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Abstrakt  

Tato bakalářská práce nese název „Globalizace a její dopady na průmyslové 

podniky v České republice“. Můj cíl je nejdříve charakterizovat, co to je globalizace. 

A to tím způsobem, že se pokusím přiblížit globalizaci z mnoha různých stran a hledisek. 

V následující části se budu snažit uvést dopady na průmyslové podniky a následně 

je analyzovat prostřednictvím výzkumu. Na závěr budu věnovat pozornost kritickému 

zhodnocení dané problematiky.     
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Globalizace, Dopady globalizace, Kladné a záporné dopady globalizace, 
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Abstract  

This bachelor work is called „Globalization and its impacts on industrial companies 

in the Czech Republic“. My target of work is to characterize first, what is globalization. 

And the way that I´ll be trying to approximate globalization from many different sides 

and aspects.  In the following part I´ll be trying to bring impacts on industrial companies 

and subsequently this impacts will analyze this impacts through research. In conclusion 

I will devote attention a critical assessment of the issue.  

Keywords  

Globalization, Impacts of globalization, Positive and negative impacts of globalization, 

Industrial companies in the Czech Republic, Competitive
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Úvod 

Globalizace se během poslední doby stala snad nejpoužívanějším a nejřešenějším 

slovem na celém světě. Jakoby tohle pouhé slovo mohlo za všechny události, jako jsou 

globální problémy, migrace, růst populace, chudoba apod. Jeden z důvodů, proč jsem 

si toto téma vybrala, byl ten, že je to velice rozsáhlé téma, o kterém je napsána celá řada 

knih. 

Výběr tohoto tématu byl ovlivněn také tím, že se jedná o problematiku, která 

je aktuální a kterou řeší celý svět a nikomu nemůže být cizí. Až donedávna jsem 

si ani já nedovedla představit, jak moc dokonce i na mě globalizace působí a co všechno 

dokáže. Nebo spíše to, co je typické a co se děje, jsem globalizací nenazývala. Kdo mohl 

tušit, že když máme možnost koupit si v našich obchodech banány dovážené ze Surinamu 

nebo z Costa Ricy, jedná se o globalizaci?  

Cílem mé práce je charakterizovat, co je to vlastně globalizace, ale jde to vůbec?  

Hlavním problémem, který se budu snažit objasnit, jsou dopady globalizace na průmyslové 

podniky v České republice, což je velice obtížný úkol, jelikož pro některé podniky může 

být globalizace chápána jako přínos, pro některé nikoliv. Každý ji může chápat rozdílným 

způsobem a zároveň i to, co s sebou globalizace přináší, si každý pochopí po svém. Mým 

úkolem v této práci bude nejen vysvětlit a sdělit to, co již bylo napsáno, ale také se jí sama 

budu snažit pochopit.  
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1. Globalizace 

Co je to vlastně globalizace? Je to proces, který neustále ovlivňuje všechno dění kolem 

nás. Jen musíme otevřít oči a pořádně se rozhlédnout. Jaký typ mobilu používáme? 

Je americký, japonský, německý, čínský? Když se každý den oblékáme, většina našeho 

šatníku pochází prakticky z celé Asie. Poté nasedneme do auta, které pravděpodobně může 

být vyrobené ve Francii, Německu či v Jižní Koreji. Denně usedneme k počítači, jehož 

monitor může mít nálepku „Made in China“. A co obyčejný stůl z Ikei (švédský obchod), 

na kterém počítač leží? Když přijde čas oběda, kam bychom zařadili jídla jako 

je hamburger (USA), hranolky (Belgie), gyros (Řecko), pizza (Itálie)? Odpoledne 

vezmeme do ruky knihu amerického spisovatele či si pustíme televizi, ve které 

pravděpodobně bude zrovna některý ze zahraničních pořadů. Nebo můžeme luštit sudoku 

(asijský původ) či křížovky (švédské). Na druhou stranu, kdybychom denně nepoužívali 

internet či neposílali emaily, zcela jistě by zanikl. Kdybychom my, lidé, neměli zájem 

kupovat zahraniční věci, nikdo by je k nám zcela jistě nedovážel. Globalizace nám také 

přinesla dobré učitele angličtiny či rodilé mluvčí, tudíž nám také usnadnila studium. 

Je toho celá řada faktorů a zabralo by mnoho času vyjmenovat vše, co má globalizace 

na svém kontě přínosů, ale i problémů. Globalizace se stala trendem, který se projevuje 

s obrovskou rychlostí, v těch největších měřítkách, v té největší míře a od poloviny 

dvacátého století má ty největší dopady. [15] 

1.1. Vznik globalizace  

Otázkou a také velkým sporem je, kdy globalizace vznikla? Termín globalizace se sice 

používá pouze několik desetiletí, ale pravděpodobně existuje již od doby, kdy vznikla 

lidská civilizace. Jedná se o vcelku mladé označení, které pravděpodobně poprvé vyslovil 

roku 1985 Theodore Levit (ekonom pocházející z Ameriky), když chtěl posoudit rozvoj 

světového hospodářství minulého období. Ale jak jsem již uvedla, globalizace 

pravděpodobně vznikla daleko dřív. Více než před padesáti tisíci lety někteří z prvních lidí 

opustili svou vlast ve východní Africe a začali se stěhovat do různých koutů celého světa. 

Po nějaké době se člověk rozšířil napříč všemi kontinenty a začali se objevovat civilizace. 

Prostřednictvím obchodu, ale především díky zvědavosti, začali lidé žijící v těchto 

civilizacích komunikovat mezi sebou. Obrovskou roli při ovlivňování chování společnosti 

hraje v celé své historii obchodování s cizím zbožím a myšlenky různých kultur. [13] 
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Na toto téma existuje mnoho názorů, a proto nechci tvrdit, že tento názor je jednoznačný 

a všechno může být rovněž jinak. 

1.2. Definice globalizace 

Definovat pojem globalizace je v dnešní době velmi obtížné, poněvadž je toto téma tak 

obsáhlé a široké. Německý sociolog a myslitel Ulrich Beck o ní řekl: pokus definovat 

globalizaci se rovná pokusu přitlouci puding na zeď. [1] Globalizace nemá své typické 

a zřetelné ohraničení. Nejčastěji se definuje jako nikým neřízený společenský, politický 

a ekonomický proces, který posiluje vazby mezi zeměmi celého světa. Jedná se o proces, 

který má dlouhé až historické trvání a propojuje celý svět.   

Mezinárodní měnový fond definoval globalizaci jako ekonomický růst závislosti 

a propojenosti zemí světového kalibru způsobenou zvyšováním objemu a třídy operací 

zboží a služeb přes hranice a hlavně toku kapitálu mezi zeměmi. [6] 

Díky globalizaci máme možnost přehlížet, kde jsou hranice určitého území a určitých 

států, ať už přes ně někam cestujeme, investujeme či obchodujeme. Globalizaci si každý 

spojuje s něčím jiným. Jsou to jednak možnosti sociálního a hlavně ekonomického rozvoje, 

ale také kulturní rozdílnosti, které jsou díky ní překonávány.  

Dá se tvrdit, že nám všem otevírá nové možnosti, otevírá prostor, přinesla internet, 

ale také zodpovědnost. Díky ní jsme získali mnoho informací o světě. Víme o událostech, 

které se staly dříve, o kterých nikdo nevěděl. Kvůli ní narůstá vzájemná závislost mezi 

všemi národy a jednotlivci. Hranice mezi těmito národy přestávají dávat smysl. Přinesla 

nám také otevřenost, která způsobila vlnu přistěhovalectví, šíření různých náboženství, 

ale také hudbu, literaturu či různé kultury, ale také vlnu informací dostupné pro každého 

z nás. [4] Pokud se jedná o definici globalizace, její vysvětlení, historii či chronologii 

existuje jen mnoho dohadů a nekonečných nedořešených sporů, jejichž správnost možná 

nebude nikdy odhalena.     

1.3. Globalizace ve světě  

Mezinárodní úředníci (symboly světového ekonomického řádu) jsou ohroženi útokem, 

kdekoliv se objeví. Dříve klidná a tichá setkání technokratů, na kterých se především 

diskutovalo o tématech, jako jsou výhodné půjčky nebo obchodní kvóty, se nyní změnila 

na situace, kdy se dějí obrovské demonstrace a zuřící scény na ulici. V Seattlu na zasedání 
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Světové obchodní organizace nastaly protesty, které vyvolaly velký šok. Prakticky každé 

zasedání Mezinárodního Měnového fondu, Světové banky a Světové obchodní organizace 

je nyní dějištěm vřavy a konfliktu. V roce 2001 došlo ke smrti několika protestujících, 

ale byl to jen začátek války proti globalizaci, která může mít daleko více obětí. Tyto 

protesty a nepokoje proti akcím globalizačních institucí nejsou nic nového. Již dříve byli 

lidé nespokojeni s úspornými programy a dávali to najevo protesty. Novinkou je řada 

protestů ve vyspělých zemích. Pouze některé předměty zasedání byly zajímavé, jako jsou 

například strukturální změny úvěrů (programy, které byly navrženy za tím účelem, 

aby pomohly zemím se přizpůsobit počasí a krizi) a banánové kvóty (omezení, že některé 

evropské země svěřují dovoz jiným zemím než jejich bývalým koloniím). V dnešní době 

šestnáctileté děti z předměstí mají své vyhraněné názory na takové smlouvy, jako jsou 

GATT (the General Agreement on Tariffs and Trade – Všeobecná dohoda o clech 

a obchodu) či NAFTA (the North American Free Trade Area – oblast volného obchodu 

Severní Ameriky, dohoda byla podepsána roku 1992 mezi Mexikem, Kanadou a USA 

a umožňuje svobodnější pohyb služeb, zboží a investic – ale ne lidí – mezi těmito 

zeměmi). Téměř přes noc se z globalizace stal nejnaléhavější problém naší doby, o kterém 

se diskutuje prakticky na všech místech po celém světě. [12] 

1.4. Globalizace a její vlivy 

Tak jako všechno ostatní i globalizace má své pro a proti. Většinou se od globalizace 

očekávají výhody ve formě globálního obchodování s různým typem zboží, které 

se neustále zvyšuje. Rozvojové země jako například Hongkong, Jižní Korea či Tchaj-wan 

díky globalizaci ekonomicky vyspěly. Pomocí ní došlo i k rozvoji mnoha dalších zemí jako 

je Brazílie, Čína, Indie či Mexiko. Významně působí na pohotovost a souhrnnost přímých 

investic či na zvyšování spotřeby. Napomáhá také vzniku nových nadnárodních jednotek 

nebo zvyšuje a upevňuje jejich význam (např. EU atd.). Nelze však opomenout ani kritické 

názory na globalizaci jako je rozdílnost v globálním společenském růstu zemí. Většinou 

rostou rychleji a lépe ty země, jejichž vláda má schopnost zajistit cestu pro investory 

ze zahraničí. Každá země má ale jinou úroveň, a proto se v této souvislosti mluví 

o Darwinově úvaze – přežití nejschopnějších. Některé z možných problémů nižší úrovně 

mohou například být zadlužení, nevzdělaná velká část obyvatelstva atp. Přibližně 

v osmdesáti procentech světa neustále roste spotřeba, ve zbylých dvaceti procentech jsou 

obsaženi lidé v nejchudších zemích světa, kde naopak spotřeba neustále klesá. Jako další 
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záporný názor může být bráno to, že v nezaměstnanosti je zaznamenáván buď růst anebo 

žádný pokles. Může to být způsobeno neustálým zlepšováním či zvyšováním výroby, 

použití stále novějších metod, a tím vynakládání prostředků na techniku 

a ne na zaměstnance (automatizace, robotizace). Může mít také vliv na úlohu nacionálního 

státu. Většina málo rozvinutých států (malých či středních) je závislá na světových 

organizacích (jako je Světová banka či Mezinárodní měnový fond) a nadnárodních 

společnostech. [5] 

1.5. Působení globálních problémů  

Pojem globalizace je ve světě známý už nějakou dobu a je neustále skloňovaný a čím 

dál více používaný. Pro nás jako obyvatele planety Země to ale bohužel znamená jediné – 

vliv lidské činnosti na chod Země vzrůstá a problémy způsobujeme i sami sobě. [1] Jedním 

z velkých problémů, který může nastat, je přelidnění planety, což by znamenalo také 

zvýšenou spotřebu populace, vyšší nároky na prostor a mnoho dalších nepříjemných 

následků. Dalším z mnoha globálních problémů je hlad. V dnešní době na celém světě trpí 

hladem přibližně osmnáct procent populace. I přesto, že se to zdá být mnoho, přibližně 

před třiceti lety bylo postiženo hladem třicet sedm procent obyvatelstva rozvojových 

zemí. [2] Proto lze tvrdit, že došlo k případnému zlepšení a počet těchto hladovějících lidí 

naštěstí rychle klesá. Dále zde řadíme globální oteplování, které je způsobeno vlivem 

člověka. Jedná se o postupné zvyšování průměrné teploty oceánů a zemské atmosféry. 

Je zřejmě vyvoláno množstvím skleníkových plynů v atmosféře, což způsobuje lidská 

činnost. Patří zde také hrozba a riziko terorismu a zbraní hromadného ničení. Mnoho zemí 

se v dnešní době snaží zajistit výhodu ovládnutí technologie, což vede k tvorbě těchto 

zbraní. Mezi globální problémy můžeme také zařadit deforestaci (odlesňování), 

dezertifikaci (postupné rozšiřování pouští), postupné čerpání rybího bohatství, ale také 

nedostatečné vzdělání, světovou nerovnost, znečištění moří, čerpání pitné vody, světové 

pandemie a onemocnění (HIV, malárie), přírodní katastrofy (tsunami, tornáda), 

ale i množství odpadů, které populace neustále vyprodukuje atd. Tyto globální problémy 

neustále ovlivňují a nadále budou ovlivňovat celou naší planetu. A lidský faktor je většinou 

hlavním důvodem těchto problémů.  

Autoři časopisu A Safe Operating Space for Humanity (Bezpečný operační prostor 

pro lidstvo) definovali roku 2009 devět environmentálních problémů, které jsou způsobené 
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lidským faktorem, a které časem mohou vyústit do problémů globálního rozsahu. Jsou 

to tyto procesy [8]:  

· Stratosférický ozon – Stratosférický ozon chrání naší planetu před ultrafialovým 

zářením, které je škodlivé. V důsledku znečišťování ovzduší škodlivými 

látkami se ozonová vrstva neustále ztenčuje. Vznik stratosférického ozonu 

je při chemické reakci molekul kyslíku za přítomnosti ultrafialového záření. 

Nejdříve (1. krok) sluneční světlo rozloží molekulu kyslíku na dva atomy, poté 

(2. krok) se každý atom kyslíku sloučí s molekulou kyslíku, a tím vzniká 

troj atomová molekula ozonu. [18] (viz Obr. 1)   

Obr. 1 Tvorba stratosférického ozonu [18] 

· Změna klimatu – Je způsobená převážně činností člověka (přeměnou krajiny). 

Řadíme zde stav atmosféry, oceánů atd.  

· Acidifikace oceánu – Acidifikace znamená okyselování vody nebo půdy. 

V tomto případě se jedná o okyselování vody v moři a s tím spojené 

poškozování vodních živočichů. 

· Biochemické cykly dusíku a fosforu – Koloběh těchto látek a jejich vysoký 

výskyt v prostředí může způsobit mnoho nepříjemností a vyvolat velké 

množství procesů.  
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· Chemické znečištění – Na celém světě existuje mnoho chemických látek, které 

jsou pro nás velice škodlivé (radioaktivní látky, těžké kovy apod.).   

· Ztráta biodiverzity – Bohatství přírody je podstatnou věcí, kterou ke svému 

životu potřebujeme. Bohužel je také prioritní pro většinu statků a služeb. 

Člověk má tendenci neustále něco měnit, zlepšovat a proto není divu, že počet 

přírodních míst stále ubývá.   

· Změna využití území – Řadí se sem přeměna přírodních míst na dálnice, města 

apod.   

· Využití sladké vody – Ve velmi suchých oblastech je této sladké vody 

nedostatek.  

· Zatížení atmosférickým aerosolem - Oblast ovzduší, která leží nejníž, se nazývá 

troposféra a vyskytuje se v ní velké množství částic prachu. Zejména toho 

velmi jemného, který je pro člověka nejnebezpečnější, jelikož se dostává 

hluboko do dýchacího ústrojí.  

1.6. Globalizace a ekonomika  

Ekonomika je hlavním motorem globalizace. Je propojena s úrovní života celé 

společnosti. Působí nejenom na problematiku s nakládáním průmyslových odpadů, ale také 

na zdroje surovin, které jsou omezené, a na problémy se znečištěním ovzduší, které nás 

neustále trápí. Tato ekonomická problematika globalizace vybízí k hledání odpovědnosti. 

Ekonomika je ve většině názorů nejvýraznějším znakem globalizace, a proto je jejím 

důsledkem jak obava, tak naděje. Je podstatné, aby došlo k vybudování pravidel, které 

by dokázali a byli ochotni lidé, kteří se účastní globálního trhu, plnit. Největší hrozbou 

ekonomiky je to, že každý chce dosáhnout co největšího zisku a to s vynaložením těch 

nejnižších nákladů. Jedná se o logický firemní záměr, ale může způsobovat výše uvedené 

problémy jako je znečištění ovzduší či nakládání s průmyslovými odpady.  

1.6.1. Nadnárodní společnosti a jejich úloha v globalizačním procesu 

Nadnárodní společnost (Multinational Corporations – MNC) je ta společnost, která 

podniká (vyrábí výrobek nebo provádí službu) ve více než jedné zemi (alespoň v zemi 

svého sídla a jedné další zemi). Tyto podniky jsou způsobilé využívat geografických 

odchylek mezi zeměmi a dokážou své činnosti přesouvat mezi místy celého světa.  

Důležitou úlohu v globalizačním procesu mají tyto společnosti hned z několika důvodů [5]:  
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· Jedná se o jediné aktivní účastníky, kteří smí opravdu chystat, připravovat 

a dohlížet na přeshraniční aktivity. 

· Na globalizačních procesech se podílejí jako aktéři (nejsou pasivní).  

· Jsou jednou z příčin oběhu světových transakcí. 

· Používají nové technologie a dávají je do užívání (inovace). 

· Pomáhají k rozvíjení a šíření telekomunikačních a informačních technologií 

a používají je.  

V šedesátých a sedmdesátých letech byly nadnárodní společnosti a národní vlády 

v konfliktu. V osmdesátých letech došlo ke změně a národní vlády s nadnárodními 

společnostmi spolupracovaly. V 90. letech po vyústění privatizace se pozice nadnárodních 

společností daleko vylepšila a společnosti tak bez překážek mohly dohlížet 

na své strategie.  

Nadnárodní společnosti jsou v dnešní době v první řadě adresátem prospěchu a rovněž 

také hnacím pohonem globalizace ekonomiky. Obrovské nadnárodní podniky jsou vítězi 

na trhu hlavně díky tomu, že řídí pozorně své vstupy (suroviny, polotovary, pracovníci), 

ale také své výstupy (produkt činnosti – zboží, služba). Nyní národní vlády vychází 

nadnárodním společnostem maximálně vstříc, jelikož tyto firmy jsou na tom po finanční 

stránce zpravidla lépe než celá ekonomika dané země. [21]      

1.7. Demografické aspekty globalizace  

Demografie je věda, která se zabývá lidskou populací. Do demografických aspektů 

řadíme růst populace, urbanizaci, stárnutí obyvatelstva, ale také vývoj úmrtnosti 

na HIV/AIDS (a ostatní vážná onemocnění) či migraci, počet lidí na zemi apod.  

1.7.1. Růst populace 

Aktuální počet obyvatel na Zemi je dle statistiky z července roku 2011 

cca 6,987 miliardy lidí. [16] Kolik nás bude v roce 2050? Podle odhadu by se v tomto roce 

měl růst zastavit (viz Obr. 2). Jak je nám všem určitě známo, lidská populace roste a vyvíjí 

se podle toho, v jakém žije prostředí, podle přístupnosti potravy, úkrytu, ale také podle 

výskytu chorob či dostupnosti zdravotní péče, nebo dle pracovního prostředí či bydlení. 

Zvyšování počtu populace je vymezeno dvěma pojmy – natalita (porodnost, na obrázku 

č. 3 – Birth Rate) a mortalita (úmrtnost, na obrázku č. 3 – Death Rate). V důsledku 
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zlepšující se zdravotnické péče, pozornosti a sledování kojenců a daleko lepším 

hygienickým podmínkám se úmrtnost nadále snižuje.  

Obr. 2 Růst počtu obyvatel Země [19] 

Růst populace, který jsme zaznamenali za přibližně posledních 200 let, je dopad, 

který se většinou označuje jako první demografický přechod. Tento proces má obvykle 

tyto čtyři fáze (viz Obr. 3): 

· 1. fáze – natalita a mortalita jsou velmi vysoké a ve stejné výši  

· 2. fáze – zvláště díky lepší hygieně, stravování a hlavně díky lepší zdravotní 

péči se tato fáze projevuje náhlým poklesem úmrtnosti a zároveň neměnnou 

výši porodností a tím dochází k bezprostřednímu nárůstu populace 

· 3. fáze – díky větším příjmům, lepší dostupnosti antikoncepce či urbanizaci 

dochází v této fázi k poklesu natality a tím dojde také k zpomalení růstu 

populace   

· 4. fáze – v této fázi je natalita a mortalita znovu na stejné úrovni, ale nejsou 

již tak vysoké jako v 1. fázi 

Tento demografický přechod je samozřejmě ovlivněn místními předpoklady. 

Každý případ se liší hlavně ve své rychlosti, v každé své fázi a také v počtu nárůstu 

obyvatel.  
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Obr. 3 Fáze demografického přechodu [17] 

1.7.2. Populační růst a chudoba  

V dnešní době mezi nejchudší části světa patří část Asie, Afriky a Latinské 

Ameriky. Tyto části mají mladou populaci, která velmi rychle narůstá, kdežto hojnější 

a vyspělejší oblasti Severní Ameriky, Evropy a Japonsko mají nulový nebo i mínusový 

nárůst populace, která stárne rychle. Celkem čtyři pětiny obyvatel žije v rozvojových 

státech, do kterých bude nejvíce soustředěn nárůst populace. Mezi lety 2000 a 2025 

je předpokládán nárůst populace v těchto rozvojových zemích 4,87 – 6,72 miliard. S tímto 

růstem populace je rovněž spojeno zvýšení hustoty obyvatel. Chudoba je sice většinou 

důsledkem podvýživy a bídy, ale největším důvodem chudoby je neustálý růst populace. 

Růst obyvatel se může projevovat dvěma různými způsoby [10]: 

· Tento prudký nárůst obyvatel způsobuje mládnutí populace. Větší 

polovička těchto obyvatel se nachází pod věkovým rozmezím 

zaměstnatelnosti. Tito lidé nemohou být zařazeni do produktivní části 

obyvatelstva, a tudíž mohou velmi nepříznivě ovlivňovat ekonomiku.  

·  Prudký nárůst obyvatel vede k velké poptávce po pracovních pozicích. 

Následující důvod chudoby je to, že existuje obrovský počet žadatelů 

na pracovní pozice, což způsobuje snižování mezd. V chudých státech 
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světa je nezaměstnanost podstatným problémem, a proto zaměstnaná část 

obyvatel většinou pobírá mzdy, které jim stěží vystačí k živobytí. Nízké 

platy způsobují také to, že se platí nižší daně, tudíž i státní rozpočty 

těchto zemí zůstávají neměnné.  

Tyto dva neblahé projevy nejsou nevratné. Pokud by došlo například ke snížení 

porodnosti, ve školách by bylo méně dětí, počet neproduktivních mladých lidí by se snížil, 

tudíž i řada žadatelů o práci by byla kratší. Je to však možné uplatnit pouze ve státech, 

které mají výbornou hospodářskou politiku. 

1.7.3. Migrace  

Migrace znamená proces stěhování obyvatel určitého území do jiného města, jiné 

vesnice či regionu, ale také jiného státu či kontinentu. Za migraci je považováno 

i přestěhování jen na určitou dobu s následným návratem. Rozlišujeme zde dva pojmy: 

a) Emigrace – vystěhování 

b) Imigrace – přistěhování  

Každé stěhování vyvolává oba tyto směry migrace. Pro místo, ze kterého 

se stěhujeme, se jedná o emigraci. Pro místo, kam se stěhujeme, jde o imigraci. Dále 

se zde setkáváme s dalším pojmem a tím je – Mobilita. Mobilita neboli hybnost 

je nejklasičtější pojem při studování pohybů v prostoru. Jsou to všechny druhy přesouvání 

osob a nezáleží na tom, za jakým účelem, jakým směrem a na jakou vzdálenost. 

Oproti mobilitě je migrace daleko užší pojem, protože se týká trvalé změny bydliště. [7] 

Migrace je velmi úzce spojena s růstem populace. Jde především o migraci velkého 

počtu obyvatel z venkova do měst. Tato migrace bývá ve světovém měřítku většinou 

pozitivní, hlavně z toho důvodu, že obyvatelé měst dosahují celkově vyšší životní úrovně 

než obyvatelé venkova. Hlavním důvodem této migrace bývá umístění průmyslových, 

obchodním, ale i politických společností do center měst. Lidé se stěhují blíže za prací, 

kde mohou dosáhnout většího výdělku. Jedná se o problém, který může v budoucnosti 

způsobit zvýšení počtů obyvatel ve městech.  
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1.7.4. Stárnutí obyvatelstva  

Podíl lidí, kteří jsou starší 60 let, v roce 2010 dosáhl 11% a předpokládá se, že se tento 

podíl lidí nad 60 let do roku 2050 zvýší na 21,9% (viz Obr. 4). Jak jsem již uvedla, 

demografický proces má čtyři fáze. Během prvního demografického přechodu se mění 

věková složení obyvatelstva a dochází k postupnému stárnutí. Při každé ze čtyř fází tohoto 

prvního demografického procesu dochází ke změně počtu skupin obyvatelstva 

(děti, ekonomicky aktivní, senioři). Při druhém demografickém přechodu dochází 

k výraznějšímu stárnutí obyvatelstva a tím nárůstu počtu starších osob. Při tomto druhém 

přechodu se snižuje počet narozených dětí. Většina vyspělých států se s tímto druhým 

přechodem nyní potýká. Do hlavních znaků druhého demografického procesu řadíme [3]:  

- Snížený počet výskytu úplných rodin s dětmi  

- Uzavírání manželství ve vyšším věku  

- Stále vyšší počet žen bez dětí  

- Čím dál vyšší počet narozených dětí mimo manželství  

- Snížení plodnosti  

- Zvýšený počet nemanželských soužití  

- Zvýšený počet rozvodů  

- V průměrné domácnosti nižší počet členů  

- Zvýšený počet neúplných rodin či dokonce žití jednotlivců  

Druhý demografický proces je vcelku nový a není nikde ještě ukončen, proto jsou 

další fáze tohoto přechodu prozatím jen odhadem. Také se řeší smysl tohoto fenoménu. 

Co zanechá fenomén na populacích, kterých se tento druhý demografický přechod týká? 
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Obr. 4 Budoucí vývoj počtu osob ve věku nad 60 let, ČR, 2002 – 2005 [20] 

1.8. Vliv kultury a náboženství na globalizaci  

Poslední dobou se působení globalizace také odráží v souvislosti s duchovnem 

a kulturou. Kulturu můžeme chápat jako různé hodnoty, tradice, názory a pohledy. Jedná 

se o společensky uznávanou skupinu možností, které se časem mění. Do kultury řadíme 

různé národní zvyklosti, lidovou hudbu, jídlo typické pro některé země, zvyky či dokonce 

kroje. Z hlediska času lze kultury rozdělit na monochronické a polychronické. 

Monochronická kultura se pozná hlavně podle toho, že pro lidi a země této kultury je čas 

velmi cenný („čas jsou peníze“). Tato kultura netoleruje pozdní příchod. Vše má svůj řád. 

Do této kultury se řadí země jako Rakousko, Německo, Velká Británie, Japonsko, USA 

či Finsko. Zatímco pro polychronickou kulturu není čas vůbec podstatný, raději 

se soustředí na vztahy mezi lidmi. Patří zde například Brazílie, Kolumbie, Mexiko, 

Argentina nebo Rusko. Jelikož mezi sousedními státy máme spíše monochronickou 

kulturu, není divu, že do ní Česká republika také spadá. Odlišnost kultur můžeme také 

rozpoznat ve stylu oblékání, udržování osobního prostoru (objímání, dotýkání), ale také 

druh náboženství či zkrášlování těla. Náboženství je způsob myšlení a chování, které 

některým lidem pomáhá nalézt smysl života. Za největší a nejrozsáhlejší je považováno 

Křesťanství. Za ním následuje Islám, jedno z rozšířených náboženství, které lze také řadit 

do skupiny nejmladších. Dále pak Hinduismus, který uznává více než tisíc bohů. Dále 

existuje Judaismus, Buddhismus, ale také Konfucianismus apod. Víra má a také vždy bude 
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mít svůj podstatný vliv na lidské chování, jednání a názory ať už o samotě 

či ve společnosti. 

1.9. Perspektivy globalizace  

Je nutné se také zamyslet nad budoucností globalizace. Budoucnost globalizace v sobě 

obnáší celou řadu otázek a jen málo odpovědí. Je se čeho obávat nebo se máme těšit? 

Globalizace je pro nás prospěšná, protože nám otevírá cestu do celého světa. Přinesla nám 

internet, moderní technologie a všelijaké inovace. Na druhou stranu nám globalizace bere 

zaměstnání, většina lidí nemá dost peněz na cestování a cizinci postupně kupují a ovládají 

vše kolem nás. Jedním z možných problémů globalizace v budoucnosti je zvětšující 

se rozdíl mezi chudšími a bohatšími zeměmi. Zároveň se bude zdokonalovat vztah a hlavně 

závislost zemí. Tato závislost již existuje v oblastech, jako jsou ekologie, ekonomie 

či informace.     

Národní informační rada vydala studii, která se nazývá Mapování globální budoucnosti 

(do roku 2020). Dělí zde trendy podle důležitosti. Jako první trend uvádí nové globální 

hráče, do kterých řadí země, o kterých si myslí, že nějakým způsobem změní politickou 

situaci (například Indie, Čína apod.). Druhým trendem je globalizace, která působí a nadále 

bude působit i na ostatní trendy. Tak jako doteď by měla světová ekonomika růst a zvýšit 

by se i měl průměrný plat. Bude se to ale týkat jen lépe rozvinutých zemí. Zlepšení 

ekonomiky bude znamenat zvýšenou poptávku po zdrojích. Dalším trendem je nová výzva 

pro správu věcí veřejných. Působení nových technologií a vliv ekonomiky a globalizace 

bude na vlády zemí mít veliké nároky. Podstatný vliv může v roce 2020 mít i politický 

islám. Předpokládá se, že bude růst pocit nejistoty, i přestože většina zemí světa zbohatne. 

Tlak bude v oblasti kulturní, ekonomické a také politické. V oblasti terorismu je velkým 

otazníkem zda teroristé budou moct získat biologické zbraně, nebo dokonce zbraně 

nukleární, kterými by mohli způsobit obrovské ztráty. [5]     

Národní výzvědná rada Spojených států vydala zprávu Global Trends 2025, ve které 

se zmiňuje, že svět bude multipolární. Podle jejich názoru spor podobající se první světové 

válce nehrozí, ale spíše spory o přírodní zdroje, investice, inovace či zisky. Vojenské 

konflikty a ochrana území však nemůže být vyloučena. Bude růst politický a hlavně 

ekonomický potenciál zemí. V menších zemích bude slábnout role státu. Vzhledem k růstu 

populace, různým změnám, ale hlavně kvůli zvýšeným nárokům na potravu a klimatickým 
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změnám bude podstatným problémem nedostatek zdrojů. Dalším z možných problémů 

bude terorismus. Pravděpodobně budou světu dominovat Evropa, východní Asie a Severní 

Amerika. Žádná z politických identit se pravděpodobně nestane hlavní. [8] 

1.9.1. Globální rizika  

Co je to vlastně globální riziko? V podstatě se jedná o hrozbu života a existence 

globální společnosti. V dnešní době je globální společnost spíše zaměřená na budoucnost 

než na minulost. Mezi globální rizika patří například riziko masivní nezaměstnanosti, 

ale také rychlé evropské politické změny, které mohou zapříčinit růst sociální nerovnosti 

po celém světě. Do těchto rizik můžeme také řadit odpor ke globalizaci, který je způsobený 

negativními dopady globalizace (konflikty o zdroje, nezaměstnanost apod.). Světové 

ekonomické fórum v roce 2008 vydalo zprávu Global risks (globální rizika), ve které určila 

hlavní současné rizika pro nastávající budoucnost. Patří mezi ně Finanční rizika, 

Potravinová bezpečnost, Hrozby zásobovacím sítím a role energie. Jako příklad finančního 

rizika lze uvést zadluženost. Jako riziko u potravinové bezpečnosti můžeme chápat 

například nedostatek vody. Hrozbou zásobovacím sítím je hlavně ohrožení plynulosti 

ekonomických procesů. Role energie znamená například růst ceny ropy.  
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2. Dopady globalizace na průmyslové podniky 

Průmyslové podniky jsou důležitou součástí při tvorbě hospodářství a také společnosti. 

Například už tím, že společnosti nabírají zdroje, jako jsou kapitál, pracovní místa apod. 

Podstatné je rušit nebo přemisťovat pracovní místa podle potřeby, jak říká zákon 

globálního trhu. Mnoho společností zvyšují zisky omezováním práce, a tím ovlivňují 

nezaměstnanost.  

Jakou vlastně mají moc nadnárodní podniky? 

· Výroba po celém světě – mohou si rozdělit výrobu a služby na různých místech 

po celém světě 

· Mají možnost přemisťovat si pracovní pozice  

· Mohou se rozhodnout pro místo produkce, bydliště či zdanění – bydlet mohou 

tam, kde chtějí či platit daně tam, kde je to nejvýhodnější 

Podle časopisu Fortune, který vydává v pravidelných intervalech 500 nejvíce 

prosperujících podniků na celém světě, podniky dosahují již takových hranic, kterými ničí 

místní konkurenci a získávají nové trhy. Rozdíl mezi zvýšením zisků (zvýšení o 15%) 

je o 4 procenta vyšší než zvýšení obratů (zvýšení o 11%) těchto firem. Bohužel zvyšování 

zisků je také spojeno se snižováním počtu pracovních míst. [3] 

2.1. Vliv globalizace na podnikovou sféru  

Globalizace značným způsobem působí na ekonomiku celého světa. Ať se jedná 

o podniky s lokálním či regionálním působením, či státním nebo světovým pro každého 

z nich by mělo být podstatné sledovat podnikatelské okolí a měnit své strategie a chování 

dle příchozích situací. Existují pouze dvě možnosti, jak se s vlivem globalizace vypořádat. 

Prvním z nich je pasivní přístup, kdy podnik pouze pečlivě sleduje působení globalizace 

a s postupem času mění své chování a strategie. Tento přístup používají spíše firmy, které 

působí jen na místním trhu, nemají dostatek kvalifikovaných pracovníků, mají nedostatek 

finančních prostředků, popřípadě nemají nezbytné know-how, díky čemuž by mohly 

působit na mezinárodní úrovni. Druhým způsobem je aktivní přístup do procesů 

globalizace. Tyto firmy mají vřelý vztah ke globalizaci, nepociťují v ní hrozbu 

podnikatelské aktivity a vidí v ní spíše prospěch. Tento přístup je spíše spojen se změnou 

firmy na národní úrovni na firmu s podobou nadnárodní společnosti.  
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2.1.1. Aktivní zapojení do globalizačních procesů  

To zda vstoupit nebo nevstoupit do globálního tržního prostředí není lehké rozhodnutí. 

Nižší náklady na výrobu znějí sice lákavě, ale většinou se projeví v kvalitě produkce nebo 

služeb a šetření na mzdových nákladech nám nemusí přinést rovnocennou pracovní 

produktivitu. Před vstupem na globální trh je tedy nutné zvážit pro a proti ve všech 

oblastech. Nejčastějšími důvody, které určilo padesát vedoucích pracovníků globálně 

aktivních podniků, které způsobili rozšíření globalizačních aktivit, jsou [14]: 

· Kvalita je vyrovnanější  

· Dokonalejší přístup k technologiím 

· Snazší dostupnost k místním trhům  

· Nižší náklady na logistiku díky tomu, že se dodavatelé vyskytují v místě  

· Nižší daně  

· Tlak ze strany odborů je nižší  

· Nižší mzdové náklady  

· Vzájemná slučitelnost výrobních zařízení  

· Výhodnější podmínky pro hotovostní obchody  

· Vyrovnanější odbyt (vyloučením sezonních změn na domácím trhu) 

Účelem je získat konkurenční výhodu, která přinese náskok, spojením všech těchto 

určených výhod. Podstatou je nejdříve vymezení důvodu, se kterým na zahraniční trh 

vstoupíme. Těchto důvodů vstupu může být několik. Jedním z nich může být vidina 

zvýšeného odbytu ústředního podniku díky umístění produkovaných služeb nebo zboží 

na nový trh. Někdy bývají přímé vývozy znepříjemňovány například celními zábranami, 

a proto většinou firmy volí vybudování montážních závodů nebo dokonce místních 

provozů. Vybudování těchto místních provozů může mít také jiné důvody, jako například – 

náklady na logistiku jsou nižší, pracovní síla levnější či levnější pořízení surovin atp.  

Po vymezení důvodu je nutné stanovit ty zahraniční trhy, na kterých firma bude 

působit. Důležité je zvážit celou řadu činitelů, jakými jsou:  

- Logistika v rámci přístupnosti trhů (doprava, komunikace, vzdálenosti) 

- Prostředí podnikání (pojišťovny, úroveň cen a mezd, daňová zátěž, banky) 
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- Dostupnost a úroveň pracovní síly a zdrojů (energie, materiál, kvalifikovaní 

pracovníci) 

- Výhody, bariéry daného území (klimatické podmínky, kulturní bariéra, jazyková 

zábrana) 

- Podmínky pro vývoj podnikatelských aktivit (zájem o věc, která je nabízená) 

- Trh, na který chceme vstoupit (jeho velikost; konkurence na tomto trhu; prostor 

pro objekt, který chceme na daný trh zavést)  

- Politickoekonomická stabilita prostředí  

V oblasti výběru území je důležitá mobilita podnikání. Což znamená přestěhování 

celého podnikatelského subjektu na jiné území v tom případě, že se nám na daném území 

přestane podnikání dařit. Mobilita je tím vyšší, čím je podnikání méně závislé 

na materiálním zázemí.  

Posledním faktorem je způsob vstupu do globálního prostředí, který může nabývat 

těchto podob:  

- Vývozní a dovozní činnosti (pořizovací cena komponentů je výhodnější, 

než na vnitrostátním trhu) 

-  Přímé aktivity v zahraničí (mateřské společnosti, které působí v zahraničí, finanční 

účasti atd.) 

-  Franchizing, licence (poskytnutí know-how, finanční opatření, propůjčení prostorů, 

zaměstnanců) 

- Různé druhy spolupráce (např. výroba součástí v té zemi, v které je to výhodnější 

s ohledem na mzdové a materiálové náklady) 

2.2. Konkurenceschopnost firem v podmínkách globalizace 

Vytvoření nejkonkurenceschopnější ekonomiky světa založená především 

na znalostech je obtížný cíl, který je uveden v lisabonském summitu Evropské unie (z roku 

2000). Zdá se jasné, že se nejedná o krátkodobý a místní cíl, a jedná se o cíl zaměřující 

se na evropské podniky. Podle Evropské unie je konkurence stav, při kterém se prodejci 

snaží zajistit oblibu kupujících a to nezávisle na sobě tak, aby docílili svého 

podnikatelského záměru (podíl na trhu, zisk, objem prodeje). Základním kamenem tržní 

ekonomiky je zdravá a zasloužená konkurence. Podniky se snaží konkurovat v rámci cen, 

služeb navíc, kvality nebo podobných služeb, které jsou pro většinu zákazníků přínosem. 
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Evropa by se měla na světovém trhu především zaměřit na dynamiku podnikání 

a soutěživý potenciál. V současné době již není uspokojivé vytvářet výrobky či dělat 

služby, které jsou konkurenceschopné. Podstatou je, aby celý podnik byl 

konkurenceschopný. Období, kdy stačilo pouze kontrolovat výsledky a sbírat data potřebné 

v budoucnosti, je již pryč. Nastává doba, kdy sociální, politická a hospodářská konkurence 

se přesouvá do sféry dynamiky změn a konfliktu potenciálů těchto konkurenčních stran. 

Ať se jedná o čas, obsah, formu či prostor na trhu je konkurence vícerozměrná. Lze tedy 

říct, že světovým konkurentem může být jen ten, kdo řídí prostor a čas a ten, kdo dokáže 

dosáhnout nezáporných součinnostních výsledků z konkurenčních bojů. Pojem globalizace 

je tedy skutečným vyjádřením konkurence. [11]   

2.2.1. Chování podniku jako konkurenční výhoda na globalizovaném 

trhu  

V současné době se konkurenčními výhody staly modernizace, inovace, kvalifikace, 

vzdělanost, kreativita apod. Dřívějšími trendy bylo úspory z hromadné výroby, levná 

pracovní síla a jiné. V současnosti už nejde o to vyrábět stejný výrobek jako ostatní 

konkurenti, ale jde o to být v něčem jiní než ostatní, mimořádní, neobvyklí, specifičtí. 

Chování podniku na trhu je velmi důležitou konkurenční výhodou stejně jako investice 

do inovací. Goodwill neboli dobré jméno či pověst podniku je označení tohoto chování 

na trhu z dlouhodobého hlediska. Vyjadřuje zodpovědnost vystupování v tržní sféře. 

Goodwill krok za krokem tvoří tvář podniku. Vytvoření dobrého jména podniku je běh 

na dlouhou trať, ale z delšího časového hlediska je určitě užitečnou součástí úspěšného 

podniku. Goodwill způsobuje nejen ušetření investic, ale také zvýšení hodnoty firmy. 

Firmu, která vlastní goodwill lze prohlásit za zdravou. Další výraznou vlastností goodwillu 

je oddanost klientů obchodní značce. Pirátství se zbožím je doklad toho, že goodwill 

je podstatným konkurenčním přínosem. Anonymní výrobce vyrobí výrobek s podstatně 

nižší kvalitou a nižšími náklady, ale s názvem podobným nějaké významné společnosti. 

Na trhu se tak objevilo vedle značky Adidas také Abibas, či vedle značky Dolce Gabbana 

také značka Dolce Bannana. Chování podniku je tedy důležitou a významnou součástí 

každého podniku a rozšiřuje řadu konkurenčních přínosů firmy.      
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2.3. Působení globální ekonomiky na podnik  

Jak správně vést podnik v současném globálním prostředí? Podstatné je sledovat 

rozvojové tendence světa. Do těchto tendencí řadíme například super konkurenci, 

demografické problémy, globalizaci, rozmanitost, ale také infekční onemocnění. Tyto 

tendence s velkou pravděpodobností nějak ovlivní vývoj celého světa. Poté je významné 

tyto rozvojové tendence využít k praktickému použití. V oblasti zdraví je to například 

vývoj nových léčebných metod či prevence nebo obezita. Dále je důležité být odlišný 

od ostatních firem, což je v dnešní době velmi složitý proces. Firma musí najít způsob, 

jak být v něčem jedinečná, jiná než ostatní společnosti. Musí být jiní v určité vlastnosti, 

za kterou budou zákazníci ochotni zaplatit, ocení ji a hlavně si jí všimnou. Vedení by mělo 

vědět, kterým směrem chtějí společnost vést. Je klíčové, aby firma měla možnost dodávat 

své výrobky také na světové trhy a přitom dodržovat mzdové i pracovní povinnosti 

ve své zemi. Proto je podstatný nátlak na zaměstnance. Největším prostředkem úspěchu 

je nadšení a motivace lidí, kteří pro vás pracují. Dalším z faktorů je výběr místa podnikání 

či organizace pracovního času. Návodů jak správně vést podnik v dnešním globálním světě 

je mnoho, ale ne vždy lze všechny dokonale splnit. [9] 

2.4. Kladné dopady globalizace 

Jakým způsobem je globalizace schopná působit na podnik? Odpověď je jednoduchá – 

na někoho kladným, na někoho naopak záporným způsobem. Jedním z kladných dopadů 

globalizace na podnik je ten, že firma má možnost vyrábět větší množství výrobků a také 

více druhů. Díky přístupu do celého světa, který nám globalizace přináší, je možné 

sledovat trendy ze zahraničí a tím zvyšovat nabídku zboží a zvyšovat 

tak konkurenceschopnost podniku. Konkurence zapříčiňuje široký sortiment služeb, 

výrobků či zboží a působí na zavádění nových výrobků či služeb na trh a tím rozšiřuje 

náš sortiment. Dále globalizace způsobuje zlepšení kvality výrobků. S výrobou většího 

množství jednoho druhu výrobku je také spojen pokles výrobních a následně také 

i prodejních cen. Naopak zase čím víc druhů výrobků vyrábíme, tím máme náklady vyšší, 

ale zato máme větší sortiment zboží a tím můžeme získat více zákazníků. Prostřednictvím 

lepšího přístupu do zahraničí se také otevírají dveře ke vzniku nových a lepších pracovních 

příležitostí a tím dochází ke zvyšování a zlepšování životní úrovně. Dále nám poskytuje 

lepší možnosti komunikace a širší a svobodnější přístup k informacím. Jedním z velmi 

důležitých přínosů globalizace je investování zahraničních firem do rozvoje našich 
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tuzemských firem. Výhodou je také spolupráce se zahraničními, ale i místními 

společnostmi. Jako další klad lze uvést, že zahraniční zboží a jeho dovoz bývá většinou 

levnější. Výskyt nových firem v zahraničí mohou vést k zavádění inovací, vytváření 

nových průmyslových odvětví a přístupu na nové trhy. [12]    

2.5. Záporné dopady globalizace  

Tak jako vše má i globalizace své kladné i záporné stránky. Do těchto záporných 

dopadů lze například zařadit sníženou poptávku po našem zboží v Evropě i ve světě. Další 

výraznou nevýhodou je světová nerovnost a tím způsobená i nerovnost firem. Rozdíly 

mezi chudými a bohatými zeměmi jsou vysoké a stále mohou růst, proto je následujícím 

dopadem rozdílnost vyspělosti společností podle země, ve které se nacházejí. Zvýšená 

konkurence vzniklá na základě globalizace může mít také své nepříjemné stránky 

při zavádění nových výrobků či služeb a to zvýšení nákladů z důvodu zajištění lepší jakosti 

než konkurenční firmy. Dalším problémem může být působení konkurence místních 

i zahraničních firem na prodejní ceny. Zahraniční trendy a postupy mohou na podnik 

vyvíjet nepříznivý tlak. Podstatná je také náchylnost světové ekonomiky ke kolapsům 

a stabilita trhu. Vytváření nových zahraničních podniků může ublížit podnikům, které 

chrání a vlastní stát.  

2.6. Jak jsou na tom české firmy  

Část českých firem je na tom skvěle. Nejedná se pouze o podniky, které mají 

výkonnost dle průzkumů o 30 procent větší nebo ty, které vlastní zahraniční firmy. 

Největším ohrožovatelem České republiky jsou zejména konkurence, jako je ta asijská 

apod. A proto v průměru postavení českých firem není příliš přívětivé. Nedostatečný 

je i nárůst produktivity. Podstatným problémem je, že rychleji než produktivita narůstají 

mzdy a to i za předpokladu dobře fungující ekonomiky. Dochází tak ke ztrátě hlavního 

konkurenčního přínosu, na kterém celá řada větších českých firem vydělává. Podnikat 

je v dnešní době v naší zemi čím dál obtížnější a namáhavější. Je to dané především řadou 

předpisů, které většinou jsou až nesplnitelné (z důvodu velkého množství). Patří 

zde například předpis, který omezuje zaměstnávání personálu na dobu určitou atp. Ve své 

podstatě tento předpis a mnoha dalších nedovoluje firmě přizpůsobovat se změnám na trhu.  
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2.7. Kdo vyhraje ve světové konkurenci? 

Vítězem se stanou podniky, které jsou vzdělanější, hojnější, větší, rychle reagující, 

silné a významné apod. Aby firma uspěla, potřebuje mít k dispozici velké množství zdrojů 

různých kategorií. Podstatné je mít způsobilé zaměstnance, ale to zároveň zvyšuje naše 

výdaje, protože jejich mzdy jsou vysoké. Důležitý je také vědeckotechnický pokrok, 

což ale není levná záležitost. Například přibližně půl miliardy až miliardu USD stojí 

v medicíně rozvoj nového medikamentu. Aby měl podnik přístup na trhy ostatních zemí 

je na to třeba utratit velké množství výdajů. Výdaje, které je nutno vynaložit na udržení 

obchodního zástupce v Číně, se pohybuje ve stovkách tisících eur za jeden rok. Náklady 

musí firma použít na tvorbu tváře a značky podniku, prodejní podporu a vzdělávání 

zaměstnanců. Tyhle všechny výdaje není schopen malý podnik vynaložit, a proto 

v globální konkurenci nemá šanci uspět.       
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3. Výzkum 

Abych dokázala lépe charakterizovat dopady globalizace na průmyslové podniky, 

rozhodla jsem se pro vytvoření dotazníku (viz Příloha 1). Cílem dotazníku bylo zjistit, 

zda lidé vědí, co je to globalizace, odhalit nejčastější její dopady (kladné nebo záporné) 

na průmyslové podniky, zjistit zda si myslí, že je globalizace prospěšná a dozvědět 

se, jestli se podnik o globalizaci zajímá.     

3.1. Výběr respondentů  

Jelikož se jedná o dopady globalizace na průmyslové podniky v celé České republice, 

rozhodla jsem se ho rozeslat na emailové adresy těchto podniků, které jsem si našla 

na internetu, jelikož cestování by bylo velice nákladné ať už časově nebo finančně. 

Dotazník jsem rozeslala na konci měsíce února a přibližně měsíc jsem čekala na jeho 

návratnost. Rozeslala jsem celkem 113 dotazníků, vyplnilo ho celkem 21 respondentů, 

a tudíž jeho návratnost byla pouze přibližně 24 %. Průzkumu se zúčastnili lidé různých 

věkových kategorií a firmy, ve kterých tito lidé pracují, spadají do několika odlišných 

průmyslů (viz Obr. 5). Pro objektivitu a různorodost průzkumu jsem se snažila oslovit 

menší, ale i větší firmy (viz Obr. 6).  

 

Obr. 5 Průmysl, do kterého firmy spadají 
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Obr. 6 Počet zaměstnanců firem 

3.2. Výsledky výzkumu  

Mou první otázkou v dotazníku jsem se snažila zjistit, zda lidé vědí 

co je to globalizace. Jejich odpověď byla až na pár výjimek jednoznačná 

(v odpovědích nezazněla žádná odpověď – NE). Poměr odpovědí na tuto otázku 

je v následujícím grafu (viz Obr. 7). 

 

Obr. 7 Znalost pojmu globalizace 
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Odpovědi na otázku zda respondent má pocit, že na jejich podnik globalizace působí, 

byla taktéž jednoznačná (viz Obr. 8).  

 

Obr. 8 Působení globalizace 

  S poměrně vyrovnanými odpověďmi se potýkal dotaz ohledně působení pozitivních 

a negativních dopadů, kdy jen o malý kousek zvítězily ty pozitivní (viz Obr. 9).   

 

Obr. 9 Pozitivní a negativní dopady 



28 

 

Následující otázkou bylo – Jaké kladné dopady na společnost globalizace má? Pro lepší 

přehled jsem odpovědi zaznamenala do tabulky (viz Tabulka 1), kde jsem uvedla, jakou 

procentuální část odpověď zastává z celého počtu dotazovaných.   

Tabulka 1 Kladné dopady globalizace na průmyslové podniky 

Dopad Počet kladných odpovědí Procent 

Trendy ze zahraničí 14 66,67 

Spolupráce s jinými společnostmi 14 66,67 

Dodávka zboží ze zahraničí (levnější) 10 47,62 

Široký sortiment služeb a zboží zapříčiněné 

konkurencí 
9 42,86 

Působení konkurence na zavádění nových 

výrobků či služeb a tím rozšíření sortimentu 
7 33,33 

Investování zahraničních firem do rozvoje vaší 

firmy 
3 14,29 

Jiné dopady (charakterizované respondenty): 

· Vývoj vlastního know-how 

· Celosvětovost přináší nové možnosti 

našim zákazníkům 

2 9,52 

 

 Z předchozí tabulky lze vyčíst, že nejlepším kladným dopadem, který na firmy 

působí, jsou trendy ze zahraničí a spolupráce s jinými společnostmi. Přibližně polovina 

respondentů viděla výhodu také v tom, že dodávka zboží ze zahraničí je většinou levnější. 

Menší polovina respondentů uvedla, že široký sortiment služeb a zboží je pro ně taktéž 

výhodou. Podniky uvedly, že na ně nemá až tak velký vliv tyto dva dopady - působení 

konkurence na zavádění nových výrobků či služeb a tím rozšíření sortimentu a investování 

zahraničních firem do rozvoje vaší firmy. Jen necelých deset procent respondentů uvedlo 

svůj jiný kladný dopad.   

Další otázkou bylo – Jaké záporné dopady má globalizace na podnik? Odpovědi 

a procentuální část na celkovém počtu odpovědí jsou obsaženy v tabulce (viz Tabulka 2).  
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Tabulka 2 Záporné dopady globalizace na průmyslové podniky 

Dopad Počet záporných 

odpovědí 

Procent 

Působení konkurence i zahraničních společností 

na prodejní ceny 
14 66,67 

Působení konkurence na zavádění nových 

výrobků či služeb a tím zvýšení nákladů  
5 23,81 

Rozdílnost vyspělosti společností podle země, 

ve které se nacházejí  
8 38,10 

Nepříznivý tlak zahraničních trendů, postupů 

apod.  
7 33,33 

Jiné dopady (charakterizované respondenty): 

· Nutnost přizpůsobit se i nepříznivým 

zahraničním právním předpisům 

a pravidlům 

· Volný vstup konkurence na tuzemský trh 

· Zaplavení trhu nekvalitním zbožím  

· Zaplavení trhu nekvalitním zbožím 

z Číny, které negativně ovlivňuje trh a 

sráží úroveň cen na hranici rentability  

· Konkurence způsobuje, že zákazníci 

vyžadují od malých firem stejné 

požadavky jako od firem s několika sty 

zaměstnanci 

· Výroba některých firem s nízkou 

kvalitou, která ničí tržní cenu a vzniká 

nekvalitní konkurence  

5 23,81 

 

Jako nevýhodu, kterou podniky nejvíce pociťují, respondenti s nadpoloviční většinou 

uvedli působení konkurence i zahraničních společností na prodejní ceny. Další nevýhody 

už měli procentuálně méně než polovinu odpovědí a jsou to – rozdílnost vyspělostí 
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společností podle toho, v které zemi se nacházejí; nepříznivý tlak zahraničních postupů 

a působení konkurence na zavádění nových výrobků či služeb a tím zvýšení nákladů. 

Procentuální úspěšnost u charakteristiky jiných záporných dopadů byla o polovinu vyšší 

než u kladných.   

Další téměř jednoznačnou odpověď si vysloužil dotaz týkající se toho, 

zda je globalizace prospěšná pro podnik (viz Obr. 10). 

 

Obr. 10 Prospěšnost globalizace 

Má poslední otázka byla, jestli se společnost o působení globalizace nějakým 

způsobem zajímá. Odpověď na tuto otázku zas tak jednoznačná nebyla (viz Obr. 11). 

Z mého dotazníku vyplývá, že většina firem tlak globalizace pociťuje.  
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Obr. 11 Zájem firem o působení globalizace 

Zajímavostí v mém průzkumu je skutečnost, že i když někteří respondenti uvedli 

a zaznamenali negativní dopady globalizace, přesto někteří u předposlední otázky uváděli, 

že globalizace pro ně je přesto prospěšná. 
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4. Kritické zhodnocení  

Globalizace je všeobecně rozebírané téma, na které existuje spousta názorů. Mnoho 

autorů se již snažilo tento pojem vysvětlit různými definicemi, ale globalizace je velice 

rozsáhlé téma a narážíme na ní prakticky všude každý den, tudíž si myslím, že ji nejde 

uzavřít pouze do jedné definice. Na každého člověka působí individuálně a každému může 

přinést něco jiného. Já osobně v globalizaci vidím přínos v tom, že díky ní je studium 

na lepší úrovni (především ve výuce cizích jazyků), dále pak může pro mě (ale i ostatní 

studenty) být jednodušší vycestovat do zahraničí, ať již za prací nebo za dalším studiem. 

Nevýhodou, kterou mohu v budoucnu pocítit při hledání práce, je že díky otevřenosti trhu 

stále více lidí nabízí firmám svou práci, a proto většinu zemí světa trápí vysoká 

nezaměstnanost. Na druhou stranu díky tomu, že globalizace způsobila to, že nabídka 

ve značné míře převyšuje poptávku, mám možnost vybrat si z velkého množství výrobků, 

zboží či služeb.   

Mnoho lidí je toho názoru, že globalizace je prospěšná a má spoustu přínosů, 

ale co když je globalizace to, díky čemu se neustále přibližujeme konci bytí na této 

planetě?     Problémem globalizace, který by nás měl trápit, je to, že nás ač nevědomky 

může přivést k naší zkáze. Člověk neustále všechno mění, ať se jedná o krajinu, nebo 

cokoliv jiného, neustále se znečišťuje ovzduší, což ve velké míře je způsobeno právě 

průmyslovými firmami, ale také domácnostmi. Dalšími překážkami, které nám v budoucnu 

mohou přivodit problémy, jsou globální oteplování, s tím spojené tání ledovců, dále pak 

tsunami, výbuchy sopek atp. Vše to souvisí s globalizací, ač se to nemusí zdát na první 

pohled. Myslím si, že globalizace přináší spoustu užitečných věcí, ale jsem také toho 

názoru, že si tuto temnou stránku globalizace mnoho lidí či firem neuvědomuje. Každá 

firma se snaží být nejlepší, chce v mnoha věcech ušetřit, mít co nejnižší náklady, ale na čí 

úkor? Pokud neustálé budou znečišťovat ovzduší je zcela možné, že nebudou mít už komu 

konkurovat, ale také komu nabízet. Ale nelze to všechno hodit jen na firmy, je třeba 

se zamyslet taky nad tím, kolik lidí denně sedne do auta, ale také popřemýšlet o tom, 

co házíme do krbu, když topíme. Jedná se o celou řadu faktorů, a i když se zdá, 

že globalizace je z větší stránky pozitivní věcí, já tento názor nesdílím, jelikož si myslím, 

že firmy myslí jen na své dobro, na to jak jsou globální, ale vůbec nepřemýšlí nad druhou 

stránkou této situace. Ale za tohle všechno nelze vinit pouze globalizaci, hlavním viníkem 

jsme přece jenom my – lidé.             
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Na pojem globalizace můžeme narážet opravdu každý den, i když si to většina lidí 

vůbec neuvědomuje. Působí na nás, aniž bychom si to přiznali nebo si toho všimli. Proto 

není divu, že velmi značně působí i na průmyslové podniky v České republice, ať již malé 

nebo ty větší. Udržet se na globálním trhu je pro všechny tyto podniky velkou výzvou, 

ale jen málokomu se to podaří. Většina firem si velmi dobře uvědomuje výhody, které 

to přináší. Tím chci říct, že konkurenceschopnost podniku je v dnešní době velmi důležitou 

vlastností, o kterou by se měl snažit každý podnik. Když se rozhlédneme kolem sebe 

tak vidíme, že něco vyrábět není v dnešní době až tak komplikovaná věc. Podstatou 

na dnešním trhu a v dnešním globalizovaném světě je vyrábět to, co se prodává. Dokázat 

něco prodat je dnes velmi podstatnou vlastností v řízení firmy. Dříve podniky především 

vyráběli velké množství výrobků, které pak zůstávalo na skladě, protože se vyrábělo 

pro imaginárního zákazníka. Dnes se již většinou vyrábí s tím, že přesně víme pro koho 

(na zakázky). Většina firem se musí hlavně zamyslet nad tím, v čem mohou být lepší než 

konkurence. I když masová výroba způsobuje snižování nákladů a následné snižování 

prodejní ceny, může nám také způsobit velké množství zásob na skladě, a tím vázanost 

kapitálu v těchto zásobách, což na druhou stranu moc pozitivní není. Důležitou 

konkurenční výhodou podniků je výroba různých druhů výrobků, což ale na druhou stranu 

zvyšuje náklady na výrobu, a proto je důležitým faktorem ve firmách zjišťovat, jaký počet 

druhů výrobků je ten optimální. Je potřeba se rovněž zamyslet nad tím, jestli tím, 

že vyrobíme kvalitnější, ale zato podstatně dražší výrobek než konkurence, si získáme 

své potřebné zákazníky nebo nikoliv. Myslím si, že v dnešní době krize podstatná většina 

lidí přihlíží na cenu. Je mnoho možností, jak přilákat zákazníky, ale nikdy nikdo nebude 

schopný vyhovět všem.   

Cílem mé práce bylo zjistit nejen, co je to globalizace, ale také jakým způsobem může 

podniky ovlivňovat a jak na ně působí. Myslím si, že většina firem dobře 

ví, co to globalizace je, ale ví to opravdu všichni? Plno mých vrstevníků v podstatě neumí 

jasně tento pojem definovat, i přesto že na ně také značně působí téměř každý den. Vždyť 

kdo jiný než dnešní mládež plní McDonaldy? Podle mého dotazníku vyšlo jasně najevo, 

že lidé pracující v nějaké společnosti jsou s tímto pojmem, který toho mnoho přináší, dobře 

obeznámeni a můj názor na tuhle skutečnost je ten, že je to správné. Lidé pracující 

ve firmách by měli mít přehled o tom, kdo, kde, co vyrábí či prodává, aby se na určité 
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situace mohli připravit a nepřišli tak o své stálé zákazníky, ať už z toho globálního hlediska 

nebo i místního.    

Myslím si, že ať se jedná o malý, střední nebo velký podnik, na každý z nich 

má globalizace vliv, jak vyplývá i z mého dotazníku. Jde o to, jak se s tím který podnik 

vypořádá. Myslím si, že většina firem se o globalizace zajímá, aniž by přímo 

to, co zkoumá, nazývala globalizací. Spousta zahraničních firem má své pobočky i v České 

republice, které pak pociťují obrovský tlak ze zahraničí. Pociťují nepříjemné diktování, 

jelikož si zahraniční společnosti například vynucují stejné pracovní postupy, techniky, 

nástroje, které se v České republice mohou zdát nepříliš přívětivé. Další nepříjemností 

pro české firmy může být obrovská konkurence, které se díky otevřenosti dveří do celého 

světa, stále zvyšuje. Já jako zákazník se můžu rozmyslet, zda si koupím výrobek vyrobený 

v České republice, nebo daleko levnější výrobek přes internet, kdekoliv ze zahraničí. 

Neustálá konkurence má pro mě jako zákazníka tu výhodu, že neustále tlačí prodejní ceny 

dolů, protože se firmy navzájem předhánějí. Další podstatnou výhodou je široký sortiment 

zboží, díky němuž mám na výběr z daleko větší nabídky zboží či služeb (podniky v tomto 

mohou vidět spíše nevýhodu). Jak ale uvedl jeden z mých respondentů, trh je poté zaplaven 

nekvalitním zbožím, a pokud si jednou zákazník koupí výrobek nekvalitní, může 

si to spojit s tím, že nekvalitní bude i od jiné firmy, což ale nemusí být pravda. Problém 

se zahlcením trhu nekvalitním zbožím je věc, která trápí většinu firem a také to bylo 

nejčastějším dopadem, který respondenti uváděli jako jiný záporný dopad, který sami 

pociťují. Jeden z respondentů uvedl, že v této oblasti mu velice vadí čínská konkurence, 

jelikož si myslí, že má velmi nekvalitní zboží a lidé láká jen nízká cena. Myslím 

si, že většina firem je nespokojená také s tím, že zahraniční konkurence má jednoduchý 

přístup na náš tuzemský trh, což se místním firmám samozřejmě vůbec nezamlouvá. Další 

nevýhodou, kterou uvedl jeden z respondentů je to, že lidé mají na menší firmy stejné 

nároky jako na ty větší a často po nich chtějí nesplnitelné úkoly ze strany firmy, které pak 

firma není schopná se svým počtem zaměstnanců splnit. S tímto musím jen souhlasit. Také 

souhlasím s tím názorem, že jakmile některé firmy zjistí, že výroba nějakého druhu je moc 

nákladná a výroba vyžaduje různé technologické postupy a zařízení, a že ji lze nějakým 

způsobem obejít, začnou vyrábět zboží nekvalitní, tím ničí tržní cenu a vzniká 

tak konkurence, které je nekvalitní.   
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Myslím si, že globalizace má své nevýhody a výhody, ale pro některou firmu může být 

něco výhodou, pro některou zase nevýhodou. Podle mě pro malé firmy globalizace sama 

o sobě spíše znamená nevýhodu. Je to hlavně z toho důvodu, že malé firmy nejsou schopné 

konkurovat těm velkým v tuzemsku a už vůbec ne těm v zahraničí. Menší firmy totiž 

nemají peníze na potřebné výdaje, které pro globální konkurenci musí mít, a které nejsou 

rozhodně nízké. Celosvětovost přináší nepříjemnosti malým firmám, ale větším, které mají 

dostatek financí, zase dle mého názoru přináší spoustu výhod. Například jedna 

nejmenovaná firma, která vznikla ve Švédsku a má celou řadu poboček dokonce i v České 

republice, se díky globalizaci dostala prakticky do celého světa a má možnost celé řadě 

firem po celém světě konkurovat. Chci tím říct, že větší firmy, které mají dostatek financí 

na výdaje spojené s celosvětovostí, mají možnost vyrábět či prodávat v globálním měřítku, 

a tím si získat i větší okruh zákazníků po celém světě, což je podle mě to nejlepší, co může 

firmu potkat.  

Na globalizaci a dopady globalizace podle mě existuje mnoho názorů, a proto nechci 

tvrdit, že ten můj je ten správný. Myslím si, že každý jedinec má právo s tímto názorem 

nesouhlasit a mít spoustu námitek. Chtěla jsem tímto říct, že si myslím, že globalizace 

je výborná věc, ale nesmíme zapomínat na její stinné stránky, které nám mohou přivodit 

ještě mnoho problémů. I když mnoho publikací se věnuje tomu, co se bude dít dál, co nám 

globalizace přinese, nikdo to nemůže s jistotou tvrdit. Snad nás mile překvapí. Důležité 

je, abychom si všichni srovnali své priority.      
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Závěr 

Tato práce mi dala hned několik možností. Možnost poznat, co je to globalizace, 

možnost poznat dopady, které globalizace způsobuje průmyslovým podnikům, možnost 

znát názor lidí pracujících ve společnostech, kteří celosvětovost pociťují asi ze všech 

nejvíce. Toto je sice závěr mé práce, ale globalizace zcela jistě nekončí. Bude stále mezi 

námi a neustále bude nabývat na síle. Každý si sám určí, zda je to dobře, nebo špatně. 

Pro firmy globalizace znamená jediné a myslím, že Akcio Morita, bývalý ředitel Sony, 

to vystihl nejlépe následujícím výrokem.  

„Všechno, co potřebujeme, je mít ten nejlepší výrobek na celém světě, nejefektivnější 

výrobní proces na světě a globální marketing. Zbytek přijde sám.“ [14] 
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Příloha  

DOTAZNÍK 

Tento dotazník slouží k určení a zjištění působení globalizace na průmyslové podniky 

v České republice. Jedná se o podklad k mé bakalářské práci, která nese název 

„Globalizace a její dopady na průmyslové podniky v České republice“.   

Mockrát děkuji za vyplnění.  

Nepovinné údaje: 

Název firmy 

      

Jméno respondenta 

      

Pracovní pozice 

      

Počet zaměstnanců 

1 – 20 

21 – 50 

51 – 100 

100 a více  

 

Dotazník: 

1. Víte přesně, co znamená pojem globalizace (označte jen jednu odpověď)? 

 Ano 

 Ne 

 Nejsem si jistý/á 
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2. Máte pocit, že na váš podnik působí globalizace (označte jen jednu odpověď)?  

 Ano  

 Ne  

 

 

3. Má na váš podnik globalizace spíše pozitivní nebo negativní dopady (kterých je víc, 

označte jednu odpověď)?  

 Pozitivní  

 Negativní  

 

4. Jaké kladné dopady globalizace na vaší společnost má (můžete označit i více 

možností)?  

 Trendy ze zahraničí 

 Spolupráce s jinými společnostmi  

 Dodávka zboží ze zahraničí (levnější) 

 Široký sortiment služeb a zboží zapříčiněné konkurencí 

 Působení konkurence na zavádění nových výrobků či služeb a tím rozšíření 

sortimentu 

 Investování zahraničních firem do rozvoje vaší firmy  

 Jiné kladné dopady:      

 

5. Jaké záporné dopady globalizace má na váš podnik (můžete označit i více 

možností)?  

 Působení konkurence i zahraničních společností na prodejní ceny 

 Působení konkurence na zavádění nových výrobků či služeb a tím zvýšení 

nákladů  

 Rozdílnost vyspělosti společností podle země, ve které se nacházejí 

 Nepříznivý tlak zahraničních trendů, postupů apod.  

 Jiné záporné dopady:      

 



41 

 

6. Myslíte si, že je globalizace prospěšná (označte jen jednu odpověď)?  

 Ano  

 Ne  

 

7. Zajímá se vaše společnost o působení globalizace (označte jen jednu odpověď)?  

 Ano  

 Ne  

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 


