost  společnosti MATEICIUC patří  především  vývoji, inovacím, novým 

trhům a naplnění vize: „Patřit mezi přední evropské výrobce stavebních profilů.“ 

2.2 Strategie podniku 

Firma Mateiciuc a.s. ve své strategii vyznává především tyto hodnoty [18]: 

• Spolupráce 

- firma je společenství lidí, kteří se vzájemnou spoluprací a kooperací snaží dosáhnout 

svých cílů, 

• Zodpovědnost 

- každý nese svou osobní odpovědnost za to, co ve firmě vykonává, a za výsledky této 

činnosti, 

• Rovné příležitosti 

- rovné příležitosti v tomto podniku znamenají rovné šance pro všechny zaměstnance 

v profesním rozvoji, spravedlivé hodnocení a odměňování dle schopností, znalostí 

a dovedností bez všech rozdílů, 

• Orientace na zákazníka 

- zákazníci jsou středem zájmu každého jednotlivého zaměstnance; 

- zákazníkem je každý, komu firma odevzdává výsledky své práce, 

• Inovativnost 

- všichni lidé by měli průběžně revidovat zaběhnuté postupy a stereotypy, hledat jejich 

zefektivnění a pružně reagovat na změny podmínek, 

• Odbornost 

- na každé pozici musí být člověk s odpovídajícími schopnostmi a odbornými 

předpoklady je přenášet na veškeré vykonávané činnosti, 

• Výkonnost 

- dosahování potřebných kritérií efektivnosti u všech pracovníků. 
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2.3 Sortiment výroby podniku 

Firma vyrábí především tyto produkty [19]: 

• Stavební PVC profily, plastové lišty 

PVC stavební profily (viz obr. 4), plastové lišty celkově prodlužují životnost 

systému. Podnik vyrábí široké škály profilů pro stavebnictví. Použité materiály 

a technologie zaručují vysokou kvalitu plastových profilů a lišt. 

 

            Obr. 4 Stavební profily. Zdroj: [19]. 

• Ochranné trubky - chráničky, mikrotrubičky 

Ochranné PVC trubky (viz obr. 5) jsou určeny především pro ochranu 

optických, metalických a koaxiálních kabelů uložených  ve výkopech a kabelovodech. 

Plastové trubky (potrubí) lze použít také v případě nutnosti zvýšené ochrany 

vodovodních a plynovodních inženýrských sítí, odvodnění nebo spádové kanalizace. 

Trubky se vyrábí v jednostěnném (MIKROHARD, OPTOHARD, PYROSTOP) 

nebo dvoustěnném provedení (DUOFLEX, DUOHARD). 

 

             Obr. 5 Ochranné trubky. Zdroj: [19]. 

• Hadice zahradní a průmyslové 

Hadice zahradní (viz obr. 6) a průmyslové se vyrábí z měkčeného 

PVC. Mezi největší přednosti těchto PVC hadic patří trvanlivost a tlaková odolnost 

(hadice nepraskají, nelámou se), dlouhá životnost a tvarová stálost (hadice lze stáčet 
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a rozmotávat, aniž by se překroutily). Výrobní délky hadic jsou 10 - 50 m, rozměry 

5/16" až 1". 

 

           Obr. 6 Zahradní hadice. Zdroj: [19]. 

• Vstřikování plastů, zakázková výroba 

Firma MATEICIUC a.s. je zaměřena na plasty - výrobu plastů 

technologií  vstřikování plastů do forem, lisování. 

Vyrábí plastové výrobky mnoha velikostí pro nejrůznější účely. Zajišťuje 

materiál a případně i návrh a výrobu formy na vstřikování.  

Zakázková výroba = zakázka (drobné výlisky z plastů dle požadavků 

zákazníka) je limitována hmotností (max. 300 g) a velikostí výlisku. 

Z této široké škály výrobního sortimentu podniku, se tato diplomová práce zaobírá 

kategorií sortimentu ochranných trubek (chráničky a mikrotrubičky), konkrétně 

mikrotrubičkami MIKROHARD. Jejich popis se nachází v další kapitole. 
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3 Charakteristika zkoumaného produktu – HDPE 
mikrotrubičky MIKROHARD 

Ochranné trubky neboli kabelové chráničky HDPE slouží jako mechanická ochrana 

pro optické a koaxiální kabely uložené ve výkopech a kabelovodech, při výstavbě nových 

nebo při rekonstrukci stávajících přenosových sítí. Tyto sítě slouží k rychlému přenosu dat 

pomocí optických kabelů. Jsou využívány například poskytovatelům internetu nebo mobilním 

operátorům.  

Pro instalaci do stávajících HDPE ochranných trubek OPTOHARD a to jak 

prázdných, tak částečně obsazených, jsou určeny mikrotrubičky MIKROHARD.  

Nově nainstalované mikrotrubičky do již existujících ochranných trubek s optickými kabely 

můžeme vidět na následujícím obr. 7. [27] 

 

Obr. 7 Nainstalované mikrotrubičky do již existujících ochranných trubek. Zdroj: [27]. 

Mikrotrubičkování je proces, kdy je mikrotrubička MIKROHARD instalována 

do HDPE chráničky (ochranné trubky) OPTOHARD různých průměrů, v závislosti 

na vnitřním průměru chráničky a vnějším průměru mikrotrubičky (tato množství se pak odvíjí 

od potřeby instalace mikrokabelů s různým počtem optických vláken). 

Pro přiblížení uvádím porovnání mikrotechnologie oproti klasické výstavbě.  

Toto srovnání lze vidět v tabulce č. 2 [27]: 
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Tab. 2 Porovnání mikrotechnologie oproti klasické výstavbě. Zdroj: [27]. 

Mikrotechnologie Klasická výstavba 

+ EFEKTIVITA - maximální využití 

prostoru stávajících tras HDPE, instalace 

počtu vláken přesně podle potřeb zákazníka, 

a tím snížení nákladů na výstavbu. 

- EFEKTIVITA - existující HDPE trasy již 

obsazené, nutnost instalace kabelu s max. 

počtem vláken s ohledem pro budoucí 

využití, což způsobuje vysoké investiční 

náklady na začátku. 

+ UNIVERZÁLNOST - vývoj v oblasti 

optických vláken jde stále kupředu. Protože 

se instaluje jen tolik vláken, kolik je v danou 

chvíli skutečně potřeba, lze použít vždy 

při budoucím rozšiřování sítě. 

- UNIVERZÁLNOST - upgrade jednou již 

nainstalovaného kabelu je téměř nemožný 

vzhledem k provozu na kabelu (nutnost 

přerušení provozu, vyfouknutí kabelu 

a zafouknutí kabelu nového). 

+ ROZŠIŘITELNOST - je možné přidávat 

do tras další okruhy, tak jak postupně rostou 

požadavky zákazníků, aniž by bylo nutné 

přerušit stávající provoz. Podle nově 

vznikajících požadavků lze měnit konfiguraci 

sítě. 

- ROZŠIŘITELNOST - je nutné již předem 

zvážit potřebnou kapacitu a zvolit kabel 

s větším počtem vláken, než je v danou chvíli 

nutné. Každé rozšíření sítě znamená zásah 

do stávající trasy. 

+ SNÍŽENÍ POČÁTEČNÍCH INVESTIC – 

instaluje se jen tolik vláken, kolik je v danou 

chvíli skutečně potřeba. Tím se výši investic 

maximálně přibližuje potřebám zákazníka 

a aktuálnímu Cash Flow. 

- NADMĚRNÉ POČÁTEČNÍ INVESTICE – 

je potřeba zainvestovat i ta vlákna, která 

budou mnoho dalších let nevyužita 

a nepřinesou tak žádný zisk. 

+ SERVIS - údržba a rekonfigurace sítě je 

díky odděleným trasám mikrokabelů, které 

jsou navíc chráněny v mikrotrubičkách, 

mnohem snazší, rychlejší a bezpečnější. 

- OBTÍŽNÁ REKONFIGURACE a 

dodatečné vybočování vláken. Nárůst 

odbočných spojek v trasách. Každá spojka 

představuje možné místo poruchy. 
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3.1 Výrobní materiál 

Základní výrobní materiál mikrotrubiček je polyethylen (HDPE). Klasické odstíny 

jsou: černá, zelená, modrá, bílá, žlutá, fialová, oranžová a červená. Výběr barvy lze také 

přizpůsobit požadavkům odběratele. [20]  

3.2 Výroba 

Mikrotrubičky se vyrábí vytlačováním (extruze). Po protažení tvářecí a kalibrační 

soustavou jsou mikrotrubičky podle rozměru navíjeny na bubny. Přehledné schéma výrobního 

zařízení je uvedeno na obr. 8. [20]  

Obr. 8 Schéma výrobního zařízení mikrotrubiček. Zdroj: [20]. 

3.3 Vzhled a popis 

Trubičky jsou značeny černým potiskem (INK JET), který obsahuje základní 

identifikační údaje. Těmito údaji jsou: vnitřní a vnější průměr, materiál, čas, datum, délka 

a kód. Popis mikrotrubiček je opakován každý jeden metr. [20] 

Mikrotrubičky jsou dodávány na bubnech. Jsou namotány na lehkých,  

vratných bubnech, které mají čelo z překližky a v dutině papír. Koncová část návinu 

mikrotrubiček je překryta průtažnou fólií, bubínek je opatřen identifikačním štítkem.  

Bubny jsou standardně baleny po dvou nebo třech a jsou k sobě staženy ocelovou páskou. 

Jejich rozměry jsou standardně 900x300x600 (průměr čela x jádro x šířka návinu). [20] 
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3.4 Jakost výroby 

Jakost výrobku je pravidelně kontrolována. Při výrobě probíhá online měření vnějšího 

průměru trubičky, síly stěny trubičky a kontinuálně je kontrolovaná i průchodnost, tj. kontrola 

minimálního vnitřního průměru. [20] 

3.5 Aplikace 

Mikrotrubičky se zafukují proudem stlačeného vzduchu do prázdných HDPE 

chrániček anebo je lze přifouknout již do stávajících sítí HDPE chrániček, která již mohou 

obsahovat optický kabel. Na krátké vzdálenosti lze využít i zatahování optických kabelů 

do mikrotrubiček. Mikrotrubičky jsou konstruovány tak, aby vnitřní povrch umožňoval 

optimální zafukování optických kabelů na maximální možnou délku. Díky vytvořenému 

laminárnímu proudění vzduchu v mikrotrubce a přídavného mechanického posunu kabelu 

směrem do trubky je optický kabel nadnášen a posunován vpřed. Při zafukování musí 

mikrotrubičky vydržet vnitřní přetlak 12 barů (po 2h při 23 °C s tolerancí 1 °C). [20] 

Kromě systému – HDPE chráničky s mikrotrubičkami lze využít i samostatných 

silnostěnných mikrotrubiček, které se obvykle kladou přímo do země, protože jsou opatřeny 

dostatečnou vrstvou HDPE, která zajišťuje jejich mechanickou odolnost. Jedná se 

o mikrotrubičky velikosti 14/10 mm, 12/8 mm, 10/6 mm a 7/3,5 mm. [20] 

3.6 Základní rozdělení mikrotrubiček 

Mikrotrubičky se primárně dělí na dva druhy. Toto základní rozdělení je v pozdějších 

kapitolách předmětem výzkumu. Hlavním předmětem tohoto rozdělení je tloušťka stěny 

mikrotrubičky. 

3.6.1 Tenkostěnné mikrotrubičky 

Jsou určeny pro instalaci do stávajících ochranných trubek OPTOHARD a to jak 

prázdných, tak částečně již obsazených. Mikrotrubičky se instalují metodou zafukování 

popřípadě zatažením pro kratší vzdálenosti. Tloušťka jejich stěny se v zásadě pohybuje 

do 2 mm. Tenkostěnné trubičky jsou vyobrazeny na obr. 9. [20] 

24 

 



 

Obr. 9 Tenkostěnné mikrotrubičky. Zdroj: [20]. 

3.6.2 Zodolněné mikrotrubičky 

Tyto mikrotrubičky jsou určeny pro přímou instalaci do výkopu při výstavbě nových 

přístupových sítí bez další ochranné trubky. Zesílené stěny mikrotrubiček a jejich mechanické 

vlastnosti zabezpečí dostatečnou ochranu optických kabelů. Vzor zodolněných mikrotrubiček 

je zobrazen na obr. 10. [20] 

 

Obr. 10 Zodolněné mikrotrubičky. Zdroj: [20]. 
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4 Analýza vnitřního prostředí společnosti 

Tato kapitola se zabývá hodnocením vnitřního prostředí společnosti. Je rozdělena 

na dvě hlavní části. První z nich je hodnocení vnitřního prostředí společnosti vrcholovými 

manažery podniku. Druhá část obsahuje SWOT analýzu.  

4.1 Hodnocení vnitřního prostředí společnosti vrcholovými 
manažery 

Pět vrcholových manažerů firmy Mateiciuc a.s. dostalo za úkol ohodnotit známkou  

(2, 1, 0, -1, -2), kdy 2 je nejlepší možné hodnocení a naopak -2 nejhorší možné hodnocení, 

jednotlivé složky společnosti Mateiciuc a.s. Tato analýza je založena na jejich vlastním 

úsudku a zkušenostech. Výsledky těchto hodnocení jsou zaneseny v tabulce č. 3.  

Tabulka č. 4 se skládá ze tří hlavních sloupců. V prvním jsou názvy hodnocených 

složek. Ve druhém jsou známky udělené manažery podniku a v posledním sloupci je průměr 

těchto známek. Čísla 1 až 5 ve sloupci „Úroveň hodnocení“ značí, kolik manažerů se shodlo 

na té konkrétní známce. Hodnocené složky v tabulce jsou tyto: 

• Produkt 

o Kvalita – jedná se o kvalitu produktů, množství reklamací, kvalita vstupů 

do výroby atd. 

o Šíře sortimentu – jde o množství vyráběných produktů, možnost výběru 

pro zákazníka 

• Marketing, prodej 

o Prodejní síť – způsob prodeje, snaha o vlastní distribuční síť 

o Šíře trhů – počet zemí, kde podnik nabízí své produkty (momentálně hlavně 

český, polský a slovenský) 

o Reklama – tvorba a vyhodnocení reklamy 

• Ceny 

o Výše cen – snaha o nízké ceny v porovnání s konkurencí 
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o Metody financování – způsob financování výroby a výzkumu (vlastní a cizí 

zdroje) 

 

• Technika, technologie 

o Úroveň – kvalita dostupné technologie, modernizace a opravy 

o Využití – využití kapacit výrobních prostředků 

• Výzkum, vývoj, inovace 

o Intenzita – počet nových inovací ročně 

o Inovační cyklus – doba trvání výzkumu 

• Nákup, logistika, skladování 

o Pořizovací ceny – ceny vstupů do výroby 

o Zásoby – snaha o dosažení optimální výše zásob 

o Spolupráce s dodavateli – domluva, spolupráce a vývoj komunikace 

• Organizace a řízení 

o Pružnost organizace – reakce na poptávky, dodržování lhůt 

o Jednoduchost struktury – složitost podnikové struktury, komunikace mezi 

jednotlivými částmi podniku 

• Pracovníci 

o Kvalifikace – vzdělání zaměstnanců adekvátní k jejich pracovním pozicím 

o Tvůrčí aktivita – kreativita zaměstnanců, jejich prezentace 

o Týmová spolupráce – úroveň spolupráce zaměstnanců 
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Tab. 3 Hodnocení manažerů včetně výsledných známek 
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4.1.1 Vyhodnocení tabulky analýzy vnitřního prostředí podniku 

Výsledky známek z tabulky č. 3 byly použity jako podklad SWOT analýzy podniku 

Mateiciuc a.s. a to konkrétně jako podklad při určování silných a slabých stránek podniku. 

Dle managementu podniku si firma stojí nejlépe v oblastech úrovně technologie, 

jednoduchosti podnikové struktury a tvůrčí aktivity svých pracovníku. Další oblasti, které 

získaly velmi dobré hodnocení, jsou metody financování, kvalita produktu a pružnost 

organizace.  

Naopak na spodní straně známkování se ocitly oblasti šíře sortimentu, inovačního 

cyklu, výše cen produktů a využití dostupné technologie. Na tyto oblasti by bylo vhodné se 

zaměřit a pokusit se pozvednout jejich úroveň. Například zvýšit sortiment nabízeného zboží 

zákazníkovi.     

4.2 Analýza SWOT 

Jak již bylo zmíněno, SWOT analýza slouží nejen k určení silných a slabých stránek 

podniku, ale také k určení možných příležitostí a hrozeb. Jako podklad pro silné a slabé 

stránky slouží hodnocení podniků manažery. Příležitosti a hrozby byly vypracovány 

za asistence marketingového manažera firmy Mateiciuc Ing. Hany Vondrákové.  

• Silné stránky 

o kvalitní produkty (certifikace třetí stranou) 

o dobrá tvorba a vyhodnocení reklam 

o většina modernizací a inovací financována vlastními zdroji 

o vysoká úroveň technologie 

o optimální výše zásob 

o spolupráce s dodavateli 

o rychlá reakce na poptávky 

o dodržování pracovních lhůt 

o jednoduchá podniková struktura a dobrá komunikace mezi odděleními 

o dobrá tvůrčí aktivita zaměstnanců 

• Slabé stránky 

o podnik nemá vlastní distribuční síť 
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o vyšší ceny produktu 

o delší inovační cykly 

o nižší počet inovací oproti konkurenci 

o kvalifikace pracovníků 

o zaměření pouze na středoevropský trh (hlavně český, polský a slovenský) 

o využití dostupné techniky a technologie 

o slabá šíře nabízeného sortimentu 

• Příležitosti 

o zaměření na zateplování budov v Německu  

o dotace na nízkoenergetické a pasivní domy 

o dotace z Evropské Unie na podporu inovací (program OPPI) 

o v Polsku vládní program pro se zaváděním přípojek a optických linek 

o výzkum nových materiálů 

o využití vybudované infrastruktury - různá potrubí, vstupní šachty,  

a další podzemní prostory a podpůrné konstrukce – pro mikrotrubičky 

o zájem mobilních operátorů na rozšiřování poskytovaných služeb – nutnost 

rozvodů optických vláken 

o zavedení nových výrobků 

• Hrozby 

o nová výrobní a obchodní konkurence (ČR, Slovensko a Polsko) 

o levný dovoz z Číny 

o nedodržení termínů u nových poptávek 

o pokles v zateplení budov vlivem naplnění potenciálu trhu a nových materiálů 

o významné snížení nebo zrušení finanční podpory z EU 

o růst ceny ropy 

o špatná platební morálka zákazníků 

Z těchto silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb jsem za asistence paní 

Ing. Hany Vondrákové vybral pro podnik ty nejdůležitější. Vložil jsem je do tab. 4 a jejich 

kombinace na návrh strategie jsem vypsal do tab. 5.  
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Tab. 4 Vybrané silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

SILNÉ STRÁNKY – S SLABÉ STRÁNKY – W 

S1 – vysoká úroveň technologie 

S2 – kvalitní produkty (certifikát) 

S3 – rychlá reakce na poptávky 

S4 – jednoduchá podniková struktura a dobrá 

komunikace mezi odděleními 

S5 – většina modernizací a inovací 

financována vlastními zdroji 

W1 – využití techniky a technologie 

W2 – nižší počet inovací oproti konkurenci 

W3 – malá šíře sortimentu 

W4 – vyšší ceny produktů 

W5 – zaměření prodeje jen na střední Evropu 

PŘÍLEŽITOSTI – O HROZBY – T 

O1 – dotační program OPPI 

O2 – zaměření podniku na zateplování budov 

v Německu 

O3 - zájem mobilních operátorů na 

rozšiřování poskytovaných služeb 

O4 - zavedení nových výrobků 

O5 – dostupné nové materiály 

T1 – levný dovoz z Číny 

T2 – nová konkurence na českém, polském a 

slovenském trhu 

T3 – snížení finanční podpory z EU 
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Tab. 5 Varianty strategií 

 S W 

O 

Strategie MAXI – MAXI Strategie MINI – MAXI 

S1 – O5 

S2 – O2 

S3 – O3 

S4 – O5 

W1 – O2 

W2 – O1 

W3 – O4 

W4 – O5 

T 

Strategie MAXI – MINI Strategie MINI – MINI 

S1 – T2  

S2 – T2  

S3 – T1  

S5 – T3 

W2 – T2 

W2 – T3  

W5 – T2 

4.2.1 Strategie MAXI – MAXI : Situace SO 

• S1–O5: firma by mohla využít svou vysokou úroveň technologie, která by ji umožnila 

se dobře a rychle adaptovat novým materiálům 

• S2–O2: kvalitní produkty podniku by se daly využít jako základ pro úspěch firemní 

nabídky na německém trhu 

• S3–O3: schopnost firmy rychle reagovat na poptávky, by mohla pomoci zareagovat 

na požadavky mobilních operátorů v předstihu oproti ostatní konkurenci 

• S4–O5: podnik by mohl využít svou jednoduchou podnikovou strukturu a dobrou 

komunikaci mezi odděleními k urychlení adaptace nového materiálu do výroby 

4.2.2 Strategie MINI – MAXI : Situace WO 

• W1–O2: kdyby firma využívala více svou techniku, mohla by tak naplnit kapacitu  

a s novými výrobky by mohla snadněji vstoupit na německý trh se zateplením budov  

• W2–O1: podnik by mohl navýšit počet inovací využitím finanční podpory z EU 

• W3–O4: zavedení nových výrobků by zajistilo rozšíření sortimentu podniku 

• W4–O5: firma by mohla snížit svou vyšší cenu produktů využitím nových materiálů 

na jejich výrobu 
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4.2.3 Strategie MAXI – MINI : Situace ST 

• S1–T2: vysoká úroveň technologie může podniku Mateiciuc zajistit konkurenční 

výhodu oproti nově vstupující konkurenci na český, polský nebo slovenský trh 

• S2–T2: kvalitní produkty jsou více konkurenceschopné, toho by mohl podnik využít a 

získat výhodu oproti konkurenci, která nemívá u nových produktů tak vysokou kvalitu 

• S3–T1: podnik by mohl využít svou výhodu rychlé reakce na poptávky a díky tomu 

konkurovat levnému dovozu z Číny, která v tomto ohledu zaostává 

• S5–T3: financování inovací především z vlastních zdrojů podniku, by zmenšilo dopad 

rizika snížení finanční podpory z EU  

4.2.4 Strategie MINI – MINI : Situace WT  

• W2–T2: podnik by se měl více zaměřit na složitější poptávky regionálního charakteru 

(například jen na českém trhu) 

• W2–T3: inovací se zaměřit na konkrétní zákaznické poptávky, požadavky a díky 

dohodě na spolufinancování vývoje s odběrateli by se mohl podnik vyhnout závislosti 

na financování z EU 

• W5–T2: firma by mohla rozšířit prodej výrobků na nové trhy 

4.2.5 Volba a návrh strategie 

Dle výše uvedené SWOT analýzy a celkové situace podniku Mateiciuc, bych 

doporučil využít strategii Maxi – Mini. Jedná se o situaci ST, kdy se podnik snaží maximálně 

využít své silné stránky pro minimalizaci identifikovaných hrozeb. Jde především o strategii 

snažící se zajistit lepší postavení na trhu a lepší konkurenceschopnost. Pro firmu by mohlo být 

užitečné zmenšit její ohrožení novou konkurencí na českém, polském a slovenském trhu. 

K tomuto účelu by mohl použít dvě silné stránky. Jedná se o využití vysoké úrovně 

technologie, kterou má podnik na rozdíl od většiny nově vstupujících firem k dispozici a také 

by mohl využít certifikované produkty jako záruku kvality k udržení loajality odběratelů. 

Velkou hrozbou je dovoz levných výrobků z Číny, kterému by mohla firma konkurovat 

především využitím její přednosti, a to schopností rychle reagovat na poptávky od zákazníků. 

To by firmě Mateiciuc zajistilo předstih a možnost prodat své výrobky dříve. Poslední část 

této strategie je snaha o eliminaci rizika spojeného se snížením finanční podpory z EU. Toho 

by mohl podnik dosáhnout především snahou o financování inovací z vlastních zdrojů, což by 

vedlo k zmenšení závislosti podniku na zdrojích z EU. 
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5 Externí analýza konkurence 

Tato kapitola se zabývá externí analýzou konkurence. V první části je rozepsána 

hlavní konkurence pro podnik Mateiciuc a.s. na českém a následně polském trhu. Druhá část 

je určena vícekriteriálnímu rozhodování a výběru kritérií mikrotrubiček pro porovnání 

s konkurencí. Poslední dvě části se týkají benchmarkingu a jeho následného vyhodnocení. 

5.1 Výběr konkurentů z České republiky a Polska pro 
benchmarking 

Firma Mateiciuc a.s. se v oblasti mikrotrubiček pohybuje převážně na českém trhu. 

V nedávné minulosti se rozhodla vstoupit i na trh polský a to z důvodů státních dotací 

pro rozšíření tras optických kabelů v Polsku. Tato diplomová práce se zabývá právě těmito 

trhy. V následujících dvou podkapitolách jsou vybrány hlavní a největší konkurenti pro firmu 

Mateiciuc a.s. na daném trhu. 

5.1.1 Konkurenční podniky českého trhu 

Výběr hlavních podniků, konkurujících na českém trhu. Všechny tyto podniky vyrábí 

tenkostěnné i zodolněné mikrotrubičky. 

• Dura-Line CT s.r.o. 

Mezinárodní výrobce a distributor komunikačních produktů, energetických 

a infrastrukturních systémů. Společnost Dura-Line poskytuje bezpečnou montáž 

komunikačních a energetických kabelů pro širokou škálu průmyslových odvětví. 

Od roku 1980 se společnost zaměřila na vývoj speciálních HDPE trubek 

pro ochranu optických kabelů. [21] 

• TIU-PLAST 

Společnost vznikla v roce 1976 jako Technicko-inženýrský ústav.  

Účelová organizace koncernu Chemopetrol s cílem zajišťovat pro koncern aplikovaný 

vývoj a chemicko-inženýrské výpočty v oboru plastů. 

Vyrábí PE, PP A PVC trubky pro rozvod vody, speciální trubky pro použití 

ve stavebnictví, telekomunikacích, strojírenství - válečkové dopravníky. Dále vyrábí 

plastové profily včetně uzavřených, dutých, vícekomorových profilů. [22] 
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• Gabo Systemtechnik GmbH 

Gabo Systemtechnik GmbH  je německá společnost, která vyrábí od roku 2002 

chráničky pro telekomunikační, optické, metropolitní a přístupové sítě.  

Chráničky doplňuje široké portfolio spojovacích prvků a těsnění, takže vytváří 

kompletní systém gaboNet. Tento podnik nabízí jednak chráničky pro dodatečné 

zafouknutí do již položených HDPE chrániček, ale také pokládku zcela nových sítí 

systémem tlustostěnných chrániček. [23] 

• SPUR a.s. 

SPUR a.s. se od svého vzniku v roce 1992 zabývá výrobou plastových 

výrobků. Při výrobě společnost vychází z vlastních výzkumně – vývojových aktivit, 

které odrážejí požadavky trhu a poptávku po nových vlastnostech plastů. V současné 

době zaměstnává SPUR a.s. přibližně 210 pracovníků. Obrat společnosti dosáhl 

v 2010 přibližně 595 mil. Kč a v roce 2011 téměř 700 mil. Kč. Více než 50% produkce 

společnost vyváží do zahraničí. [24] 

• EXTRAPLAST s.r.o. 

Firma EXTRAPLAST s.r.o. sídlící ve městě Napajedla vyrábí vytlačované 

plasty (profily, hadice, trubičky) a barevné koncentráty pro vybarvování PVC 

granulátů a drtí. [25] 

5.1.2 Konkurenční podniky polského trhu 

Výběr podniků, které konkurují podniku Mateiciuc a.s. na polském trhu. Mezi tyto 

konkurující podniky patří také Dura-Line CT s.r.o., TIU-PLAST a Gabo Systemtechnik 

GmbH,  které jsou popsány v předchozí kapitole. Dalšími podniky jsou: 

• AROT POLSKA Sp. z o.o. 

Společnost Arot s.r.o. byla založena 1. dubna 1995. Sídlo společnosti je 

od samého počátku situováno ve městě Leszno. V lednu 2001 se společnost stala 

členem AROT POLSKO patřícího do mezinárodní koncernu WAVIN, který 

je nesporným lídrem evropského trhu v potrubních systémech z plastu. Společnost 

zaměstnává více než 4700 zaměstnanců ve více než 30 výrobních závodů po celé 

Evropě. [28] 
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• Spyra PRIMO 

Společnost Spyra PRIMO vyrábí od roku 1983 trubky a tvarovky z plastů 

pro výstavbu telekomunikačních a energetických zařízení a chrániček podzemních 

kabelů. Dále kabely sloužící na potrubí přepravu zemního plynu a vody. [29] 

• GM-PLAST s.r.o. 

GM Plast s.r.o. je podnik založený v roce 1975. Je soukromá společnost 

s výrobními závody v Hedensted v Dánsku. Vyrábí plastové potrubí a trubky 

pro telekomunikační a elektrické energie.  

V současné době se GM-PLAST rozšiřuje ve východní a jižní Evropě, stejně 

jako asijsko-pacifickém regionu. [30] 

• Teltar 

Teltar je podnik sídlící v Tarnobrzegu v Polsku. Podílí se na výrobě trubek 

používaných v telekomunikaci a energetice. Podílí se také na výrobě trubek 

do tlakových systémů. [31] 

5.2 Vícekriteriální rozhodování produktu Mikrohard 

Tato kapitola se zabývá výběrem kritérií pro rozhodování, následně stanovením jejich 

vah pomocí metody párového srovnání a nakonec vyhodnocením vícekriteriálního 

rozhodování pomocí metody váženého součtu. 

5.2.1 Výběr kritérií pro porovnávání 

Výběr kritérií byl proveden za asistence paní Ing. Hany Vondrákové. Tyto kritéria 

byla stanovena tak, aby bylo možné co nejlépe a nejužitečněji porovnat produkt s konkurencí 

prostřednictvím benchmarkingu. Kritéria mohou být minimalizační nebo maximalizační. 

Pokud je požadováno kritérium produktu co nejnižší (např. cena), jedná se o kritérium 

minimalizační. Toto kritérium je třeba pomocí vzorce převést na maximalizační,  

aby bylo možné jej porovnávat s ostatními kritérii.  
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• K1 – Průměrná cena produktu 

Toto kritérium je minimalizační. Cena produktu je definována v korunách 

na jeden metr délky mikrotrubičky. V případě cizí měny je tato měna převedena 

na české koruny dle aktuálního kurzu (1 PLN = 6,29 CZK, určeno ke dni 3. 3. 2013; 

1 EUR = 25,56 CZK, určeno ke dni 26. 2. 2013). Průměrná cena produktu značí 

aritmetický průměr cen všech rozměrů daného produktu (tyto ceny různých rozměrů 

jsou odlišné v řádech procent, ale pro přesnější porovnání byly zprůměrovány).  

• K2 – Druh provedení vnitřní stěny 

Počet druhů provedení vnitřní stěny trubičky je kritérium maximalizační. 

Mikrotrubičky mohou mít několik druhů vnitřní stěny. Například hladká, drážkovaná 

nebo silikonová stěna. Toto jsou tři druhy provedení vnitřní stěny. Provedení vnitřní 

stěny je důležité pro zafukování optických kabelů do mikrotrubiček (ulehčuje způsob 

zafukování a zvětšuje kvalitu, odvíjí se od požadavku zákazníka a jeho technologie 

zafukování).  

• K3 – Barevná škála 4 

Kritérium je maximalizační. Značí množství základních druhů barev 

vyráběných mikrotrubiček. Různorodost barev je důležitá pro rozlišení optických 

kabelů. 

• K4 – Rozměr 3 

Rozměr je kritérium maximalizační. Je to počet sortimentu tenkostěnných nebo 

zodolněných trubiček nabízených podnikem na daném trhu. Jedná se o různé velikosti 

vnějších a vnitřních příčných průřezů trubiček. Například 10/8 mm, 12/10 mm 

a 14/11 mm jsou tři rozměry mikrotrubiček.  

• K5 – Varianta balení 5 

Jedná se o maximalizační kritérium. Varianty balení značí, kolika způsoby je 

podnik schopen produkt navinout a nabízet zákazníkovi. Například navíjení trubiček 

na buben nebo navíjení bezjádrové pro kratší délky.  

5.2.2 Stanovení vah kritérií 

Ke stanovení vah kritérií v této diplomové práci byla použita metoda párového 

srovnání. Počet preferencí jednotlivých kritérií je uveden v následující tabulce č. 6. 
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Tab. 6 Preference kritérií 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 Součet preferencí 

K1   1 1 1 1 4 

K2     1 0 1 2 

K3       0 1 1 

K4         0 2 

K5           1 

Tato tabulka znázorňuje jednotlivé „souboje“ kritérií K1 až K5. Pokud bylo kritérium 

ohodnoceno jako důležitější, byla do tabulky zanesena hodnota 1. Pokud ne 0. Sloupec 

udávající součet preferencí znázorňuje počet jedniček v řádku daného kritéria nebo počet nul 

v jeho sloupci.  

Celkový počet preferencí lze určit jako součet jednotlivých preferencí všech kritérií 

nebo pomocí vzorce [16]: 

�𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

=
𝑛 . (𝑛 − 1)

2  

Kde n je počet kritérií, v tomto případě n = 5.  Celkový počet preferencí se vypočítá 

následovně [16]:  

�𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

=
𝑛 . (𝑛 − 1)

2 =
5 . (5 − 1)

2 = 10 

 

Nastává fáze určení vah „vi“ jednotlivých kritérií. Ty jsou určeny pomocí 

následujícího vzorce, kde fi je počet preferencí i-tého kritéria. [16] 

𝑣𝑖 =
𝑓𝑖

∑  𝑓𝑖𝑛
𝑖=1

 

Jako příklad výpočet váhy pro K1 se vypočítá takto [16]: 

𝑣𝑖 =
𝑓𝑖

∑  𝑓𝑖𝑛
𝑖=1

=  
4

10 = 0,4 
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Výsledné váhy všech kritérií jsou následující: v1 = 0,4; v2 = 0,2; v3 = 0,1; v4 = 0,2;  

v5 = 0,1. Tyto váhy jsou dále vyhodnoceny metodou váženého součtu WSA pomocí 

benchmarkingu. 

5.3 Benchmarking 

Benchmarking je rozdělen zvlášť pro český a polský trh. Sestává se ze čtyř částí 

souvisejících s rozdělením mikrotrubiček v kapitole 3.6. Jedná se o analýzu českého trhu 

s tenkostěnnými a zodolněnými trubičkami a následně analýzu polského trhu se stejným 

sortimentem. V první podkapitole „Benchmarking pro tenkostěnné trubičky na českém trhu“ 

jsou výpočty a postup názorně rozepsány. V ostatních třech podkapitolách se nachází 

nejdůležitější vybrané výpočty a tabulky. Na konci každé podkapitoly je také grafické 

znázornění výsledku. 

5.3.1 Benchmarking pro tenkostěnné trubičky na českém trhu 

V prvním sloupci tab. 7 je vypsána konkurence, vyrábějící tenkostěnné trubičky, 

pro podnik Mateiciuc a.s. na českém trhu. Další sloupce obsahují hodnocené kritéria produktu 

mikrotrubiček (včetně případných jednotek) a jejich hodnoty přiřazené ke každému 

z konkurujících podniků. Tyto hodnoty jsou popsány v podkapitole 5.2.1. Jako příklad 

přidávám výpis konkrétních hodnot podniku Mateiciuc, ze kterých se skládá první řádek 

v tab. 7. Ostatní hodnoty v tabulce jsem převedl stejným způsobem jako v následujícím 

příkladu. 

• Průměrná cena produktu (kč/m) – průměrná cena všech rozměrů tenkostěnných 

trubiček nabízených na českém trhu je 4,5 kč/m (hodnota v tabulce je 4,5) 

• Počet provedení vnitřní stěny – podnik Mateiciuc poskytuje jedno základní 

provedení vnitřní stěny. Konkrétně nabízí pouze hladké provedení (hodnota v tabulce 

je 1) 

• Barevná škála – mikrotrubičky nabízí podnik v těchto barvách: bílá, světle žlutá, 

světle zelená, světle modrá, světle fialová, světle oranžová, světle červená a černá 

(hodnota v tabulce je 8) 
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• Počet rozměrů – podnik nabízí tenkostěnné mikrotrubičky v těchto rozměrech 

(vnější/vnitřní průměr): 5/3,5 mm; 7/5,5 mm; 10/8 mm; 12/10 mm; 14/12 mm; 

(hodnota v tabulce je 5) 

• Počet variant balení – Mateiciuc poskytuje tyto způsoby balení: navíjení trubiček 

na buben, navíjení bezjádrové, navíjení do smotků (hodnota v tabulce je 3) 

 

Tab. 7 Vstupní hodnoty benchmarkingu tenkostěnných trubiček na českém trhu 

Podnik/Kritérium 

Cena 

produktu 

(kč/m) 

Počet prov. 

vnitřní 

stěny 

Barevná 

škála 

Počet 

rozměrů 

Počet 

variant 

balení 

MATEICIUC 4,5 1 7 5 3 

DURA-LINE 3,9 3 11 6 3 

TIU-PLAST 4,9 4 11 5 2 

GABONET 3,9 2 10 3 1 

SPUR 4,1 3 6 8 2 

EXTRAPLAST 2,8 1 15 7 1 

Kromě ceny produktu jsou všechna kritéria maximalizační, pouze cena je 

minimalizační a proto je třeba ji přepočítat, aby se mohla dále porovnávat s ostatními kritérii. 

Nejdříve je potřeba najít největší hodnotu v daném sloupci minimalizačního kritéria. V tomto 

případě je průměrná cena produktu u podniku TIU-PLAST 4,9 kč/m. Od této nejvyšší 

hodnoty se odečte každá hodnota v daném sloupci, přičemž nově vypočtená hodnota nahradí 

tu stávající. Výsledek je zobrazen v tab. 8. 
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Tab. 8 Převedená kritéria na maximalizační u tenkostěnných trubiček na českém trhu 

Podnik/Kritérium 

Cena 

produktu 

(kč/m) 

Počet prov. 

vnitřní 

stěny 

Barevná 

škála 

Počet 

rozměrů 

Počet 

variant 

balení 

MATEICIUC 0,4 1 7 5 3 

DURA-LINE 1 3 11 6 3 

TIU-PLAST 0 4 11 5 2 

GABONET 1 2 10 3 1 

SPUR 0,8 3 6 8 2 

EXTRAPLAST 2,1 1 15 7 1 

Dalším krokem je převést tuto tabulku na normalizační matici R=(rij). Tzn. matice 

obsahuje pouze čísla v intervalu <0,1>. Toho lze docílit pomocí vzorce [9]: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑌𝑖𝑗 − 𝐷𝑗
𝐻𝑗 −  𝐷𝑗

 

Kde Dj odpovídá minimální hodnota kritéria ve sloupci j, Hj odpovídá maximální 

hodnota kritéria ve sloupci j a 𝑌𝑖𝑗 představuje hodnotu převáděné hodnoty. 

Například u ceny produktu podniku Mateiciuc vypadá přepočet takto [9]: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑌𝑖𝑗 − 𝐷𝑗
𝐻𝑗 −  𝐷𝑗

=
0,4 − 0
2,1 − 0

= 0,19 

Přepočtená normalizační matice lze vidět v tab. 9. 
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Tab. 9 Přepočtená normalizační matice 

Podnik/Kritérium 

Cena 

produktu 

(kč/m) 

Počet prov. 

vnitřní 

stěny 

Barevná 

škála 

Počet 

rozměrů 

Počet 

variant 

balení 

MATEICIUC 0,19 0,00 0,11 0,40 1,00 

DURA-LINE 0,48 0,67 0,56 0,60 1,00 

TIU-PLAST 0,00 1,00 0,56 0,40 0,50 

GABONET 0,48 0,33 0,44 0,00 0,00 

SPUR 0,38 0,67 0,00 1,00 0,50 

EXTRAPLAST 1,00 0,00 1,00 0,80 0,00 

V dalším kroku jsou použity hodnoty vah jednotlivých kritérií z kapitoly 5.2.2. 

určených metodou párového porovnání (v1 = 0,4; v2 = 0,2; v3 = 0,1; v4 = 0,2; v5 = 0,1). 

V tab. 10 jsou jednotlivé hodnoty z tab. 9 vynásobeny váhou daného kritéria.   

Tab. 10 Normalizační matice vynásobena váhami kritérií 

Podnik/Kritérium 

Cena 

produktu 

(kč/m) 

Počet prov. 

vnitřní 

stěny 

Barevná 

škála 

Počet 

rozměrů 

Počet 

variant 

balení 

MATEICIUC 0,076 0,000 0,011 0,080 0,100 

DURA-LINE 0,190 0,133 0,056 0,120 0,100 

TIU-PLAST 0,000 0,200 0,056 0,080 0,050 

GABONET 0,190 0,067 0,044 0,000 0,000 

SPUR 0,152 0,133 0,000 0,200 0,050 

EXTRAPLAST 0,400 0,000 0,100 0,160 0,000 

Poslední částí tohoto postupu je sečtení jednotlivých řádků a určení výsledku pro daný 

podnik. Podnik dosahující nejvyšší hodnoty součtu, dosahuje nejlepšího hodnocení. Seřazené 

výsledky (od nejlepšího po nejhůře hodnocený podnik) lze vidět v následující tabulce č. 11. 
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5.3.2 Benchmarking pro zodolněné trubičky na českém trhu 

Provedení benchmarkingu pro zodolněné mikrotrubičky na českém trhu. Konkurenční 

podniky jsou totožné jako na českém trhu s tenkostěnnými mikrotrubičkami. Vstupní hodnoty 

jsou zapsány v tab. 12. 

Tab. 12 Vstupní hodnoty benchmarkingu zodolněných trubiček na českém trhu 

Podnik/Kritérium 

Cena 

produktu 

(kč/m) 

Počet prov. 

vnitřní 

stěny 

Barevná 

škála 

Počet 

rozměrů 

Počet 

variant 

balení 

MATEICIUC 7,2 1 7 4 3 

DURA-LINE 7,3 3 5 4 3 

TIU-PLAST 6,1 4 11 4 2 

GABONET 7,4 2 3 3 1 

SPUR 12,9 3 6 7 2 

EXTRAPLAST 5,3 1 13 2 1 

Výsledná tab. 13 seřazuje podniky podle jejich umístění. Jedná se o produkt 

zodolněných mikrotrubiček na českém trhu. Na prvním místě je podnik s nejvyšší dosaženou 

hodnotou součtu všech kritérií.  

Tab. 13 Výsledné hodnocení podniků u zodolněných trubiček na českém trhu 

Umístění Podnik Výsledné hodnocení 

1. TIU-plast 0,768 

2. Dura-line 0,628 

3. Mateiciuc 0,520 

4. Extraplast 0,500 

5. SPUR 0,413 

6. Gabonet 0,396 
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První místo patří podniku TIU-plast. Zasloužil si ho především kvůli relativně nízké 

ceně, velkému počtu barevného provedení a hlavně díky čtyřem druhům provedení vnitřní 

stěny mikrotrubičky.  

Jako poslední se umístil podnik Gabonet. Jeho slabinou byla malá škála barev  

a ne příliš velké množství nabízených rozměrů.  

Firma Mateiciuc a.s. se umístila na třetím místě mezi šesti porovnávanými podniky. 

V tomto případě dosahuje relativně průměrných hodnot ve všech kategoriích. Grafické 

porovnání jednotlivých kritérií tohoto případu s konkurenty je znázorněno na obr. 12. 

 

5.3.3 Benchmarking pro tenkostěnné trubičky na polském trhu 

V tomto benchmarkingu se porovnávají opět tenkostěnné mikrotrubičky,  

ovšem tentokrát na polském trhu. Tab. 14 uvádí podniky konkurující na polském trhu a jejich 

vstupní hodnoty k daným kritériím.  
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Tab. 14 Vstupní hodnoty benchmarkingu tenkostěnných trubiček na polském trhu 

Podnik/Kritérium 

Cena 

produktu 

(kč/m) 

Počet prov. 

vnitřní 

stěny 

Barevná 

škála 

Počet 

rozměrů 

Počet 

variant 

balení 

MATEICIUC 4,5 1 7 5 3 

DURA-LINE 4,2 3 11 6 3 

TIU-PLAST 5 4 11 5 2 

GABONET 4,2 1 10 3 1 

AROT 7,5 2 7 6 2 

GM-PLAT 4,1 1 12 5 1 

TELTAR 4,8 2 8 5 1 

Součet všech kritérií, značící celkové umístění, je zobrazen v tab. 15. Jedná se 

o polský trh s tenkostěnnými trubičkami. 

Tab. 15 Výsledné hodnocení podniků u tenkostěnných trubiček na polském trhu 

Umístění Podnik Výsledné hodnocení 

1. Dura-line 0,902    

2. TIU-plast 0,757    

3. GM-plast 0,633    

4. Mateiciuc 0,586    

5. Teltar 0,538    

6. Gabonet 0,448    

7. Arot 0,318    

První místo obsadil podnik Dura-line. Tento nadnárodní gigant dosáhl téměř 

nejlepších hodnot u všech kritérií.  

Jako poslední skončila polská firma Arot. Její umístění zapříčinila především vysoká 

cena nabízeného produktu. 
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Podnik Mateiciuc získal opět jednu ze středních příček tabulky, a to čtvrtou.  

Jeho vysoký počet variant balení vyvážil nízký počet vnitřního provedení mikrotrubiček. 

Výsledné hodnoty kritérií, kterých jednotlivé podniky dosáhly, jsou znázorněny na obr. 13.  
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5.3.4 Benchmarking pro zodolněné trubičky na polském trhu 

Jako poslední je vypočítán benchmarking pro zodolněné trubičky na polském trhu. 

V tab. 16 jsou vypsány jeho vstupní hodnoty. 

Tab. 16 Vstupní hodnoty benchmarkingu zodolněných trubiček na polském trhu 

Podnik/Kritérium 

Cena 

produktu 

(kč/m) 

Počet prov. 

vnitřní 

stěny 

Barevná 

škála 

Počet 

rozměrů 

Počet 

variant 

balení 

MATEICIUC 8,1 1 7 4 3 

DURA-LINE 7,3 3 4 4 3 

TIU-PLAST 6,3 4 11 4 2 

GABONET 7,4 1 3 3 1 

AROT 7,8 2 5 8 2 

GM-PLAT 7,5 1 12 6 1 

TELTAR 10,3 2 8 4 1 

Výsledky hodnocení, řadící podniky podle součtu všech kritérií, lze vidět v následující 

tab. 17. 

Tab. 17 Výsledné hodnocení podniků u zodolněných trubiček na polském trhu 

Umístění Podnik Výsledné hodnocení 

1. TIU-plast 0,779    

2. Arot 0,589    

3. Dura-line 0,584    

4. GM-plast 0,500    

5. Mateiciuc 0,404    

6. Gabonet 0,290    

7. Teltar 0,162    
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Na prvním místě je již podruhé společnost TIU-plast s výsledným hodnocením 0,779. 

Tento skvělý výsledek zapříčinila nejnižší cena zodolněných mikrotrubiček ze všech 

konkurentů na polském trhu. Dále také nejvyšší počet provedení vnitřní stěny.  

Sedmou a poslední pozici obsadil podnik Teltar. Vysoká cena produktu velmi 

ovlivnila jeho postavení v tabulce. 

Podnik Mateiciuc získal tentokrát páté místo. Tento slabší podprůměr je způsoben 

zejména druhou nejvyšší cenou nabízeného produktu a nízkým počtem provedení vnitřních 

stěn mikrotrubiček. Výsledné hodnoty kritérií každého z podniků jsou znázorněny na obr. 14. 
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6 Vyhodnocení výsledků a následné doporučení pro 
podnik Mateiciuc a.s. 

Tato kapitola je shrnutím všech dosažených výsledků, které mi poté umožnily stanovit 

další doporučení pro podnik Mateiciuc a produkt mikrotrubiček.  

6.1 Vyhodnocení výsledků 

Celkové vyhodnocení výsledků jsem provedl pomocí dvou tabulek (zvlášť pro český 

trh viz. tab. 18 a pro trh polský viz. tab. 19). První řádek každé z tabulek popisuje daný trh 

a počet konkurujících podniků pro podnik Mateiciuc a.s. Položky v průnicích řádků produkt 

(tenkostěnné a zodolněné) a sloupců kritérium značí umístění mezi konkurenty,  

kterého podnik Mateiciuc dosáhl. Položky v průnicích řádků produkt (odch. tenkostěnné 

a odch. zodolněné) a sloupců kritérium značí odchylku od nejlepší hodnoty všech 

konkurenčních podniků.  

6.1.1 Vyhodnocení výsledků na českém trhu 

Dle průměru všech dosažených umístění na českém trhu, skončil podnik Mateiciuc a.s. 

na celkovém 3-4. místě. Silnou stránkou podniku byl vysoký počet variant balení, kdežto 

slabší byl podnik především v počtu provedení vnitřní stěny mikrotrubiček. Umístění podniku 

Mateiciuc mezi konkurenty a odchylky od nejlepších hodnot kritérií dosažené konkurenty 

na českém trhu lze vidět v tab. 18. 

Tab. 18 Výsledné hodnocení pro český trh 

Český trh (5 konkurentů) 

Produkt/Kritérium 

Cena 

produktu 

(kč/m) 

Počet prov. 

vnitřní 

stěny 

Barevná 

škála 

Počet 

rozměrů 

Počet 

variant 

balení 

Tenkostěnné 5. 5-6. 5. 4-5. 1-2. 

Odch. tenkostěnné 1,7 kč/m 3 8 3 0 

Zodolněné 3. 5-6. 3. 2-4. 1-2. 

Odch. zodolněné 1,9 kč/m 3 6 3 0 
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6.1.2 Vyhodnocení výsledků na polském trhu 

Na polském trhu se podnik Mateiciuc a.s. umístil celkově na 4-5. místě mezi šesti 

dalšími konkurenty. Toto umístění je kladně ovlivněno počtem variant balení nabízených 

zákazníkům. Naopak negativně působí průměrná cena produktu a zejména počet provedení 

vnitřní stěny mikrotrubiček. Umístění podniku Mateiciuc mezi konkurenty a odchylky  

od nejlepších hodnot kritérií dosažené konkurenty na polském trhu lze vidět v následující  

tab. 19. 

Tab. 19 Výsledné hodnocení pro polský trh 

Polský trh (6 konkurentů) 

Produkt/Kritérium 

Cena 

produktu 

(kč/m) 

Počet prov. 

vnitřní 

stěny 

Barevná 

škála 

Počet 

rozměrů 

Počet 

variant 

balení 

Tenkostěnné 4. 5-7. 6-7. 3-6. 1-2. 

Odch. tenkostěnné 3 kč/m 3 5 1 0 

Zodolněné 6. 5-7. 4. 3-6. 1-2. 

Odch. zodolněné 1,8 kč/m 3 5 4 0 

6.2 Doporučení pro podnik Mateiciuc a jeho produkt mikrotrubiček 

Při psaní doporučení pro podnik Mateiciuc a.s. a jeho produkt mikrotrubiček (HDPE 

chrániček pro optická vlákna) jsem vycházel z poznatků získaných v této diplomové práci. 

Jedná se o poznatky z analýzy vnitřního prostředí podniku, ale především o poznatky z externí 

analýzy konkurence a následných benchmarkingů.  

6.2.1 Doporučení modifikací mikrotrubiček 

Hlavním předmětem této diplomové práce byly chráničky pro optická vlákna (HDPE 

mikrotrubičky). Doporučuju provést dvě modifikace tohoto produktu.  
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• Rozšířit rozměr 

Rozšířit oba druhy mikrotrubiček o další rozměr, aby se podnik vyrovnal nejsilnějším 

konkurentům a získal tím větší sortiment rozměrů nabízených odběratelům. 

• Zvětšit škálu barev 

 Dalším mým návrhem je zvýšit nabízenou škálu barevného provedení, nejlépe o dvě  

a více barev. Touto modifikací by se podnik dostal na úroveň nejsilnějších konkurentů 

v množství nabízených barev mikrotrubiček.  

6.2.2 Doporučení inovace mikrotrubiček 

Jako inovaci, která by dle mého názoru byla pro podnik velmi přínosná, bych zvolil 

rozšíření mikrotrubiček o další druhy provedení jejich vnitřní stěny. Podle mého názoru je 

toho kritérium velmi důležité a je třeba se na něj zaměřit. Rozšíření základního hladkého 

provedené vnitřní stěny například o drážkovanou nebo silikonovou stěnu, by mělo pro podnik 

velmi pozitivní význam. Inovace provedení vnitřní stěny mikrotrubiček je důležitá v tom 

smyslu, že nové vnitřní povrchy umožňují mnohem kvalitnější a trvanlivější zafouknutí 

optických vláken. Lepší zafukovací vlastnosti jsou v dnešní době zákazníky velmi 

požadované a také preferované. Proto bych doporučil inovovat stávající (uvnitř hladké) 

mikrotrubičky minimálně o jedno provedení vnitřní stěny navíc. 

6.2.3 Doporučení inovace mikrotrubiček v kombinaci s trubkou OPTOHARD 

 Podniku Mateiciuc a.s. bych doporučil rozšířit sortiment výroby o celé svazky 

mikrotrubiček. V poslední době dávají zákazníci přednost celým svazkům mikrotrubiček 

(vložených do trubky OPTOHARD) před klasickými tenkostěnnými mikrotrubičkami.  

Tyto svazky jsou určeny především pro budování nových sítí z optických vláken, jež právě 

teď zaznamenávají velký nárůst v Polsku. Jejich výhodou pro zákazníka je snadnější 

manipulace a hlavně efektivnější zaplnění tenkostěnnými mikrotrubičkami prostoru v trubce 

OPTOHARD. Pokud by se podnik rozhodl rozšířit sortiment o tento produkt, doporučil bych 

přidat i speciální typ svazků. Jedná se o typ „svazky FLAT“, ve kterých jsou tenkostěnné 

mikrotrubičky naskládány vedle sebe. Výsledkem tohoto rozložení je obdélníkový průřez. 
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Tento tvar se využívá ve speciálních případech tratí z optických vláken a většina 

konkurenčních podniků jeho výrobu již zavedla.  

6.2.4 Inovace stávající výrobní linky na výrobu mikrotrubiček 

Jak jsem již zmínil výše, doporučuji podniku Mateiciuc vyrábět svazky FLAT. 

V tomto případě by podnik musel zavést novou výrobní linku, kde by se mikrotrubičky 

navlékaly do trubek OPTOHARD. Pokud by se podnik rozhodl tyto svazky vyrábět, 

doporučuji navíc inovaci stávající výrobní linky mikrotrubiček o prvek umožňující přímé 

spojení s trubkami OPTOHARD. Poté by tato linka mohla vyrábět jak stávající 

mikrotrubičky, tak celé svazky. Toto doporučení by mělo podniku ulehčit po finanční stránce, 

ale také po stránce kapacitní. Tato nová linka by zastala práci dvou linek určených na výrobu 

mikrotrubiček a trubek, snížil by se tedy počet zaměstnanců nutných k obsluze a tím by se 

ušetřily náklady na jejich mzdu. Stejně tak by jedna linka s inovací zabírala méně prostoru 

v podniku a nově získané volné místo by se dalo využít k jinému účelu. 
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Závěr 

Tato diplomová práce měla tři hlavní cíle. Provést analýzu vnitřního prostředí 

společnosti, dále provést externí analýzu konkurenčního prostředí společnosti na českém 

a polském trhu a následně stanovit doporučení ohledně zkoumaného produktu mikrotrubiček 

pro podnik Mateiciuc a.s.  

 V první kapitole jsem vypsal základní teoretické oblasti, potřebné pro vypracování této 

práce. Pro ty, kteří by se chtěli o těchto oblastech dozvědět více informací, doporučuji seznam 

odborné literatury uvedený níže, z kterého tyto informace pochází. Ve druhé kapitole jsem 

stručně popsal podnik Mateiciuc a.s. v jehož podmínkách mi bylo umožněno tuto práci 

vypracovat. V další kapitole jsem se zaměřil na charakteristiku zkoumaného produktu 

mikrotrubiček. Jejich úkolem je chránit optická vlákna po jejich zafouknutí do těchto 

trubiček. Jako nejdůležitější část této charakteristiky bych určil základní rozdělení tohoto 

produktu na tenkostěnné a zodolněné mikrotrubičky, které jsem později použil pro porovnání 

s konkurenty. Tyto tři výše zmíněné kapitoly jsem použil jako podklad pro další část 

diplomové práce.   

 Čtvrtou kapitolu jsem strukturoval tak, aby zahrnovala jeden z hlavních cílů této 

diplomové práce, a to analýzu vnitřního prostředí podniku. Tento bod jsem pojal z části 

tradičním způsobem pomocí SWOT analýzy a z části ne tak tradičním způsobem za pomoci 

vrcholových manažerů společnosti. Oceňuji především jejich vstřícnost při vyplňování 

dotazníku a objektivitu při hodnocení. Toto hodnocení mi pomohlo najít silné a slabé stránky 

podniku, které jsem dále použil v již výše zmíněné SWOT analýze. 

 Další z hlavních cílů mé diplomové práce bylo provést externí analýzu konkurenčního 

prostředí společnosti na českém a polském trhu s chráničkami pro optické sítě. Tento cíl jsem 

zahrnul ve čtvrté a páté kapitole. Jako první jsem si musel určit podniky, konkurující podniku 

Mateiciuc. Tyto podniky jsou rozděleny zvlášť pro český a polský trh a jsou vypsány 

na začátku čtvrté kapitoly. K této analýze konkurenčního prostředí jsem využil 

vícekriteriálního rozhodování a následného porovnání pomocí benchmarkingu. Nejdříve jsem 

stanovil kritéria mikrotrubiček pro porovnávání a následně jsem určil jejich váhu za pomoci 

metody párového porovnání. Dále jsem porovnal kritéria tenkostěnných a zodolněných 

mikrotrubiček s konkurencí na českém a polském trhu. U tohoto bodu mě nejvíce překvapila 

nedostupnost a složitost získání informací. Hodně konkurenčních podniků uvádělo pouze část 
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svých informací o mikrotrubičkách a velkou část z nich jsem získal až po individuálním 

požádání prostřednictvím emailu nebo telefonu. Tyto získané informace jsem porovnal 

a vyhodnotil s konkurencí pomocí benchmarkingu. Výsledky tohoto vyhodnocení jsem shrnul 

do tabulek a také graficky znázornil. Podnik Mateiciuc se na obou trzích umístil 

mezi konkurenty na nižších příčkách, což mě překvapilo. Proto jsem na základě získaných 

informací navrhl další modifikace a inovace produktu, které by dle mého názoru mohly 

podniku pomoct. Tyto modifikace a inovace jsem rozšířil o doporučení pro celý podnik 

týkající se zavedení úplně nového sortimentu (svazků mikrotrubiček FLAT). 

 Podle mého názoru se v dnešní době stává konkurenceschopnost základním stavebním 

prvkem pro úspěch podniku.  To mě donutilo zamyslet se nad tímto diskutovaným tématem 

a také mě to inspirovalo k vytvoření diplomové práce právě na toto téma. Doufám,  

že poznatky a informace, které jsem získal vytvořením této diplomové práce, budou využity 

firmou Mateiciuc a.s. a pomůžou jí získat lepší pozici na trhu a schopnost konkurovat 

největším výrobcům mikrotrubiček.  
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